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Świnoroje, dnia 23/09/2019 

Zarząd Dróg Powiatowych 
Pan Mikołaj Janowski 

ul. Bielska 41 
17-200 Hajnówka 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie na rzecz Dialogu Tropinka poprosiło dendrologa, Jakuba 
Dolatowskiego, o wspólne obejrzenie ponumerowanych (prawdopo-
dobnie w sierpniu/wrześniu) drzew na odcinku alei Narewka – Olchówka 
– tego odcinka nie zdążyliśmy zinwentaryzować podczas sierpniowego 
szkolenia; 21 września 2019  oględziny zaczęliśmy przy dębie pomniko-
wym (żwirówka w kierunku wsi Zabrody), zakończyliśmy w Olchówce. 
W tej części alei dominuje lipa drobnolistna (Tilia cordata) i dwa gatunki 
mieszańcowych topól (topola kanadyjska, Populus ×canadensis, w kilku 
odmianach, których o tej porze roku nie da się w sposób całkowicie 
pewny określić, na pewno rosną tu – ‘Serotina’ i ‘Marilandica’, oraz tzw. 
mieszańce Schreinera i Stouta, z sekcji Tacamahaca, też nie do określenia 
bez znajomości ich płci, najprawdopodobniej Populus ‘NE 42’), w alei 
rośnie też kilka krajowych jesionów wyniosłych, Fraxinus excelsior i brzóz 
brodawkowatych, Betula pendula; samosiewny, miejscami gęsty podrost 
tworzą: klon pospolity, lipa drobnolistna i grusza polna. Skrajnia piono-
wa  i pozioma są zachowane, w kilku miejscach wystarczy kosmetyczne 
cięcie, żeby skorygować skrajnię pionową.   

Oznakowane zostały głównie topole. Wśród oznakowanych drzew jedy-
nie w wypadku sześciu rozumiemy konieczność ich usunięcia.  

 Do wycinki kwalifikują się: 

1) po lewej stronie drogi (jadąc z Narewki do Olchówki) 

- nr 20 usychająca brzoza brodawkowata 

- nr 11 i 12 – topole kanadyjskie, warto usunąć też podrosty wokół nich 

2) po prawej stronie drogi (jadąc z Narewki do Olchówki) 

- nr 65  topola kanadyjska naprzeciwko dębu pomnikowego, uszkodzona 
uderzeniem pioruna (listwa piorunowa) 

- nr 67 sucha brzoza brodawkowata 

- nr 73 topola kanadyjska, z uszkodzeniem wywołanym uderzeniem pio-
runa 



Nie widzimy natomiast sensu usuwania zdrowych, krajowych jesionów 
(po prawej stronie nr 82, po lewej stronie nr 19) i brzóz (lewa strona nr 7, 
prawa strona 166 i  175 - stare numery?). Również pozostałe ponumero-
wane topole długo jeszcze mogą cieszyć oko mieszkańców i turystów – 
wystarczy zdjąć z niektórych posusz (po prawej nr  66 , 71, 72, 74, 77, 79;  
po lewej 23, 22, 10, 6, 3, 2 ) lub przyciąć konary wychodzące na jezdnię 
(po prawej nr 68, 78, 80, 81, po lewej 24, 18, 8, 5,4, 1) 

Inne zalecenia 

1) nr 70 Populus ×canadensis 'Serotina' , sama topola zdrowa, za to pod-
rost lipy przed nią, na łuku zakrętu, powinien zostać wycięty. 

2) Przy większości oznaczonych zdrowych drzew do usunięcia są jedynie 
przyrosty w dolnej części drzew i podrosty wokół drzewa. Warto się za-
stanowić, czy z podrostów lip w lukach między drzewami nie można wy-
prowadzić drzew. 

3) W miejsce wyciętych drzew powinno się nasadzić młode drzewka, naj-
lepiej lipy drobnolistne – warto również uzupełnić luki w alei, która jest 
częścią szlaku green velo, ważnego dla wizerunku gminy, zamierzającej 
rozwijać turystykę kwalifikowaną. 

Jesteśmy zdania, że aleję można utrzymać w dobrym stanie poprzez za-
stosowanie podstawowych, prostych zabiegów, takich jak usunięcie po-
suszu, odrostów w dolnej części pnia, podrostów wokół drzew, utrzyma-
nie skrajni. Zarządca drogi powinien dokonywać regularnych przeglądo-
́w zadrzewień przydrożnych. Dzięki temu możliwa będzie szybka reakcja 
na obniżenie kondycji zdrowotnej drzew, a w razie konieczności – inter-
wencyjne usunięcie drzew stanowiących zagrożenie.  

Prosimy o udzielenie informacji, co oznacza numeracja drzew na całej 
alei Narewka-Olchówka, oraz na Drodze Olchówka-Siemianówka (rów-
nież szlak turystyczny). 

Z wyrazami szacunku 

dr hab. Jakub Dolatowski 
Policzna 2/1, 17-250 Kleszczele 
kubadola@gmail.com  

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Tropinka 
dr Katarzyna Leszczyńska, prezes,  tropinka@tropinka.org 
Mariola Ziomek, sekretarz, sekretarz@tropinka.org 
Michał Wasiluk, skarbnik, skarbnik@tropinka.org 
Adres do korespondencji: Michał Wasiluk, Nowa 9/11,  17-220  Narewka 
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Do wiadomości: 
1) Starostwo Powiatowe w Hajnówce: Starosta Andrzej Skiepko,                        
Wicestarosta Joanna Kojło 
2)  Urząd Gminy Narewka: Wójt, Jarosław Gołubowski 
3) Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,  
Beata Bezubik  


