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1.Opis gminy:
Historia:

Osada Frampol została założ ona w 1705 r. przez ówczesnego
właś ciciela tych dóbr - Franciszka Butlera. Układ przestrzenny Frampola
został opracowany na podstawie renesansowych wzorów idealnego
miasta. Miasto ma unikatowy na skalę  ś wiatową  układ architektoniczny
u l i c . A u t o r p l a n u F r a m p o l a n i e j e s t z n a n y .
Podstawą  założ enia był kwadrat o długoś ci boków ś rednio 500 m,
zorientowany według stron ś wiata. Kwadrat ten został podzielony na
dwa pasma bloków z usytuowaniem w ś rodku, również  kwadratowego
rynku o długoś ci pierzei 225 m, a wię c był wię kszy nawet od rynku
krakowskiego (200 m x 200 m). Koncepcja rozplanowania opierała się
na siatce sznurowoprę towej. Kwadrat był obwiedziony czterema
ulicami stodolnymi stanowią cymi jednocześ nie dojazd do pól. Długoś ć
każ dej ulicy stodolnej wynosiła ok. 500 m. Po osiach i przeką tnych
układu zostały wytyczone cztery poboczne place kwadratowe o boku
68 m. po osiach i po przeką tnych układu przeprowadzono 8 ulic. Ulice
osiowe miały charakter tranzytowy i stanowiły wloty goś ciń ców do
Janowa, Biłgoraja, Szczebrzeszyna. Główna oś  północ - południe
prowadziła do koś cioła zlokalizowanego poza układem miasta.
Poś rodku rynku, na osi prawdopodobnie stał ratusz z karczmą .

Na począ tku XX wieku Frampol miał charakter osady rolniczej oraz
skupiska drobnego handlu. W 1939 r. Frampol liczył ok. 4000
mieszkań ców. 13 wrześ nia 1939 r. w efekcie ć wiczebnego nalotu
bombowego Luftwaffe, miasto zosta ło w 90 % zniszczone. 
W wyniku dalszej eksterminacji ludnoś ci ż ydowskiej, w okresie wojny
ludnoś ć  Frampola zmniejszyła się  do 1266 osób w 1946 r. Odbudowa
miasta po II wojnie ś wiatowej nastą piła w obrę bie istnieją cego podziału
działek i kwartałów, z tym, ż e w znacznej czę ś ci jest to zabudowa
murowana wysokoś ci 1 - 2 kondygnacji.

Obecnie Frampol liczy 1605 osób, a gę stoś ć  zaludnienia na 1 km2
wynos i 318 osób, a zasoby mieszkaniowe budownictwa
wielorodzinnego wynoszą 72 mieszkania.

Położ enie:

Frampol leż y w południowej czę ś ci Lubelszczyzny w obrę bie dwóch
subregionów fizjograficznych, tj.: Roztocza Zachodniego i Równiny
Biłgorajskiej w dorzeczach Wieprza i Sanu. Roztocze Zachodnie rozcię te
jest przełomową  doliną  Gorajca na dwie czę ś ci, nazwane Roztoczem
Gorajskim i Szczebrzeskim. Ku południowemu zachodowi (do Kotliny
Sandomierskiej) opada wyraź ną  krawę dzią  typutektonicznego, w
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obrę bie której na powierzchni wystę pują  piaskowce trzeciorzę dowe,
budują ce wzgórza ostań ców. Ku północy (do Padołu Zamojskiego)
opada wyraź ną  krawę dzią  typu erozyjno - denudacyjnego, wzdłuż
której płynie w szerokiej dolinie rzeki Por. Wysokoś ć  krawę dzi dochodzi
miejscami do 30 metrów. Krawę dź  jest mniej wyraź na mię dzy
Gorajcem, a Wieprzem. Powierzchnie zrównań  wierzchowinowych
(stanowią ce wą skie garby mię dzydolinne) układają  się  na poziomie 300 -
330 m n.p.m., stanowią c wą skie garby mię dzydolinne. Roztocze
Zachodnie ma rzeź bę  bardzo urozmaiconą . Głę bokie rozcię cia przez
doliny Gorajca, Białej Ł ady i górnego odcinka Poru spowodowało, ż e
deniwelacje terenu są  duż e, nawet ponad 100 m. Urozmaicenie rzeź by
wynika z podatnoś ci skał lessowych na procesy denudacyjne i
erozyjno - denudacyjne.

Równina Biłgorajska to rozległe obniż enie poniż ej krawę dzi Roztocza,
stanowią ce fragment zapadliska przedkarpackiego, dopełnionego
głównie mało odpornymi utworami trzeciorzę dowymi (iły, piaski).
Obszar Równiny Biłgorajskiej charakteryzuje prostota, a nawet
prymitywizm rzeź by. Charakterystycznymi formami są  wydmy oraz
bagna i torfowiska. Wzdłuż  Roztocza cią gną  się  obniż enia bagienne
typu krasowego, cenne pod wzglę dem przyrodniczym, tzw. wertepy
krasowe.

Obszar gminy po ło ż ony jest w obr ę bie dwóch jednostek
geologicznych: Synklinorium Brzeż nego (Roztocze) i Zapadliska
Przedkarpackiego (Równina Biłgorajska).

Nad samym Frampolem od północy wznosi się  góra Radzię cka,
u której podnóż a leż y miasto. Położ one w północnej czę ś ci powiatu
biłgorajskiego, dzię ki dobremu położ eniu miało ono lepsze moż liwoś ci
rozwoju aniż eli Goraj, który otoczony jest wzgórzami.

Frampol odległy jest od Biłgoraja 16 km, od Janowa Lubelskiego
20 km, a od Szczebrzeszyna 24 km. Odległoś ć  od Goraja wynosi tylko
6 km. Niedaleko Frampola cią gną  się  lasy ordynacji zamojskiej oraz Lasy
Janowskie i Puszcza Solska. Miasto nie leż y nad rzeką . Biegną ca
niedaleko Ł ada oddalona jest o 1 km. Położ ony daleko od linii
kolejowych (Stacja Zwierzyniec oddalona o 20 km, Szastarka o 40 km)
Frampol nie mia ł mo ż liwo ś ci rozwin ą ć  si ę  gospodarczo.
W pobliż u Frampola znajdują  się  takż e taki wioski jak: Sokołówka, Ką ty,
Rzeczyce, Wola Radzię cka, Kocudza, Wola Ką tecka i Stara Wieś .

Ogółem w skład gminy wchodzi szesnaś cie miejscowoś ci o łą cznej 
liczbie mieszkań ców 6653. (Dane z wrześ nia 2007 roku)
1. Chłopków – 363
2. Frampol – 1536
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3. Karolówka – 395
4. Ką ty – 267
5. Komodzianka – 321
6. Korytków Mały – 426
7. Pulczynów – 189
8. Radzię cin – 744
9. Rzeczyce – 320
10. Smoryń  - 300
11. Sokołówka - 307
12. Stara Wieś  – 196
13. Teodorówka – 585
14. Teodorówka – Kolonia – 169
15. Wola Ką tecka – 154
16. Wola Radzię cka – 380

Warunki przyrodnicze Frampola

Ś rodowisko przyrodnicze Frampola jak i całej gminy odznacza się
szczególnie korzystnymi warunkami dla bytowania. Tworzą  je czyste,
wolne od zanieczyszczeń  powietrze, bezpoś rednie są siedztwo wielkiego
kompleksu lasów, rozległe panoramy widokowe, łą ki i zasoby wody
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pitnej o wysokich parametrach. Te atuty ś rodowiska naturalnego
przemawiają  za rozwojem agroturystyki.

Północno - wschodnia czę ś ć  obszaru gminy, położ ona w obrę bie
Roztocza Zachodniego - stanowi fragment Szczebrzeszyń skiego Parku
Krajobrazowego. Przez gminę  przepływa z północy na południe rzeka
Biała Ł ada, a wystę powanie w niej pstrą ga ś wiadczy o jej czystoś ci.
Rzeka miejscami jest nieregulowana i posiada naturalne łę gi i zakola
stwarzają c niepowtarzalny mikroklimat i ostoję  dla powietrza wodnego.
Jednym z głównych zasobów gminy Frampol są  lasy, które zajmują  32.2
% ogółu powierzchni. Czę ś ć  z nich to lasy chronione. Roś nie          w nich
wiele gatunków drzew, takich jak: sosna, jodła, buk, klon, jesion,
jarzę bina i inne. Ś wiat roś lin jest również  bogaty. Do najciekawszych
okazów moż na zaliczyć : widłak wroniec, rosiczka poś rednia, widłak
tortowy, zawilec, sasanka itp. Spotyka się  tu takż e wiele ptactwa,
m. in.: szpaki, kosy, kukułki, słowiki, pustułki, bociany, dzię cioły czarne    i
zielono-siwe oraz orliki krzykliwe, a takż e ozdobą  zalewu łabę dzie
nieme. Ś wiat zwierzą t w okolicznych lasach nie jest zbyt bogaty.
Jednakż e moż na tu spotkać : zają ca szaraka, jeż a, kunę , sarny, jelenie,
lisy, a nawet borsuki. W dogodniejszych warunkach ż yją  też  ż mije, ż aby,
łasice i padalce. Obszar gminy Frampol położ ony jest w obrę bie
dwóch jednostek geologicznych: Synklinorium Brzeż nego (Roztocze)
i Zapadliska Przedkarpackiego (Równina Biłgorajska). W brzeż nej czę ś ci
Roztocza Zachodniego, w rejonie Frampola wystę pują  stosunkowo
nieduż e masywy i pokrywy wapieni serpulowych, porowatych i zbitych,
oraz towarzyszą ce im inne odmiany, jak: wapienie mikrytowe,
paletowe i organodetryczne. Miejscami wapienie serpulowe leż ą
bezpoś rednio na kredzie. W obrę bie Frampola wystę puje duż e
zróż nicowanie gleb. W czę ś ci Równiny Biłgorajskiej wystę pują  gleby
piaszczyste, pozostałe to lessy położ one na terenach wyż ynnych.
Przewaga gleb to klasa III i IV. Około 50 % gruntów ornych
charakteryzuje się  niedoborem wilgoci w glebie. Opady - zwłaszcza
w duż ym natę ż eniu - z uwagi na silne nachylenia terenu nie są
zatrzymane w glebie, lecz spływają  po powierzchni powodują c silną
erozję . Słownik Geograficzny okreś la glebę  frampolską  jako "glinkę ,
miejscami popielatkę  pomieszaną  z piaskiem, lub też  sam piasek".

2.Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dla gminy

wieloletniego planu zadrzewieniowego, s łu ż ą cego lepszemu
gospodarowaniu drzewostanem i alejami przydroż nymi na terenie
gminy. Plan obejmuje spis wszystkich alej i szpalerów przydroż nych, przy
drogach wszystkich kategorii z terenu gminy Frampol. W ankietach
zawarto podstawowe dane dotyczą ce każ dej alei, wymiary drzew,
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gatunki, oraz wymagane zabiegi ochronne. W drugiej czę ś ci
zaproponowano nowe miejsca na stworzenie kolejnych pasów
zadrzewień  przydroż nych, z propozycjami gatunków i odległoś ciami
sadzenia.

3. Projekt „Drogi dla Natury”
Celem ogólnopolskiej kampanii Drogi dla Natury, zainicjowanej w 2009
roku przez Fundację  EkoRozwoju, jest ochrona drzew przydroż nych.
Niniejsze opracowanie powstało dzię ki wsparciu Narodowego
Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonego
w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz
zadrzewień ”. Rozpoczę ty w roku 2012 projekt obejmuje swoim zasię giem
24 gminy w 9 województwach i obejmuje przygotowanie programów
kształtowania zadrzewień . W jego ramach są  takż e prowadzone
szkolenia dla drogowców i samorzą dowców dotyczą ce tworzenia,
utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartoś ci przyrodniczej alej, jak
też  działania edukacyjne. Projekt kampanii na rzecz zadrzewień  jest
kontynuowany w kolejnych trzech latach dzię ki wsparciu unijnego
programu LIFE+ i obejmie docelowo łą cznie 90 gmin we wszystkich
województwach.
Projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień  ” jest
realizowany przez Fundacj ę  EkoRozwoju wspólnie partnerami
regionalnymi: Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, Fundacją
Ekologiczną  Zielona Akcja z Legnicy, Fundacją  Aeris Futuro z Krakowa,
Federacją  Zielonych „Gaja” ze Szczecina, Stowarzyszeniem „Agencja
Ekorozwoju Zielone Płuca Polski” z Białegostoku, Towarzystwem
Przyjació ł S ło ń ska Unitis Viribus oraz niemieckim partnerem -
meklembursko-pomorskim oddziałem BUND w Schwerinie.
Wię cej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie
www.aleje.org.pl, na której jest takż e dostę pna elektroniczna wersja
programu zadrzewieniowego
4. Definicja i podział zadrzewień
Zadrzewienia tworzą  wystę pują ce w krajobrazie otwartym pojedyncze
drzewa i krzewy lub ich niewielkie skupiska, które nie mają  charakteru
zbiorowisk leś nych. W przepisach przyję tym kryterium podziału na
zadrzewienia i lasy jest zajmowana przez nie powierzchnia. Według
ustawy o lasach z dnia 18 wrześ nia 1991 roku oraz w myś l
rozporzą dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są  grunty
poroś nię te roś linnoś cią  leś ną , których pole powierzchni jest mniejsze od
0,1 ha, a takż e niewłą czone do lasów, poroś nię te roś linnoś cią  krzewiastą
lub drzewiast ą : torfowiska, grunty przylegaj ą ce do wód
powierzchniowych, jary, wysypiska kamieni, gruzowiska, tereny
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nieczynnych cmentarzy, a takż e poroś nię te łę gami wierzbowymi doliny
rzek i obniż enia terenu, ś ródpolne skupiska drzew i krzewów, parki
niewyposaż one w urzą dzenia i budowle służ ą ce rekreacji                        i
wypoczynkowi.
Jednak w praktyce do zadrzewień , oprócz lasów nie zalicza się  takż e:
parków, sadów, szkółek, plantacji drzew i krzewów, zieleni miejskiej,
wiejskiej oraz zieleni znajdują cej się  przy obiektach sakralnych                 i
cmentarzach - czyli tych obiektów, których kształtowanie                       i
gospodarowanie jest sankcjonowane przez osobne przepisy prawne.
W zależ noś ci od lokalizacji zadrzewień  moż na je podzielić  na
zadrzewienia ś ródpolne, zadrzewienia przy cią gach komunikacyjnych,
przy wodach, zadrzewienia terenów przemysłowych i wysypisk ś mieci,
zadrzewienia wsi, a takż e urzą dzeń  turystyczno wypoczynkowych. Do
zadrzewień  nie zalicza się  zazwyczaj parków. Ze wzglę du na formę
zadrzewień  moż na wyróż nić  zadrzewienia pojedyncze, rzę dowe,
liniowe, grupowe, powierzchniowe oraz alejowe.
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Czę ś ć  I
Przeglą d istnieją cych zadrzewień  w Gminie

Frampol

PROGRAM OCHRONY ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH W OTWARTYM
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KRAJOBRAZIE W GMINIE FRAMPOL

Poniż ej zamieszczono gotową  ankietę  służ ą cą  do inwentaryzacji zadrzewień  przydroż nych. 

ANKIETA NR …………
PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY………………..

 

Mamy do czynienia z aleją , kiedy na odcinku 100 m znajduje się  minimum 5 drzew po
każ dej 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): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca 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.......;

 

Długoś ć : ......... m;    Droga nr........

 

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

 

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

 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: ....... m                 Rozstaw drzew: ....... m

 

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: ........ m

 

Drzewa za rowem   TAK/NIE      iloś ć :

 

 II. Dane przyrodnicze

  a. Skład gatunkowy

Gat.* Db Db Lp. Lp. Kasz. Kl. Jaw. Js. Db. Owoc. Tp. Inne –
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szyp. Bersz. drob. szer czer. jakie? kult jakie?

Szacowan
y udział %

            

 

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):

……………../...........,                        ………………/……...

Uwagi: .....................................................................................................

 

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) i jego rozpię toś ć  (wymiary drzew 
pomnikowych podać  w dziale IV)

..............................................................................................................

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

 

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:

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

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

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

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, doś ć  dobrze 
zachowana i lub kształtowana korona

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

 Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychają ce 
konary, tzw.szkodniki, dewastacyjne cię cia zaburzają ce 
statykę  drzewa, itp.

 Zróż nicowany dotyczy bardzo róż nego stanu zachowania drzew – od 
dobrego do złego - w jednym przebiegu drogi.
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Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce 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%

 ś lady 81 - 99%

 

IV. Rekomendowane działania ochronne

 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

 

Gatune
k

    

Liczba     

 

Inne potrzebne zabiegi: 

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

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

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

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

…………

b.  Liczba dojrzałych topól do zastą pienia w najbliż szych latach: ..................
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c.  Istnieją ce pomniki przyrody oraz propozycje obję cia ochroną  pomnikową  (wymienić  i

zidentyfikować  drzewa, podać  obwód i ew. wysokoś ć ):

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

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

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

………

d.  Podać  takż e informacje o wartoś ciach kulturowych obiektu, jak obecnoś ć  krzyż y i

kapliczek, wkomponowanie jego w założ enia dworskie lub folwarczne itp.

 

e. Wymień  istnieją ce lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oś wietleniowe, wą ski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.)

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

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

Instrukcja do wypełniania ankiety inwentaryzacji zadrzewień  liniowych

 

Jak zbierać  dane

Ankieterzy powinni wstę pnie zidentyfikować  aleje i szpalery w oparciu o znajomoś ć  terenu,
posiłkują c się  w razie potrzeby mapami satelitarnymi (np. przy uż yciu Google earth). W
terenie opiszą  położ enie obiektu i zarejestrują  współrzę dne geograficzne. Drzewa powinny
być  policzone, oznaczane do gatunku i podany ś redni obwód (bazują c na pomiarach
czę ś ci egzemplarzy) na wysokoś ci 1,3 m. Nastę pnie zaznaczyć  stan zdrowotny drzew, stan
zachowania alei/szpaleru i ś lady cię ć  w koronach. Na koniec zapisać  obserwacje
przyrodnicze, uwagi i rekomendacje ochronne, w tym liczbę  drzew zalecanych do
posadzenia przy danej drodze. Sporzą dzenie szkicu sytuacyjnego, którego zakres i
szczegółowoś ć  bę dzie okreś lana przez ankietera, moż e być  pomocna w póź niejszych
etapach realizacji planu. Wypełnione ankiety oraz dokumentacja fotograficzna bę dą
podstawą  do stworzenia programu zadrzewień  w gminach.

Inwentaryzację  najlepiej przeprowadzić  w okresie od lipca do paź dziernika aby została
ukoń czona przed zakoń czeniem sezonu wegetacyjnego.

 

Wpisujemy imię  i nazwisko ankietera, numer kolejny wypełnianej przez niego ankiety oraz 
datę  i podpis.

I. Dane ogólne

 Lokalizację  opisujemy w sposób ułatwiają cy trafienie do obiektu, np. „droga z 
centrum wsi X w kierunku miasta Y, od ostatniej chałupy po lewej”

 Współrzę dne począ tku i koń ca obiektu oraz punktów załamania mierzymy za 
pomocą  GPS i podajemy najlepiej w formacie płaskim – w metrach, układ 92. 
Podajemy numer waypointu oraz współrzę dne N.... i E...., przy czym pełne brzmienie 
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tylko dla pierwszego punktu obiektu, dalej tylko koń cówki.

  Jeś li obiekt roś nie wzdłuż  drogi publicznej, podajemy jej numer i zaznaczamy 
zarzą dcę , o ile znany. Zaznaczamy rodzaj nawierzchni, a jeś li obiekt nie roś nie wzdłuż
drogi, zaznaczamy to, piszą c np. „rów, staw, miedza...”.

 Szerokoś ć  mię dzy szpalerami i rozstaw drzew podajemy z dokładnoś cią  do 0,5 m, a 
odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni (jeś li nawierzchnia twarda) z dokładnoś cią  
do 0,1 m;

 jeś li drzewa rosną  za rowem, zaznaczamy kratkę .

 Rozstaw drzew to inaczej wię ź ba sadzenia – jak gę sto aleja została posadzona, 
niezależ nie od utraconych póź niej drzew. Jeś li to trudno okreś lić , podajemy 
przeważ ają cy rozstaw.

II. Dane przyrodnicze

 Zaznaczamy skład gatunkowy oszacowany z dokładnoś cią  do 10%, jeś li gatunek 
wystę puje jako nieliczna domieszka, stawiamy gwiazdkę  *.

 Podajemy liczbę  drzew dla każ dej strony drogi i okreś lamy je (S, N, E, lub W).

 Obwód na wysokoś ci pierś nicy mierzymy na reprezentatywnych drzewach; jeś li w 
alei wystę pują  róż ne pokolenia, traktujemy je odrę bnie, zaznaczają c takż e obecnoś ć  
młodych podsadzeń  lub samosiewów.

 Wskazujemy obecnoś ć  chronionych ksylofagów i przy okazji innych ciekawych 
organizmów. Jeś li wystę puje potencjalne siedlisko pachnicy (dziuplaste drzewa), 
zaznaczamy odpowiednią  kratkę .

III. Stan obiektu

Wybrać  i zaznaczyć  właś ciwy wariant w punktach a,b,c.

IV. Rekomendowane działania ochronne

 W tym punkcie zawieramy rekomendacje praktyczne, do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew oraz innych zabiegach. Informacje o faktycznych i potencjalnych 
pomnikach przyrody, które mogą  być  wykorzystane w działaniach prawnych. W 
przypadku szczególnie wartoś ciowych alej moż na rozważ yć  inne, niż  pomnik 
przyrody, formy ochrony.

 W ostatniej czę ś ci ankiety podajemy spostrzeż enia nt. wartoś ci kulturowych, 
krajobrazowych i estetycznych obiektu. Zaznaczamy, jeś li obiekt jest wyróż niają cy 
się , wybitny i zasługuje na szczególne traktowanie.

 Na osobnej kartce sporzą dzamy szkic sytuacyjny i podajemy ew. dodatkowe 
informacje. Dodatkową  kartkę  oznaczyć  numerem ankiety i zszyć  zszywaczem z 
ankietą .

 Wpisujemy istnieją ce lub potencjalne miejsca konfliktowe

 

*Skróty oznaczają ce gatunki drzew, wzorowane

na stosowanych w leś nictwie:

Brz br – brzoza brodawkowata, Betula verrucosa

Brz omsz – brzoza omszona, Betula pubescens

Db szyp – dą b szypułkowy Quercus robur

Db bezszyp – dą b bezszypułkowy, Quercus petraea

Db czer – dą b czerwony, Quercus rubra
14



Gb – grab zwyczajny, Carpinus betulus

Js – jesion wyniosły, Fraxinus excelsior

Jw – jawor, Acer pseudoplatanus

Kasz – kasztanowiec, Aesculus hippocastani

Kl – klon zwyczajny, Acer platanoides

Lp drob – lipa drobnolistna, Tilia cordata

Lp szer – lipa szerokolistna, Tilia platyphyllos

Ol – olcha czarna, Alnus glutinosa

Os – osika, Populus tremula

Rb – robinia akacjowa, Robinia pseudoaccacia

So – sosna pospolita, Pinus silvestris

Tp kult – odmiany uprawne nierodzimych

topól, głównie kanadyjskich, Populus x canadensis

Wb – wierzba, Salix sp.

Wz – wią z, Ulmus sp.

posp – pospolity/a

zw – zwyczajny/a

 

Aleja nr 1
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PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: droga Biłgoraj – Frampol od miejscowoś ci Sokołówka

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°39’17.13”/ E22°40’57.05”
Nr 2: N50°39’0.38”/E22°41’1.03” 

Długoś ć : 1100 m; Droga nr 835

W zarzą dzie : województwo 

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 17 m Rozstaw drzew: 6 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 5 m 

Drzewa za rowem   TAK      

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Kl. Jaw. Js. Kl. sre-
brzysty

wierzba Jarzą b 
posp.

Szacowany
udział %

1,5 26 53 17 0,5 0,5

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa/67,    Prawa/117
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3)
2 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:
x Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychają ce ko-

nary, tzw.szkodniki, dewastacyjne cię cia zaburzają ce 
statykę  drzewa, itp

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 
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Drzewa w złym stanie, sporo drzew czę ś ciowo zamierają cych. Powodem jest zakoń czona 4 

lata temu przebudowa drogi wojewódzkiej, w czasie której systemy korzeniowe drzew zo-

stały w znacznym stopniu uszkodzone

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Inne potrzebne zabiegi:  W przypadku zamarcia czę ś ci drzew konieczna bę dzie wymiana 

na nowe roś liny. Rekomenduje się  posadzić  klony jawory ze wzglę du na znaczną  ich liczbę  w

alei, nie zaleca się  jesionów ze wzglę du na rozprzestrzeniają cą  się  w Polsce choroby powo-

dują cą  zamieranie jesionów. Należ y również   zwrócić  uwagę , na konieczne cię cia młodych 

nasadzeń  mają ce na celu wyprowadzenie prawidłowych przewodników. Posadzony ma-

teriał roś linny jest bardzo niskiej jakoś ci i nieprawidłowo ukształtowany. Zaniechanie tych 

zabiegów moż e doprowadzić  w przyszłoś ci do wystę powania zagroż eń  z powodu ź le 

ukształtowanych koron. Należ y również  zwrócić  uwagę  na posadzone klony srebrzyste, po-

nieważ  gatunek ten ze wzglę du na swoja kruchoś ć  i krótkowiecznoś ć  nie jest zalecany do 

sadzenia przy drogach.
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Zdj. 1. Widok na aleję od strony Biłgoraja

Zdj. 2. Zdjęcie przedstawiające zamierające korony, lipiec 2014
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Zdj. 3. Widok na zamierające korony, lipiec 2014
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Aleja nr 2

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: za miejscowoś cią  Rzeczyce

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
N 1: N50°39’15.7/ E22°41’32.44
Nr 2: N50°39’5.46/E22°43’15.24 

Długoś ć : 1320 m; Droga nr 2914

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 14,50 m Rozstaw drzew: 8,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 4,5 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Db. 
bezsz

Lp. 
drob.

Jaw. Js. Orzech 
włoski

robinia brzoza

Szacowany
udział %

0,5 2 43 44 3 4 1,5

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa/102,    Prawa/81
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,9 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Zróż nicowany dotyczy bardzo róż nego stanu zachowania drzew – 
od dobrego do złego - w jednym przebiegu drogi.
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Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

Drzewa dobrze zachowane, niewielkie ś lady po cię ciach w koronach drzew.  Niestety 

stwierdzono kilka przypadków niszczenia drzew prawdopodobnie przez właś cicieli przyle-

głych do alei pól. Drzewa są  podpalane i podcinane

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Inne potrzebne zabiegi:  Należ y zwrócić  uwagę  na stan drzew alei i doś ć  czę sto ją  monitoro-

wać . W czasie spisu znaleziono drzewo podcię te bardzo nisko (niewidoczne z drogi). Cię cie

jest na tyle głę bokie, ż e grozi przewróceniem się  drzewa. W najbliż szym czasie nie zaleca się

uzupełniania alei nowymi nasadzeniami, ponieważ  istnieje bardzo duż e prawdopodobień-

stwo, ż e zostaną  one zniszczone. Należ ałoby przeprowadzić  rozmowy z właś cicielami oko-

licznych pól.
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Zdj. 1, 2 i 3. Zniszczenia drzew znalezione przy inwentaryzacji alei
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Aleja nr 3

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: od miejscowoś ci Wola Ką tecka na Pulczynów

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°38’59.66”/ E22°44’9.01”
Nr 2: N50°39’6.96”/E22°45’13.11”

Długoś ć : 1235 m; Droga nr 2915

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 12,50 m Rozstaw drzew: 8 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 3,7 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Lp. 
drob.

Kl. Jaw. Js. Orzech 
włoski

Tp.kul Jarzą b 
posp

Szacowany
udział %

0,5 23 70 44 2 0,5 4

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa/132    Prawa/174
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,3 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków
Ze wzglę du na duż ą  róż norodnoś ć  gatunków i zwarty cią g nasadzeń  wzdłuż  okolicznych 
pół, moż na uznać , ż e aleja służ y jako korytarz ekologiczny dla potencjalnych gatunków 
chronionych

III. Stan obiektu
a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona
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Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

Niewielkie ś lady po cię ciach w koronach

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia:

Gatunek Jw.

Liczba 10

Inne potrzebne zabiegi:  Należ y monitorować  stan alei ze wzglę du na jej przebieg wzdłuż  

pól uprawnych.

24



Aleja nr 4

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: od miejscowoś ci Wola Ką tecka na Hedwiż yn

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°38’55.92”/ E22°44’7.68”
Nr 2: N50°38’35.32”/E22°44’19.71”

Długoś ć : 710 m; Droga nr 2913

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 13 m Rozstaw drzew: 9 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 3,4 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Lp. 
drob.

Kl. Jaw. Js. Js.

Szacowany
udział %

5 73 70 12 10
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Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa/54    Prawa/46
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,5 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

Niewielkie ś lady po cię ciach. 

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia: 

Gatunek Lp. drob.

Liczba 4

Inne potrzebne zabiegi:  

Należ y monitorować  stan alei ze wzglę du na bliskie są siedztwo pól uprawnych i moż liwoś ć

niszczenia ich z powodu bezpoś redniego są siedztwa z wjazdami na pola.
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Zdj. 1 . Widok na aleję  od strony Woli Ką teckiej
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Aleja nr 5

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL
I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: od miejscowoś ci Wola Ką tecka na Wolę  Radzię cką , zaraz za zakrę tem

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°39’0.36”/ E22°44’8.62”
Nr 2: N50°39’3.79”/E22°44’13.34”

Długoś ć : 140 m; Droga nr 2913

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: Rozstaw drzew: 10,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 4 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Kl.

Szacowany
udział %

100

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa   Prawa/14
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,65 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona
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Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

Niewielkie ś lady po cię ciach w koronach

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne
Należ y monitorować  regularnie stan alei ze wzglę du na jej są siedztwo z posesjami
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Aleja nr 6

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: od miejscowoś ci Wola Ką tecka na Wolę  Radzię cką  na począ tku zabudo-
wań

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1 : N50°39’7.83”/ E22°44’18.91”
Nr 2: N50°39’19.51”/E22°44’23.85”

Długoś ć : 450 m; Droga nr 2913

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 13 m Rozstaw drzew: 5,8 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 4,5 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Lp.
drob

Kl. Jaw. czereś nia Orzech
włoski

Jabł. wierzba

Szacowany
udział %

10 35 2 10 35 6 2

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /32  Prawa/30
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wys. 1,3 m)
1,4 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Ze wzglę du na duż ą  róż norodnoś ć  aleja moż e stanowić  potencjalne miejsce wystę powania 
gatunków chronionych

III. Stan obiektu
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c. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

Nieznaczne ś lady po cię ciach w koronach

d. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

  Należ y zwrócić  uwagę  na moż liwoś ć  niszczenia drzew, ponieważ  rosną  one bezpoś rednio 
przy wjazdach na posesję  lub przy wjazdach na pola uprawne

Zdj. 1 Widok na aleję  od strony Woli Ką teckiej
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Zdj. 2. Widok na aleję  od strony Woli Ką teckiej

32



Aleja nr 7

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL 
I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: od miejscowoś ci Wola Ką tecka na Ką ty zaraz za skrzyż owaniem

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°39’0.44”/ E22°44’5.18”
Nr 2: N50°39’4.01”/E22°43’38.41”

Długoś ć : 470 m; Droga nr 2914

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 14,5 m Rozstaw drzew: 8,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 4 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze
a. Skład gatunkowy

Gat.* Lp.
drob

Kl. Jes. Tp. kult Robinia Jarz. brzoza

Szacowany
udział %

4 4 37 2 37 2 14

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /35 Prawa/40
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,5 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Ze wzglę du na lokalizację  alei istnieje moż liwoś ć  wystę powania gatunków chronionych, ale-
ja moż e stanowić  również  korytarz ekologiczny

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 
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Niewielkie ś lady po cię ciach w koronach

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Kl.

Liczba 4

Inne potrzebne zabiegi:  Należ y monitorować  stan alei ze wzglę du na jej bliskoś ć  do pól 

uprawnych

b.  Liczba dojrzałych topól do zastą pienia w najbliż szych latach: 1

Zdj. 1. Widok na aleję  od strony Ką tów
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Aleja nr 8

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL
I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: Zamknię ta droga nr 2910

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 1656 m; Droga nr 2910

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 13 m Rozstaw drzew: 11 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 3,5 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Jaw.

Szacowany
udział %

100

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /31 Prawa/51
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
2 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Ze wzglę du na obszar zajmowany przez aleję  i jej bliskie są siedztwo do zadrzewień  ś ródpol-
nych aleja moż e stanowić  korytarz ekologiczny dla gatunków chronionych 

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
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wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) 

Na niektórych drzewach znajduje się  sporo posuszu oraz pę knię cia na pniach. Na dwóch 

wybranych drzewach zostały wykonane ekspertyzy dendrologiczne, które potwierdziły do-

bry stan zdrowotny drzew. Droga przy której znajduje się  aleja została niedawno wyłączona

z ruchu, dlatego drzewa nie stanowią  zagroż enia dla ludzi ani mienia.

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Jw

Liczba 18

37



38



Aleja nr 9

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: od miejscowoś ci Wola Radzię cka na Hedwiż yn zaraz za skrzyż owaniem

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 250 m; Droga nr 2913

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: Rozstaw drzew: 7,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 5 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy
Gat.* Kl.

Szacowany
udział %

100

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa / Prawa/11
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m)
1,6 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu
a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona
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b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

Inne potrzebne zabiegi:  obserwacja pierwszego drzewa od strony przystanku. Klon w złym

stanie, zaatakowany przez grzyby, prawdopodobny rozkład pnia, zamierają ca korona
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Aleja nr 10
PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: Wola Radzię cka na Kolonię  Zagródki 

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 166 m; Droga nr 2908

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: Rozstaw drzew: 4 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 6 m 

Drzewa za rowem   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Kl.

Szacowany
udział %

100

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa / Prawa/43
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu
c. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) :brak

41



d. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
Drzewa wymagają  monitoringu co kilka lat. Rosną  w zwartym szpalerze w bliskiej odległoś ci 
od pola uprawnego, ale są  od niego odgrodzone siatką .
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Aleja nr 11

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL
I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: za Wolą  Radzię cką  w stronę  Zamoś cia

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 700m; Droga nr 74

W zarzą dzie : droga krajowa

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 15 m Rozstaw drzew: 8,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 4,5 m 

Drzewa za rowem:   tak     
II. Dane przyrodnicze
a. Skład gatunkowy
Gat.* Kl. Tp. 

Kul.
brzoza

Szacowany
udział %

97 2 1

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /55 Prawa/69
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) 
30 – 50 cm

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu
e. Stan zdrowotny drzew:

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

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

brak
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f. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Kl.

Liczba 6

Inne potrzebne zabiegi:  Młoda aleja klonów pospolitych. Została prawidłowo posadzona.

Należ y zadbać  jedynie o prawidłowy rozwój koron i w razie potrzeby wycinać  niebezpiecz-

ne rozgałę zienia, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom w przyszłoś ci
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Aleja nr 12

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: za Wolą  Radzię cką  na Goraj

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 120m; Droga nr 2908

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 14 m Rozstaw drzew: 10 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 3,8 m 

Drzewa za rowem:   nie     

II. Dane przyrodnicze
a. Skład gatunkowy

Gat.* Kl. Lp. 
drob.

Szacowany
udział %

94 6

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /8 Prawa/10
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,7 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków
Aleja moż e stanowić  korytarz ekologiczny dla gatunków chronionych, ponieważ  w bliskiej 
odległoś ci znajduje się  sporo zadrzewień  ś ródpolnych
III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 
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Ś lady po nieznacznych cię ciach w koronach, kilka drzew z pę knię tymi pniami, stan zdro-

wotny niezagraż ają cy.

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lp

Liczba 4

Inne potrzebne zabiegi:  

Wymagany monitoring  ze wzglę du na kilka drzew o pę knię tych pniach. Ich stan moż e ulec
pogorszeniu. W czasie inwentaryzacji nie stwierdzono oznak ś wiadczą cych o pogorszeniu 
zdrowotnoś ci drzew.
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Aleja nr 13

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: za Smoryniem w stronę  Zamoś cia

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 400m; Droga nr 2912

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: Rozstaw drzew: 4 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 4,5 m 

Drzewa za rowem:   tak     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* brzoza

Szacowany
udział %

100

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /28 Prawa/
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
0,7 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Bardzo dobry zdrowy pień , wzorcowo ukształtowana forma pienna 
drzewa, w pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa 
korona
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Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

brak

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek brz

Liczba 5

Inne potrzebne zabiegi:   Monitoring stanu alei
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Aleja nr 14

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: Budy zaraz za zjazdem

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr....: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr....: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 135m; Droga nr 214

W zarzą dzie : gmina

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: Rozstaw drzew: 4,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 1,8 m 

Drzewa za rowem:   nie     

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Js.

Szacowany
udział %

100
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Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /9 Prawa/
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) i jego rozpię toś ć  (wymiary drzew pomniko-
wych podać  w dziale IV)
0,9 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień  gatunki wystę pują ce lub potencjalnie wystę pują ce:
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

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

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

brak

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Js

Liczba 3

Inne potrzebne zabiegi:  

Drzewa nie wymagają  ż adnych zabiegów, należ y jedynie monitorować  ich stan ze względu
na bliskie są siedztwo pól uprawnych
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Aleja nr 15

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY Frampol

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: za Komodziankami w stronę  Frampola

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr....: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr....: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 150m; Droga nr 2910

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 10 m Rozstaw drzew: 8,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 2,5 m 

Drzewa za rowem:   nie     

II. Dane przyrodnicze
a. Skład gatunkowy

Gat.* Kl. Tp. 
Kult.

Jarzą b

Szacowany
udział %

52 43 5

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /15 Prawa/6
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1,4 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

W alei mogą  wystę pować  gatunki chronione, aleja moż e służ yć  jako korytarz ekologiczny

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 
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Topole w złym stanie, przeznaczone do usunię cia

b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia:

Gatunek Kl.

Liczba 15

Inne potrzebne zabiegi:  

Topole zostały przeznaczone do usunię cia. Należ y zastą pić  je klonami pospolitymi
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Aleja nr 16

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL

I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: Chłopków koło stawu

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr....: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr....: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 39m; Droga nr 2909

W zarzą dzie : powiat

Nawierzchnia : asfalt 

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: Rozstaw drzew: 5,5 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: 5 m 

Drzewa za rowem:   tak   

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy
Gat.* Kl. jaw

Szacowany
udział %

100

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /9 Prawa/
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
1 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków
Nie stwierdzono

III. Stan obiektu

a. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ś lady po cię ciach w koronach, drzewa groż ą ce zawaleniem się ) : 

brak
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b. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne  Monitorować  stan alei
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Aleja nr 17

PRZEGLĄ D ZADRZEWIEŃ  PRZYDROŻ NYCH GMINY FRAMPOL
I. Dane ogólne

Lokalizacja – opis: teren Agencji Nieruchomoś ci Rolnych

Numer punktu (waypoint): współrzę dne E/N: począ tku, koń ca i punktów załamania obiek-
tu:
Nr 1: N50°40’29.33”/ E22°41’3.16”
Nr 2: N50°40’28.75”/E22°42’15.62”

Długoś ć : 273m; Droga nr 

W zarzą dzie : gmina

Nawierzchnia : gruntowa

Szerokoś ć  mię dzy szpalerami: 7,5 m Rozstaw drzew: 13 m

Odległoś ć  szpalerów od krawę dzi jezdni: -

Drzewa za rowem:   nie   

II. Dane przyrodnicze
a. Skład gatunkowy

Gat.* Lp. 
drob

grab Orzech
wł.

dą b

Szacowany
udział %

82 11 5 2

Liczba drzew (nazwać  strony drogi):
Lewa /17 Prawa/21
Uwagi: brak

Przecię tny obwód drzew (na wysokoś ci 1,3 m) 
3 m

b. Wystę powanie chronionych i ciekawych gatunków

Moż liwe wystę powanie gatunków chronionych 

III. Stan obiektu

c. Stan zdrowotny drzew:

x Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, doś ć  dobrze zacho-
wana i lub kształtowana korona

d. Stan zachowania alei/szpaleru
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Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
x zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

Aleję  ze wzglę du na duż ą  iloś ć  drzew o wymiarach pomnikowych należ ałoby obją ć  ochroną .
Czę ś ć  drzew wymaga założ enia wią zań  elastycznych zapobiegają cych w przyszłoś ci rozła-
maniu się
Istnieją ce pomniki przyrody oraz propozycje obję cia ochroną  pomnikową  
lipa drobnolistna – 5,6 m

lipa drobnolistna – 4 m

lipa drobnolistna – 4,1 m
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Czę ś ć  II
Przeglą d potencjalnych miejsc do nasadzeń

nowych alej  w  gminie Frampol
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Miejsce do nasadzeń  I

1. Opis: Droga gminna nr 209, począ wszy od skrzyż owania z drogą
wojewódzką .

2. Mapa

3. Uwagi techniczne:
a) długoś ć  alei 200 m
b) liczba drzew do posadzenia – 40 szt
c) zakrzaczone pobocze, wymagają ce oczyszczenia
d) proponowany gatunek – lipa drobnolistna Tilia cordata,
drzewo o regularnej, szeroko jajowatej lub kulistej koronie. Dorasta
do 18-20 m wys. i 10-15 m szer. Wymaga gleby ż yznej do
przecię tnej. Wraż liwy na zasolenie gleby i suche powietrze. 
e) sugerowana odległoś ć  nasadzeń  od skrajni jezdni minimum 3 m
f) potencjalne walory przyrodnicze i krajobrazowe – droga
prowadzi nad odnowiony zalew. W sezonie letnim jest
uczę szczana przez duż ą  iloś ć  osób poruszają cych się  pieszo bą dź
rowerami. Drzewa zacieniły by ten obszar. Nasadzenie z lip
urozmaici krajobraz, zwię kszy bioróż norodnoś ć  oraz przyczyni się
zachowaniu pszczół, ponieważ  w najbliż szej okolicy praktycznie
nie ma lip.
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Miejsce do nasadzeń  II

1. Opis: droga krajowa nr 74, od Frampola w kierunku Zamoś cia
począ wszy od koń ca zabudowań

2. Mapa

3. Uwagi techniczne:
a) długoś ć  alei – 150 m
b) liczba drzew do posadzenia – 30
c) utrudnienia – nie przewidujemy
d) proponowany gatunek – lipa drobnolistna Tilia cordata,
drzewo o regularnej, szeroko jajowatej lub kulistej koronie. Dorasta
do 18-20 m wys. i 10-15 m szer. Wymaga gleby ż yznej do
przecię tnej. Wraż liwy na zasolenie gleby i suche powietrze. 
e) sugerowana odległoś ć  nasadzeń  od skrajni jezdni minimum 3 m
f) nasadzenie bę dzie kontynuacją  nowo posadzonej alei klonów
kulistych i b ę dzie stanowi ło urozmaicenie krajobrazu, w
szczególnoś ci na brak innych lip w najbliż szej okolicy. 
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CZĘ Ś Ć  III
PODSUMOWANIE

1. Podsumowanie gatunków wystę pują cych w alejach na terenie
gminy Frampol.
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Na terenie gminy zinwentaryzowano 17 alej o łą cznej długoś ci
9 314m.  Przeglą d obją ł ponad 1300 drzew. Stwierdzono najwię kszą
iloś ć  klonów jaworów – 444 szt, klonów pospolitych – 388 szt oraz
jesionów 225 szt. Drzewa w alejach są  w dobrym stanie, na terenie
gminy nie ogławia się  drzew. Tylko w jednej alei stwierdzono sporą
liczbę  zamierają cych drzew, ale jest to spowodowane niedawnym
remontem drogi i sporymi wykopami wzd łu ż  alei, które
spowodowały uszkodzenie systemów korzeniowych drzew. 

2. Podsumowanie drzew  do posadzenia
Do nowych nasadzeń  wybrano lipy drobnolistne ze wzglę du na jej
niewielką  iloś ć  w zinwentaryzowanych alejach. Moż liwe było
wybranie jedynie dwóch nowych miejsc do nasadzeń . Na terenie
gminy wystę puje duż a iloś ć  zadrzewień  przydroż nych, pozostałe
obszary maja zbyt wą skie pasy drogowe, bą dź  przebiegają  przez
wą wozy, liczne są  również  przydroż ne miejsca zaroś nię te
samosiejkami w nieuporzą dkowany sposób. 

3. Miejsca konfliktowe
Na terenie gminy wystę puje duż o uprawnych pól. Stwierdzono
niszczenie drzew w miejscach, w których drzewa są siadują             z
wjazdami na pola. Drzewa są  podpalane, bą dź  podcinane       w
taki sposób aby było to trudne do zauważ enia. Należ y
kontrolować  stan drzew szczególnie w okolicach miejscowoś ci
Rzeczyce i Komodzianki, oraz podją ć  rozmowy z okolicznymi
mieszkań cami o konsekwencjach prawnych wynikają cych           z
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udział ilościowy poszczególnych gatunków w alejach Gminy Frampol

klon pospolity jawor

jesion klon srebrzysty

wierzba jarząb

dąb bezszyp. lipa drobnolistna

orzech włoski robinia

brzoza topola

czereśnia jabłoń

grab  



zniszczenia drzewa.
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