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Świnoroje, dnia 24.9.2019 

Zarząd Dróg Powiatowych 
Pan Mikołaj Janowski 

ul. Bielska 41 
17-200 Hajnówka 

Szanowni Państwo,  
Stowarzyszenie na rzecz Dialogu Tropinka zorganizowało 3-4 sierpnia 
2019 roku szkolenie na temat inwentaryzacji alei i w ramach tego szkole-
nia dokonało inspekcji ocalałej części alei Narewka - Olchówka (jej część 
bliżej Narewki została wycięta w pień w roku 2017). Chcemy się podzielić 
z Państwem, jako zarządcą tej drogi, rezultatem naszych oględzin. Infor-
mację tę otrzyma również Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Gmina Na-
rewka oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.  
Zostanie ona również opublikowana w mediach społecznościowych i na 
stronie Tropinki. Planując kontynuację tej inicjatywy stwierdziliśmy ku na-
szemu wielkiemu zdziwieniu, ze drzewa na rzeczonej alei zostały ponu-
merowane - prosimy o lekturę naszego sprawozdania i wyjaśnienie celu 
oznakowania zdrowych drzew. 

Inwentaryzację zaczęliśmy od pierwszych zachowanych drzew alei, jadąc 
od strony Narewki w odległości około 600 metrów po skręcie na Mikła-
szewo, zakończyliśmy zaś przy pomnikowym dębie, przy żwirówce na 
Zabrody.  Łączna ilość zinwentaryzowanych drzew wchodzących w skład 
tej części alei  wynosi 162  Zdecydowanie największy udział w drzewo-
stanie alei  ma lipa drobnolistna i brzozy brodawkowate. W alei rosną rów-
nież olsze czarne, graby zwyczajne, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, 
klony zwyczajne oraz drzewa z rodzaju topola. Skrajnia pionowa (wolna 
przestrzeń nad jezdnią) i pozioma (wolna przestrzeń obok jezdni) są za-
sadniczo zachowane. Jedynie w przypadku pojedynczych drzew wyma-
gane są drobne cięcie (o średnicy do 5 cm) w celu skorygowania skrajni 
pionowej. Średni rozstaw drzew wynosi około 10 m. Największe drzewa 
osiągają obwód do 180 cm na wysokości 1,3m.  
Stan zachowania: aleja zwarta z lukami, widać ślady podkrzesywania 
drzew w celu zachowania skrajni – zabieg był przeprowadzony dosyć 
dawno. Stwierdziliśmy występowanie dziupli, gniazd, porostów. Przy 
ocenie stabilności alei obie grupy biorące udział w szkoleniu zgodnie 
dały jej 2 punkty (w skali od idealnej jedynki, do nie rokującej wielkich 
nadziei piątki) – czyli aleję można utrzymać w dobrym stanie poprzez za-
stosowanie standardowych, prostych zabiegów, takich jak usunięcie su-
szu,  odrostów w dolnej części pnia, utrzymanie skrajni. 



Na 162 obejrzanych przez nas drzew jedynie w przypadku trzech zgodzi-
liśmy się na potrzebę ich usunięcia. W ich miejsce powinno się nasadzić 
młode drzewka – warto uzupełnić luki w alei (tylko po prawej stronie na 
obejrzanym odcinku jest miejsce na 8 drzewek). Pozwoli to ochronić za-
drzewienia liniowe na terenie gminy Narewka przed postępującym pro-
cesem zanikania alei przydrożnych. 
Ogólna ocena wartości alei wypadła identycznie w obu grupach: rosną 
na niej zarówno drzewa z szacowaną  pozostałą długością życia powyżej 
40 lat, „o szczególnej wizualnej wartości, odgrywające kluczową rolę w 
krajobrazie“ oraz drzewa z szacowaną pozostałą długością życia co naj-
mniej 20 lat, wykazujące istotną wartość przyrodniczą i krajobrazową. 
Zgodnie stwierdziliśmy, że jest to aleja warta ochrony, jako jedna z nie-
licznych już dróg z przydrożnymi drzewami na terenie gminy Narewka. 
Ponadto aleja  jest częścia szlaku green velo, co czyni ja jako aleję jesz-
cze ważniejszą dla wizerunku gminy. 

Zalecenia 

- Zarządca drogi powinien dokonywać regularnych przeglądów zadrze-
wień przydrożnych, zwracając szczególną uwagę na stan zdrowotny 
drzew. Dzięki temu możliwa będzie szybka reakcja na ewentualne osła-
bienie kondycji drzew, a w razie konieczności – interwencyjne usunięcie 
drzew stanowiących zagrożenie. Przeglądy zadrzewień przydrożnych 
powinny odbywać się co minimum 2 lata (optymalnie co rok), a powinny 
ich dokonywać  osoby przeszkolone w zakresie inspekcji drzew przy-
drożnych. 
- Zaleca się interwencyjne usunięcie 3 drzew – stanowiących realne za-
grożenie dla osób i mienia. 
- Zaleca się regularne prowadzenie prac pielęgnacyjnych na drzewosta-
nie przydrożnym – usuwanie posuszu w koronie, usuwanie martwych i 
często przewieszających się w koronie drzewa gałęzi i konarów. 
- Zaleca się, aby w każdym przypadku wycinki drzewa alejowego, zarza-
̨dca drogi zbadał drzewo pod kątem entomologicznym, chiropterolo-
gicznym i ornitologicznym. 
- Zaleca się, aby w przypadku wycinki drzew alejowych, zastępować je 
nowymi nasadzeniami – z zachowaniem bezpiecznej odległości od skraj-
ni jezdni, 
- Zaleca się uzupełnienie luk w istniejących alejach nowymi nasadzenia-
mi gatunków rodzimych. 
- Zaleca się sadzenie przy drogach polnych drzew owocowych – grusz, 
jabłoni i czereśni. 
- Zaleca się, aby w przypadku realizowania inwestycji związanych z mo-
dernizacją i przebudową dróg, wykonawca inwestycji był zobowiązany 
do zapewnienia nadzoru dendrologicznego. 



Prosimy o ustosunkowanie się do naszego sprawozdania oraz o  
odpowiedź na dwa pytania: 

1) W jakim celu zostały oznakowane drzewa na drodze                           
Narewka-Olchówka oraz Olchówka-Siemianówka (również szlak 
turystyczny)? 

2) Po wypowiedzeniu nam  przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
porozumienia dotyczącego rekonstrukcji wyciętej alei, otrzymaliśmy 
od Pani Wicestarosty Joanny Kojło informację, iż Zarząd Dróg Powia-
towych dokona samodzielnie jesienią tego roku nasadzeń drzewek 
w miejsce wyciętej części alei przy drodze Narewka-Olchówka, zaś 
sadzonki do nasadzeń zostaną pozyskane z lokalnych nadleśnictw.  
Termin sadzenia alei  do tej pory nie został  nam podany - mimo kil-
kukrotnych próśb. Zakładamy, że Zarząd Dróg Powiatowych planuje 
- zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  - nasadzenie wyciętej alei 
drzewami rodzimymi, o zalecanych przez specjalistów rozmiarach 
(obwód 12-15 cm na wysokości 1m - takie sadzonki oferowała Tro-
pinka). Oraz że zamierza również, podobnie jak zobowiązała się Tro-
pinka w przypadku nasadzonej przez siebie alei, zapewnić piele-
g̨nację posadzonych drzewek, ich podlewanie i uzupełnianie sa-
dzonek, które się nie przyjmą przez kolejne dwa lata.  Jako że losy 
alei budzą duże zainteresowanie prosimy o podanie terminu sadze-
nia alei. 

Z poważaniem, 
- Kamil Witkoś Gnach, Instytut Drzewa, arborysta, leśnik, diagnosta i in-
spektor drzew,  witkos@instytut-drzewa.pl 
- Mariusz Krynicki, szkoleniowiec w zakresie diagnostyki drzew oraz przepi-
sów prawa związanego z ich utrzymaniem,  mariusz.krynicki76@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 

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  
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