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NR 2 PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH W SOD

 Zakaz prowadzenia prac w SOD bez ochrony drzew.
 Prace w SOD mogą być prowadzone jedynie przy

ochronie gleby i korzeni przed zagęszczeniem przez
tymczasowe drogi technologiczne.

 Gleba w SOD ma być zabezpieczona warstwą ściółki.
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Karty określają jedynie najważniejsze wskazówki z zakresu opisywanych

zagadnień. W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie

inwestycyjnym. Wszelkie wątpliwości oraz odstąpienia od zaleceń należy

zgłaszać do Inspektora Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem

jakichkolwiek działań, mogących wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu

budowy.
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STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.
Wszelkie wątpliwości oraz odstąpienia od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących
wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu budowy.
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STANDARDY OCHRONY DRZEW  W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

Ochrona gleby i korzeni polega na:

 wyznaczeniu miejsca składowania materiałów budowlanych poza SOD (np.
oznaczenie tablicą) oraz zabezpieczenia gruntu przed szkodliwymi
substancjami,

 wytyczeniu i wykonaniu tymczasowych dróg technologicznych
w Strefie Ochronnej Drzew,

 monitoringu składowania materiałów oraz poruszania się sprzętu
w obrębie drzew.

Zanieczyszczenie gleby resztkami budowlanymi jest toksyczne dla
korzeni i może powodować ograniczenie wzrostu roślin lub ich
zamieranie. Podwyższone pH jest czynnikiem stresowym
i może powodować osłabienie żywotności lub zamieranie drzew
i innych roślin.

Materiały możliwe do wykorzystania przy budowie tymczasowych dróg  
technologicznych:

 betonowe płyty na warstwie żwiru,

 płyty lub maty gumowe ułożone na warstwie kory,

 deski drewniane na warstwie kory lub żwiru dla ruchu pieszego,

 ekokraty, geokraty.

UWAGA!
Zagęszczenie gleby jest nieodwracalne i powoduje zamieranie korzeni
i w efekcie zamieranie drzewa.

PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH W SOD
Ochrona gleby i korzeni 
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Podstawa prawna

Prawidłowo przygotowana tymczasowa droga technologiczna 
chroni glebę i korzenie. 

Wjazd ciężkich maszyn poza drogami tymczasowymi w SOD
powoduje uszkodzenie korzeni drzew i w efekcie ich zamieranie.  

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Tymczasowa droga technologiczna

Ogrodzenie Strefy Ochronnej Drzewa (SOD). DOBRE  PRZYKŁADY 
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Drogi tymczasowe 

Rys.Świder

Źródło: Suchocka M. 2016 Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych IGPIMWarszawa

Przykłady metod budowy technologicznych dróg tymczasowych.

Droga tymczasowa z kory ułożonej na geowłókninie. 

Droga tymczasowa ze sklejki lub płyty metalowej ułożonej na warstwie kory. 

Droga tymczasowa z geokraty wypełnionej żwirem.

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Tymczasowa droga technologiczna



NR 2 PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH W SOD

Ogrodzenie strefy ochronnej drzew  SOD 

Technologiczne drogi tymczasowe dla ruchu ciężkiego sprzętu.  

Technologiczne drogi tymczasowe dla ruchu pieszego.  

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 

5Autor:  dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka,  mgr inż. arch. kraj. Agata Milanowska 

Tymczasowe drogi technologiczne.                          DOBRE  PRZYKŁADY 
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Tymczasowa droga technologiczna



Ekran korzeniowy - zabezpieczenie ściany głębokiego wykopu w SOD 
matami, agrowłókniną itp. 

Zabezpieczenie korzeni w trakcie prac - ekran korzeniowy
zapobiega wysuszeniu i obumarciu korzeni.

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Ekran korzeniowy w płytkim wykopie: szalunek z desek ze strefą przejściową 
pomiędzy szalunkiem a ścianą wykopu z zabezpieczonymi korzeniami. 

Prowadzenie instalacji w SOD             Karta nr 5. 
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Ekran korzeniowy 



Składowanie materiałów i ruch w SOD WYŁACZNIE po zabezpieczeniu
gleby przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem.

Ściółkowanie jako metoda zabezpieczania gleby w SOD
przed zagęszczeniem, zanieczyszczeniem i wysuszeniem. 

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Ochrona drzew na placu budowy
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ZALANIEM  I ZAGĘSZCZENIEM -
powoduje brak dostępu tlenu 

do korzeni i ich zamieranie.

NASYPANIEM  WARSTWY GLEBY  

powoduje ograniczenie dostępu  tlenu 
do korzeni i ich zamieranie.

ZDJĘCIEM WIERZCHNIEJ WARSTWY  
GLEBY powoduje mechaniczne 

uszkodzenie  korzeni.

STANDARDY OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH
KARTY INFORMACYJNE 
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Drzewa na placu budowy muszą być chronione przed:
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Ochrona drzew na placu budowy

PRZESUSZENIEM KORZENI W WYKOPIE  
powoduje wysychanie korzeni  
żywicielskich i ich zamieranie.


