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1. Informacje ogólne o gminie Bukowno

Gmina Bukowno położona jest w województwie małopolskim pomiędzy Krakowem a Katowicami. Obszar ten

stanowił od dawna ważny rejon gospodarczy. Należy do Jaworznicko - Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.

Znajdują się w nim Zakłady Górniczo Hutnicze cynku i ołowiu Bolesław. Obszar gminy pomimo rozwoju przemysłu

nie stracił jednak charakteru rekreacyjnego, między innymi dzięki dużej powierzchni lasów sosnowych i bukowych

oraz malowniczym zakolom rzeki Sztoły.

Rzeźba  terenu  cechuje  się  małymi  przewyższeniami.  Naturalne  ukształtowanie  terenu  zostało

zdeformowane przez przemysłową działalność człowieka (hałdy, nasypy, wyrobiska -  prawie 1/6 powierzchni  to

obszar wydobywania piasków podsadzkowych).

Otoczenie  rzeki  Sztoły  jest  największą  atrakcją  przyrodniczą  gminy.  Czysta  woda  tworzy  urozmaicony

krajobraz rzeczny (rozlewiska, zabagnienia). Pstrągi to tylko jedna z jej atrakcji. W dolinie rzeki można spotkać wiele

gatunków  chronionych  (wawrzynka  wilczełyko,  kruszczyka  szerokolistnego,  buławnika  czerwonego,  pomocnika

baldaszkowatego, konwalię majową, kruszynę pospolitą).

Atrakcyjne  miejsca  pod  względem  przyrodniczym  można  lepiej  poznać  korzystając  ze  „Ścieżek

dydaktycznych po terenach rekultywowanych Kopalni Piasku „Szczakowa” S.A. lub ze „Ścieżek rowerowych - rejon

Olkusz” lub też korzystając z turystycznych szlaków pieszych – niebieskiego i żółtego. W południowo-wschodniej

części miasta znajduje się sztucznie zarybiony zalew. Okoliczne lasy to również znakomity teren dla grzybiarzy.

2.Drogi dla Natury

Projekt LIFE 11 INF/PL/467 Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as

habitats and ecological corridors (polski tytuł: DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie

rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych) jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne działania przypadające na lata 2012 –

2016 obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w 66 gminach we wszystkich województwach.

W ramach programu są prowadzone szkolenia dla drogowców i samorządowców dotyczące tworzenia, utrzymania i

diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alej, jak też działania edukacyjne. Szkolenia na temat utrzymania i

kształtowania  zadrzewień,  ich  wartości  przyrodniczych  i  kulturowych  będą  skierowane  do  pracowników  służb

drogowych, urzędników samorządowych odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na wycinkę oraz za planowanie

przestrzenne  i  infrastruktury,  fachowców  zajmujących  się  pielęgnacją,  wycinką  i  sadzeniem  drzew,  oraz

społeczników i miłośników drzew.

Projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień ” jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju wspólnie

partnerami  regionalnymi:  wspólnie  partnerami  regionalnymi:  Stowarzyszeniem  Eko-Inicjatywa  z  Kwidzyna,

Federacją  Zielonych  „Gaja”  ze  Szczecina,  Stowarzyszeniem  „Agencja  Ekorozwoju  Zielone  Płuca  Polski”  z

Białegostoku, oraz niemieckim partnerem - meklembursko-pomorskim oddziałem BUND w Schwerinie.

Więcej  o  programie  Drogi  dla  Natury  oraz  o  ochronie  alej  na  witrynie  www.aleje.org.pl,  na  której  jest  także

dostępna elektroniczna wersja programu zadrzewieniowego.



2.1 Misja projektu

Celem projektu KAMPANIA NA RZECZ ZADRZEWIEŃ DROGI DLA NATURY jest odwrócenie trendu zanikania

zadrzewień liniowych. Program obejmuje trzy główne zadania:

• przygotowanie programu szkoleń dla samorządowców i drogowców

• wzorcowe programy zachowań zadrzewień dla każdej gminy wiodącej

• rozpowszechnienie programu.

Celem opracowania lokalnego programu kształtowania zadrzewień (w skrócie „program zadrzewieniowy”)

jest tworzenie modelowych działań na poziomie gminy, mających na celu trwałą ochronę i odtwarzanie zadrzewień

przydrożnych i  śródpolnych. Jest  to proces partycypacyjny i  edukacyjny,  angażujący wszystkich interesariuszy i

społeczność lokalną. Program obejmuje cały obszar gminy, w tym drogi wszystkich szczebli obecnych na jej terenie,

z większą uwagą dla gminnych. Zaproszony do udziału został możliwie szeroki krąg interesariuszy związanych z

zadrzewieniami.

2.2. Główne zadania programu zadrzewieniowego

a) Zidentyfikowanie głównych zagrożeń dla zadrzewień, problemów i miejsc konfliktowych,

b)  Sporządzenie  programu  zawierającego  zadane  elementy,  w  bliskiej  współpracy  z  urzędnikami  gminnymi  i

drogowcami, przeprowadzenie konsultacji z przyrodnikami, społecznikami i społecznościami lokalnymi,

c) Omawianie i konsultowanie projektu programu podczas szkolenia.

Pracę nad programem zadrzewień rozpoczęto od sporządzenia planu pracy i poznania walorów gminy. Przy

określeniu partnerów do współpracy (zarządy dróg, sołtysi,  pszczelarze, nauczyciele, lokalni liderzy, przyrodnicy)

przystąpiono do zapoznawania się z alejami i szpalerami na terenie gminy.  Sporządzona inwentaryzacja obejmuje

drogi wszystkich szczebli, z największą uwagą dla dróg gminnych.

 Opracowanie  zawiera:  ogólne  rozpoznanie  zasobów  zadrzewień  oraz  ich  walorów  krajobrazowych  i

przyrodniczych.

Produktem końcowym projektu jest plan stworzony we współpracy z urzędnikami gminnymi i drogowcami, który

zawiera:

a)przegląd zadrzewień gminy (wraz z dokumentacją fotograficzną) na podstawie ankiet,

b)wykaz zadrzewień o szczególnych walorach,

c)wykaz lokalizacji proponowanych do nasadzeń, z zaleceniami,

d)wykaz  miejsc  potencjalnie  konfliktowych  –  odcinki  alej  o  małej  odległości  od  jezdni,  kolidujące  z  planami

inwestycyjnymi – z rekomendacjami.

Przedstawiony poniżej  przegląd zadrzewień jest  tylko jednym z punktów programu. W ramach pracy w gminie

przeprowadzone zostały również dwudniowe szkolenia dla urzędników i drogowców oraz spotkania z urzędnikami

gminy.



3. Definicja alei, szpaleru

3.1 Aleje i szpalery w sztuce ogrodowej

Zgodnie  z  ogólnie  pojmowaną  sztuką  ogrodową  szpalery  i  aleje  to  jedne  z  podstawowych  rozwiązań

kompozycyjnych.  To elementy krajobrazu,  które  celowo są  formowane i  podporządkowane liniom wykreślonym

przez architekta.

Szpaler to jednorzędowe nasadzenie drzew, które jest również częścią składową alei.  Aleję tworzą dwa

równoległe szpalery (rzędy) drzew. Często w przypadku alei korony drzew zamykają się u góry.  Zarówno szpaler

jaki i aleję tworzą nasadzenia drzew, których korony wytyczają „ścianę” podkreślającą daną linię kompozycyjną, np.

ścieżkę. Ich silna forma na tyle definiuje daną przestrzeń, iż często dzięki nim wyznaczane są nowe wnętrza w

założeniach ogrodowych. Pożądany efekt „zielonego ekranu” można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki odpowiedniemu

zagęszczeniu  materiału  nasadzeniowego.  W  związku  z  tym,  konieczne  jest  projektowanie  małych  odległości

pomiędzy poszczególnymi drzewami oraz przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu redukcję

odchodzących od lica  „ściany”  gałęzi  zewnętrznych. Szpalery  i  aleje to typowe elementy ogrodów francuskich.

Podstawowym założeniem w kreowaniu szpaleru czy alei było stworzenie nasadzeń ściśle przylegających ze sobą

koronami z jednoczesnym podkreśleniem rytmiczności kompozycji.

3.2 Definicja przyjęta na potrzeby programu

Opracowanie ma na celu wykazać zadrzewienia przydrożne w gminie. Opisywane są aleje oraz szpalery

wzdłuż dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych. Zgodnie z definicją stworzoną na potrzeby projektu

•ze szpalerem mamy do czynienia, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew

•z aleją mamy do czynienia, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew po każdej ze stron.

4. Ankiety opisujące zadrzewienia przydrożne gminy

Na potrzeby projektu została  stworzona  ankieta,  która  jest  podstawą do opisywania zadrzewień przydrożnych.

Poniżej przedstawiona jest ankieta, która była podstawą do zbierania informacji o zadrzewieniach występujących w

gminie.

ANKIETA NR …………

PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY………………..

Mamy do czynienia z aleją, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew po każdej ze stron drogi lub szpalerem, kiedy

na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew. 

Imię i nazwisko ankietera: ............................................................. 

Data zebrania danych i podpis: .......................................................

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: …………………………………………………..



Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu:

Nr....: N.................../ E...................; Nr....: N......../E........; Nr....: N........./E.........;

Nr....: N......../E........; Nr....: N......../E........; Nr....: N......./E.......; Nr....: N......./E.......;

Długość: ......... m; Droga nr........

W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny

Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): ..............

Szerokość między szpalerami: ....... m Rozstaw drzew: ....... m

Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: ........ m 

Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość:

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz. Kl
.

Jaw. Js. Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne –
jakie?

Szacowany 
udział %

Liczba drzew (nazwać strony drogi):
……………../...........,    ………………/……...
Uwagi: .....................................................................................................

Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać w dziale IV)
..............................................................................................................

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, w 
pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub kształtowana 
korona

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana 
korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony

Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające konary, 
tzw.szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające statykę drzewa, 
itp.

Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego do 
złego - w jednym przebiegu drogi.

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………



b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%
zwarta z lukami 21 - 40%
przerzedzona 41 - 60%
fragmenty 60 - 80%
ślady 81 - 99%

Na  postawie  powyższej  ankiety  została  opracowana  tabela,  która  ma  być  pomocą  dla  kolejnych

inwentaryzacji prowadzonych w gminie.

Wypełnione ankiety oraz dokumentacja fotograficzna będą podstawą do stworzenia programu zadrzewień w

gminach. Uzupełnieniem opracowania jest rysunek z przedstawionymi na mapie lokalizacjami elementów objętych

inwentaryzacją.



4. Ankiety opisujące zadrzewienia przydrożne gminy



1. Bukowno - ul. Kolejowa - szpaler brzozowy

Nr punktu start:50.28120, 19.4668, koniec:50.27994, 19.46963
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 145 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 5 m
Odległość drzew od osi jezdni 6 m

3 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew 20 szt brzozy brodawkowatej
Pierśnica 120
Korona 6 m

nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków



2.Bukowno - ul. Kolejowa - szpaler lip

Nr punktu start:50.27973, 19.46964,  koniec:50.27904, 19.46994
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 80 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 5 m
Odległość drzew od osi jezdni 7 m

4 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew 11 sztuk lipy drobnolistnej
Pierśnica 120
Korona 6 m

nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi Część sztuk znajduje się na terenie prywatnym, za ogrodzeniem.

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków



3. Bukowno - ul. Kolejowa - szpaler kasztanowców

Nr punktu start:50.27898, 19.46978, koniec:50.27808, 19.46999
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 70 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 7 m
Odległość drzew od osi jezdni 8 m

5 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew kasztanowce zwyczajne- 8 szt.
Pierśnica 180
Korona 4-8 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny średni, zły (5 szt. o zredukowanej koronie w bardzo złym stanie)
Stan zachowania zwarta z lukami

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Zaleca się wymianę kasztanowców na lipę,  stworzenie alei z szpalerem 
z drugiej strony drogi.



4. Bukowno - ul. Szkolna - szpaler klonów

Nr punktu start:50.26801, 19.46376, koniec:50.26748, 19.46565
Zarządca drogi droga gminna
Długość 130 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 4 m
Odległość drzew od osi jezdni 5 m

2 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew
Pierśnica 12 cm
Korona 1.2 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia Zaleca się monitorowanie nowo posadzonych drzew.

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

klony 30 szt. (klon pospolity 'Globosum', klon negundo 'Variegata')

Występowanie ciekawych 
gatunków

bardzo dobry (2 szt. w złym do wymiany w odm.' Variegata')



5. Bukowno - ul. Leśna - szpaler lip

Nr punktu start:50.26997, 19.46468, koniec:50.26965, 19.46566
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 80 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 6 m
Odległość drzew od osi jezdni 6 m

3 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew

Pierśnica 60-80 młodszych lip, 240 starych lip, 250 kasztanowiec
Korona 8 m

prawdopodobne siedlisko

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

lipy - 5szt. (stare drzewa alejowe rosną wśród młodszych lip (7 szt.), 
układ nasadzeń mało widoczny), układ zamknięty kasztanowcem w 
złym stanie.

Występowanie ciekawych 
gatunków

Kasztanowiec – okaz o obniżonej żywotności z silnie ciętą podniesioną i 
zredukowaną koroną. Drzewo zostało poddane ekspertyzie 
dendrologicznej i pielęgnacji.



6. Bukowno - ul. Młyńska - szpaler brzozowy

Nr punktu start:50.26603, 19.48193, koniec:50.26654, 19.48246
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 75 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 6-10 m (układ nieregularny)
Odległość drzew od osi jezdni 5 m

2 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew brzozy brodawkowatej - 16 szt., lipy - 6 szt.
Pierśnica 80
Korona 6 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Nie jest to układ szpalerowy, o regularnych nasadzeniach, pomimo to 
jest bardzo atrakcyjnym elementem liniowego zadrzewienia.



Nr punktu start:50.26189, 19. 47569, koniec:50.26189, 19. 47693
Zarządca drogi droga gminna
Długość 90 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 2 m
Odległość drzew od osi jezdni 3,5 m

1 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew świerk pospolity- 14 szt., daglezja - 28szt.
Pierśnica 60
Korona 3,5 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

7. Bukowno - droga wew. do stadionu, od ul. Spacerowej - aleja świerkowo – daglezjowa

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków



8. Bukowno - ul. Nowa przy cmentarzu - szpaler wiśni

Nr punktu start:50.26962, 19.45462, koniec:50.26962, 19.45556
Zarządca drogi droga gminna
Długość 70 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 6 m
Odległość drzew od osi jezdni 10 m

7 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew 11 sztuk wiśni
Pierśnica 20
Korona 2 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty z lukami

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków



9. Bukowno - ul. Nowa - szpaler lip szerokolistnych

Nr punktu start:50.26962, 19.45556, koniec:50.26962, 19.45461
Zarządca drogi droga gminna
Długość 65m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 3 m
Odległość drzew od osi jezdni 9 m

6 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew Lipa szerokolistna – 25 szt.
Pierśnica 30
Korona 2,5 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Ze względu na kolizje z ciągiem pieszym należy formować koronę od 
strony chodnika. Cięciem należy objąć tylko gałęzie wchodzące w 
skrajnię drogi. Przy ewentualnych wymianach drzew na nowe 
egzemplarze sadzić drzewa z wyżej ukształtowaną koroną.



10. Bukowno - ul. nowa - szpaler różnogatunkowy

Nr punktu start:50.26765, 19.4623, koniec:50.26960, 19.45558
Zarządca drogi droga gminna
Długość 515m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 4 m
Odległość drzew od osi jezdni 3,5 i 7,5 m (drugi rząd)

1 i 5 m ( drugi rząd)

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew

Pierśnica 15-60cm
Korona 2-7 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarta z lukami

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Klony Globosum - 26 szt., Lipa - 13szt., Jarząb - 1 szt., Klon - 4 szt., 
Świerk - 4 szt.

Występowanie ciekawych 
gatunków

Szpaler przy ul. Nowej stanowi czytelny układ drzew przydrożnych, 
mimo nasadzenia wielu gatunków. Drzewa występują w różnym 
stadium rozwoju. Przyszłe nasadzenia w tym z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo budynków mieszkalnych należy wykonywać z odmian drzew 
o bardziej ograniczonym wzroście korony, np.. Lipa `Greenspire`



11. Bukowno - ul. Karola Miarki - szpaler lipowy

Nr punktu start:50.26284, 19.46203, koniec:50.26183, 19.45816
Zarządca drogi droga gminna
Długość 315 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 4 m
Odległość drzew od osi jezdni 4 m

2 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew lipa - 52 szt., sosna - 8 szt., topola - 8 szt., klon jesionolistny - 1
Pierśnica 75
Korona 6 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarty z lukami

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Topole ze względu na słaby stan fitosantarny nadają się do wymiany 
(najlepiej na lipę). Dodatkowo należy uzupełnić luki w szpalerze o 3 
sztuki lipy.



12. Bukowno -  ul. Wapienna, przy cmentarzu komunalnym - szpaler klonów

Nr punktu start:50.27407, 19.444658, koniec:50.27402, 19.44710
Zarządca drogi droga gminna
Długość 170 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 3 m
Odległość drzew od osi jezdni 4 m

1,5 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew
Pierśnica 8 cm
Korona 1 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny średni
Stan zachowania zwarty z lukami

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi do dosadzenia 9 szt w lukach i 2 sztuki do wymiany

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

klony w odmianie 'Globosum' - 20 szt ( w tym 2 suche)

Występowanie ciekawych 
gatunków



13. Bukowno - ul. Wyzwolenia - szpaler z robinii

Nr punktu start:50.26872, 19.4575, koniec:50.26840, 19.4582
Zarządca drogi droga gminna
Długość 65 m
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew co 4 m
Odległość drzew od osi jezdni 5 m

2,5 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew robinie - 11 szt.
Pierśnica 120 cm
Korona 5-6 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Ze względu na lokalizację należy monitorować drzewa. Drzewa mają 
lekki posusz, należy regularnie usuwać suche gałęzie. Drzewa poprzez 
prowadzone wcześniej cięcia wynikające z kolizji korony z mediami mają 
zniekształconą koronę (nadmierne przycinanie korony od góry). Zaleca 
się stopniową wymianę drzew na egzemplarze odmianowe o 
ograniczonym wzroście korony, tak aby nie wchodziły w kolizję z 
istniejącą infrastrukturą. Zaleca się sadzenie takich odmian jak: lipy 
odmianowe, klony odmianowe, jabłonie i grusze ozdobne.



14. Bukowno - ul. Olchowa, szpaler brzozowy

Nr punktu start:50.26663, 19.48246, koniec:50.26749, 19.48303
Zarządca drogi droga gminna
Długość 100 m
Nawierzchnia szuter
Rozstaw drzew co 2 m
Odległość drzew od osi jezdni 2,5 m

5 m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew

Pierśnica 20-120cm
Korona 5-6 m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarty

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi Przechodzi w szpaler przy ul. Młyńskiej

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

olcha - 1szt., brzoza - 31szt., jarzębina - 1 szt., modrzew - 3 szt., sosna 
- 7 szt,

Występowanie ciekawych 
gatunków



15. Bukowno - ul. Wojska Polskiego i Ul. Zwycięstwa - szpaler lipowy

Nr punktu start:50.26762, 19.46153, koniec:50.26641, 19.46060
Zarządca drogi droga gminna
Długość 215
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew 5m
Odległość drzew od osi jezdni 6m

3m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew 29 szt. Lipa szerokolistna + 1 szt. Brzoza
Pierśnica 95cm
Korona 6m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Kolizja z linią napowietrzną na ul. Wojska Polskiego, zalecane 
przycinanie drzew



16. Bukowno - alejka spacerowa wzdłuż parku - platany

Nr punktu start:50.26544, 19.46135, koniec:50.26485, 19.46137
Zarządca drogi droga gminna
Długość 70m
Nawierzchnia kostka betonowa
Rozstaw drzew 5m
Odległość drzew od osi jezdni 3.5m

2m

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew 13szt. (strona lewa) + 3 szt. (strona prawa) platan
Pierśnica 12-X
Korona 1.5m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty pełny

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Zalecane dosadzenie platanów po prawej stronie alei w celu jej 
uzupełnienia.



17. Bukowno - alejka przy targu - graby kolumnowe

Nr punktu start:50.26537, 19.46145, koniec:50.26539, 19.46201
Zarządca drogi droga gminna
Długość 35m
Nawierzchnia kostka betonowa
Rozstaw drzew 5m
Odległość drzew od osi jezdni 1.5m

1m

Drzewa za rowem Nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew 15 sztuk grab kolumnowy
Pierśnica 14-16cm
Korona 0.5m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania z lukami

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Graby powinny być formowane w taki sposób, aby stworzyły w 
przyszłości regularną aleję zbudowaną z drzew o takich samych 
parametrach (wysokość, szerokość korony). W tym celu należy 
rozpocząć formownie korony poszczególnych drzew dopiero w 
momencie uzyskania przez nie odpowiednich gabarytów – nie wcześniej.



18. Bukowno - ul. Dworcowa - szpaler wielogatunkowy

Nr punktu start:50.26469, 19.46149, koniec:50.26474, 19.46202
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 35m
Nawierzchnia asfalt, kostka betonowa
Rozstaw drzew 5m
Odległość drzew od osi jezdni 9m

1.5m od krawędzi chodnika z kostki

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew
Pierśnica 8cm
Korona 1-1.5m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Brzoza Youngi - 2szt., morwa Pendula – 2szt. , jarząb - 4szt.

Występowanie ciekawych 
gatunków

Należy przedłużyć szpaler w kierunku garaży. Należy zachować 
różnorodność gatunkową nasadzeń.



19. Bukowno - ul. Dworcowa, szpaler lipowy

Nr punktu start:50.26476, 19.46249, koniec:50.26478, 19.46365
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 80
Nawierzchnia asfalt, kostka betonowa
Rozstaw drzew 4m
Odległość drzew od osi jezdni 6.5m

1.5m od chodnika z kostki

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew Lipa - 17 szt.
Pierśnica 80cm
Korona 8m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków

Inwentaryzacja wykonana w lipcu 2013. Ze względu na 
przybudowę drogi wiosną 2014 roku wycięto 3 sztuki drzew.



20. Bukowno - ul. Kolejowa, szpaler jabłonek

Nr punktu start:50.26734, 19.46293, koniec:50.26672, 19.46296
Zarządca drogi droga powiatowa
Długość 65m
Nawierzchnia asfalt, kostka betonowa
Rozstaw drzew 3,5m
Odległość drzew od osi jezdni 6m

1,5 od chodnika z kostki betonowej

Drzewa za rowem nie

DANE PRZYRODNICZE
Gatunek - liczba drzew jabłoń purpurowa - 11 szt.
Pierśnica 6cm
Korona 1m

Nie stwierdzono

STAN OBIEKTU
Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarty

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
Zalecenia / Uwagi

Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Występowanie ciekawych 
gatunków



5. Sadzenie:

W  ramach  programu  zostały  wykonane  nowe  nasadzenia.  Na  drodze  pomiędzy  ulicą  Sławkowską  i

Międzygórze  zostało  posadzone 70  sztuk  lip  drobnolistnych.  Miejsce  wśród  pól  uprawnych  zostało  wybrane w

konsultacji z urzędnikami z Urzędu Miejskiego Bukowno i mieszkańcami sąsiadujących pól.

5. Podsumowanie pracy w gminie.

Na terenie gminy Bukowno zinwentaryzowano 20 odcinków zadrzewień przydrożnych. Zinwentaryzowano

2470 metrów dróg gminnych i powiatowych, w tym opisane zostało 470 drzew. Na terenie można spotkać aleje i

szpalery w różnym stadium zachowania i rozwoju. 

Zalecenia dotyczące wykonywania nowych nasadzeń:

Drzewa  alejowe  w  otwartym  krajobrazie  występują  sporadycznie.   Zaleca  się  wprowadzenie

zadrzewień przydrożnych, śródpolnych. W terenach tych występują mocne wiatry, który nie sprzyjają gospodarce

rolnej. Istniejące zadrzewienia należy monitorować i uzupełniać. 

Polecane gatunki:
• Tilia cordata

• Acer platanoides

• Acer pseudoplatanus

• Sorbus aucuparia

• Betula pendula

Zadrzewienia przydrożne w terenie zabudowanym na terenie gminy są sukcesywnie wycinane ze

względu na presję inwestycyjną i obawy mieszkańców o bezpieczeństwo. Drzewa w tych miejscach często są mocno

podkrzesane,  co  może  zaburzać  ich  statykę.  Na  ich  stan  wpływa  też  obetonowywanie,  bez  pozostawienia

dostatecznej ilości miejsca na dostęp wody i powietrza do korzeni. Zaleca się wprowadzanie nowych drzew (również

wymianę drzewostanu) na gatunki odpowiednie dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Odmiany kolumnowe, czy o

mniejszych rozmiarach pozwolą na wprowadzenie zieleni w przestrzenie, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca. Poprzez

wybranie gatunku o prawidłowym pokroju drzewa nie będą w przyszłości wymagały kosztownej pielęgnacji. 

Gatunki te powinny być wprowadzane zarówno w obszarach nowej zabudowy, jak i przy wymianie starych drzew ze

względu na korzyści nie tylko ekologiczne, ale też utylitarne (zacienianie, ochrona przed hałasem, ochrona przed

wiatrem, wpływ na wartość  nieruchomości).  Przy  planowaniu nowej  zabudowy, należy zapewniać  szersze  pasy

zieleni przydrożnej, tak aby w przyszłości móc prowadzić rozsądną gospodarkę zielenią. 

Polecane gatunki:

• Tilia cordata ‚Greenspire'
• Tilia tomentosa ‚Varsaviensis'
• Sorbus aucuparia
• Quercus robur ‚Fastigiata'
• Malus sp.
• Fraxinus excelsior ‚Pendula'



• Acer rubrum 'Red Sunset'

Podczas uzgadniania miejsc do nasadzeń zostały wyznaczone dodatkowe drogi, w których zaleca się posadzenie 

nowych drzew i alei:

• Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej. Drogi o długości 2,5km. - 300szt.

Zaleca się wprowadzenie zieleni w nowo powstającej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej.

Strefa  obejmuje  obszar  34,5  ha  terenów  poprzemysłowych.  W  miejscowym  planie  zagospodarowania

przestrzennego przeznaczone są one dla lokalizacji obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych.

Należy wprowadzać na tym obszarze zieleń maskująca i izolacyjną, w taki sposób, aby zmiękczyć tkankę

zabudowy.  Teren ten został wstępnie podzielony na regularne kwatery dzielone szerokimi prostokreślnymi

drogami  dojazdowymi.  Należy  wprowadzić  zadrzewienia  wzdłuż  ciągów  jezdnych  z  uwzględnieniem

wjazdów, tak aby nie kolidowały one z planowaną inwestycją. Proponuje się wykonanie nasadzeń w taki

sposób,  aby poszczególne  drogi  posiadały  odmienne gatunki  alejowe.  Ze  względu na  specyfikę  terenu

(teren poprzemysłowe) zaleca się wprowadzenie gatunków pionierskich takich jak: 

• olcha

• brzoza

• wierzba

• sosna

• ul. Puza – okolica boiska sportowego. Na odcinku ok. 200 m proponuje się wykonanie nasadzenia szpaleru

np. z jarząbu pospolitego w odstępach ok. 6m. Ze względu na budowę kanalizacji i istniejące sieci 

napowietrzne przed wykonaniem nasadzeń należy sprawdzić potencjalne kolizje. - 50szt.

• Ul. Międzygórze – leżąca na granicy gminy Bukowno i Bolesław. Proponuje się obsadzenie tej drogi po 

obu stronach na odcinku 1km lipami drobnolistnymi w dużych odległościach (ok. 10m). - 200szt.

Nowe  zadrzewienia  przydrożne  należy  wykonywać  w  odpowiednich  odległościach  od  skrajni.  Przy

wykonywaniu  nowych  nasadzeń  należy  dokładnie  zbadać  teren  poprzez  wizję  lokalną  oraz  posiłkując  się

specjalistycznymi mapami. Nowe nasadzenia nie mogę kolidować z istniejącą, ani projektowaną infrastrukturą.

Drzewa  po  posadzeniu  należy  monitorować  przez  okres  minimum 2  lat.  Należy  prowadzić  pielęgnację

polegającą przede wszystkim na podlewaniu, jak również stabilizowaniu palikami zapewniającymi prawidłowy wzrost

drzew.  Corocznie  powinny  być dosadzane nowe  egzemplarze  zastępujące  nieprzyjęte  sadzonki.  Takie  działania

prowadzone przez kilka lat pozwolą stworzyć zwarte szpalery i aleje.



MAPA ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH W GMINIE BUKOWNO
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