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Introduction
Ecosystem services constitute 

benefits brought to the public by the 
natural environment [TEEB 2011, 
Kronenberg 2016]. The concept of 
these services, that has been dynami-
cally developing since the turn of 
the 20th and 21st centuries, aims at 
determining the value of the natural 
environment [Dorda 2017]. In recent 
years as their popularity increased, 
ecosystem services began to be per-
ceived as prosperity that improves the 
quality of human life [Elmqvist et al. 
2015, Lorek 2015, Mascarenhas et 
al. 2015, Zydroń and Kayzer 2015], 
while restoring the structure of green 
spaces of cities, maintenance of 
biodiversity and the environmental 
balance were described as “general 
natural capital” that requires protec-
tion and vision for its development 
[Kronenberg 2012]. Actions were 
undertaken within which obtaining 
economic, ecological and social 
profits will be possible with the sup-
port of natural solutions hidden under 
the term of “green infrastructure” 
planned and managed in such a way 
to ensure the largest possible range of 
ecosystem services protected within 
the framework of the Europe 2020 
strategy [Szczepanowska 2015]. It 
involves, among others, deepen-
ing knowledge about the value of 

ecosystem services and the replace-
ment value of the green infrastructure 
components [European Council of 
Town Planners 2013]. Measuring the 
value of its elements (often based on 
the comparison of costs and benefits) 
may be useful in planning, invest-
ments or market transactions [Groot 
et al. 2010, Suchocka 2013, Kowal-
czyk and Sadura 2014].

A significant element of the 
green infrastructure are trees, which 
affect among others maintenance of 
the environmental balance in the hu-
man-environment relationship; they 
are elements that connect roads with 
surrounding landscapes (in particular 
street trees); however, they are often 
treated as “mechanical completion of 
engineering works” [Szczepanowska 
2014a]. Despite a huge role played 
by trees in human life, their constant 
removal from urban space is being 
observed [Suchocka 2013]. One of 
the main causes of such actions is 
failure to see the dependency be-
tween economic development and 
the standard of living, and benefits 
provided by the natural environment 
and its resources, including trees 
[Szopińska and Zygmunt-Rubaszek 
2010, Dorda 2017]. It is still believed 
that green areas are non-market 
goods, i.e. they lack a determined 
trading price. As a result, numerous 
administrators and property owners 
believe that trees within a property 
only constitute an obstacle in its man-
agement and use. They cause nui-
sance due to their maintenance and 
a threat they pose to the surroundings, 
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Wprowadzenie
Usługi ekosystemowe są to 

korzyści dostarczane społeczeństwu 
przez środowisko przyrodnicze 
[TEEB 2011, Kronenberg 2016]. Dy-
namicznie rozwijająca się od prze-
łomu XX i XXI wieku koncepcja tych 
usług ma na celu określenie wartości 
środowiska przyrodniczego [Dorda 
2017]. W ostatnich latach, kiedy na-
stąpił wzrost ich popularności, usługi 
ekosystemowe zaczęto postrzegać 
jako dobrobyt poprawiający jakość 
życia człowieka [Elmqvist i in. 2015, 
Lorek 2015, Mascarenhas i in. 2015, 
Zydroń i Kayzer 2015], a przywraca-
nie struktury terenów zieleni miasta, 
zachowanie bioróżnorodności i rów-
nowagi środowiska wpisane zostało 
jako „ogólnoludzki kapitał natural-
ny”, wymagający ochrony i wizji 
rozwoju [Kronenberg 2012]. Podjęto 
także działania, w których możliwe 
będzie uzyskanie ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych profi-
tów, wspieranych przez naturalne 
rozwiązania, ukryte pod pojęciem 
,,zielonej infrastruktury”, zaplano-
wanej i kierowanej tak, aby zagwa-
rantować jak największy wachlarz 
usług ekosystemowych, chronionej 
w ramach strategii ,,Europa 2020” 
[Szczepanowska 2015]. Zakłada ona 
między innymi pogłębienie wiedzy 

o wartości usług ekosystemowych 
oraz wartości odtworzeniowej skła-
dowych zielonej infrastruktury [Euro-
pejska Rada Urbanistów 2013]. Wy-
cena wartości jej elementów (często 
oparta na porównywaniu kosztów 
z korzyściami) może być bowiem 
przydatna w planowaniu, inwesty-
cjach czy w transakcjach rynkowych 
[Groot i in. 2010, Suchocka 2013, 
Kowalczyk i Sadura 2014]. 

Istotnym elementem zielonej in-
frastruktury są drzewa, które wpływa-
ją m.in. na zachowanie równowagi 
środowiskowej w relacji człowiek-
-środowisko, są elementem łączącym 
drogę z otaczającym krajobrazem 
(zwłaszcza drzewa przyuliczne), 
często jednak traktowane tylko jako 
„mechaniczne uzupełnienie prac 
inżynierskich” [Szczepanowska, 
2014a]. Pomimo ogromnej roli, jaką 
pełnią w życiu człowieka, zauważa 
się ich ciągłe usuwanie z przestrzeni 
miejskiej [Suchocka 2013]. Jednym 
z głównych powodów takich dzia-
łań jest niedostrzeganie zależności 
pomiędzy rozwojem gospodarczym 
i poziomem życia a korzyściami do-
starczanymi przez środowisko przy-
rodnicze oraz jego zasoby, w tym 
drzewa [Szopińska i Zygmunt-Ru-
baszek 2010, Dorda 2017]. Wciąż 
panuje przekonanie, że tereny zieleni 
to dobra nierynkowe, czyli niemające 
określonej ceny handlowej. W konse-
kwencji traktuje się je jako surowiec 
darmowy i nieograniczony [Szcze-
panowska 2014b]. W opinii wielu 
zarządców i właścicieli nieruchomo-
ści drzewa rosnące w obrębie działki 

stanowią jedynie przeszkodę w jej 
zagospodarowaniu i użytkowaniu. 
Są źródłem uciążliwości związanych 
z ich utrzymaniem lub zagrożeniem 
dla otoczenia, a wartość drzewa 
oceniana jest wyłącznie na podstawie 
wartości pozyskanej po ścięciu drew-
na [Dorda 2017]. Tymczasem we-
dług współczesnej ekonomii każde 
drzewo ma swoją wartość, która jest 
możliwa do wyrażenia w pieniądzu, 
oraz cenę. Jest dobrem przynoszącym 
korzyści bądź straty, niewątpliwie 
generującym koszty utrzymania 
[Giergieczny i Kronenberg 2012].

W wielu publikacjach [Wit-
koś-Gnacha i Tyszko-Chmielowiec 
2014, Bernaciak 2015, Bernaciak 
i Wojcieszak 2014, Szczepanowska 
i Sitarski 2015] prezentowana jest 
znaczna przewaga korzyści wynika-
jących z obecności drzew nad kosz-
tami ich utrzymania. Rozpatrywane 
są one w aspekcie przyrodniczym, 
krajobrazowym, społecznym i go-
spodarczym, jako dobra o wartości 
użytkowej i pozaużytkowej. Przy-
czyniają się choćby do zmniejszania 
nakładów finansowych przeznacza-
nych na poprawę jakości powietrza 
czy też wpływają na wzrost wartości 
nieruchomości [Suchocka 2013]. 
Wycena wartości drzew pozwala 
na potwierdzenie, że są one bardzo 
cennym zasobem gminy, a udostęp-
nienie jej wyników mieszkańcom 
to najlepszy sposób na przekonanie 
społeczeństwa o konieczności ochro-
ny drzew [Szczepanowska 2014a]. 
Mając na uwadze korzyści z obecno-
ści drzew, zwłaszcza przyulicznych, 
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and the value of a tree is only assessed 
based on the value of wood obtained 
after cutting the tree [Dorda 2017]. 
Meanwhile, according to contempo-
rary economics each tree has its value 
which can be expressed in cash, and 
a price. It is a good that brings benefits 
or losses, and undoubtedly generates 
maintenance costs [Giergieczny and 
Kronenberg 2012].

Numerous publications [Witkoś-
Gnacha and Tyszko-Chmielowiec 
2014, Bernaciak 2015, Bernaciak and 
Wojcieszak 2014, Szczepanowska 
and Sitarski 2015], present a sig-
nificant advantage of benefits aris-
ing from the presence of trees over 
costs of their maintenance. They are 
considered from the point of view 
of nature, landscape, society and 
economy as goods with both use 
and non-use value. They contribute 
to a decrease in financial expendi-
ture on improvement of air quality 
or affect an increase in real estate 
value [Suchocka 2013]. Measuring 
tree value allows us to confirm that 
they are a very precious resource 
for municipalities, and sharing its 
results with residents is the best way 
to convince the society about the 
need to protect trees [Szczepanowska 
2014a]. Considering benefits of the 
presence of trees, in particular street 
trees in cities, it was assumed that 
a removal of an adult tree is a huge 
loss for residents and the ecosystem. 
Therefore, if it is impossible to main-
tain a tree, it should be replaced 
with another tree in the appropriate 
size or with a number of small trees. 

The replacement cost is obtained in 
this way. Having learnt its value, one 
can determine the scope of natural 
compensation collected in the form 
of a fee charged for removing trees or 
in the form of planting replacement 
trees. Also, the scope of damage and 
the fee for removing trees without 
permission or for its destruction can 
be assessed; damage to trees and the 
amount of compensation for the act 
can be evaluated [Szczepanowska 
et al. 2010]. 

Information about the scope of 
such costs as well as the monetary 
value of trees and services provided 
by them held by urban planning and 
managing institutions, can increase 
integration of actions undertaken to 
protect such resources. Consequent-
ly, it may increase the visual, social 
and economic value of urban areas 
[Szczepanowska et al. 2010].

Objective, scope and 
research hypotheses 

The objective of this elaboration 
was to present an estimated valuation 
of ecosystem services provided by 
street trees in the city of Puławy. The 
valuation was performed using the 
price and cost (compensation) meth-
od that allows for determining the 
so-called replacement value of trees 
in urbanized areas [Szczepanowska 
et al. 2010]. Upon estimating the 
value of services provided by street 
trees in Puławy, costs of producing 
each tree in a nursery garden was 

taken into account. Its dendrological 
value, growth conditions and health 
were determined. It was assumed 
that replacement costs of tree re-
sources correspond to benefits they 
bring within each type of ecosystem 
services. 

The research included street 
trees located in green strips of na-
tional and voivodeship roads in the 
city of Puławy. The length of national 
roads within the research area is 9.6 
km and of voivodeship roads – 19.8 
km [http://www.pzd.pulawy.pl].

During the research, the condi-
tion of street trees in the city was as-
sessed – factors which impact its own 
value as well as the actual value of 
street trees in Puławy corresponding 
to the value of ecosystem services. 
Based on the above mentioned re-
search problems, the following hy-
potheses were made:
1) The condition of street trees in 

Puławy is not bad; however, trees 
are constantly exposed to factors 
that undermine their condition. 

2) Trees in the city provide benefits 
to the environment and the resi-
dents. 

3) The value of trees in the city is 
affected by: tree species, their 
condition, growth rate, and loca-
tion. 

4) The actual value of trees exceeds 
their theoretical basic value. 
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w miastach, założono, że utrata 
dorosłego drzewa jest ogromną stra-
tą dla mieszkańców i ekosystemu. 
Dlatego w przypadku niemożności 
jego zachowania powinno ono 
zostać zastąpione innym drzewem, 
w odpowiednim wymiarze, bądź 
wieloma małymi egzemplarzami. 
Uzyskuje się w ten sposób koszt 
odtworzenia. Znając jego wartość, 
można określić zakres kompensacji 
przyrodniczej pobieranej w formie 
opłaty za usunięcie drzew lub w for-
mie nasadzeń drzew zastępczych. 
Można także ocenić wielkość szkód 
i wysokość kary za usunięcie drzewa 
bez zezwolenia lub za jego niszcze-
nie bądź wycenić uszkodzenie drzew 
i wysokość odszkodowania za ten 
czyn [Szczepanowska i in. 2010].

Posiadanie przez jednostki 
planujące i zarządzające danym 
miastem informacji o wielkości tych 
kosztów, jak też wartości monetarnej 
drzew i usług przez nie świadczonych 
może zwiększyć integrację podejmo-
wanych działań na rzecz ochrony 
tych zasobów. W konsekwencji – 
wpłynąć na zwiększenie wartości 
zarówno wizualnej, społecznej, jak 
i ekonomicznej terenów miejskich 
[Szczepanowska i in. 2010].

Cel, zakres i hipotezy 
badawcze 

Celem pracy była szacunkowa 
wycena wartości usług ekosystemo-
wych dostarczanych przez drze-
wa przyuliczne na terenie miasta 

Puławy. Wycenę tę przeprowadzono 
metodą cenowo-kosztową (kompen-
sacyjną) pozwalającą na określe-
nie tzw. wartości odtworzeniowej 
drzew na terenach zurbanizowa-
nych [Szczepanowska i in. 2010]. 
Przy oszacowywaniu wartości usług 
świadczonych przez przyuliczne 
drzewa w Puławach uwzględniono 
koszty wyprodukowania każdego 
drzewa w szkółce. Określono jego 
wartość dendrologiczną, warunki 
wzrostu oraz stan zdrowotny. Zało-
żono, że koszty odtworzenia zasobu 
drzew odpowiadają korzyściom, 
jakie one przynoszą w zakresie usług 
ekosystemowych. 

Badaniami objęto drzewa przy-
uliczne zlokalizowane w pasach 
drogowych dróg krajowych i woje-
wódzkich na terenie Puław. Długość 
dróg krajowych w granicach obszaru 
badań wynosi 9,6 km, a dróg woje-
wódzkich 19,8 km [http://www.pzd.
pulawy.pl].

W trakcie badań starano się 
ocenić stan drzew przyulicznych 
w mieście, czynniki które decydują 
o jego wartości oraz wartość rzeczy-
wistą drzew przyulicznych w mie-
ście odpowiadającą wartości usług 
ekosystemowych. Na podstawie 
wyżej wymienionych problemów 
badawczych postawiono następujące 
hipotezy:
1) stan drzew przyulicznych w Puła-

wach nie jest zły, jednak drzewa 
są ciągle narażone na czynniki 
osłabiające ich kondycję;

2) drzewa w mieście dostarczają ko-
rzyści środowisku i mieszkańcom;

3) na wartość drzew w mieście 
wpływ mają: gatunek drzew, ich 
kondycja, tempo wzrostu oraz 
lokalizacja;

4) wartość rzeczywista drzew prze-
wyższa ich teoretyczną wartość 
podstawową.

Charakterystyka terenu 
badań

Puławy leżą w północno-za-
chodniej części województwa lu-
belskiego, w powiecie puławskim. 
Miasto jest położone na prawym 
brzegu Wisły i wchodzi w skład 
trójkąta turystycznego Puławy – Kazi-
mierz Dolny – Nałęczów. Jest jednym 
z głównych ośrodków osadniczych 
województwa. Zamieszkuje go 
48 650 ludności [GUS 2016]. 

Puławy są znaczącym ośrod-
kiem naukowym (IUNG) oraz prze-
mysłowym (Zakłady Azotowe). Są 
również ważnym węzłem komuni-
kacyjnym na granicy województwa 
mazowieckiego i lubelskiego. Przez 
miasto przebiega droga krajowa nr 
12 i cztery drogi wojewódzkie: 801, 
824, 847 oraz 851. Sieć komuni-
kacyjna uzupełniona jest drogami 
powiatowymi i gminnymi. Przez 
miasto przebiega także linia kolejo-
wa nr 7 o znaczeniu krajowym. Na 
terenie miasta zlokalizowane są trzy 
stacje kolejowe i bocznica Zakładów 
Azotowych. Komunikacja zbiorowa 
na terenie Puław realizowana jest 
przez 26 linii: 8 linii miejskich działa 
w granicach miasta, 13 linii łączy 
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Characteristics  
of the research area

The city of Puławy is situated 
in the northwest part of the Lublin 
Voivodeship in the county of Puławy. 
The city is located on the right bank 
of the Vistula and it is a part of the 
tourist triangle of Puławy – Kazimi-
erz Dolny – Nałęczów. It is one of 
the main settlement centers in the 
voivodeship. It is inhabited by 48,650 
people [Central Statistical Office of 
Poland 2016]. 

The city of Puławy is a signifi-
cant scientific (IUNG) and industrial 
(Zakłady Azotowe – Nitrogen Plant) 
center. It is also an important com-
munication node at the border of 
the Masovian and Lublin Voivode-
ships. National Road no. 12 and four 
voivodeship roads no. 801, 824, 847 
and 851 run through the city. The 
communication network is com-
pleted with county and municipality 
roads. Railway line no. 7 of a national 
significance goes through the city. 
There are three railway stations in the 
city and an industrial spur of Zakłady 
Azotowe (nitrogen fertilizer produc-
tion plant). Public transport in Puławy 
is serviced by 26 bus lines. Eight 
city lines operate within the city and 
thirteen lines connect Puławy with 
neighboring municipalities; other 
lines are school lines operating in the 
area of municipalities nearby [http://
mzk.pulawy.pl].

In Puławy, the stand of trees on 
mixed deciduous habitats consists 

of: hornbeams, maples, oaks, shrubs 
and species-rich undergrowth. Ripar-
ian woodlands, being fragments of 
forests which used to grow on the 
flood terrace of the river, are typical 
for the Vistula valley. Coniferous 
forests and oak forests dominate in 
Puławy. Banks of the rivers in the city 
are covered by plants typical for the 
water and near-water environment. 
Industrial areas are totally deprived of 
high vegetation [Study of conditions 
and directions of spatial develop-
ment of the municipality of the city 
of Puławy]. 

Research methodology
The assessment of the value of 

ecosystem services of street trees in 
Puławy was preceded by: a commu-
nication analysis (as a result of which 
the research area was determined) 
and dendrological stocktaking of 
street trees. To measure the value 
of the ecosystem services, the com-
pensation method was used, which 
involves estimation of the actual 
replacement costs of a tree, i.e. costs 
of replacing a lost tree with a com-
parable tree, a replacement tree. This 
cost constitutes the amount of the 
financial compensation for the loss 
suffered [Szczepanowska et al. 2010]. 
This method is the most commonly 
used method in reference to trees in 
cities and it was officially adopted as 
a tool for supporting decisions related 
to planning [Giergiczny and Kronen-
berg 2012]. It has been modified and 

adjusted for the Polish conditions by 
the Institute of Spatial Management 
and Housing [Szczepanowska 2009].

Stocktaking of trees was car-
ried out at the end of March and the 
beginning of April 2017 and involved 
1,057 trees. The species, conditions 
and trunk circumferences of the trees 
subject to stocktaking were deter-
mined – these features were neces-
sary to assign coefficients required 
for valuation of the value of trees 
with the use of the above mentioned 
method. The species of a given tree 
is determined based on the elabora-
tion of Seneta [1996]. The condition 
was determined taking into account 
the percentage share of leaf damage, 
crown defects and trunk damage 
and assigning appropriate coeffi-
cients to the parameters [Borowski 
and Pstrągowska 2009]. The trunk 
circumference was measured at the 
height of 1.30 m with a measuring 
tape. In Poland due to large dynamics 
of development of tree production (in 
particular intended for urban plant-
ing), trees with trunk circumferences 
up to 25 cm were used as the largest 
size of replacement trees. While, for 
trees growing in street areas (of cities 
and villages), it was assumed that the 
circumference of replacement tree 
trunks is 16/20 cm [Szczepanowska 
et al. 2010].

To calculate the actual replace-
ment costs (WR), the basic value (WP) 
was used which constitutes the fun-
damental part of replacement costs 
of trees with different growth rates 
and different trunk circumferences 
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Puławy z sąsiednimi gminami, a po-
zostałe to linie szkolne działające na 
terenie okolicznych gmin [http://mzk.
pulawy.pl].

W Puławach drzewostan na 
siedliskach grądowych tworzą: graby, 
klony, dęby, krzewy oraz zróżnico-
wane gatunkowo runo. Dla doliny 
Wisły charakterystyczne są zbioro-
wiska łęgowe, będące fragmentami 
lasów dawniej porastających terasę 
zalewową rzeki. Przewaga lasów 
w Puławach to bory świeże oraz 
dąbrowy. Brzegi starorzeczy rzek 
na terenie miasta porasta roślinność 
charakterystyczna dla środowiska 
wodnego i przywodnego. Całkowicie 
pozbawione roślinności wysokiej są 
tereny przemysłowe [SUiKZP gminy 
Miasto Puławy 2015]. 

Metodyka badań
Ocenę wartości usług ekosys-

temowych drzew przyulicznych 
w Puławach poprzedziły: analiza 
komunikacyjna (w wyniku której 
wyznaczono teren badań) oraz in-
wentaryzacja dendrologiczna drzew 
przyulicznych. Do wyceny wartości 
usług ekosystemowych posłużono 
się metodą kompensacyjną, która 
polega na oszacowaniu rzeczywi-
stych kosztów odtworzenia drzewa, 
czyli kosztów zastąpienia utraconego 
drzewa przez drzewo porównywal-
ne, zastępcze. Koszt ten stanowi 
wysokość rekompensaty finansowej 
za poniesione straty [Szczepanowska 
i in. 2010]. Jest to najpowszechniej 

stosowana metoda w odniesieniu do 
drzew w miastach i została oficjalnie 
przyjęta jako narzędzie wspomagają-
ce decyzje planistyczne [Giergiczny 
i Kronenberg 2012]. Dla warunków 
Polski została ona zmodyfikowana 
i dostosowana przez Instytut Gospo-
darki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 
[Szczepanowska 2009]. 

Inwentaryzację drzew prze-
prowadzono na przełomie marca 
i kwietnia 2017 roku. Objęła ona 
1057 drzew, w przypadku których 
określono gatunek, kondycję i ob-
wód pnia. Były to cechy konieczne 
do przypisania współczynników 
wymaganych do wyceny wartości 
drzew wyżej wymienioną metodą. 
Gatunek danego drzewa ustalono 
na podstawie opracowania Senety 
[1996]. Kondycję określono, biorąc 
pod uwagę procentowy udział uszko-
dzeń liści, ubytków w koronie oraz 
uszkodzeń pnia i przypisując tym 
parametrom stosowny współczyn-
nik [Borowski i Pstrągowska 2009]. 
Obwód pnia mierzono na wysokości 
1,30 m taśmą mierniczą. W Polsce 
z uwagi na dużą dynamikę rozwoju 
produkcji drzew (w szczególności 
przeznaczonych do nasadzeń miej-
skich) jako największą wielkość 
drzew zastępczych przyjęto drzewa 
o obwodach pni do 25 cm. Z kolei 
dla drzew rosnących na terenach 
przyulicznych (miast i wsi) przyjęto, 
że obwód pni drzew zastępczych 
wynosi 16–20 cm [Szczepanowska 
i in. 2010].

Do obl iczenia rzeczywi -
stych kosztów odtworzenia (WR) 

posłużono się wartością podstawo-
wą (WP), która stanowi zasadniczą 
część kosztów odtworzenia drzewa 
o różnym tempie wzrostu i różnych 
obwodach pni spełniających normy 
jakości dla danego gatunku. Jest ona 
określana na podstawie aktualnych 
cen katalogowych materiału szkół-
karskiego, kosztów transportu oraz 
sadzenia i prac pielęgnacyjnych, 
w wydzielonych grupach obliczane 
są średnie wartości podstawowe, 
które w przypadku drzew o obwodzie 
pnia 16–20 i o różnym tempie wzro-
stu wynoszą: gatunki szybko rosnące 
– 1578 zł; umiarkowanie rosnące 
– 1654 zł; wolno rosnące – 1538 zł 
oraz bardzo wolno rosnące – 1936 zł 
[Szczepanowska i in. 2010].

Z uwagi na fakt, że wartość pod-
stawowa dotyczy osobników ,,wzor-
cowych”, dobrze rozwiniętych, zdro-
wych i właściwie zlokalizowanych, 
a praktyka jest daleka od ,,wzorca”, 
ocenę i wycenę rozszerzono o ele-
menty wpływające na ocenę jakości 
danego drzewa, tj. stan zdrowia oraz 
szanse jego rozwoju w warunkach 
określonej lokalizacji. Elementy te 
wyrażone są współczynnikami róż-
nicującymi, które korygują (zmniej-
szają bądź zwiększają) wartość pod-
stawową drzewa (WP), tym samym 
weryfikują teoretycznie określone 
koszty odtworzenia, wyznaczając ich 
wartość rzeczywistą (WR). W pracy 
zastosowano współczynnik wartości 
gatunkowej (G), współczynnik war-
tości przyrostowej (P), współczynnik 
lokalizacji (L) i współczynnik kon-
dycji (K). 
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fulfilling the quality standard for a giv-
en species. It is determined based on 
current catalogue prices of nursery 
garden materials, costs of transport, 
planting and nursing; for some groups 
average basic values are calculated, 
which for trees with trunk circumfer-
ence of 16/20 and a different growth 
rate are: fast-growing species – 1,578 
PLN; moderately growing species – 
1,654 PLN; slowly growing species 
– 1,538 PLN and very slowly growing 
species – 1,936 PLN [Szczepanowska 
et al. 2010]. 

Due to the fact that the basic 
value concerns “model” specimens, 
which are well-developed, healthy 
and well-located – and practice is far 
from “model” – assessment and valu-
ation were extended with elements 
affecting the assessment of quality of 
a given tree, i.e. health and chances 
for development under the conditions 
of a certain location. The elements 
are expressed by differentiating fac-
tors which correct (increase or de-
crease) the basic value of a tree (WP), 
simultaneously verifying the specified 
replacement costs, determining their 
actual value (WR). In the elabora-
tion, a species value coefficient (G), 
a growth value coefficient (P), a loca-
tion coefficient (L) and a condition 
coefficient (K) were used. 

The species value coefficient (G) 
is assigned to particular species and 
it is determined by their adaptation 
skills and dendrological values. The 
coefficient increases the basic value 
(WP) by 30% in the case of species 
preferred in terms of dendrology and 

nature or decreases the value by 10% 
in the case of popular species easily 
adapting to new habitat conditions 
[Borowski and Pstrągowska 2009]. 
Among the studied trees, the G coef-
ficient = 1.3 (very high dendrological 
values) was only obtained by Juglans 
regia; G = 1.1 (high values) – Betula 
pendula, Corylus avellana, Crataegus 
laevigata; G = 1.0 (average values) 
by: Acer platanoides, Aesculus hip-
pocastanum, Ailanthus altissima, 
Quercus robur, Tilia cordata, Fraxi-
nus excelsior, while G = 0.9 by: 
Acer negundo, Populus alba, Robinia 
pseudoacacia, Sorbus aucuparia. 

The growth value coefficient 
(P) is determined based on dynam-
ics of growth of a given species and 
depending on the growth pace and 
trunk circumference it can range 
from 1.0 to 53 in the case of trees 
subject to stocktaking [Borowski and 
Pstrągowska 2009]. 

The location coefficient (L) af-
fects valuation of the value of trees 
in their surroundings. It allows for 
determining the impact of a tree on 
the value of the area around it. To 
determine the coefficient, features of 
the place where a given tree grows 
are taken into account, and hence the 
costs and conditions for tree replace-
ment under given habitat conditions. 
The location coefficient (L) verifying 
the basic value of the evaluated trees 
(street trees) is 1.5 [Szczepanowska 
et al. 2010].

The condition coefficient (K) 
determines the quality of a tree – its 
vitality, condition and damages. To 

determine it, three basic parameters 
visually assessed and expressed in 
percentages were adopted: health 
of the trunk, vitality of the crown 
and structure of the crown. The total 
percentage share of a given damage 
or loss divided by three gives the 
general condition coefficient (K). It 
is assumed that damage or loss of up 
to 10% corresponds to a very good 
condition of a tree and such trees 
are assigned coefficient 1; 11–25% 
– good condition and coefficient 0.8; 
26–50% – average condition and 
coefficient 0.6; 51–75% – bad condi-
tion and coefficient 0.3; above 75% 
– a dying tree, coefficient 0.1; dried 
crown – dead tree, coefficient 0.0 
(tab. 4) [Szczepanowska et al. 2010].

Calculating the actual value 
of trees the trunk circumference of 
which does not exceed 25 cm, the 
basic value (WP) multiplied by the 
species value, condition and location 
coefficients according to the formula: 
WR = WP x G x K x L, where WR – 
actual value [PLN], WP – basic value 
[PLN], G – species value coefficient, 
K – condition coefficient, L – location 
coefficient (1.5). While in the case of 
trees with the trunk circumference 
above 25 cm, the same formula was 
applied, extended with the growth 
value coefficient (P). All calculations 
were made in Microsoft Excel.
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Współczynnik wartości gatun-
kowej (G) przypisany jest do poszcze-
gólnych gatunków i podyktowany 
jest ich zdolnościami adaptacyjnymi 
oraz wartościami dendrologicznymi. 
Współczynnik ten zwiększa wartość 
podstawową (WP) o 30% w przy-
padku gatunków preferowanych pod 
kątem dendrologicznym i przyrodni-
czym lub zmniejsza tę wartość o 10% 
w przypadku gatunków popularnych 
i łatwo adaptujących się do nowych 
warunków siedliskowych [Borowski 
i Pstrągowska 2009]. Spośród bada-
nych gatunków drzew współczynnik 
G = 1,3 (bardzo duże wartości den-
drologiczne) otrzymał tylko orzech 
włoski; G = 1,1 (duże wartości) 
uzyskały brzoza brodawkowata, lesz-
czyna pospolita, głóg dwuszyjkowy; 
G = 1,0 (przeciętne wartości): klon 
zwyczajny, kasztanowiec pospolity, 
bożodrzew gruczołkowaty, dąb szy-
pułkowy, lipa drobnolistna, jesion 
wyniosły, natomiast G = 0,9: klon 
jesionolistny, topola biała, robinia 
akacjowa, jarząb pospolity.

Współczynnik wartości przyro-
stowej (P) określany jest na podstawie 
dynamiki wzrostu danego gatunku 
drzewa i w zależności od tempa 
wzrostu i obwodu pnia może się wa-
hać w przypadku zinwentaryzowa-
nych drzew od 1,0 do 53 [Borowski 
i Pstrągowska 2009]. 

Współczynnik lokalizacji (L) 
wpływa na wycenę wartości drzew 
w ich otoczeniu. Umożliwia wyka-
zanie wpływu drzewa na wartość 
terenu w jego pobliżu. Do określenia 
współczynnika bierze się pod uwagę 

cechy miejsca wzrostu drzewa, a co 
za tym idzie, koszty i warunki od-
tworzenia drzew w danych warun-
kach siedliskowych. Współczynnik 
lokalizacji (L) weryfikujący wartość 
podstawową wycenionych w pracy 
drzew (przy ulicach miast) wynosi 1,5 
[Szczepanowska i in. 2010].

Współczynnik kondycji (K) 
określa jakość drzewa – jego żywot-
ność, stan oraz uszkodzenia. Do jego 
określenia przyjęto trzy podstawowe 
parametry ocenione wizualnie i wy-
rażone w procentach: stan zdrowotny 
pnia, żywotność korony i strukturę 
korony. Sumaryczny, procentowy 
udział danego uszkodzenia lub 
ubytku podzielony przez trzy daje 
ogólny współczynnik kondycji (K). 
Przyjmuje się, że uszkodzenia bądź 
ubytki wynoszące do 10% odpowia-
dają bardzo dobrej kondycji drzewa 
i przypisuje się im współczynnik 1; 
11–25% – kondycja dobra i współ-
czynnik 0,8; 26–50% – kondycja 
średnia i współczynnik 0,6; 51–75% 
– kondycja zła i współczynnik 0,3; 
powyżej 75% – drzewo zamierające, 
współczynnik 0,1; korona uschnięta 
– drzewo martwe, współczynnik 0,0 
(tab. 4) [Szczepanowska i in. 2010].

Obliczając wartość rzeczy-
wistą drzew, których obwód pni 
nie przekracza 25 cm, wartość 
podstawowa (WP) pomnożona była 
przez współczynniki wartości ga-
tunkowej, kondycji i lokalizacji, 
według wzoru: WR = WP x G x K 
x L, gdzie: WR – wartość rzeczywi-
sta [zł], WP – wartość podstawowa 
[zł], G – współczynnik wartości 

gatunkowej, K – współczynnik kon-
dycji, L – współczynnik lokalizacji 
(1,5). Natomiast w przypadku drzew 
o obwodach pnia powyżej 25 cm 
zastosowano ten sam wzór, posze-
rzony o współczynnik wartości przy-
rostowej (P). Obliczenia wykonano 
w programie Microsoft Excel.

Wyniki badań

Inwentaryzacja
Przeprowadzona inwentaryza-

cja drzew przyulicznych wykazała, 
że na badanym terenie wszystkie 
spośród 1057 drzew reprezentowane 
były przez 14 gatunków liściastych 
(tab. 1). Wzdłuż dróg krajowych 
dominowały lipy drobnolistne, sta-
nowiąc 52,8%. Znaczny udział 
miały także topole białe (20,5%) 
oraz klony zwyczajne (12,1%). Na-
tomiast wzdłuż dróg wojewódzkich 
najczęściej notowano topole białe 
(23,7%), klony jesionolistne (19,5), 
dęby szypułkowe (16,2%) oraz lipy 
drobnolistne (14,7%). Niezależnie 
od kategorii drogi wymienione wyżej 
gatunki stanowiły około 87% zinwen-
taryzowanych drzew.

Objęte badaniami gatunki 
drzew różniły się pod względem 
tempa wzrostu oraz kondycji (ocenio-
nej szacunkowo). Wśród gatunków 
przeważały te o umiarkowanym 
tempie wzrostu (6 gat.), następnie 
szybko rosnące (4 gat.). Na terenie 
badań zidentyfikowano 2 gatunki 
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Research results

Stocktaking
The carried out stocktaking of 

street trees indicated that in the re-
search area all of the 1,057 trees were 
represented by 14 deciduous species 
(Table 1). Along the national roads 
Tilia cordata dominated, constituting 
52.8%. Also, Populus alba (20.5%) 
and Acer platanoides (12.2%) had 
a significant share. While, along the 
voivodeship roads, Populus alba 

(23.7%), Acer negundo (19.5%), 
Quercus robur (16.2%) and Tilia 
cordata (14.7%) were most often 
registered. Regardless of the road 
category, the species listed above 
constituted approx. 87% of trees 
subject to stocktaking. 

The species of trees included 
in the study varied regarding the 
growth rate and condition (estimat-
ed). Among the species, trees with 
a moderate growth rate (6 species) 
were the most common; there were 
also fast-growing species (4 species). 

In the research area two slowly grow-
ing species and 2 very slowly growing 
species were identified (Table 2). 

Based on the percentage share 
of damaged leaves or dying tree 
shoots, losses in crowns and dam-
aged trunks, it was indicated that 
the analyzed trees are in very good 
condition. This condition is con-
firmed by the condition coefficient of 
1.0 assigned to most of them. Only 
1.3% of the analyzed trees were in 
bad condition or were dying trees 

Table 1. Number of street trees subject to stocktaking along a given category of road (2017)

Tabela 1. Liczba zinwentaryzowanych drzew przyulicznych wzdłuż danej kategorii drogi (2017)

No.
Lp.

Species
Gatunki

Species 
identification
Oznaczenie 

gatunku

Number of trees 
Liczba drzew

% share
% udział

National roads
Drogi krajowe

Voivodeship roads
Drogi wojewódzkie

National roads
Drogi krajowe

Voivodeship roads
Drogi wojewódzkie

1. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Bożodrzew gruczołkowaty A – 4 – 0.74

2. Betula pendula Roth
Brzoza brodawkowata B 2 22 0.39 4.04

3. Quercus robur L.
Dąb szypułkowy C 25 88 4.87 16.18

4. Crataegus laevigata (Poir.) DC.)
Głóg dwuszyjkowy D 1 – 0.19 –

5. Sorbus aucuparia L. 
Jarząb pospolity E 1 – 0.19 –

6. Fraxinus excelsior L.
Jesion wyniosły F 46 13 8.97 2.39

7. Aesculus hippocastanum L.
Kasztanowiec pospolity G – 10 – 1.84

8. Acer negundo L.
Klon jesionolistny H – 106 – 19.49

9. Acer platanoides L.
Klon zwyczajny I 62 55 12.09 10.11

10. Corylus avellana L.
Leszczyna pospolita J – 11 – 2.02

11. Tilia cordata Mill.
Lipa drobnolistna K 271 80 52.83 14.71

12. Juglans regia L.
Orzech włoski L – 8 – 1.47

13. Robinia pseudoacacia L.
Robinia akacjowa M – 18 – 3.31

14. Populus alba L.
Topola biała N 105 129 20.47 23.71

Total – Razem 513 544 100.00 100.00
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wolno rosnące oraz 2 bardzo wolno 
rosnące (tab. 2). 

Na podstawie procentowego 
udziału uszkodzonych liści bądź 
posuszu pędów, ubytków w koronie 
oraz uszkodzonych pni wykazano, 
że analizowane drzewa są w bardzo 
dobrym stanie. Stan ten potwierdza 
przypisany większości z nich (85,7%) 
współczynnik kondycji równy 1,0. 

Jedynie 1,3% badanych drzew mia-
ło złą kondycję lub były to drzewa 
zamierające (współczynnik 0,1). 
Nie odnotowano drzew martwych 
(tab. 3). 

Bardzo dobrą kondycją (wsp. 
1,0) charakteryzowały się wszyst-
kie okazy takich gatunków jak: 
bożodrzew gruczołkowaty, jarząb 
pospolity, robinia akacjowa, głóg 

dwuszyjkowy i leszczyna pospolita. 
Spośród gatunków takich jak: brzoza 
brodawkowata i dąb szypułkowy – 
współczynnik kondycji 1 przypisano 
odpowiednio 96 i 89% okazów, na-
tomiast z gatunku: topola biała, lipa 
drobnolistna i klon zwyczajny – od 
70 do 80% drzew. Tylko 50% drzew 
orzecha włoskiego odznaczało się 
bardzo dobrą kondycją. Generalnie 
wśród badanych drzew zamierają-
ce stanowiły bardzo mały procent 
(0,5–2) i dotyczyły takich gatunków 
jak: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, 
klon zwyczajny, lipa drobnolistna 
i topola biała.

Podczas inwentaryzacji do-
konano pomiarów obwodów pni 
badanych drzew. Z uzyskanych da-
nych wynika, że 431 drzew (41%) ma 

Table 2. Division of trees subject to stocktaking in terms of trunk growth rates 

Tabela 2. Podział zinwentaryzowanych drzew pod względem tempa wzrostu pni

Characteristics of tree trunk growth
Charakterystyka przyrostów pni drzew

Species and types of trees
Gatunki i rodzaje drzew

Fast-growing
Szybko rosnące

Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Populus 
alba, Ailanthus altissima 
klon jesionolistny, kasztanowiec pospolity, 
topola biała, bożodrzew gruczołkowaty

Moderately growing
Umiarkowanie rosnące

Acer platanoides, Betula pendula, Fraxinus 
excelsior, Juglans regia, Robinia pseudoacacia, 
Tilia cordata 
klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, jesion 
wyniosły, orzech włoski, robinia akacjowa, lipa 
drobnolistna

Slowly growing 
Wolno rosnące

Corylus avellana, Quercus robur 
leszczyna pospolita, dąb szypułkowy

Very slowly growing
Bardzo wolno rosnące

Crataegus laevigata, Sorbus aucuparia 
głóg dwuszyjkowy, jarząb pospolity

Table 3. Percentage share of street trees assigned with the appropriate coefficient indicating their condition

Tabela 3. Procentowy udział drzew przyulicznych, którym przypisano właściwe współczynniki świadczące o ich kondycji

Condition 
coefficient
Współczynnik 
kondycji

Percentage share of trees of the analyzed species with a given condition coefficient
Procentowy udział drzew badanych gatunków o danym współczynniku kondycji

Average (%)
Średni %

Up to – Do A B C D E F G H I J K L M N

1 100 96 89 100 100 78 80 77 74 100 78 50 100 78 85.7

0.9 4 7 20 10 17 15 16 25 14 14.2

0.8 1 10 1 6 3 12.5 2 5.1

0.7 2 3 1 1 12.5 3 3.7

0.6 2 1 0.5 1 1.1

0.5 1 0.5 0.7

0.4 0.5 0.5

0.3 1 1

0.2 0

0.1 1 2 2 0.5 1 1.3

0.0 0
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(coefficient 0.1). No dead trees were 
observed (Table 3). 

All species, such as Ailan-
thus altissima, Sorbus aucuparia, 
Robinia pseudoacacia, Crataegus 
laevigata and Corylus avellane were 
were characterized by a very good 
condition (coefficient 1.0). Among 
species such as Betula pendula and 
Quercus robur the condition coef-
ficient of 1 was assigned to 96 and 
89% specimen respectively, while 

among Populus alba, Tilia cordata 
and Acer platanoides – 80 to 70% 
of trees. Only 50% of Juglans regia 
were in very good condition. Gener-
ally, among the analyzed trees, dying 
trees constituted a very small percent-
age (from 0.5 to 2) and they were 
Quercus robur, Fraxinus excelsior, 
Acer platanoides, Tilia cordata and 
Populus alba.

During the stocktaking meas-
urements of the analyzed tree trunk 

circumferences were made. From the 
obtained data, it can be concluded 
that 431 trees (41%) have a circum-
ference below 25 cm (Table 4). The 
value was typical for standard trees 
in the market trade, therefore it is 
possible to physically replace them. 
Trees with trunk circumferences 
above 25 cm are older, non-standard 
trees and their basic value (WP) must 
be corrected with the growth value 
coefficient determined based on the 

Table 4. Trunk circumferences of street trees subject to stocktaking (in 2017) in Puławy

Tabela 4. Obwody pni zinwentaryzowanych drzew przyulicznych w Puławach (w 2017 r.)

Trunk circumference 
Obwód pnia

Number of trees of give species 
Liczba drzew danego gatunku

Total number of trees with 
a given circumference

Sumaryczna liczba drzew 
o danym obwodzie

From
Od

To
Do A B C D E F G H I J K L M N

– 25 3 14 83 – – 18 – 1 65 7 151 – 8 81 431

25 30 – – – – – – – – 5 – – – – – 5

31 35 – – – – – – – 3 – – 3 – 1 4 11

36 40 – – – – – – – 1 1 – 4 – – – 6

41 45 – – – – 1 – – 3 1 1 9 – – 2 17

46 50 – 1 – – – 3 – 17 3 1 21 – 1 12 59

51 55 – – – – – – – 1 1 – – – – – 2

56 60 – 1 – 1 – 1 – 14 2 – 9 – 2 18 48

61 65 – 1 – – – 2 1 19 9 2 26 2 4 18 84

70 75 – – – – – – – 2 – – 1 – – 1 4

76 80 – 2 1 – – 5 – 15 5 – 26 1 1 21 77

91 95 – 1 9 – – 9 – 19 13 – 51 1 – 32 135

106 110 – 2 8 – – 5 2 6 3 – 20 2 1 16 65

126 130 – 1 1 – – 9 6 4 4 – 21 2 – 6 54

141 145 – 1 3 – – 4 1 1 4 – 4 – – 12 30

156 160 1 – 7 – – 2 – – – – 5 – – 10 25

171 175 – – 1 – – 1 – – 1 – – – – 1 4
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obwód pnia poniżej 25 cm (tab. 4). 
Wielkość ta charakteryzuje standar-
dowe drzewa występujące w obrocie 
rynkowym, dlatego możliwe jest ich 
fizyczne zastąpienie. Drzewa o ob-
wodach pni powyżej 25 cm są drze-
wami starszymi, niestandardowymi, 
a ich wartość podstawowa (WP) musi 
być korygowana współczynnikiem 
wartości przyrostowej, określonym 
na podstawie opracowanych wskaź-
ników dla gatunków zróżnicowanych 
pod względem dynamiki wzrostu 
(tab. 5). Wśród tej grupy najwięcej 

było drzew o obwodzie 91–95 cm 
(135 szt.), następnie 61–65 cm (84 
szt.) oraz 76–80 cm (77 szt.).

Współczynnik wartości przy-
rostowej zastosowano w przypadku 
627 drzew. Wahał się on w zakresie 
od 1,1 do 22,0 w zależności od ga-
tunku, obwodu pnia i tempa wzrostu 
danego drzewa (tab. 5). Na analizo-
wanym terenie przeważały okazy, 
którym przypisano współczynnik 
wartości przyrostowej w granicach 
od 1,1 do 9,9 (93,6%), wyższy 
współczynnik (15–20) otrzymało 

tylko 9 okazów dębu szypułkowego. 
Również tylko 1 drzewo dębu szy-
pułkowego zakwalifikowało się do 
przypisania mu 22 pkt P.

Wycena usług 
ekosystemowych drzew

Podstawę obliczania rzeczywi-
stej wartości drzew (WR), przyjętej 
jako usługa ekosystemowa wyrażona 
w wysokości kosztów odtworzenia 
[Szczepanowska i in. 2010], stano-
wią następujące elementy: wartość 

Table 5. Growth value coefficient (P) of trees subject to stocktaking

Tabela 5. Współczynniki wartości przyrostowej (P) zinwentaryzowanych drzew

Species
Gatunki

Number of trees assigned with a given growth value coefficient P (trunk circumference >25 cm)
Liczba drzew, którym przypisano dany współczynnik wartości przyrostowej P (obwód pnia >25 cm)

ranges
wahania

Scope – W zakresie
1–10 10–15 15–20 >20

Ailanthus altissima 
Bożodrzew gruczołkowaty 5.6 1 0

Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 3.4–9.3 10 0

Quercus robur 
Dąb szypułkowy 9.3–22.0 2 18 9 1

Crataegus laevigata 
Głóg dwuszyjkowy 10.3 1

Sorbus aucuparia 
Jarząb pospolity 3.7 1 0

Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 3.4–10.6 38 3

Aesculus hippocastanum 
Kasztanowiec pospolity 3.1–5.4 10 0

Acer negundo
Klon jesionolistny 1.4–5.4 105 0

Acer platanoides 
Klon zwyczajny 1.1–10.6 51 1

Corylus avellana
Leszczyna pospolita 3.7–6.7 4 0

Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 1.7–10.0 195 5

Juglans regia 
Orzech włoski 5.1–8.5 8 0

Robinia pseudoacacia 
Robinia akacjowa 1.7–8.1 10 0

Populus alba 
Topola biała 1.4–7.5 152 1

Total – Łącznie 587 29 9 1
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developed coefficients for species 
varying in terms of growth dynamics 
(Table 5). In this group, most trees 
had a circumference of 91–95 cm 
(135 pcs.), 61–65 cm (84 pcs.) and 
76–80 cm (77 pcs.). 

The growth value coefficient 
was applied in the case of 627 trees. 
It ranges from 1.1 to 22.0 depending 
on species, trunk circumference and 
growth rate of a given tree (Table 5). 
In the analyzed area, specimen to 
which the growth value coefficient 
from 1.1 to 9.9 (93.6%) was assigned 
were dominating; a higher coefficient 
(15–20) was assigned only to nine 
specimen of Quercus robur. Also, 
only one Quercus robur tree was 
qualified for being assigned 22 P 
points. 

Valuation of ecosystem 
services provided by trees 

The basis to calculate the actual 
value (WR) of a tree assumed as an 
ecosystem service expressed in the 
replacement costs [Szczepanowska 
et al. 2010] consists of the follow-
ing elements: the basic value (WP), 
the species value coefficient (G), the 

condition coefficient (K), the location 
coefficient (L) and the growth value 
coefficient (P) in the case of trees with 
a circumference larger than 25 cm. 

Assessing the basic value (WP) 
of trees subject to stocktaking, it was 
found that it ranged from 1,578 PLN 
to 1,936 PLN (Table 6). Crataegus 
laevigata had the largest value, and 
Quercus robur, Corylus avellana 
and Sorbus aucuparia – the smallest. 
Taking only this parameter into ac-
count, the highest value of ecosystem 

services of street trees was provided 
by Tilia cordata and Populus alba – 
the most common species in this area. 

The basic value (WP) was cor-
rected with the species value coeffi-
cient (G) which differentiates trees ac-
cording to their dendrological value 
and adaptation properties [Borowski 
and Pstrągowska 2009]. The value 
of this coefficient was adopted in 
accordance with the elaboration 
of the Institute of Spatial Manage-
ment and Housing [Szczepanowska 

Table 6. The basic value (WP) of trees subject to stocktaking

Species Basic value (WP) in PLN Number of trees 
Total basic value in PLN

(value from col. 2 x value from column 3)
1 2 3 4

Ailanthus altissima  1,578 4 6,312.0
Betula pendula 1,654 24 39,696.0
Quercus robur 1,538 113 173,794.0
Crataegus laevigata 1,936 1 1,936.0
Sorbus aucuparia 1,538 1 1,538.0
Fraxinus excelsior 1,654 59 97,586.0
Aesculus hippocastanum 1,578 10 15,780.0
Acer negundo 1,578 106 167,268.0
Acer platanoides 1,654 117 193,518.0
Corylus avellana 1,538 11 16,918.0
Tilia cordata 1,654 351 580,554.0
Juglans regia 1,654 8 13,232.0
Robinia pseudoacacia) 1,654 18 29,772.0
Populus alba 1,578 234 369,252.0

Table 7. Unit basic value (WP) of the inventoried trees corrected with the species value 
coefficient (G) and the location coefficient (L) 

Species
Unit basic 

value
(WP) in PLN

Coefficient G Location 
coefficient L

WP corrected by 
G and L (2 x 3 x 4) 

(PLN)
1 2 3 4 5

Ailanthus altissima 1,578 1

1.5

2,367
Betula pendula 1,654 1.1 2,729.1
Quercus robur 1,538 1 2,307
Crataegus laevigata 1,936 1.1 3,194.4
Sorbus aucuparia 1,538 0.9 2,076.3
Fraxinus excelsior 1,654 1 2,481
Aesculus hippocastanum 1,578 1.1 2,603.7
Acer negundo 1,578 0.9 2,130.3
Acer platanoides 1,654 1 2,481
Corylus avellana 1,538 1.1 2,537.7
Tilia cordata 1,654 1 2,481
Juglans regia 1,654 1.3 3,225.3
Robinia pseudoacacia 1,654 0.9 2,232.9
Populus alba 1,578 0.9 2,130.3
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podstawowa (WP), współczynnik 
wartości gatunkowej (G), współczyn-
nik kondycji (K), współczynnik lokali-
zacji (L) oraz współczynnik wartości 
przyrostowej (P) w przypadku drzew 
o obwodzie większym niż 25 cm. 

Oceniając wartość podstawową 
(WP) zinwentaryzowanych drzew, 
stwierdzono, że wahała się ona od 
1578 do 1936 zł (tab. 6). Największą 
wartość podstawową miał głóg dwu-
szyjkowy, a najmniejszą – dąb szy-
pułkowy, leszczyna pospolita i jarząb 
pospolity. Biorąc pod uwagę tylko ten 
parametr, najwyższą wartość usług 
ekosystemowych drzew przyulicz-
nych zapewniały lipy drobnolistne 
oraz topole białe – najliczniejsze 
gatunki w tej przestrzeni.

Wartość podstawowa (WP) 
była korygowana współczynnikiem 
wartości gatunkowej (G), który róż-
nicuje drzewa ze względu na war-
tość dendrologiczną i właściwości 
adaptacyjne [Borowski i Pstrągowska 
2009]. Wartość tego współczynnika 
przyjęto zgodnie z opracowaniem 
IGPiM [Szczepanowska i in. 2010], 
i dla zinwentaryzowanych drzew wy-
nosił on od 0,9 do 1,3 w zależności 

od gatunku (tab. 7). Największy 
współczynnik wartości gatunkowej 
miał orzech włoski (1,3), a najmniej-
szy topola biała, klon jesionolistny, 
jarząb pospolity i robinia akacjowa 
(0,9). Współczynnik ten jest pod-
powiedzią dla gmin przy ochronie 
gatunków drzew najbardziej wska-
zanych na danym obszarze. Wśród 
zinwentaryzowanych gatunków tylko 
w przypadku orzecha włoskiego WP 
była korygowana współczynnikiem 
G = 1,3. Większości gatunków (9/14) 

przypisano G = 1,0 lub 1,1. Wartość 
podstawowa drzew gatunków takich 
jak: jarząb pospolity, klon jesionolist-
ny, topola biała oraz robinia akacjo-
wa była korygowana wskaźnikiem 
G = 0,9. Z uwagi na lokalizację 
wzdłuż ulic (niezależnie od rangi) 
wszystkim analizowanym gatunkom 
drzew przypisano współczynnik lo-
kalizacji „L” równy 1,5.

Przeprowadzona wycena wyka-
zała zróżnicowanie wartości drzew 
przyulicznych w zależności od 

Tabela 6. Wartość podstawowa (WP) zinwentaryzowanych drzew

Gatunki drzew Wartość podstawowa 
(WP) w zł

Liczba drzew Sumaryczna wartość podstawowa w zł
(war. z kol. 2 x war. z kol. 3)

1 2 3 4
Bożodrzew gruczołkowaty 1578 4 6312,0
Brzoza brodawkowata 1654 24 39696,0
Dąb szypułkowy 1538 113 173794,0
Głóg dwuszyjkowy 1936 1 1936,0
Jarząb pospolity 1538 1 1538,0
Jesion wyniosły 1654 59 97586,0
Kasztanowiec pospolity 1578 10 15780,0
Klon jesionolistny 1578 106 167268,0
Klon zwyczajny 1654 117 193518,0
Leszczyna pospolita 1538 11 16918,0
Lipa drobnolistna 1654 351 580554,0
Orzech włoski 1654 8 13232,0
Robinia akacjowa 1654 18 29772,0
Topola biała 1578 234 369252,0

Tabela 7. Jednostkowa wartość podstawowa (WP) zinwentaryzowanych drzew korygowana 
współczynnikiem wartości gatunkowej (G) oraz współczynnikiem lokalizacji (L)

Gatunki drzew

Jednostkowa 
wartość 

podstawowa 
(WP) w zł

Współczynnik 
G

Współczynnik 
lokalizacji L

WP 
skorygowana 

przez G i L 
(2 x 3 x 4) (zł)

1 2 3 4 5
Bożodrzew 
gruczołkowaty 1578 1

1,5

2367

Brzoza brodawkowata 1654 1,1 2729,1
Dąb szypułkowy 1538 1 2307
Głóg dwuszyjkowy 1936 1,1 3194,4
Jarząb pospolity 1538 0,9 2076,3
Jesion wyniosły 1654 1 2481
Kasztanowiec pospolity 1578 1,1 2603,7
Klon jesionolistny 1578 0,9 2130,3
Klon zwyczajny 1654 1 2481
Leszczyna pospolita 1538 1,1 2537,7
Lipa drobnolistna 1654 1 2481
Orzech włoski 1654 1,3 3225,3
Robinia akacjowa 1654 0,9 2232,9
Topola biała 1578 0,9 2130,3
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Tabela 8. Wartość usługi ekosystemowej (odtworzeniowa drzew) drzew przyulicznych w Puławach w zależności od gatunku

Lp. Gatunki Liczba drzew Wartość jednostkowa drzewa (zł) Wartość drzew ogółem (zł)

średnia wahania suma wahania

1. Bożodrzew gruczołkowaty 4 5089,05 2367,00–13 255,20 20 356,20 7101,00–13 255,20

2. Brzoza brodawkowata 24 9274,40 2729,10–25 380,63 222 585,49 2729,10–47 759,25
3. Dąb szypułkowy 113 9635,71 2307,0–45 678,6 108 834,79 2768,40–191 481,00
4. Głóg dwuszyjkowy 1 32 902,32 – 32 902,32 –
5. Jarząb pospolity 1 7682,31 – 7682,31 –
6. Jesion wyniosły 59 13 367,12 248,10–26 298,60 788 660,28 248,10–111 645,00
7. Kasztanowiec pospolity 10 11 221,95 7337,70–12 781,80 112 219,47 7337,70–60 358,50
8. Klon jesionolistny 106 6977,13 2130,3–11 503,62 739 576,25 2130,30–143 795,25
9. Klon zwyczajny 117 7517,43 248,1–26 298,6 879 539,31 248,10–138 936,00

10. Leszczyna pospolita 11 6621,09 2537,7–17 002,59 72 831,99 9389,49–34 005,18
11. Lipa drobnolistna 351 9602,39 1240,5–24 810,0 3 370 438,50 1240,50–576 832,50
12. Orzech włoski 8 20 895,91 9869,42–27 415,05 167 167,31 9869,42–54 830,10
13. Robinia akacjowa 18 7108,07 2232,9–18 086,49 127 945,21 3795,93–45 551,16
14. Topola biała 234 5916,04 639,09–12 568,77 1 396 816,40 22 389,45–641 773,99

Sumaryczna wartość odtworzeniowa drzew ogółem 9 015 093,33

Table 8. Value of ecosystem services (tree replacement value) of street trees in Puławy depending on tree species

No. Species Number of trees Tree unit value (PLN) Total tree value (PLN)

Average Ranges Total Ranges 
1. Ailanthus altissima 4 5,089.05 2,367.00–13,255.20 20,356.20 7,101.00–13,255.20

2. Betula pendula 24 9,274.40 2,729.10–25,380.63 222,585.49 2,729.10–47,759.25

3. Quercus robur 113 9,635.71 2,307.0–45,678.6 108,834.79 2,768.40–191,481.00

4. Crataegus laevigata 1 32,902.32 – 32,902.32 –

5. Sorbus aucuparia 1 7,682.31 – 7,682.31 –

6. Fraxinus excelsior 59 13,367.12 248.10–26,298.60 788,660.28 248.10–111,645.00

7. Aesculus hippocastanum 10 11,221.95 7,337.70–12,781.80 112,219.47 7,337.70–60,358.50

8. Acer negundo 106 6,977.13 2,130.3–11,503.62 739,576.25 2,130.30–143,795.25

9. Acer platanoides 117 7,517.43 248.1–26,298.6 879,539.31 248.10–138,936.00

10. Corylus avellana 11 6,621.09 2,537.7–17,002.59 72,831.99 9,389.49–34,005.18

11. Tilia cordata 351 9,602.39 1,240.5–24,810.0 3,370,438.50 1,240.50–576,832.50

12. Juglans regia 8 20,895.91 9,869.42–27,415.05 167,167.31 9,869.42–54,830.10

13. Robinia pseudoacacia 18 7,108.07 2,232.9–18,086.49 127,945.21 3,795.93–45,551.16

14. Populus alba 234 5,916.04 639.09–12,568.77 1,396,816.40 22,389.45–641,773.99

Total replacement value of trees 9,015,093.33



593/
20

17

gatunku (tab. 8). Najwyższe średnie 
wartości osiągnęły głóg dwuszyjkowy 
– 32 902,32 zł oraz orzech włoski 
– 20 895,91 zł. Wartość jedynego 
głogu występującego na obszarze 
badań związana była ze stawką war-
tości podstawowej uwzględnianej 
przy obliczeniach. Dla tego gatunku 
była najwyższa i wynosiła 1936 zł. 
Z kolei wysoka średnia wartość orze-
cha włoskiego powiązana jest z naj-
wyższym współczynnikiem wartości 
gatunkowej przypisywanym drze-
wom o bardzo dużych wartościach 
dendrologicznych. Dla tego gatunku 
jest on równy 1,3 i zwiększa jego 
wartość podstawową o 30%. Najniż-
sze wartości średnie jednego drzewa 
przypisano topoli białej (5916,04 zł) 
i bożodrzewowi gruczołkowatemu 
(5089,05 zł). Wynikają one zarówno 
z ich małej wartości podstawowej, 
jak i niskiego współczynnika warto-
ści gatunkowej – 0,9, obniżającego 
wartość wyjściową tych gatunków 
o 10%.

Wartość usługi ekosystemowej 
(ocenionej na podstawie wartości od-
tworzeniowej) wszystkich badanych 
drzew wyniosła 9 015 093,33 zł. 
Największy udział w tej wartości 
miały najliczniej występujące w Pu-
ławach lipy drobnolistne z suma-
ryczną wartością 3 370 438,50 zł 
oraz topole białe, których wartość 
odtworzeniową wyliczono na kwotę 
1 396 816,40 zł. 

Wartość rzeczywista drzew 
była zróżnicowana w zależności od 
lokalizacji (ulic). Największe korzyści 
zapewniają mieszkańcom drzewa 

rosnące wzdłuż ulicy Lubelskiej, 
których odnotowano najwięcej (328), 
nie bez znaczenia były także ich 
wielkość oraz skład gatunkowy. Ulica 
ta zaliczana jest do dróg krajowych. 
Nasadzenia są zróżnicowane gatun-
kowo, ze znaczną przewagą dębów 
szypułkowych, lip drobnolistnych 
i topól białych. Wśród gatunków od-
notowano także wysoko wyceniany 
głóg dwuszyjkowy. Z kolei rozpatru-
jąc średnią wartość rzeczywistą drze-
wa, najwyższe wartości przypisano 
okazom znajdującym się wzdłuż 
ulicy Zielonej, natomiast najniższe 
drzewom wzdłuż ul. Włostowickiej 
(tab. 9). Wartość jednego drzewa 
w pasie drogowym przy ulicy Wło-
stowickiej wynosiła średnio 3861 zł, 
przy największej wartości średniej 
przy ulicy Zielonej – 18 187 zł. 

Niższa wartość drzew przy uli-
cy Włostowickiej spowodowana była 
dużym udziałem drzew młodych, 
których obwód pnia nie przekraczał 
25 cm, zaś udział wynosił 85% ogółu 
rosnących tam drzew przyulicznych.

Oceniając wartość usług eko-
systemowych (na podstawie RW), 
w zależności od kategorii drogi 
wyższe wartości (zarówno ogółem, 
jak i średnio) wyliczono w przypad-
ku drzew zlokalizowanych wzdłuż 
dróg krajowych niż wojewódzkich 
mimo nieco mniejszej liczby roślin. 
O wyniku tym w znacznym stopniu 
zdecydowały lipy drobnolistne, które 
stanowiły 53% wszystkich okazów 
zinwentaryzowanych wzdłuż tej 
kategorii dróg (tab. 10).

Dyskusja 
Współcześnie ogół społeczeń-

stwa oraz decydenci często kon-
centrują swoje działania na maksy-
malizacji zysków, przyzwalając na 
degradację przyrody [Dorda 2017]. 
Tym samym bagatelizują korzyści 
płynące ze środowiska, które mogą 
zostać zobrazowane jednostką mo-
netarną, przy zastosowaniu metod 
wyceny usług ekosystemowych [Su-
dra 2015]. Szeregu usług w miejskim 
systemie przyrodniczym dostarczają 
drzewa, będące publicznymi do-
brami dostępnymi dla wszystkich 
mieszkańców miasta [Giergiczny 
i Kronenberg 2012]. 

Wartość usługi ekosystemowej 
drzew przyulicznych na badanym 
terenie wyliczono przy zastosowaniu 
metody kompensacyjnej (odtworze-
niowej). Przykładem zastosowania tej 
metody do obliczenia wartości drzew 
w mieście jest wycena przeprowa-
dzona w Stanach Zjednoczonych 
[Kielbaso 1975, McPherson 2003]. 
To tam po raz pierwszy zwrócono 
uwagę, iż szacowanie wartości ko-
rzyści dawanych przez przyuliczne 
drzewa miejskie oraz podawanie 
uzyskanych wyników do wiadomo-
ści publicznej przynosi pozytywne 
efekty w postaci bardziej racjonalnej 
gospodarki ich zasobami, w tym 
do zachowania i skuteczniejszej 
ochrony drzew miejskich. Wycena 
ta wzbogacona na przestrzeni lat 
o badania dotyczące wartościowa-
nia usług ekosystemów umożliwiła 
określanie ekonomicznej wartości 
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et al. 2010], and for trees subject to 
stocktaking it ranged from 0.9 to 1.4 
depending on the species (Table 7). 
Juglans regia had the highest spe-
cies value coefficient (1.4), while 
Populus alba, Acer negundo, Sorbus 
aucuparia and Robinia pseudoacacia 
had the smallest coefficient (0.9). 
This coefficient constitutes a prompt 
for municipalities for protection of 
trees which are most recommended 
for a given area. Among the invento-
ried trees the basic value (WP) was 
corrected with the coefficient G = 
1.3 only in the case of Juglans regia. 
Most species (9/14) were assigned 
G = 1.0 or 1.1. The basic value of 
trees such as Sorbus aucuparia, A cer 
negundo, Populus alba and Robinia 
pseudoacacia was corrected with 
G = 0.9. Due to the location along 

streets (regardless of the rank), all the 
analyzed tree species were assigned 
the location coefficient L = 1.5. 

The valuation carried out indi-
cated differentiation in the value of 
street trees depending on the species 
(Table 8). The highest average values 
were achieved by Crataegus laevi-
gata – 32,902.32 PLN and Juglans 
regia – 20,895.91 PLN. The value of 
the only Crataegus laevigata in the 
research area was related to the rate 
of the basic value taken into account 
in calculations. It was the highest for 
the species and it was 1,936 PLN. 
While, a high average value of Jug-
lans regia was related to the highest 
species value coefficient assigned 
to trees with very large dendrologi-
cal values. For this species it is 1.3 
and it increases its basic value by 

30%. The lowest average values of 
one tree were assigned to Populus 
alba (5,916.04 PLN) and Ailanthus 
altissima (5,089.05 PLN). They result 
from their small basic value as well 
as the low species value coefficient 
– 0.9 reducing the initial value of the 
species by 10%. 

The value of an ecosystem ser-
vice (evaluated on the basis of the 
replacement value) of all the ana-
lyzed trees was 9,015,093.33 PLN. 
Tilia cordata – the most common 
tree in Puławy – had the largest share 
in this value with the total value of 
3,370,438.50 PLN, and Populus alba 
had its replacement value of which of 
1,396,816.40 PLN. 

The actual value of trees varied 
depending on their location (streets). 
Services with the highest value are 

Table 9. The actual value (replacement value) of trees depending on the species and street
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Species Lu
be

ls
ka

 P
ar

ty
za

nt
ów

Zi
el

on
a

 K
az

im
ie

rs
ka

. 
W

ło
st

ow
ic

ka
 

 G
łę

bo
ka

Cz
ar

to
ry

sk
ic

h

Pi
as

ko
w

a

  D
ęb

liń
sk

a 
Number of trees 328 185 14 65 108 4 62 153 138
Ailanthus altissima   13,255     7,101  
Betula pendula 13,918 2,729 18,285  113,258  18,285 8,351 47,759
Quercus robur 750,629  92,095 54,630 191,481     
Crataegus laevigata 32,902        
Sorbus aucuparia 7,682         
Fraxinus excelsior 527,312 170,246 36,694      54,408
Aesculus hippocastanum    35,008  35742 32,191  9,279
Acer negundo        739,576  
Acer platanoides 395,471 113,903 50,240 124,546 9,924 26299  71,453 87,703
Corylus avellana         72,832
Tilia cordata 695,697 1,994,352  126,804 60,040  449,135 19,848 24,562
Juglans regia     27,415    139,752
Robinia pseudoacacia         127,945
Populus alba 641,774 170,637 44,055 109,647 14,912  66,764 22,389 314,177
Total RW value 3,065,386 2,451,867 254,624 450,634 417,030 62040 566,375 868,719 878,418
Average value RW 9,346 13,253 18,187 6,933 3,861 15510 14,012 5,678 6,365
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korzyści dawanych człowiekowi 
przez przyrodę. Wpłynęło to w za-
sadniczy sposób na ukształtowanie 
nowego spojrzenia na środowisko 
przyrodnicze jako ogólnoludzki kapi-
tał. Obecnie wycena wartości drzew 
jest stosowana w wielu miastach na 
różnych kontynentach [Nowak i in. 
2002]. Również w Polsce można spo-
tkać opinie [Szczepanowska 2009, 
Bernaciak 2015, Kosiba 2015, Szczy-
pa 2016], że metoda odtworzeniowa, 
uwzględniająca różnorodne czynniki 
decydujące o wartości drzew, może 
być przydatna do ich wyceny. 

W przeprowadzonych bada-
niach wartość usług ekosystemowych 
przyjęto na podstawie wyliczonej 
wartości odtworzeniowej (rzeczywi-
stej), wyniosła ona 9 015 093 zł. War-
tości drzew miejskich w badaniach 

amerykańskich wahały się od 
101 000 000 USD w Jersey City do 
5 200 000 000 USD w Nowym Jor-
ku. Przy obliczaniu wartości drzew, 
podobnie jak w przeprowadzonych 
badaniach amerykańskich [No-
wak i in. 2002, Peper i in. 2007], 
pod uwagę wzięto: gatunek, tempo 
wzrostu i kondycję, obwód pnia 
oraz lokalizację. Porównując wyniki 
przeprowadzonej w pracy wyceny 
oraz wyceny drzew w miastach ame-
rykańskich, można zauważyć różnice 
w wysokości średniej wartości jedne-
go drzewa. Średnia wartość jednego 
drzewa w USA wahała się od 394 
USD do 1187 USD w zależności od 
miasta. Natomiast w Puławach, przy 
wycenie dostosowanej do warun-
ków polskich, wartości te są wyższe 
i wynoszą od 6430 zł na drogach 

wojewódzkich oraz 10 755 zł na 
drogach krajowych. Różnice te mogą 
być spowodowane uśrednieniem 
wyników drzew o różnych lokali-
zacjach w miastach amerykańskich, 
przy uwzględnieniu w niniejszej 
pracy tylko drzew przyulicznych. 
Współczynnik lokalizacji w przypad-
ku takiego usytuowania jest wyższy 
niż na pozostałych terenach miasta 
i podnosi wartość drzew. 

Doświadczenie w wycenie 
różnych zasobów przyrodniczych 
w miastach w skali globalnej obej-
muje wiele opracowań [Fisher i in. 
2009, Faber i in. 2002, Peper i in. 
2007, Donovan i Butry 2010], w Pol-
sce badania tego typu jak dotychczas 
wykonywane były dość rzadko 
[Kronenberg 2016]. Wycena 308 
drzew przyulicznych w intensywnie 

Tabela 9. Wartość rzeczywista (odtworzeniowa) drzew w zależności od gatunku i ulicy
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Liczba drzew 328 185 14 65 108 4 62 153 138
Bożodrzew gruczołkowaty   13 255     7101  
Brzoza brodawkowata 13 918 2729 18 285  113 258  18 285 8351 47 759
Dąb szypułkowy 750 629  92 095 54 630 191 481     
Głóg dwuszyjkowy 32 902        
Jarząb pospolity 7682         
Jesion wyniosły 527 312 170 246 36 694      54 408
Kasztanowiec pospolity    35 008  35 742 32 191  9279
Klon jesionolistny        739 576  
Klon zwyczajny 395 471 113 903 50 240 124 546 9924 26 299  71 453 87 703
Leszczyna pospolita         72 832
Lipa drobnolistna 695 697 1 994 352  126 804 60 040  449 135 19 848 24 562
Orzech włoski     27 415    139 752
Robinia akacjowa         127 945
Topola biała 641 774 170 637 44 055 109 647 14 912  66 764 22 389 314 177
Wartość RW ogółem 3 065 386 2 451 867 254 624 450 634 417 030 62 040 566 375 868 719 878 418
Średnia wartość RW 9346 13 253 18 187 6933 3861 15 510 14 012 5678 6365
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provided to residents by the trees 
along Lubelska Street – their num-
ber was the largest (328); also, their 
dimensions and species composi-
tion were meaningful. This street is 
considered to be a national road. 
Different species of trees are planted 
there with a significant prevalence 
of Quercus robur, Tilia cordata and 
Populus alba. Among the species, 
also Crataegus laevigata was reg-
istered in a large amount. While, 
considering the average actual value 
of trees, the highest values were as-
signed to trees along Zielona Street, 
while the lowest values were assigned 
to trees along Włostowiska Street 
(Table 9). The value of one tree in the 
green strip along Włostowiska Street 
was 3,861 PLN on average, with the 

highest average value along Zielona 
Street – 18,187 PLN. 

The lower value of trees along 
Włostowiska Street resulted from the 
large share of young trees whose 
trunk circumference did not exceed 
25 cm, and whose share was 85% of 
the total number of street trees grow-
ing there. 

Assessing the value of ecosys-
tem services (based on RW) depend-
ing on the road category, higher 
values (in total and on average) were 
calculated for trees along national 
roads than voivodeship roads despite 
a slightly smaller number of trees. 
Tilia cordata significantly affected this 
result as it constituted 53% of all the 
specimen subject to stocktaking along 
this category of roads (Table 10). 

Discussion
Today the general public and 

decision-makers often focus their 
activities on maximization of profits 
allowing for degradation of nature 
[Dorda 2017]. At the same time, they 
belittle benefits of the environment 
which can be illustrated with a mon-
etary unit using valuation methods 
of ecosystem services [Sudra 2015]. 
Numerous services in the urban en-
vironment are provided by trees as 
they constitute the public good and 
public property accessible for all 
residents of a given city [Giergiczny 
and Kronenberg 2012]. 

The value of an ecosystem 
service of street trees in the research 
area was calculated using the com-
pensation (replacement) method. An 
example of using this method to cal-
culate the value of trees in the city is 
the valuation carried out in the USA 
[Kielbaso 1975, McPherson 2003]. 
There for the first time attention was 
drawn to the fact that estimating 
values of benefits brought by urban 
street trees and sharing the results 
obtained with the public brought 
positive results in the form of more 
rational management of their re-
sources, including maintenance and 
more effective protection of urban 
trees. This valuation, enriched in 
years with studies concerning valua-
tion of ecosystem services, allows us 
to determine the economic value of 
benefits brought by nature to humans. 
This significantly affected the manner 
of shaping a new perspective on the 

Table 10. The actual value (replacement value) of trees depending on the road category

                            
                                                  Road category
Specification National roads Voivodeship roads

Number of trees (pcs.) 513 544
Total value of ecosystem services (PLN) 5,517,253 3,497,840
Average values of trees (PLN) 10,755 6,430

Tabela 10. Wartość rzeczywista (odtworzeniowa) drzew w zależności od kategorii drogi

     
                                                        Kategoria drogi
Wyszczególnienie Drogi krajowe Drogi wojewódzkie

Liczba drzew (szt.) 513 544
Wartość usług ekosystemowych ogółem (zł) 5 517 253 3 497 840
Średnia wartość drzew (zł) 10 755 6430
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zabudowanej dzielnicy Warszawy 
na Pradze pozwoliła na oszacowanie 
ich wartości na kwotę 2 668 460 zł, 
przy średniej wartości pojedynczego 
drzewa 8663 zł [Sitarski i Pstrą-
gowska 2013]. Natomiast wartość 
ekonomiczną drzew w Gnieźnie 
oszacowano na ponad 50 mln zł, 
przy średniej wartości jednego drze-
wa wynoszącej 13 000 zł [Bernaciak 
i Wojcieszak 2014]. Znacznie wyżej, 
bo na ponad 20 800 zł wyceniono 
średnią wartość jednego drzewa 
rosnącego w przestrzeni publicznej 
w Kórniku [Bernaciak 2015]. Wy-
liczone kwoty wydają się bardzo 
duże. Należy jednak uwzględnić, że 
drzewa przyuliczne, a także drzewa 
pełniące inne funkcje na terenie 
miasta (parkowe, osiedlowe itp.) są 
wartościową spuścizną, w której sku-
mulowane są nakłady społeczne po-
niesione poprzednio na posadzenie 
i wieloletnią ich pielęgnację. War-
tość drzew przyulicznych świadczy 
o jakości oraz komforcie korzystania 
z tej przestrzeni. Przez fakt, iż drzewa 
stanowią główny i trwały składnik 
„zielonej infrastruktury” oraz świad-
czą różnorodne usługi ekosystemowe 
na rzecz miasta i jego mieszkańców, 
stanowią publiczne aktywa o dużej 
wartości, co potwierdzają również 
badania przeprowadzone w innych 
krajach [Szczepanowska i Sitarski 
2015]. Wartość 400 tysięcy drzew 
przyulicznych w Berlinie została 
oszacowana na kwotę 3 miliardów 
euro przy średniej wartości jedne-
go drzewa 7,5 tysiąca euro [Balder 
1997], natomiast w Nowym Jorku 

584 tysięcy drzew przyulicznych 
wyceniono na kwotę 2,3 miliarda 
USD przy średniej wartości jednego 
drzewa 3938 USD [Peper i in. 2007].

Podsumowanie
Zieleń w mieście pełni szereg 

funkcji [Łukasiewicz i Łukasiewicz 
2016]. Ilość i stan zieleni ma również 
bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi 
o wartości estetyczno-krajobrazowe 
świadczące o wizerunku miasta [Sob-
czyńska-Jeżewska 2006], wpływa na 
przywrócenie ładu przestrzennego, 
ale również na odbudowę więzi spo-
łecznych, będących jednym z głów-
nych zadań rewitalizacji obszarów 
miejskich [Sullivan i Kuo 1996]. 
Funkcje te znakomicie pełnią drze-
wa, a poznanie ich wartości tworzy 
podstawę zarządzania tym zasobem. 
Wiedza z zakresu wartości drzew 
i usług przez nie świadczonych 
stanowi istotny element edukacji 
społeczeństwa świadomego potrzeby 
zrównoważonego korzystania z za-
sobów przyrody i odpowiedzialnego 
za nią. Pozytywnie wpływa na inte-
grację ludności, pobudza potrzebę 
poprawy estetyki otaczającego śro-
dowiska oraz jego jakości. Wyra-
bia postawy obywatelskie, a także 
buduje poczucie dumy z miejsca 
zamieszkania. Znajomość dodatnie-
go oddziaływania zieleni miejskiej 
na mieszkańców miast, jak też wy-
rażenie wartości drzew w jednost-
kach monetarnych jest szczególnie 
istotna dla jednostek zarządzających 

(w zakresie gospodarki drzewosta-
nem) i planistów (przy decyzjach 
inwestycyjnych, zwłaszcza dotyczą-
cych przebudowy i modernizacji 
ulicznych ciągów komunikacyjnych) 
[Groot i in. 2010].

Wyceniona wartość rzeczywista 
(odtworzeniowa) 1057 drzew przy-
ulicznych w pasach drogowych tras 
krajowych i wojewódzkich w Puła-
wach wyniosła ponad 9 000 000 zł. 
Suma ta odpowiada usługom ekosys-
temowym, czyli korzyściom, jakie 
czerpią z tego ekosystemu społe-
czeństwo i środowisko. Wartość tych 
usług była zróżnicowana i zależała 
od gatunku i ich wartości podstawo-
wej, wieku, kondycji oraz lokalizacji. 
Wyliczona średnia wartość jednost-
kowa w zależności od lokalizacji 
wynosiła od 6430 zł (wzdłuż tras 
wojewódzkich) do 10 755 zł (wzdłuż 
tras krajowych). Niezależnie od loka-
lizacji średnia wartość jednostkowa 
drzewa wynosiła 8529 zł. Na bada-
nym terenie odnotowano tylko gatun-
ki liściaste, ale wśród nich mało było 
gatunków bardzo wolno rosnących, 
a tym samym charakteryzujących się 
najwyższą wartością podstawową. 
Występujące pojedyncze okazy po-
szczególnych gatunków mogą wska-
zywać na niedostateczną staranność 
w doborze gatunków. Zdecydowanie 
najwięcej drzew (przeszło 80%) 
było w bardzo dobrej kondycji, co 
z kolei świadczy o dużej dbałości 
gospodarzy w tym zakresie. Wśród 
zinwentaryzowanych drzew przewa-
żały okazy młode, o obwodzie pnia 
do 25 cm. W sumarycznej wartości 
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natural environment as all-human 
capital. Currently, the valuation of 
the value of trees is used in many 
cities on different continents [Nowak 
et al. 2002]. Also in Poland there are 
opinions [Szczepanowska 2009, Ber-
naciak 2015, Kosiba 2015, Szczypa 
2016] that the replacement method – 
taking various factors deciding about 
the value of trees into account – can 
be useful in their valuation. 

In the studies conducted, the 
value of ecosystem services was 
assumed based on the calculated 
replacement (actual) value – it was 
9,015,093 PLN. The value of ur-
ban trees in the American studies 
ranged from 101,000,000 USD in 
Jersey City to 5,200,000,000 USD 
in New York. Calculating the value 
of trees – similarly to the American 
studies [Nowak et al. 2002, Peper et 
al. 2007] – the following were taken 
into account: species, growth rate 
and condition, trunk circumference 
and location. Comparing the results 
of the valuation carried out within 
the elaboration and the valuation of 
trees in American cities, differences 
in the average value of one tree can 
be observed. The average value of 
one tree in the USA ranges from 394 
USD to 1,187 USD depending on the 
city. While, in Puławy in the case of 
the valuation adjusted to the Polish 
conditions, these values are higher 
and they range from 6,430 PLN along 
voivodeship roads to 10,755 PLN 
along national roads. These differ-
ences can be caused by averaging the 
results of trees in different locations 

in American cities, taking only street 
trees into account in this elaboration. 
The location coefficient in the case of 
such locations is higher than in other 
areas of a given city and it increases 
the value of trees. 

Experiences in valuation of vari-
ous natural resources in cities at the 
global scale encompass numerous 
elaborations [Fisher et al. 2009, Faber 
et al. 2002, Peper et al. 2007, Dono-
van and Butry 2010]; in Poland such 
studies have been conducted rather 
rarely [Kronenberg 2016]. Valuation 
of 308 street trees in an intensely 
developed district of Warsaw – Praga 
district – allowed the value to be 
estimated at 2,668,460 PLN with the 
average value of an individual tree of 
8,663 PLN [Sitarski and Pstrągowska 
2013]. While, the economic value 
of trees in Gniezno was estimated at 
more than 50 million PLN, with the 
average value of an individual tree 
of 13,000 PLN [Bernaciak and Wo-
jcieszak 2014]. The average value of 
an individual tree in the public space 
of Kórnik was estimated significantly 
higher – 20,800 PLN [Bernaciak 
2015]. The calculated amounts seem 
to be very high. However, it should be 
taken into account that street trees as 
well as trees fulfilling other functions 
in a city (park trees, trees in residential 
estates, etc.) constitute valuable herit-
age in which social expenditure spent 
on planting and many years of caring 
are accumulated. The value of street 
trees confirms quality and comfort of 
use of given space. Though the fact 
that trees constitute the main and 

permanent component of “the green 
infrastructure” and provide various 
ecosystem services for a given city 
and its residents, trees constitute pub-
lic assets with a large value which is 
also confirmed by studies conducted 
in other countries [Szczepanowska 
and Sitarski 2015]. The value of 400 
thousand street trees in Berlin was 
estimated at 3 billion EUR, with the 
average value of an individual tree 
of 7,500 EUR [Balder 1997], while 
in New York – 584 thousand street 
trees were evaluated at 2.3 billion 
USD, with the average value of an 
individual tree of 3,938 USD [Peper 
et al. 2007].

Summary
Green spaces in cities have 

a number of functions [Łukasiewicz 
and Łukasiewicz 2016]. The quan-
tity and condition of green spaces 
are also very important as regards 
the aesthetic and landscape values 
showing the image of a given city 
[Sobczyńska-Jeżewska 2006]; it also 
affects restoration of spatial order as 
well as structure of social relations, 
being one of the main tasks of re-
vitalization of urban areas [Sullivan 
and Kuo 1996]. The functions are 
fulfilled excellently by trees, and 
knowledge of their value creates 
the basis to manage the resource. 
Knowledge in terms of the value of 
trees and services provided by them 
constitutes an important element 
of education of the society aware 
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usług ekosystemowych drzew przy-
ulicznych największy udział (1/3) 
miały lipy (najliczniej występujące 
na obszarze badań) oraz topole 
białe. Drzewa rosnące wzdłuż dróg 
krajowych zostały wyżej oszacowane 
pod kątem wartości odtworzeniowej 
niż drzewa w pasie drogowym tras 
wojewódzkich. 

Przeprowadzone badania mogą 
w znaczy sposób wzbogacić wiedzę 
o zasobach środowiskowych miasta. 
Z kolei świadomość i uwzględnianie 
aspektu, jakim jest wartość drzew, 
przez jednostki zarządzające i planu-
jące w mieście, może przyczynić się 
do zwiększenia ochrony tego zasobu 
przy realizacji nowych przedsię-
wzięć. To natomiast przełoży się na 
wzrost wartości wizualnej, społecz-
nej i ekonomicznej miasta.

Wnioski
 Wysoka wartość usług ekosys-

temowym drzew przyulicznych 
w Puławach potwierdza wymier-
ne korzyści wynikające z ich 
obecności w miastach oraz za-
sadność uświadamiania i sze-
rzenia wiedzy zarówno wśród 
decydentów, jak i mieszkańców 
na temat roli i funkcji drzew 
w ekosystemach miejskich. 

 Wycena wartości drzew miejskich 
i usług przez nie świadczonych 
może stanowić istotny element 
edukacji społeczeństwa w zakre-
sie zrównoważonego korzystania 
z zasobów przyrody oraz sprzyjać 

inicjatywom obywatelskim doty-
czącym zwiększania i ochrony 
potencjału zielonej infrastruktury 
w miastach. 

Halina Lipińska, Aleksandra Łojek, 
Sylwia Kościk 
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of the need for sustainable use of 
natural resources and the one that is 
responsible for it. It positively affects 
integration of people, stimulates the 
needs to improve the aesthetics of 
the surrounding environment and 
its quality. It shapes civic attitudes 
and builds pride of one’s place of 
residence. Knowledge of the positive 
influence of urban green spaces on 
residents of a city as well as express-
ing the value of trees in monetary 
units are particularly important for 
managing institutions and bodies (in 
terms of tree stand management) and 
planners (in the case of investment 
decisions, in particular concerning 
reconstruction and modernization of 
street communication routes) [Groot 
et al. 2010].

The evaluated actual (replace-
ment) value of 1.057 street trees in 
green strips of national and voivode-
ship roads in Puławy was more than 
9,000,000 PLN. This amount cor-
responds to ecosystem services, i.e. 
benefits brought by the ecosystem 
to the society and environment. The 
value of these services varied and 
depended on the species and their 
basic value, age, condition and lo-
cation. The calculated average unit 
value depending on the location is 
6,430 PLN (along voivodeship roads) 
up to 10,755 PLN (along national 
roads). Regardless of the location, 
the average individual value of a tree 
is 8,529 PLN. In the research area 
only deciduous species were regis-
tered, but among them there were 
few very slowly growing species 

simultaneously characterized by the 
highest basic value. Single specimen 
of particular species can indicate 
insufficient care in the selection of 
species. Most trees (80%) were in 
very good condition, which indicates 
significant attention of administrators 
in this aspect. Among trees subject to 
stocktaking, young specimen with the 
trunk circumference of up to 25 cm 
dominated. In the total value of eco-
system services of street trees, Tilia 
cordata (1/3) (most common in the 
research area) and Populus alba had 
the largest share. The value of trees 
growing along national roads was 
estimated higher concerning their 
replacement value than the value of 
trees in green strips of voivodeship 
roads. 

The studies conducted can sig-
nificantly enrich knowledge about 
environmental resources of the city. 
While the awareness and considera-
tion of the aspect of the value of trees 
by managing and planning units in 
the city can contribute to an increase 
in protection of the resource, im-
plementing new ventures. This – on 
the other hand – will translate into 
an increase in the visual, social and 
economic value of the city. 

Conclusions
 A high value of ecosystem services 

of street trees in Puławy is proven 
by measurable benefits result-
ing from their presence in cities 
and supports that legitimacy of 

educating both decision-makers 
and local residents on the role 
and function of trees in city eco-
systems.

 Valuation of city trees and services 
they provide may constitute an 
important element in the process 
of educating the society on the 
scope of sustainable use of natu-
ral resources, as well as facilitate 
community initiatives that are 
aimed at enlarging and protect-
ing the potential of urban green 
infrastructure.
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