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Drzewa na ul. Liczmańskiego zostały bezpowrotnie
okaleczone przez tzw. ogłowienie. Ocena stanu tych
drzew po roku od cięcia - na podstawie bujnych
odrostów, to pułapka. 

Każde ogłowione drzewo reaguje wypuszczaniem
odrostów. Niestety w dłuższej perspektywie szkody po
takim zabiegu są nieodwracalne.

Po pierwsze: ucięcie wszystkich dużych gałęzi powoduje
tzw. cień asymilacyjny w korzeniach - część korzeni
pozbawiona składników odżywczych w sezonie po
ogłowieniu po prostu zamiera i próchnieje. Takie drzewa
tracą stabilność i łatwiej się wywracają.

Po drugie: podczas cięcia tak dużych powierzchni pni
bardzo często dochodzi do infekowania drzew przez
zanieczyszczenia z narzędzi.

Po trzecie: duże drzewa z grubymi pniami nie są w stanie zabliźnić rany po cięciu 
poprzecznym całego pnia. Taka rana już na zawsze będzie otwartą bramą do infekcji pnia 
przez grzyby i szkodniki. W konsekwencji takie drzewa w perspektywie lat (kilku, 
kilkunastu) będą poważnie osłabione, podatne na choroby, zamieranie, wywracanie.

Tymczasem mówimy o lipach, które są jednymi z najbardziej długowiecznych drzew w 
Polsce (nawet do 1000 lat). Skracanie ich życia do kilkunastu lat na skutek barbarzyńskiej 
„metody tworzenia szpalerów" poprzez nagłe cięcie drzew wcześniej rosnących w
pokroju naturalnym to czysta głupota.

Ze sztuką ogrodniczą nie ma to nic wspólnego. Poprawnie drzewa szpalerowe uprawia się
w specjalny sposób od małych sadzonek, przez dziesiątki lat stopniowo formując ich 
korony cięciem małych gałęzi, stymulując koronę do zagęszczenia i przyjęcia określonego 
kształtu. Taki sposób zapewnia zdrowe i długowieczne aleje szpalerowe.

Jest to przeciwieństwo cięcia wykonanego na ul. Liczmańskiego.

Warto wspomnieć także o pieniądzach. Koszt odtworzenia takiej alei, jaka rośnie na 
Liczmańskiego (ok. 100 drzew) to nawet milion złotych (w przypadku sadzenia dużych, 
ukształtowanych sadzonek drzew tzw. alejowych). Ale Gdańsk to "bogate miasto" - 
najwyraźniej zdaniem urzędników stać nas na odtwarzanie alej drzew za kilka czy 
kilkanaście lat. Alej, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogłyby rosnąć jeszcze
setki (!) lat.

Na koniec warto wspomnieć o prawie: ustawa obowiązująca w Polsce jasno określa 
przycięcie ponad 50% korony jako zniszczenie drzewa. Ten przepis powstał na podstawie 
wiedzy ogrodniczej i dendrologicznej. Gdańscy urzędnicy "wiedzą jednak lepiej" jak
"pielęgnować" drzewa. Skutki (rozciągnięte w czasie na dekady) widzimy
na naszych ulicach: masowo i przedwcześnie znikają z nich stare drzewa.


