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1. Cele niniejszego opracowania 
 
• Przegląd oraz oszacowanie stanu zadrzewień przydrożnych na terenie gminy;  

• Identyfikacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i użytkowych zadrzewień 

przydrożnych; 

• Zidentyfikowanie głównych problemów i miejsc konfliktowych wynikających z istnienia 

zadrzewień przydrożnych; 

• Propozycja działań mających na celu zachowanie zadrzewień przydrożnych 
 

Opracowanie niniejsze zostało wykonane w ramach działań projektu „Drogi dla Natury – Kampania 

na rzecz zadrzewień” realizowanego przez Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” z Kwidzyna we 

współpracy z gminą Kwidzyn. 

 2. Program Drogi dla Natury 
 

Celem ogólnopolskiej kampanii Drogi dla Natury, zainicjowanej w 2009 roku przez Fundację 

EkoRozwoju z Wrocławia, jest ochrona drzew przydrożnych. Działania prowadzone są dzięki wsparciu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonego w ramach projektu 

„Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rozpoczęty w roku 2012 projekt obejmuje swoim 

zasięgiem 24 gminy w 9 województwach i obejmuje przygotowanie programów kształtowania 

zadrzewień. W jego ramach są także prowadzone szkolenia dla drogowców i samorządowców 

dotyczące tworzenia, utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alej, jak też 

działania edukacyjne. Projekt kampanii na rzecz zadrzewień jest kontynuowany w kolejnych trzech 

latach dzięki wsparciu unijnego programu LIFE+ i obejmie docelowo łącznie 90 gmin we wszystkich 

województwach. Projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień ” jest realizowany przez 

Fundację 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 Przyjaciół Słońska Unitis Viribusoraz 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. 
Opracowanie wykonane w ramach projektu „Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewień” 
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3. Opis ogólny zadrzewień przydrożnych z terenu gminy Kwidzyn 
 
3.1 Charakterystyka zadrzewień przydrożnych gminy 
Gmina wiejska Kwidzyn w istniejąca w obecnym kształcie od  1975 roku, w podziale administracyjnym 

kraju jest zlokalizowana w powiecie kwidzyńskim w południowo-wschodniej części województwa 

Pomorskiego. Od zachodu granicę jej stanowi rzeka Wisła (i powiat tczewski). Otacza ona od zachodu, 

północy i wschodu wcinający sią w nią obszar miasta Kwidzyna, które jest jednocześnie siedzibą 

administracji Gminy. Gmina według powszechnie przyjętej regionalizacji fizyczno-geograficznej 

Kondrackiego położona jest w części zachodniej terenie makroregionu Doliny Dolnej Wisły 

(mezoregion Dolina Kwidzyńska), a we wschodniej  na Pojezierzu Wschodniopomorskim (mezoregion 

Pojezierze Iławskie). Gmina leży na obszarze zdominowanym przez utwory polodowcowe. Dokładną 

geologiczną, geomorfologiczną i hydrologiczną charakterystykę gminy znaleźć można w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn ” (w opisach zwanym 

„Studium Uwarunkowań…”). Cechą omawianego terenu są duże kontrasty – płaska rozległa równina 

Doliny Kwidzyńskiej (zwanej też Żuławami Kwidzyńskimi) pozwalająca przy dobrej widoczności 

oglądać jednocześnie trzy średniowieczne miasta z resztkami zamków krzyżackich na krawędziach 

ciągnących się z północy na południe zboczach wysoczyzny pojeziernej, o wysokości  względnej do 

kilkudziesięciu metrów. Zupełnie odmienna jest część wschodnia Gminy Kwidzyn - faliste pojezierze z 

moreną denną, czołową i małymi sandrami, głęboko wcinająca się rzeka Liwa. Niezbyt liczne jeziora, 

zagłębienia z torfowiskami i małymi zbiornikami oraz lasy wpływają na podniesienie krajobrazowej 

wartości terenów gminy, która ma charakter rolniczy – użytki rolne zajmują 68% a lasy 23% 

powierzchni gminy.  

Z walorami krajobrazowymi wiąże się bogata przyroda ożywiona. Badania przyrodnicze - głównie 

florystyczne prowadzono szczególnie intensywne w XIX i początkach XX wieku, kiedy ówczesny 

Marienwerder) był stolicą regencji. Mimo dużej odległości od centrów uniwersyteckich kwitło wtedy 

życie towarzystw naukowych, do których należeli nauczyciele, lekarze, farmaceuci, leśnicy, ale także 

urzędnicy, duchowni i ziemianie. Odkrycia publikowano w wydawnictwach towarzystw np. Pruskiego 

T. Botanicznego, Zachodniopruskiego Botaniczno-Zoologicznego czy Fizyczno-Ekonomicznego w 

Królewcu i prasie lokalnej.  Na tym terenie (nie tylko w Królewcu i Gdańsku) mieszkali lub działali 

także wybitni botanicy: Carl Julius von Klinggraeff  – właściciel majątku Polaszki wydał w Kwidzynie 

Flora von Preussen 1848, (uzupełnienia 1854, 1860). Jego młodszy brat Hugo zajmował się głównie 

roślinami zarodnikowymi (Klinggraeff H. E. M. von Die höheren  Cryptogamen Preussens 1858, Leber- 

und Laubmoose West- und Ostpreussens 1893).  O szacie roślinnej pisał  J.P. Scholz (1896, 1905), dużo 

publikował w latach 1903-1933 H.Preuss; najwięcej zestawionych danych florystycznych zawiera 
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praca Abromeita i in. Flora von Ost- und Westpreussen (1898-1940). Powiat Kwidzyn należał do 

najbogatszych w gatunki i najlepiej zbadanych (należy jednak wziąć poprawkę, że leżała tu cała gmina 

Gniew), a nie należały – Ryjewo i Prabuty. Już w początkach XX wieku znacznej dewastacji uległy 

wskutek budowy linii kolejowych bardzo ciekawe obiekty – dolina Miłosny z łanami ostnicy Jana. 

Dalszą degradację spowodowało powojenne zalesianie pastwiska na stromych zboczach, słabych 

gruntów i nieużytków. Po ostatniej wojnie badano np. kserotermy (Sulma, Walas 1963; Ceynowa 

1968). Szczególnie intensywne badania szaty roślinnej okolic Kwidzyna rozpoczęły pod kierunkiem 

prof. K. Kępczyńskiego z UMK w Toruniu, wraz z budową zakładów celulozowo-papierniczych w 1974 

roku. Badania te prowadziłem (L.R.) w latach 1974-1992.  Daty florystyczne z naszych badań w 

większości wprowadziłem do bazy danych Atlasu Rozmieszczenia Roślin Naczyniowych w Polsce 

(ATPOL) i wykorzystane zostały one w Atlasie...2001.  (przykładowe publikacje w załączeniu). Łącznie 

z danymi historycznymi zestawiłem z terenu gminy Kwidzyn łącznie z samym miastem ponad 1000 

gatunków dziko rosnących lub trwale zdziczałych roślin naczyniowych (główna publikacja – 1982 rok). 

Trzeba jednak zaznaczyć, że stosunkowo niewiele interesujących (z punktu widzenia botanika) 

gatunków roślin znaleziono w latach 70-ych w znacznie liczniejszych i gęstszych niż dzisiaj alejach. 

Prowadzone w roku 2013-2014 prace nieco wzbogaciły jeszcze listę tutejszej flory. 

Historycznie istotne jest to, że tereny dzisiejszej gminy i powiatu kwidzyńskiego od II pokoju 

toruńskiego (w przeciwieństwie do obecnych powiatów – sztumskiego, tczewskiego i grudziądzkiego 

pozostały na terenie Państwa Krzyżackiego jako lenno polskie, po sekularyzacji – jako Prusy Książęce; 

następnie od I polowy XIX wieku do 1945 roku leżały na terenie rejencji Zachodniopruskiej (z siedzibą 

w Kwidzynie) Prus Wschodnich. Powiaty tczewski i grudziądzki wróciły do Polski (podobnie jak 

międzywale kwidzyńskie) w okresie międzywojennym.  

Administracja pruska (niemiecka) od końca XVIII do lat 40-tych XX w. prowadziła intensywne prace 

mające na celu modernizację sieci drogowej na tych  terenach. Jednym z działań było sadzenie drzew 

przydrożnych mających spełniać funkcje ochronne i estetyczne, a po I wojnie światowej także 

militarne (osłona dróg przed zwiadem lotniczym). Wynikiem starań ówczesnych gospodarzy była do 

niedawna i po części jeszcze jest obecność licznych i cennych alei przydrożnych na terenie gminy 

Kwidzyn (w załączniku na końcu pracy zamieszczono spis literatury dotyczącej funkcji zadrzewień 

przydrożnych). Od początku lat sześćdziesiątych zaczęto intensywnie tworzyć nowe aleje, szczególnie 

z szybko rosnących, krótkowiecznych topól mieszańcowych. Większość z nich zestarzała się i została 

już usunięta. 
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Aleje (lub przynajmniej ich ślady) występują przy drogach wszystkich kategorii (wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych, innych). Łączna długość dróg na terenie gminy, przy których występuje 

trwałe zadrzewienie liniowe wynosi 48,1km.  

W porównaniu z innymi gminami Województwa Pomorskiego gmina Kwidzyn jest średnio zasobną w 

aleje przydrożne. Jednak w połączeniu lasami z atrakcyjną w części wschodniej rzeźbą terenu 

stanowi, istotny walor dla rozwoju przemysłu turystycznego. Większość zadrzewień zakładano w XIX i 

początkach XX wieku. Z racji wieku oraz dotychczasowego zarządzania zadrzewiania przydrożne są w 

różnej kondycji zdrowotnej oraz w różnych stopniu zachowały charakter zwartej alei.  

Inne zadrzewienia przydrożna budowane są przez młodsze drzewa. Można je podzielić na dwie 

kategorie: 

1. Drogi z drzewostanem młodszym, tworzącym celowo zaplanowane aleje lub szpalery – 

zadrzewienia powstałe w wyniku sadzenia nowych lub przebudowy starych zadrzewień; 

2. Drogi o drzewostanie młodszym, jednak nieregularnym lub chaotycznie - zadrzewienia te powstały 

w wyniku samosiewu lub nieudanych czy niepełnych nasadzeń dokonanych czasem bez uzgodnienia 

przez mieszkańców; niekiedy zadrzewienia przywodne, graniczne i inne sąsiadujące z jezdnią 

włączone zostały do zadrzewienia drogowego. 

Jak wskazują badania aleje budowane ze starodrzewi są znacznie bardziej wartościowymi obiektami 

niż podobnej długości aleje składające się z młodych drzew (Jóźwiak 2012). Starodrzewia stanowią 

silniejszy akcent krajobrazowy, chronią przez zjawiskami atmosferycznymi (bardziej wpływają na 

łagodzenie wiatru a co za tym idzie spowalniają erozję wietrzną gleb). Jest to szczególnie ważne na 

ubogich w lasy terenach o charakterze rolniczym. Szczególnie duża jest ich rola w szerokim sensie 

biologiczna, bowiem częstsze w starych drzewach dziuple, próchnowiska i szerokie konary są 

miejscami rozrodu i bytowania licznych dzikich zwierząt czy porostów nie mających odpowiednich 

siedlisk w pozbawionym drzew krajobrazie rolniczym. Z punktu widzenia zarządców i użytkowników 

dróg, stare drzewa sprawiają wiele kłopotów ze względu na rozmiary, osłabienie żywotności i co za 

tym idzie nasilanie się wydzielania posuszu, możliwości złamań konarów, pni lub wykrotów. Poza tym 

dawniej często sadzono drzewa blisko skrajni wąskich niegdyś dróg, ponadto grubiejące pnie zbliżają 

się do jezdni, ograniczają widoczność etc. Nadto niegdyś korony wyprowadzono na niewielkiej 

wysokości, a od kiedy pojawiły się tiry i inne wysokie pojazdy, zaczęto (często niefrasobliwie lub bez 

należytej wiedzy) usuwać niżej wyrastające konary zaburzając statykę drzew, tworząc wrota dla 

infekcji grzybowych i co za tym idzie dużych dziupli i innych wypróchnień. Na niektórych drogach 
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najniższej kategorii nie pielęgnowano nasadzeń lub do alei włączano samosiewy i w związku z tym są 

tam drzewa wadliwe. Na koniec korzenie starych drzew także mogą niszczyć jezdnie, 

W alejach i szpalerach przydrożnych gminy Kwidzyn stwierdzono łącznie ponad 25 gatunków drzew z 

czego najczęściej spotykanymi są lipa drobnolistna (Tilia cordata), klon zwyczajny (Acer platanoides) i 

jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) i stanowiących sumarycznie prawie 70% drzewostanu.  

Udział procentowy gatunków jest następujący: 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Udział % 

1 Klon zwyczajny  Acer platanoides 39 

2 Lipa drobnolistna * Tilia cordata s.l. 38 

3 Dąb szypułkowy * Quercus robur s.l. 8 

4 Jesion wyniosły  Fraxinus excelsior 3 

5 Topola (mieszańce obcego poch.) Populus x canadensis, P.x hybrida <1 

6 Brzoza brodawkowata  Betula pendula, B.verrucosa <1 

7 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos <1 

8 Klon jawor, jawor  Acer pseudoplatanus <1 

9 Grab pospolity  Carpinus betulinus <1 

10 Kasztanowiec biały (zwyczajny) Aesculus hippocastanum <1 

11 Wierzba biała, krucha i mieszańce Salix alba, S.fragilis, S.x rubens <1 

12 Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia <1 

13 Jarząb pospolity, jarzębina Sorbus aucuparia <1 

14 Grusza pospolita i domowa Pyrus communis sl. <1 

15 Sosna pospolita  Pinus sylvestris <1 

16 Olsza czarna Alnus glutinosa <1 

17 Topola osika Populus tremula <1 

18 Wiązy (bez rozróżnienia gat.) Ulmus sp. <1 

19 Klon srebrzysty Acer saccharinum, dasycarpum <1 

20 Jesion pensylwański Fraxinus pensylvanica <1 

21 Brzoza mieszańcowa Betula x aurata <1 

22 Wierzby (różne gat.) Salix caprea i in. <1 

23 Jabłoń domowa (+dziczki) Malus domestica <1 
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4. Wzór ankiety przeglądu zadrzewień przydrożnych gminy 
 

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): .............. 
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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: ..................................................................................................... 
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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. 
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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% 

 

 

IV. Rekomendowane działania ochronne  

 

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

 

Gatunek     

Liczba     

 

Inne potrzebne zabiegi: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .................. 
 

c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową  
 

 
Skróty oznaczające gatunki drzew, wzorowane na stosowanych w leśnictwie: 

Brz br – brzoza brodawkowata, Betula verrucosa 

Brz omsz – brzoza omszona, Betula pubescens 

Db szyp – dąb szypułkowy Quercus robur 

Db bezszyp – dąb bezszypułkowy, Quercus petraea 

Db czer – dąb czerwony, Quercus rubra 

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 – wiąz, Ulmus sp. 

posp – pospolity/a 

zw – zwyczajny/a 
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5.Definicje przyjęte na potrzeby opracowania 
 
 Zadrzewienie – skupisko drzew nie będących lasem w świetle Ustawy o Lasach z 29 września 

1991 roku z późniejszymi zmianami.  
 Zadrzewienie śródpolne – zadrzewienie występujące w otwartym krajobrazie rolniczym nie 

będące terenem zieleni (parkiem, skwerem, cmentarzem, zadrzewionym ogrodem itp.). 
 Aleja – liniowe zadrzewienie składające się przynajmniej z dwóch szpalerów; na potrzeby 

opracowania przyjęto, że z aleją mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy na odcinku 100 m 
znajduje się minimum 5 drzew po każdej ze stron. 

 Szpaler – pojedyncze liniowe nasadzenie drzew; dla opracowania przyjęto, ze szpalerem mamy 
do czynienia, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew. 

 Zadrzewienie przydrożne –  zadrzewienie istniejące przy aktualnie użytkowanym lub 
historycznym szlaku komunikacyjnym, najczęściej przy drodze, ulicy, szosie, kanale (czyli drodze 
wodnej). 

 Gatunki chronione – gatunki roślin, grzybów, zwierząt objęte prawną (krajową lub 
międzynarodową) ochroną na podstawie obowiązującego prawa. 

 Potencjalne siedlisko  – miejsce, spełniające wymagania siedliskowe danego gatunku lub takie, w 
którym występują gatunki o analogicznych wymaganiach siedliskowych. Np.: siedlisko, zajęte 
przez wepę marmurkowaną (Protetia mormorata) najczęściej spełnia wymagania siedliskowe 
pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). 

 Stwierdzenie gatunku – określenie występowania gatunku w określonym położeniu 
geograficznym na podstawie znalezienia okazu (-ów), jego istotnych części (nie jest nim np. pióro 
ptasie) lub przedmiotów świadczących o stałym przebywaniu okazu. 

 
 

6.Słownik skrótów używanych w opracowaniu: 
 

Gatunki (rodzaje) drzew Gatunki porostów 
Ak Robinia akacjowa (grochodrzew) A.ci Obrostnica rzęsowata 
Bk Buk zwyczajny E.pr Mąkla tarniowa 
Brz Brzoza brodawkowata P.ff Mąklik otrębiasty 
Db Dąb szypułkowy * P.tc Szarzynka lipowa 
Db.cz. Dąb czerwony U.hi Brodaczka kępkowa 
Gb Grab pospolity   
Gł Głóg (bez rozróżnienia gat.)**   
Gr Grusza (pienna polna i g. domowa)   
Jrz,szw. Jarząb szwedzki   
Js Jesion wyniosły   
Js.p Jesion pensylwański,”amerykański”   
Jb Jabłoń (domowa i jej samosiewy) Punkty charakterystyczne 
Jw Jawor (klon jawor)   
Kasz Kasztanowiec biały (zwyczajny) P Początek 
Kl.zw. Klon zwyczajny (pospolity) K Koniec 
Kl.sr. Klon srebrzysty Zn Zakręt „n” w kolejności 
Lp Lipa drobnolistna (i jej mieszańce) Sn Skrzyżowanie „n” w kolejności 
Lp.sr. Lipa srebrzysta (węgierska)   
Ol Ol Olsza czarna Status ochronny 
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So Sosna pospolita (cz.§) Częściowa ochrona gatunkowa 
Os Topola osika   
Tp.bl. Topola mieszaniec balsamiczny *** (§) Ścisła ochrona gatunkowa 
Tp.ka. Topola kanadyjska (mieszaniec) *** OCHK Obszar Chronionego Krajobrazu 
Wb.b Wierzba biała, krucha, płacząca OSOP Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Wb Wierzba (różne gatunki) OSOP Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 

*- i jego mieszaniec z bezszypułkowym 
** - jednoszyjkowy i jego mieszańce 
*** - obcego pochodzenia 

Md Modrzew 
Św Świerk pospolity 
 

 

 

7.Wykaz istniejących alej i szpalerów drzew w Gminie  Kwidzyn 
Aleja Długość km Liczba drzew 

1. DK nr 55   Baldram Mł.  -  Tychnowy  3,4 255 

2. DW nr 518  Janowo (-wał p.p.) 0,2 21 

3. DW nr 518 Podzamcze 0,7 31 

4. DW nr 521 Górki – Rakowiec (zach.) 4,0 220 

5. DW nr 521 Rakowiec (wsch.) - Licze 3,2 207 

6. DW nr 521 Licze wsch.(-Prabuty) 0,4 32 

7. DW nr 529 Biały Dwór Czerwony D.) – Brachlewo zach. 1,3 78 

8. DW nr 588 DP 518 (Grabówko-) Obory – Mareza (Kwidzyn) 1,0 50 

9. DW nr 588 DP ? Grabówko – wał p.powodziowy 1,3 59 

10. DW nr 532 Rozpędziny (Kwidzyn) – Białki pn. 2,8 (z luk.4) 254 

11. DW nr 232 (dawn. DK 90) (Kwidzyn-) Mareza - Korzeniewo 3,0 235 

12. DW nr 524 Brachlewo – Dubiel (-Licze) 4,4 359 

13. DW nr 524 (Brachlewo-) Szadowski Młyn –  pn. Licza (st. kol.)  1,8 183 

14. DP Korzeniewo – Lipianki (Janowo) 0,9 79 

15. DP (Olszanica-) – Kan.Palemona - Grabowko 0,5 23 

16. DP? DC N.Dwór (-Rozpedziny), fragment szpaleru 0,3 21 

17. DG Dankowo  aleja dębowa przy drodze gruntowej 1,0 180 
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18. DG Dankowo 2 szczątkowa, do gospodarstwa 0,2 40 

19. DG Dankowo 3-Rakowiec aleja śródpolna, prostop. do nr 521 0,8 60 

20. DP Dankowo  4– Rakowiec  zach.–  Rakowiec Mł (Rakowice ) 1,9 113 

21. DP na pd. Pawlic 1,2 113 

22. DP Rakowiec – Pawlice 0,7 84 

23. DP Rakowiec  wsch. (-Otoczyn) 2,5 317 

24. DG Tychnowy (– Dubiel) fragment alei. 0,3 16 

25. DP Tychnowy – (skrzyżowanie Brokowo – Kamionki) 3,0 246 

26. DP skrzyżowanie (Brokowo-Kamionka) – (-Rakowiec) 0,6 50 

27. DP Brokowo – Kamionka 1,4 83 

28. DP Kamionka – Mł. Baldram – Kwidzyn 1,8 77 

29. DG pn. Ośna – (- Wola Sosenka) 1,2 70 

30. DG Ośno (park)  - las na zach. Wsi 1,0 56 

31. DG pd. Ośna – na wsch. aleja brzozowa 0,2 14 

32. DG pd. Ośna – pd.-wsch., śródpolna aleja 0,4 42 

33. DG Licze – Bronno 0,6 53 

34. DG droga na stary cmentarz  pd. Licza, prostopadła do 32 0,1 15 

Suma 48,1 3736 
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8. Rozmieszczenie alej na terenie gminy Kwidzyn 
Czerwone kółka oznaczają miejsca założonych lub uzupełnionych alej 
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9. Przegląd alej Gminy Kwidzyn 
9.1 Kwidzyn gmina wiejska DK nr 55 od (miasta Kwidzyna) Baldramu Mł.  na płd. do miejsc. Tychnowy 
(Brachlewa ) na pn.  granicy gminy 

 

    Aleja w miejscowości Tychnowy i N. Wieś Kwidzyńska  fot.  fot. Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska(droga krajowa  nr 55) od Baldramu Mł. po 
wiadukt pn. miejsc. Tychnowy 

Punkty charakterystyczne P – N 53°45’57.54’’  E 18°56’39.05’’ 

K - N 53°47’52.25’’  E 18°57’48.87’’ 

Długość [km] 3,4 (4,0 – większe  luki we wsiach 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 km) 

Nawierzchnia asfalt 

Szp.  w skrajni 8  Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie 18 
Szp.  w skrajni  10  Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] Szp. na przeciwskarpie 10 

Szp.  w skrajni  0,5  Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] Szp. na przeciwskarpie 6 

Drzewa za rowem tak, po części w postaci szpalerów (przy zabudowaniach niecięte 
żywopłoty Św, Gb utworzyły podobne ale krótkie i gęste), kępa 
pozostawionych samosiewów (So) 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Kl.zw-36; Lp-26; Tp.x -11; Kaszt.-9;  Js-9; Jw.-5; So-3; Gb<1 
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Liczba drzew 255 

 Pierśnica średnia (cm) Lp-300; Kl.zw-150 (80-260); Js-120 (75-260); Tp.x-260; Kaszt.250 (98); 
Jw-120(108-240); Gb-120 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, posuszem, 
złamaniami 

Ciekawe gatunki (§- och. 
ścisła, cz. §- 
och.częściowa 

 Owady: M.df 
 skąpa biota porostów - skorupiaste i listkowate, miejscami brak 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 liczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń drzew 
(cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi korzeniowej przez 
samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, dużo zamierających drzew, kilka martwych (objawy 
zatrucia solą), miejscami zbyt  radykalne cięcia, uszkodzenia pni drzew 
od strony wewn. 

Stan zachowania alei fragmenty >100-letniego starodrzewia pierwotnie głównie lipowego, 
obecnie przeważnie poj. szpalery; powojenne dosadzenia (także 
topolowe) - gł. na przeciwskarpie 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

uzupełnianie szpalerów zewnętrznych (Lp, Kl, Jw, Js, ok. 200 szt.) 

Inne zabiegi  usunięcie martwych i zamierających drzew oraz posuszu,  
 stopniowa likwidacja szpalerów wewnętrznych 
 podsadzenia konserwacyjne szpalerów za rowem na odcinkach 

bez zabudowy 
 nieliczne zdrowe drzewa  pomnikowych rozmiarów( Kaszt, Lp, Kl 

2,6-3,6 m pierśn.)w skrajni jezdni, zalecana instalacja barier 
energochłonnych 

Uwagi  dawniej ciekawa i krajobrazowa aleja ze względu na starodrzew, 
obecnie fragmentaryczna 

 zadrzewienie o znaczeniu wiatrochronnym dla otaczających pól 
 aleja o znaczeniu turystyczno-reprezentacyjnym ze względu na 

lokalizację przy drodze krajowej prowadzącej do miejscowości z 
siedzibą gminy i powiatu 

Elementy kulturowe Zabytkowy kościół z XIV w., m. Tychnowy 
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9.2 Kwidzyn gmina wiejska DP 518 Janowo do wału przeciwpowodziowego (przed przeprawą 
promową do Gniewu) 

fot.  Grażyna Kamowska 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga powiatowa  nr 518) na zach. krańcu 
Janowa, na zach. po wał p.-powodziowy przed przeprawą promową do 
Gniewu 

Punkty charakterystyczne P – N 53°49’17.77’’  E 18°51’22.18’’ 

K - N 53°49’7.38’’  E 18°51’10.98’’ 

Długość [km] 0,2 

Nawierzchnia Asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] Szp.  w skrajni 7  

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp.  w skrajni  10  
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Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp.  w skrajni  0,5  

Drzewa za rowem Nie 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Gb-67; Kl.zw-9; Lp-24; 

Liczba drzew 21 

 Pierśnica średnia (cm) Gb-160; Lp-340; Kl.zw-150  

Korony stan dobry, prawidłowe cięcia 

Ciekawe gatunki (§- och. 
ścisła, cz. §- 
och.częściowa 

na lipie porosty krzaczkowate (E.pr) listkowate 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

krótka aleja grabowa (+Lp,Gb) na zawalu 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry 

Stan zachowania alei dobrze zachowana, 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

uzupełnianie szpalerów Gb 16, Lp 18 szt. 

Inne zabiegi  

Uwagi mała resztka dawnych alei ciągnących się wzdłuż wszystkich dróg przy 
wałach 

Elementy kulturowe wał p.-powodziowy z II poł. XIX wieku 
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9.3 Kwidzyn gmina wiejska DW 518 Janowo do wału przeciwpowodziowego (przed przeprawą 
promową do Gniewu) 

  Kwidzyn gmina wiejska DW 518, Podzamcze fot.  Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 518 odcinek Janowo – 
Mareza-Kwidzyn) fragment w Podzamczu. 

Punkty charakterystyczne P – N 53°46’23.82’’  E 18°55’26.67’’ 

K - N 53°46’45.4’’  E 18°55’31.13’’ 

Długość [km] 0,7 
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Nawierzchnia asfalt 

Szp.  na przeciwskarpie (15 – 1 drzewo – szpaler) Śr. rozstaw szpalerów [m] 
 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp.  na przeciwskarpie  15  

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp.  na przeciwskarpie  3,5  

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Tp ka 94, Lp  3, Jw 3 

Liczba drzew 31 

 Pierśnica średnia (cm) Tp ka 300, Lp 100, Js 100  

Korony stan różny, część topól rozwidlone z zakorkiem, jemioły 

Ciekawe gatunki (§- och. 
ścisła,cz.§- och.częściowa 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

fragmenty szpaleru topolowego 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny średni 

Stan zachowania alei fragmentaryczna 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

wymiana topoli na lipę i jesion 

Inne zabiegi  

Uwagi mała resztka dawnej długiej alei  (w skrajni m. Janowem a Kwidzynem  
się kilka poj. drzew) zachowała się w postaci uzupełniających szpalerów 
topolowych wprowadzonych w latach 60-ych, pojedyncze drzewa i 
krótkie szpalery w ogrodzeniach siedlisk. W tym przypadku istnieje 
szpaler wschodni, na początku 2 topole ze szpaleru zachodniego + 1 lipa. 

Elementy kulturowe  
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9.4 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 521 Kwidzyn – Prabuty odc.  Górki – zachodni kraniec Rakowca 

 
Kwidzyn gmina wiejska DW 521, Górki fot.  Lucjan Rutkowski 

 
Kwidzyn gmina wiejska DW 521, zach. Rakowca fot.  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 521 początkowy odcinek 
(Kwidzyn -) Górki – zachodni kraniec Rakowca. 

Punkty charakterystyczne P – N 53°43’56.36’’  E 18°57’26.96’’ 

K - N 53°43’35.42’’  E 19°0’45.86’’ 

S₁ (nowe) N 53°43’37.96’’  E 18°58’23.51’’ 

Z₁ (SE) N 53°43’37.96’’  E 18°59’20.35’’ 

Z₂, S₂  N 53°43’27.39’’  E 18°59’54.61’’ 

S₃ N 53°43’32.12’’  E 19°0’25.63’’ 

Długość [km] 4,0 

Nawierzchnia asfalt 

Szp.  w skrajni 9  Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie 0 (1 szpaler) 
Szp.  w skrajni  12  Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] Szp. na przeciwskarpie 10 

Szp.  w skrajni  0,5 -1 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] Szp. na przeciwskarpie 15 

Drzewa za rowem tak, po części w postaci szpaleru Tp  bl  

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp-80; Tp.x -6; Kl.zw-3;  Js-2; Js pn-1; Gb-3; Kaszt.-<1;  Jw-<1 

Liczba drzew 220 

 Pierśnica średnia (cm) Lp-300; Tp.x -200; Kl.zw-250;  Js-150; Js pn 100; Gb-100; Kaszt.200;  Jw- 
20 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, posuszem, 
złamaniami, przed Rakowcem zdewastowane 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 owady: O.er(§),  M.df. 
 porosty: E.pr (cz.§), R.pn(§), P.tc (§), A.ci(§),  
 rośliny: pierwiosnka lekarska i konwalia (cz.§) 
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Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 liczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń drzew 
(cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi korzeniowej przez 
samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny Zróżnicowany, nieco zamierających drzew, posuszu w koronie, bliżej 
miejscowości liczne jemioły; miejscami zbyt  radykalne cięcia, 
uszkodzenia pni drzew od strony wewn. 

Stan zachowania alei Fragmenty >100-letniego starodrzewia pierwotnie głównie lipowego; 
powojenne dosadzenia topolowe  na przeciwskarpie 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

utworzenie szpalerów zewnętrznych Lp, (Kl, Jw, Js, ok. 250 szt.) na 
odcinkach niezabudowanych 

Inne zabiegi  usunięcie zamierających drzew oraz posuszu,  
 Podsadzenia konserwacyjne szpalerów za rowem na odcinkach 

bez zabudowy, w części 670 m dl. luki przy linii wys. napięcia 
 Nieliczne zdrowe drzewa  pomnikowych rozmiarów w skrajni 

jezdni, zalecana instalacja barier energochłonnych 
Uwagi  malownicza krajobrazowa aleja ze względu na starodrzew, 

obecnie z lukami 
 koło Górek i Dankowa w latach 60-ych, po północnej stronie 

drogi, w odległości 15 m stworzono kilkumetrowej szerokości  
poza Tp x, gęste nasadzenia wielopniowych drzew, krzewów - 
pas wiatrochronny (ponad 1 km dł.) 

 zadrzewienie o znaczeniu wiatrochronnym dla otaczających pól 
 aleja o znaczeniu turystyczno-reprezentacyjnym ze względu na 

lokalizację przy drodze krajowej prowadzącej do miejscowości z 
siedzibą gminy i powiatu 

 ze względu na konieczność przebudowy ruchliwej a wąskiej i 
niebezpiecznej drogi koniczność starannego zaplanowania 
przebudowy z maksymalnym zachowaniem pomnikowych, 
zdrowych drzew 

Elementy kulturowe  
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9.5 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 521 Kwidzyn – Prabuty odc.  wschodni kraniec Rakowca - Licze 

 

Kwidzyn  DW 521, wschód Rakowca      fot.  Lucjan Rutkowski 

 
Kwidzyn DW 521, zachód od Licza    fot.  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 521 początkowy odcinek 
-  wschodni kraniec Rakowca - Licze. 

Punkty charakterystyczne P – N 53°43’47.41’’  E 19° 2’ 1.82’’ 

K - N 53°44’ 6.07’’  E 19°04’27.09’’  

Długość [km] 3,2 

Nawierzchnia asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] Szp.  w skrajni 9  

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp.  w skrajni  12  

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp.  w skrajni  0,5 -1 

Drzewa za rowem tak, Js, Tp  ka 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp-85; Db -9; Kl.zw-2;  Gb-2; Js-1; ; Kaszt.-<1;  Jw-<1 

Liczba drzew 207 

 Pierśnica średnia (cm) Lp-250; Db -250; Kl.zw-250;  Gb-100; Js-150; Kaszt.200;  Jw- 200 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, posuszem, 
złamaniami,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 owady: O.er(§),  M.df. 
 porosty: E.pr (cz.§), R.pn(§), P.tc (§), A.ci(§),  
 rośliny: śnieżyczka przebiśnieg (§) zdziczała 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 liczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń drzew 
(cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi korzeniowej przez 
samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny Zróżnicowany, nieco zamierających drzew, posuszu w koronie, bliżej 
miejscowości liczne jemioły; miejscami zbyt  radykalne cięcia, 
uszkodzenia pni drzew od strony wewn. 
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Stan zachowania alei Fragmenty >100-letniego starodrzewia pierwotnie głównie lipowego 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

utworzenie szpalerów zewnętrznych Lp, (Kl, Jw, Js, ok. 250 szt.) na 
odcinkach niezabudowanych 

Inne zabiegi  usunięcie zamierających drzew oraz posuszu,  
 podsadzenia konserwacyjne szpalerów za rowem na odcinkach 

bez zabudowy,  
 nieliczne zdrowe drzewa  pomnikowych rozmiarów w skrajni 

jezdni, zalecana instalacja barier energochłonnych 
Uwagi  malownicza krajobrazowa aleja ze względu na starodrzew, 

obecnie z lukami 
 zadrzewienie o znaczeniu wiatrochronnym dla otaczających pól 
 aleja o znaczeniu turystyczno-reprezentacyjnym ze względu na 

lokalizację przy drodze krajowej prowadzącej do miejscowości z 
siedzibą gminy i powiatu 

 ze względu na konieczność przebudowy ruchliwej a wąskiej i 
niebezpiecznej drogi koniczność starannego zaplanowania 
przebudowy z maksymalnym zachowaniem pomnikowych, 
zdrowych drzew 

 dawniej była częścią alei od Kwidzyna do lasu na długości prawie 
9,1 km (z lukami we wsi) 

Elementy kulturowe Dwór z XVII wieku w zabytkowym parku 
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9.6 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 521 Kwidzyn – Prabuty odc.  szczątkowy na wschód od Licza 

Kwidzyn gmina wiejska DW 521, szczątkowa aleja zach. Licza   fot.  Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 521 Kwidzyn – Prabuty, 
odcinek na wschód od Licza, przed lasem. 

Punkty charakterystyczne P – N 53°44’8.32’’  E 19°5’8.75’’ 

K - N 53°44’13.3’’  E 19°3’30.42’’ 

Długość [km] 0,4 

Nawierzchnia asfalt 

Szp.  w skrajni 9 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie 7 (tylko południowy) 
Szp.  w skrajni  12  Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] Szp. na przeciwskarpie 10 

Szp.  w skrajni  0,5 -1 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] Szp. na przeciwskarpie 8 

Drzewa za rowem tak, pojedyncze  
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Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp-80; Tp.x -6; Kl.zw-3;  Js-2; Js pn-1; Gb-3; Kaszt.-<1;  Jw-<1 

Liczba drzew 32 

 Pierśnica średnia (cm) Lp-200; Kl.zw-180;  Js-220; Js pn 100 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, posuszem, 
złamaniami 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

porosty: E.pr (cz.§) 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 liczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń drzew 
(cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi korzeniowej przez 
samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny Zróżnicowany, posuszu w koronie; miejscami zbyt  radykalne cięcia, 
uszkodzenia pni drzew od strony wewnętrznej 

Stan zachowania alei Fragmenty niespełna 100-letniego starodrzewia pierwotnie głównie 
lipowego;  

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

utworzenie szpalerów zewnętrznych Lp, (Kl, Js, ok. 20 szt.) na odcinkach 
niezabudowanych 

Inne zabiegi  usunięcie zamierających drzew oraz posuszu,  
 podsadzenia konserwacyjne szpalerów za rowem na odcinkach 

bez zabudowy, 
 

Uwagi  dawniej była częścią alei od Kwidzyna do lasu na długości prawie 
9,1 km (z lukami we wsi) 

 malownicza krajobrazowa aleja ze względu na starodrzew, 
obecnie z lukami 

 aleja o znaczeniu turystyczno-reprezentacyjnym ze względu na 
lokalizację przy drodze krajowej prowadzącej do miejscowości z 
siedzibą gminy i powiatu 

 ze względu na konieczność przebudowy ruchliwej a wąskiej i 
niebezpiecznej drogi konieczność starannego zaplanowania 
przebudowy z maksymalnym zachowaniem  zdrowych drzew 

Elementy kulturowe  
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9.7 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 529 Biały Dwór (Czerwony D.) – Brachlewo zachodni skraj 

  

Brzoza mieszańcowa Betula x aurata DW 529, zach. Brachlewa     fot.  Lucjan Rutkowski 

 
Kwidzyn DW 529, Biały Dwór    fot.  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 529 między Białym 
Dworem a zachodnim krańcem Brachlewa 

Punkty charakterystyczne P – N 53°47’59.38’’  E 18°55’44.85’’ 

K - N 53°48’ 7.51’’  E 18°56’51.74’’  

Z₁ (NE) N 53°47’56.31’’  E 18°56’24.61’’ 

Z₂ (E) N 53°48’ 3.63’’  E 18°56’08.06’’ 

Długość [km] 1,3 

Nawierzchnia asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] Szp.  w skrajni 10  

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp.  w skrajni  10 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp.  w skrajni  1 -1,5 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Brz-88; Lp - 2; Js-2; Brz x – 2 

Liczba drzew 78 

 Pierśnica średnia (cm) Brz 210; Lp-200;  Js-150; Brz x.-200;  

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, posuszem, 
złamaniami,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

porosty: E.pr (cz.§),  

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń drzew 
(cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi korzeniowej przez 
samochody) 
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Stan obiektu 

Stan zdrowotny Zróżnicowany, nieco zamierających drzew, posuszu w koronie,  
uszkodzenia pni drzew od strony wewnętrznej 

Stan zachowania alei zróżnicowany 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

nie ma potrzeby 

Inne zabiegi  usunięcie zamierających drzew oraz posuszu,  
 Nieliczne zdrowe drzewa  pomnikowych rozmiarów w skrajni 

jezdni oraz rzadkie brzozy mieszańcowe, zalecana instalacja 
barier energochłonnych 

Uwagi  Aleja biegnie prawie w całości w lesie sosnowym i mieszanym 
 malownicza krajobrazowa aleja ze względu na starodrzew, 

obecnie z lukami 
 dwie brzozy to mieszańce brodawkowatej i omszonej 
 dawniej była częścią alei od Kwidzyna do lasu na długości prawie 

9,1 km (z lukami we wsi) 
Elementy kulturowe  
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9.8 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 588 (DP 518) Grabówko – Kwidzyn, odcinek Obory - Mareza 

 
Fragmentaryczny szpaler między Oborami a Marezą  DW 588 (DP 518)    fot.  Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 588 (DP 518) między 
Grabówkiem a Kwidzynem, odcinek od Obór do Marezy. 

Punkty charakterystyczne P – N 53°43’46.77’’  E 18°53’23.23’’ 

K – N 53°44’6.26’’  E 18°54’12.76’’  

Z₁ (E) N 53°44’ 7.32’’  E 18°54’5.2’’ 

Długość [km] 1,0 

Nawierzchnia asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] tylko 1 szpaler za rowem 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp. na przeciwskarpie 10 (liczne luki) 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp. na przeciwskarpie 3 

Drzewa za rowem tak 
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Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Kl.zw -204;  Lp - 23; Jrz - 3; Rob – 3; Tp. ka - 1; 

Liczba drzew 50 (niektóre krzaczaste wielopniowe – liczone jako 1) 

 Pierśnica średnia (cm) Kl.zw – 80 (30-100);  Lp – 90 (30-100); Rob. 70; Jrz - 30; Tp. ka - 40; 

Korony w większości prawidłowe, część  zaniedbana, zdeformowane 
złamaniami, cięciami, posuszem,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

praktycznie brak dziupli i próchnowisk (młode drzewa), gęste korony 
sprzyjające zakładaniu gniazd przez ptaki 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco posuszu w koronie niektórych, uszkodzenia pni  i 
koron drzew od strony zewnętrznej (maszynami rolniczymi) 

Stan zachowania alei zróżnicowany 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

ok. 40 drzew Lp, Kl zw w miejscach niekolidujących z zabudową 

Inne zabiegi  uformowanie zaniedbanych form krzaczastych, wielopniowych 
 usunięcie posuszu, uszkodzonych gałęzi kolidujących z gruntami 

rolnymi 
Uwagi  wschodnia strona drogi została pozbawiona drzew przez 

budowę szerokiego chodnika – ścieżki rowerowej 
 częściowo funkcję uzupełniającą w pełnym luk szpalerze pełnią 

drzewa i wysokie żywopłoty przy siedliskach 
 zadrzewienie w terenie bezleśnym  o znaczeniu wiatrochronnym 

dla otaczających pól i gospodarstw 
Elementy kulturowe  
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9.9 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 588 Grabówko – wał przeciwpowodziowy n. Wisłą 

 

 

Szpaler jesionowy Grabówko przy d. nasypu kolei  DW 588 (DP 518)    fot.  Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 588) między 
Grabówkiem a wałem przeciwpowodziowym nad Wisłą 

Punkty charakterystyczne P – N 53°42’41.56’’  E 18°51’22.79’’ 

K – N 53°43’9.38’’  E 18°50’44.84’’  

Długość [km] 1,0 
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Nawierzchnia asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] tylko 1 szpaler w skrajni pd. strony 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

10 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp. w skrajni 1 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Js - 100 

Liczba drzew 59 

 Pierśnica średnia (cm) Js - 300 

Korony w większości prawidłowe, część  zaniedbana, zdeformowane 
złamaniami, cięciami, posuszem,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

niewiele dziupli i próchnowisk; samosiewy i obfite zakrzaczenia 
derenia są schronieniem dla drobnych zwierząt 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco posuszu w koronie niektórych, niewielkie 
uszkodzenia pni  i koron drzew od strony zewnętrznej  

Stan zachowania alei zróżnicowany, luki częściowo wypełniane samosiewem 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

ok. 10 drzew Js zw w miejscach niekolidujących z zabudową 

Inne zabiegi usunięcie posuszu, uszkodzonych gałęzi  

Uwagi  zabytkowy szpaler ciągnący się po południowej stronie 
drogi u podnóża dawnej linii kolejowej (do nieistniejącej 
przeprawy przez Wisłę – most zdemontowano w latach 20-
tych i przeniesiono do Torunia) 

 zadrzewienie w terenie bezleśnym  o znaczeniu 
wiatrochronnym dla otaczających pól i gospodarstw 

Elementy kulturowe  
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9.10 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 532 Kwidzyn – Sadlinki, odcinek Rozpędziny – Białki północny 
skraj (południowa granica gminy ) 

 

 

 

Aleja m. Rozpędzinami a Białkami  DW 532    fot.  Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga wojewódzka  nr 532  między 
Kwidzynem a  Sadlinkami,  odcinek Rozpędziny – pn. skraj Białek 
pd. –zachodnia granica gminy 
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Punkty charakterystyczne Odcinek I 

P – N 53°43’15.32’’  E 18°54’45.82’’ 

K , S₁  N 53°42’33.53’’  E 18°54’22.54’’  

Z₁ (SW) N 53°42’47.39’’  E 18°54’33.67’’ 

Z₂, N 53°42’44.8’’  E 18°54’27.18’’ 

Odcinek II (pd. dawn. mostu kolejowego) 

P   N 53°42’15.99’’  E 18°54’24.24’’  

K – N 53°42’ 8.33’’  E 18°54’17.16’’ 

Odcinek III na pd. cegielni 

P   N  53°41’50.01’’  E 18°54’ 5.83’’  

K – N  53°41’28.03’’  E 18°54’04.26’’ 

Długość [km] 2,6 (z lukami 4,0) 

Nawierzchnia asfalt 

Szp. w skrajni 7 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie 12 
Szp. w skrajni 7 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] Szp. na przeciwskarpie 12 

Szp. w skrajni 0,5 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] Szp. na przeciwskarpie  6 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp.dr -58; Kl.zw -23; Lp.sz -10; Wb -7; Jw -1; Js <1; Kasz <1; Gr <1 

Liczba drzew 278 

 Pierśnica średnia (cm) Lp.dr -190; Kl.zw -140; Lp.sz -47; Wb -82; Jw. -40; Js -45; Kasz -408 

Korony w większości prawidłowe, część  nadmiernie, niektóre zaniedbane, 
zdeformowane złamaniami, cięciami, posuszem 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 
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Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

wiele dziupli i próchnowisk , potencjalnych siedlisk ptaków i 
ssaków; 
samosiewy i obfite zakrzaczenia wierzb, lipy, klonu są schronieniem 
dla drobnych zwierząt 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco posuszu w koronie niektórych, niewielkie 
uszkodzenia pni  i koron drzew od strony wewnętrznej przez 
pojazdy 

Stan zachowania alei zróżnicowany starodrzew, luki częściowo wypełniane samosiewem 
lub spontanicznymi dosadzeniami właścicieli czy użytkowników 
przyległych posesji (lipy szerokolistne, wierzby płaczące) 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

ok. 100 drzew Lp  w miejscach niekolidujących z zabudową 

Inne zabiegi usunięcie posuszu, uszkodzonych gałęzi  

Uwagi  zabytkowa aleja lipowa na zboczu doliny Wisły – odc. I, 
pozostałe biegną nieco ponad podnóżem, nieregularnie 
uzupełniana różnymi nasadzeniami. 

 szpalery starodrzewu na lewej, wschodniej przeciwskarpie 
nieregularne, czasem podwójne; prawego, zachodniego 
brak (tylko pojedyncze drzewa) – jego rolę pełnią szpalery 
przy posesjach. 

 zadrzewienie w terenie bezleśnym  o znaczeniu 
wiatrochronnym dla otaczających pól i gospodarstw 

Elementy kulturowe  
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9.11 Kwidzyn gmina wiejska  DW nr 232 (dawn. DK 90) (Kwidzyn-) Mareza – Korzeniewo (-prom) 

 

 

Aleja Mareza  - Korzeniewo  fot.  Lucjan Rutkowski 

 

 
Aleja przed Korzeniewem  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga wojewódzka  nr 232 (dawn. DK 90) 
między Kwidzynem a  promem w Korzeniewie, odcinek zachodni 
kraniec Marezy – wschodnia część Korzeniewa 

Punkty charakterystyczne P – N  53°44’15.19’’  E  18°54’45.4’’ 

K – N  53°45’ 1.28’’   E  18°52’ 8.5’’  

Długość [km] 3,0 

Nawierzchnia asfalt 

Szp. w skrajni  8 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie – 1 szpaler północny 
Szp. w skrajni  15 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] Szp. na przeciwskarpie  13 

Szp. w skrajni  1 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] Szp. na przeciwskarpie  7 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Lp -72; Kl.zw -11; Tp. ka - 8; Js -5; Lp.sz -3; Jw. -1;  Jrz -<1 

Liczba drzew 235 

 Pierśnica średnia (cm) Lp -190 (do 330); Kl.zw -140; Tp. ka - 280; Js -130; Lp.sz -40; Jw. -
200;  Jrz -<45 

Korony w większości prawidłowe, część  zaniedbana, zdeformowane 
złamaniami, cięciami, posuszem,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

Owady tęgosz rdzawy 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 liczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń 
drzew (cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi 
korzeniowej przez samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, liczny posusz w koronie niektórych, niewiele cięć, 
niewielkie uszkodzenia pni  i koron drzew   
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Stan zachowania alei dominacja >100-letniego starodrzewia pierwotnie, obecnie na 
północnej przeciwskarpie powojenne dosadzenia ,przeważnie 
przerywany szpaler (także topolowy)  

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

ok. 100 drzew Lp w miejscach niekolidujących z zabudową 

Inne zabiegi  usunięcie martwych i zamierających drzew oraz posuszu,  
 podsadzenia konserwacyjne szpalerów za rowem na 

odcinkach bez zabudowy 
 nieliczne zdrowe drzewa  pomnikowych rozmiarów Lp -3,3 

m pierśn.)w skrajni jezdni, zalecana instalacja barier 
energochłonnych 

Uwagi  dawna ciekawa i krajobrazowa aleja ze względu na 
starodrzew, obecnie z lukami 

 zadrzewienie o znaczeniu wiatrochronnym dla 
otaczających pól i gospodarstw 

 aleja o znaczeniu turystyczno-reprezentacyjnym ze 
względu na lokalizację przy drodze krajowej prowadzącej 
do miejscowości z siedzibą gminy i powiatu 

Elementy kulturowe Kapliczka przydrożna 
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9.12 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 524 Brachlewo – Licze, odcinek do skraju lasu na wsch. Dubiela 

  

Aleja DW 529, Brachlewo     fot.  Lucjan Rutkowski 

Kwidzyn DW 524, Dubiel    fot.  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 524 między Brachlewem 
a Liczem, odcinek od Brachlewa do skraju lasu na wsch. Licza. 

Punkty charakterystyczne P – N 53°48’15’’  E 18°58’10.15’’ 

K - N 53°47’42.18’’  E 19° 1’39.12’’  

S₁ (jezioro) N 53°48’11.71’’  E 18°53’ 8.16’’ 

S₂ Z₁ (SE) N 53°48’11.25’’  E 18°59’29.94’’ 

S₃ (Dubiel) N 53°47’44.1’’  E 19° 0’58.73’’  

S₄ (Dubiel) N 53°47’42.89’’  E 19° 1’ 9.58’’ 

Długość [km] 4,4 

Nawierzchnia Asfalt 

Szp.  w skrajni 9  Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie  16 
Szp.  w skrajni  10 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] Szp. na przeciwskarpie 15 

Szp.  w skrajni  0,3-0,5 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] Szp. na przeciwskarpie 3 

Drzewa za rowem Tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Kl.zw - 84;  Lp - 12; Tp. ka - 1; Jrz - 1; Jw - 1; Js -<1 

Liczba drzew 359 

 Pierśnica średnia (cm) Kl.zw – 180 (30-266);  Lp – 190 (70-260); Tp. ka - 220; Jrz - 30; Jw – 100 
(70-260); Js – 186 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, posuszem, 
złamaniami 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 porosty: E.pr (cz.§),, R.pn(§),  
 rośliny: kruszyna, konwalia, kalina (§) na odcinku leśnym 
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Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń drzew 
(cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi korzeniowej przez 
samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny Zróżnicowany, nieco zamierających drzew, posuszu w koronie, 
uszkodzenia pni drzew od strony wewn. 

Stan zachowania alei zróżnicowany 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

utworzenie szpalerów zewnętrznych Lp, (Kl, Jw, Js, ok. 250 szt.) na 
odcinkach niezabudowanych 

Inne zabiegi  usunięcie zamierających drzew oraz posuszu, stopniowe 
usuwanie drzew ze skrajni 

 Podsadzenia konserwacyjne szpalerów za rowem na odcinkach 
bez zabudowy,  

 Nieliczne zdrowe drzewa  pomnikowych rozmiarów w skrajni 
jezdni, zalecana instalacja barier energochłonnych 

Uwagi  malownicza krajobrazowa aleja ze względu na starodrzew, 
obecnie z lukami 

 zadrzewienie o znaczeniu wiatrochronnym dla otaczających pól 
Elementy kulturowe  
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9.13 Kwidzyn gmina wiejska DW nr 524 Brachlewo –  pn. Licza (st. kolejowa), odcinek Szadowski Młyn 
– Ośno i Ośno - Licze 

 

 

Aleja północ od Ośna  fot.  Lucjan Rutkowski 

 

 
Aleja na południe od Ośna  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska (droga wojewódzka  nr 524 między 
Brachlewem a Liczem, odcinek od skraju lasu na pd. Szadowskiego 
Młyna (północ od Ośna) i na południe od Ośna 

Punkty charakterystyczne P - N  53°46’ 6.9’’        E 19° 3’11.37’’  

K (przerwa ) N 53°45’57.06’’  E 19° 3’17.44’’ 

P (pd. Ośna ) N 53°45’49.78’’  E 19°3’23.73’’ 

K (pn. Licza) N 53°45’ 3.04’’  E 19° 3’50.08’’ 

Długość [km] 1,8 (0,3 + 1,5) 

Nawierzchnia asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] Szp.  w skrajni  6  

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp.  w skrajni  10 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp.  w skrajni  0,5 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Kl.zw - 150;  Lp - 3; Js – 2  

Liczba drzew 183 

 Pierśnica średnia (cm) Kl.zw – 160;  Lp – 150;  Js – 250 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, 
posuszem, złamaniami,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

na skrajach lasu w obrębie alei nieliczna konwalia i kruszyna 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń 
drzew (cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi 
korzeniowej przez samochody) 
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Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco  posuszu w koronie, uszkodzenia pni drzew od 
strony wewn. 

Stan zachowania alei  <100-letni starodrzew dobrze zachowany, niewiele luk 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

 

Inne zabiegi usunięcie posuszu,  

Uwagi  dawna ciekawa i krajobrazowa aleja ze względu na 
starodrzew, obecnie tylko z małymi lukami 

 częściowo biegnie skrajem lasów 
 aleja o znaczeniu turystycznym ze względu na lokalizację 

przy drodze krajowej między obiektami zabytkowymi i 
wypoczynkowo-rekreacyjnymi 

 wśród klonów 3 egzemplarze najstarszej, znalezionej k. 
Kędzierzyna  czerwonolistnej (do początku lata) odmiany  
‘Schweidleri’ 

Elementy kulturowe obok park z pocz. końca XIX w 
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9.14 Kwidzyn gmina wiejska DP Korzeniewo  -Janowo, odcinek Korzeniewo – Lipianki 

 
Szpaler lipowy przy szosie wzdłuż wału przeciwpowodziowego, Korzeniewo - Lipianki  
fot. Grażyna Kamowska 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  z Kwidzyna przez 
Korzeniewo – Lipinanki do Janowa, wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego na prawym brzegu Wisły, odcinek 
środkowy. Tylko 1, wschodni szpaler 

Punkty charakterystyczne P - N  53°45’10.08’’        E 18°51’39.54’’  

K  N 53°45’33.34’’  E 18°51’12.51’’ 

Długość [km] 0,9 

Nawierzchnia asfalt 

Śr. rozstaw szpalerów [m] tylko 1, wschodni szpaler 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp.  w skrajni  6 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

Szp.  w skrajni  0,5 
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Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

 Lp - 100  

Liczba drzew 79 

 Pierśnica średnia (cm) Lp – 240  

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, 
posuszem, złamaniami,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń 
drzew (cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi 
korzeniowej przez samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco  posuszu w koronie, uszkodzenia pni drzew od 
strony wewn., dziuple 

Stan zachowania alei  ok. 100-letni starodrzew dość dobrze zachowany, kilka luk 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

10 Lp 

Inne zabiegi usunięcie posuszu,  

Uwagi  dawna ciekawa i krajobrazowa aleja ze względu na 
starodrzew, obecnie tylko z małymi lukami 

 biegnie głównie przy szosie ciągnącej się głównie u 
podnóża wału, z drugiej strony ciąg stawków i zagłębień 
powstałe przy pobieraniu gruntu na wału, zarośla 
wierzbowe 

 aleja kończy się przed mostem nowej drogi krajowej DK 90 
Elementy kulturowe przed początkiem alei kapliczka  

 



53 

 

9.15 Kwidzyn gmina wiejska DP (Olszanica-) – Kanał Palemona - Grabówko 

 

 
Resztki alei topolowej Olszanica – Grabówko  fot.  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  z Olszanicy do 
Grabówka , odcinek od Kanału Palemona (pd.-zach. granica gminy). 

Punkty charakterystyczne P - N  53°45’10.08’’        E 18°51’39.54’’  

K  N 53°45’33.34’’  E 18°51’12.51’’ 

Długość [km] 0,5 

Nawierzchnia asfalt 

brak drzew w skrajni Śr. rozstaw szpalerów [m] 
16 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

12 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

3 – pd., 5 - pn 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział %  Tp.ka - 65; Js - 26 ; Ol - 9 

Liczba drzew 23 

 Pierśnica średnia (cm) Tp ka – 300;  Js – 100;  Ol 80  

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, 
posuszem, złamaniami,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 nieliczne próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach 
uszkodzeń drzew (cięcia w koronie i odarcia kory przy szyi 
korzeniowej przez samochody) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco  posuszu w koronie,  

Stan zachowania alei  szczątki powojennych szpalerów topolowych i jesionowych, 
samosiew olszy; duże luki 
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Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

około 100 Lp, Js, Kl,  

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 wymiana topoli, która już są niebezpieczne na lipę, jesion, 

klon 
 

Uwagi  drzewa posadzone w szerokim pasie drogowym, nie 
utrudniają ruchu ani prac polowych 

 brak kolidujących siedlisk 
 odtworzenia alei i przedłużenie jej o kilometr będzie miało 

duże znaczenie wiatrochronne dla terenów rolniczych 
Elementy kulturowe  

 

9.16 Kwidzyn gmina wiejska DP N.Dwór (-Rozpędziny), fragment szpaleru 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  z Nowego Dworu do 
Rozpędzin, mały fragment szpaleru we wschodniej części  N. 
Dworu 

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’16.01’’        E 18°52’25.82’’  

K   N 53°43’12.59’’    E 18°52’32.99’’ 

Długość [km] 0,3 

Nawierzchnia asfalt 

brak drzew w skrajni Śr. rozstaw szpalerów [m] 
 tylko szpaler północny na przeciwskarpie 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

15,5 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

2,5 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

 Wb.b – 43; Ol – 24; Wb -14; Os -5; Gr -5; Brz -5; Js -5 

Liczba drzew 21 
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 Pierśnica średnia (cm) Wb.b – 70 (20-400); Ol – 60; Wb -30; Os -90; Gr -50; Brz -45; Js -75 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, 
posuszem, złamaniami 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 szpaler niewielkich,  różnorodnych, często wielopniowych, 
krzaczastych drzew wśród terenów rolniczych. 

 przeważa samosiew adaptowany  
 odbiega okazała, wypróchniała wierzba głowiasta 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, nieco  posuszu w koronach  

Stan zachowania alei zróżnicowany, fragmentaryczny 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 
 

Uwagi  dawna droga śródpolna wysadzana jabłoniami przy skrajni 
(między N.Dworem a Rozpędzinami pozostały 3) 

 znaczna część drzew to samosiewy (olszy, wierzby) cienkie, 
wielopniowe, jest też 1 stara wierzba głowiasta relikt 
dawnego szpaleru łąkowego 

 odtworzenia alei i przedłużenie jej o kilometr będzie miało 
duże znaczenie wiatrochronne dla terenów rolniczych 

Elementy kulturowe  
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9.17 Kwidzyn gmina wiejska DG Dankowo droga gruntowa z aleją dębową 

 

 
 

 
       Dankowo, śródpolna aleja dębowa  fot. Lucjan Rutkowski 



58 

 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gminna w Dankowie prowadząca od 
szosy na południe do lasu, częściowo nieprzejezdna. Otacza ją 
ponad 150-letnia aleja dębowa  z domieszką innych gatunków 

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’15.33’’        E 18°58’45.18’’  

K   N 53°42’48.14’’    E 18°58’48.71’’ 

Długość [km] 1,0 

Nawierzchnia gruntowa 

Śr. rozstaw szpalerów [m] 4 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

10 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

 Db – 85; Kl.zw –7; Ld –4; Ja -3; Wz -1  

Liczba drzew 180 

 Pierśnica średnia (cm) Db – 250 (33-335); Kl.zw – 130; Ld – 150 (70-217); Ja -100; Wz -38 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, 
posuszem, złamaniami,  

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 owady: O.er(§),  M.df. 
 porosty: E.pr (cz.§), R.pn(§), obfita biota listkowatych i 

skorupiastych 
Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 liczne dziuple (potencjalne siedliska ptaków oraz ssaków 
nadrzewnych) 

 próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń 
drzew 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,   

Stan zachowania alei zwarta, pełna (kilka małych luk) 
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Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

w 2013 roku posadzono młode dęby w lukach 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 
 uzupełnienie luk 
 

Uwagi  zabytkowa droga śródpolna wysadzana dębami, 
prowadząca od gościńca do lasu. W pierwszych lukach 
zostały dosadzone pojedyncze klony i lipy, później pojawił 
się samosiew 

 młode drzewa nie były pielęgnowane, stąd często wadliwe 
– rozwidlone u nasady, pochylone 

 uporządkowanie alei będzie miało duże znaczenie 
krajobrazowe (jest widoczna z daleka) i także 
wiatrochronne dla terenów rolniczych 

 aleja zasługuje na objęcie ochroną 
Elementy kulturowe  

 

9.18 Kwidzyn gmina wiejska DG Dankowo 2 aleja szczątkowa,  prowadząca do gospodarstwa 
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       Dankowo, szczątkowa aleja z okazałymi grabem i robinią    fot. Lucjan Rutkowski 

 

 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gminna na zachodnim krańcu  
Dankowa prowadząca od szosy na południe do dużego 
gospodarstwa.  

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’18.73’’        E 18°59’23.4’’  

K   N 53°43’13.97’’     E 18°59’25.62’’ 

Długość [km] 0,2 

Nawierzchnia gruntowa 

Śr. rozstaw szpalerów [m] 4 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

różna 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 
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Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

 Ak –65; Brz –15; Lp.sz –5; Jb -5; Js  -5  

Liczba drzew 20 

 Pierśnica średnia (cm) Ak –150 (30-336); Brz –100; Lp.sz –90; Jb -75; Js  -180 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowanych cięciami, 
posuszem, złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny 
rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

nieliczne próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach uszkodzeń 
drzew 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  uszkodzeń, brak pielęgnacji 

Stan zachowania alei fragmentaryczna 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

dosadzenie w lukach 15 drzew różnych gatunków 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 

Uwagi  dawna zabytkowa droga śródpolna wysadzana robinią, 
grabem, jesionem, lipą, brzozą? prowadząca od gościńca 
gospodarstwa. W zostały później pojawił się samosiew 
jabłoni, robinii 

 młode drzewa nie były pielęgnowane, stąd często wadliwe 
– rozwidlone u nasady,  

 uporządkowanie alei będzie miało nieduże znaczenie (b. 
krótka) krajobrazowe (jest widoczna z daleka) i także 
wiatrochronne dla terenów rolniczych 

Elementy kulturowe  
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9.19 Kwidzyn gmina wiejska DG Dankowo-Rakowiec aleja śródpolna, prostop. do nr 521 

 
    Szczątkowa aleja dębowa m. Dankowem a Rakowcem    fot. Lucjan Rutkowski 
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Pień 150-letniego dębu w alei m. Dankowem a Rakowcem    fot. Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gminna, gruntowa,  śródpolna,  
między Dankowem a Rakowcem, prostopadła do DW 521. 

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’39.19’’        E 18°58’58.65’’  

K   N  53°44’ 2.53’’     E 18°59’13.66’’ 

Długość [km] 0,8 

Nawierzchnia gruntowa 

Śr. rozstaw szpalerów [m] 15 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

 różna 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

1 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

 Db –85; Lp –5; Jb -2; Os -3; Kl.zw  -2;  Gb -2, Gr -2 
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Liczba drzew 60 

 Pierśnica średnia (cm) Db –290 (180-400); Lp –135; Jb -142; Os -180; Kl.zw  -krzaczasty;  
Gb -140, Gr -138 

Korony prawidłowe w większości, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

porosty: E.pr (cz.§), P.ff(§), 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach 
uszkodzeń drzew 

 łącznik między długą aleją przy DW 521 a śródpolnym 
zadrzewieniem przy zarastających oczkach wodnych 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  uszkodzeń, brak pielęgnacji 

Stan zachowania alei zwarty, pełny szpaler wschodni, w części północnej – zachodni 
(jeżeli pierwotnie dwuszpalerowa – to fragmentaryczna) 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

dosadzenie w lukach 25 dębów 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 

Uwagi  dawna zabytkowa droga śródpolna ze szpalerem 
kilkudziesięciu starych , 150-letnich debów 

 uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych 

Elementy kulturowe zabytkowy szpaler dębowy 
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9.20 Kwidzyn gmina wiejska DP wsch. Dankowa  z zach. krańca Rakowca do Rakowca Mł. (Rakowic ) 

 

 
    Szpaler klonowy m. Rakowcem  a Rakowicami  fot. Lucjan Rutkowski 

 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  m. Rakowcem a 
Rakowcem Mł. (Rakowicami), prostopadła do DW 521. 

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’39.19’’        E 18°58’58.65’’  

K   N  53°44’ 2.53’’     E 18°59’13.66’’ 

Długość [km] 1,9 

Nawierzchnia asfaltowa 

Śr. rozstaw szpalerów [m] (8 w Rakowicach) 1 wcześniej szpaler 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

10 (15) 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

1 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Kl.zw  -100 
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Liczba drzew 113 

 Pierśnica średnia (cm) Kl.zw – 150 (20-220) 

Korony w większość prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

porosty : E.pr (cz.§) 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 szpaler klonowy to łącznik między długą aleją przy DW 521, 
olszynami obok jeziora i małym kompleksem leśnym 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  uszkodzeń 

Stan zachowania alei zwarty, prawie pełny szpaler wschodni, w części południowej, na 
terenie wsi – aleja zwarta z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

dosadzenie w lukach 25 klonów 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 
 uzupełnienie luk w miejscach niezabudowanych 

Uwagi  na wielu odcinkach szpaler chroniony jest barierami 
energochłonnymi 

 uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych oraz siedlisk 

Elementy kulturowe  
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9.21 Kwidzyn gmina wiejska DP Rakowiec - Krzykosy, odcinek na południe od Pawlic  

 
           Aleja dębowa przy granicy gminy na pd. od Pawlic    fot. Lucjan Rutkowski 

 
              Młoda, nieregularna aleja na pd. od Pawlic    fot. Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  m. Rakowcem a 
Rakowcem Mł. (Rakowicami), prostopadła do DW 521. 

Punkty charakterystyczne P - N  53°42’ 7.07’’        E 19° 1’31.17’’  

K   N  53°42’33.01’’     E 19° 2’27.25’’ 
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Długość [km] 1,2 (0,3 – regularna) 

Nawierzchnia asfaltowa 

11 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
12 
10 (7-11) Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] 10 

2 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 3 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Db -56; Kl.zw  -54; Os -2; Js -1 

Liczba drzew 113 

 Pierśnica średnia (cm) Db -150 (65-344); Kl.zw  -30 (15-98); Os -70; Js -30 

Korony w większości prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 krótka aleja dębowa w odc. południowymi; dalej młoda z 
przewagą klonu, część drzew to zaadaptowany samosiew 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  uszkodzeń 

Stan zachowania alei różny, od  prawie pełnego w części południowej, dalej z większymi 
lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

dosadzenie w lukach 10 dębów i 75 klonów 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 
 uzupełnienie luk (brak terenów zabudowanych) 
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Uwagi  krótka aleja dębowa (300m) w odc. południowym, z 
szerokimi poboczami, drzewa w płytkich rowach dość 
daleko od brzegu skrajni; dalej młoda na przeciwskarpach, 
z przewagą klonu, część drzew to zaadaptowany samosiew 

 uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych  

Elementy kulturowe  

 

9.22 Kwidzyn gmina wiejska . DP Rakowiec (ul. Pawlicka) – Pawlice 

       

 
     Aleja w Rakowcu – ul. Pawlicka  (w kierunku Pawlic)   fot. Grażyna Kamowska 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  m. Rakowcem (ul. 
Jeziorna) a Pawlicami, prostopadła do DW 521. 

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’ 37.16’’        E  19° 1’14.93’’  

K   N  53°43’13.34’’     E  19° 1’20.34’’ 

S₁ N  53°43’26.91’’  E  19° 1’21.16’’ (Jaśminowa) 
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Długość [km] 0,7 (0,32 regularna, 0,38 – nieregularna) 

Nawierzchnia asfaltowa 

Szp. 1,2 w skrajni 10 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. 3 na przeciwskarpie 12 
12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] 12 

0,7 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 2-3 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Db -70; Lp -30 

Liczba drzew 84 

 Pierśnica średnia (cm) Db -245 (do 340) 

Korony w większość prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny rolnicze, przed 
końcem drogi cięcia dewastacyjne 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple, próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 miejscami na poboczach silne naloty i odrosty po wycince - 
głównie klonowo-lipowe 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  uszkodzeń w części północnej, 
zróżnicowany w południowej  

Stan zachowania alei różny, od  zwartego pełnego w części północnej do 
fragmentarycznej w południowej 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

dosadzenie w lukach 20 lip w miejscach niekolidujących 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 
 uzupełnienie luk (poza terenem zabudowanym) 
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Uwagi  niezbyt długa aleja początkowo zwarta dębowa, od połowy 
fragmentaryczna lipowa 

 uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych  i osadniczych 

Elementy kulturowe  

 

9.23 Kwidzyn gmina wiejska . DP Rakowiec  wschód (stacja benzynowa) – Otoczyn (do pd. granicy 
gminy) 

 
Początek alei Rakowiec – Otoczyn  fot.  Lucjan Rutkowski 

 
      Aleja Rakowiec – Otoczyn  fot.  Lucjan Rutkowski 
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              Koniec alei Rakowiec – Otoczyn, dewastacyjne cięcia    fot. Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  (ul. Otoczyńska) od DW 
521 na wschód Rakowcem (stacja benzynowa) do granicy gminy 
przed Otoczynem. 

Punkty charakterystyczne P - N  53°43’ 47.22’’        E  19° 2’31.23’’  

K   N  53°42’35.09’’     E  19° 3’44.85’’ 

Z₁ (SE)  N  53°43’26.91’’  E  19° 1’21.16’’  

Długość [km] 2,5 

Nawierzchnia asfaltowa 

Szp. 1,2 w skrajni 7 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. 3 tylko 1 krótki na przeciwskarpie 
12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] 12 

0,7 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 5 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Lp  -82; Kl.zw -12; Tp.ka -2; Kl.sr -2; Db <1; Brz <1; 

Liczba drzew 317 

 Pierśnica średnia (cm) Lp -220 Kl.zw -200; Tp.ka -210; Kl.sr -180; Db -150; Brz 100 

Korony w większość prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny rolnicze, przed 
końcem drogi cięcia dewastacyjne 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne dziuple, próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 dość długa aleja mieszana, na początku 9 topól, potem 
lipowo-klonowa 

 łączy aleję DW 521 z dwoma małymi kompleksami leśnymi 
k. Otoczyna i Pawlic 

 miejscami na poboczach silne naloty i odrosty po wycince - 
głównie klonowo-lipowe 
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Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  uszkodzeń w części północnej, 
zróżnicowany w południowej – ciecia dewastacyjne koron 

Stan zachowania alei różny, od  zwartego pełnego w części północnej do 
fragmentarycznej w środkowej 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

dosadzenie w lukach 20 lip i 10 klonów w miejscach 
niekolidujących 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 
 uzupełnienie luk (poza terenem zabudowanym) 

Uwagi  dość długa aleja mieszana, na początku koło CPN 9 topól 
na przeciwskarpie, potem lipowo-klonowa w skrajni, 
miejscami obfite odrosty i naloty drzewek 

 uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych  i osadniczych 

Elementy kulturowe  

 

9.24 Kwidzyn gmina wiejska . DP Tychnowy – Dubiel, fragment alei 

 
              Początek alei Rakowiec – Otoczyn  fot.  Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  od przejazdu 
kolejowego we wschodniej części miejsc. Tychnowy do Dubiela  

Punkty charakterystyczne P - N  53°46’52.69’’        E  18°58’ 1.14’’  

K   N  53°46’55.48’’     E  19°58’13.37’ 

Długość [km] 0,3 

Nawierzchnia asfaltowa 

Szp. 1,2 w skrajni   8 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. 3 tylko 1 klon na przeciwskarpie 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

10 

0,5 (-2) Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 3 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp  -94; Kl.zw -6 

Liczba drzew 16 

 Pierśnica średnia (cm) Lp -220 Kl.zw -80 

Korony w większość prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami, uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 pojedyncze dziuple, próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 szczątkowa aleja lipowa przy ostatnich zabudowaniach wsi 
Stan obiektu 

Stan zdrowotny dobry, nieco  posuszu w koronach,  drobnych uszkodzeń  

Stan zachowania alei fragmentaryczna, za wsią tylko pojedyncze młode drzewka 
(samosiewy) 
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Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu,  
 przycięcia niepotrzebnych, zawadzających odgałęzień 

Uwagi  Uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych  i osadniczych 

Elementy kulturowe kapliczka z surowej cegły na początku 

 

9.25 Kwidzyn gmina wiejska . DP Tychnowy – Rakowiec, odcinek Tychnowy – skrzyżowanie Brokowo - 
Kamionka 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  od przejazdu 
kolejowego we wschodniej części miejsc. Tychnowy w kierunku 
Rakowca do skrzyżowania dróg Brokowo - Kamionka  

Punkty charakterystyczne P - N  53°46’51.92’’        E  18°58’ 3.68’’  

K   N  53°46’21.86’’     E  19° 0’41.06” 

Z₁ (SE) N 53°46’51.57’’  E 18°58’51.57’’ 

Z₂ (E)  N 53°46’47.29’’  E 18°58’24.28’’ 

Długość [km] 3,0 

Nawierzchnia asfaltowa 

Śr. rozstaw szpalerów [m] Szp. tylko na przeciwskarpie 11 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

15 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

2,6 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Tp.ka -42; Tp.bl -15; Js -40; Kl.zw <1; Brz <1; Wb <1; Gr <1; Os <1 
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Liczba drzew 246  

 Pierśnica średnia (cm) Tp.ka -236; Tp.bl -232; Js -115; Kl.zw -100; Brz  -70; Wb -50; Gr -50; 
Os -110 

Korony w większości prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, 
złamaniami przez wiatr, uszkodzeniem przez maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 pojedyncze próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach 
uszkodzeń drzew 

 stosunkowo młoda, słabo zwarta aleja (drzewa na 
przeciwskarpach), wyraźnie zróżnicowana na cz. zach. 
jesionową z większymi lubkami bliżej środka i cz. wsch. – 
topolową (z dużą ilością posuszu, kilkoma drzewami 
obumierającymi) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny w części zachodniej dobry, nieco  posuszu w koronach, i drobnych 
uszkodzeń; 
w części wschodniej , topolowej głównie dostateczny ; ogólnie 
zróżnicowany. 

Stan zachowania alei w części zachodniej  zwarta z lukami, w pobliżu środka 
fragmentaryczna; w części wschodniej przerzedzona do zwartej z 
lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

ze względu na stosunkowo dużą szerokość pasa drogowego, 
niewielką liczbę gospodarstw, brak lasów w okolicy wybitnie 
rolniczej,  warto uzupełnić szpalery jesionowe; jednak ze względów 
fitosanitarnych wskazane jest użycie innych drzew o podobnych 
wymaganiach – lip i klonów 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu i zamierających topól i (nielicznych) 
jesionów 

 stopniowe zastąpienie szpalerów topolowych szlachetnymi 
gatunkami drzew rodzimych (jesion, klony, lipy) 

Uwagi  uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
(jest widoczna z daleka) i także wiatrochronne dla terenów 
rolniczych  i osadniczych 

Elementy kulturowe  
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9.26 Kwidzyn gmina wiejska . DP skrzyżowanie (Brokowo-Kamionka) – w kierunku Rakowca 

   
   Zdewastowana aleja klonowa Brokowo w kierunku Rakowca.  Fot. Grażyna 
Kamowska 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga powiatowa  od do skrzyżowania 
dróg Brokowo – Kamionka w kierunku Rakowca (do dawn. PGR 
Brokowo) 

Punkty charakterystyczne P   N  53°46’21.37’’     E  19° 0’41.06”  

P   N  53°46’ 3.95’’     E  19° 0’52.82” 

Długość [km] 0,6 

Nawierzchnia asfaltowa 

Szp. w skrajni  7 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie  - pojed. drzewa 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp. w skrajni  12 

Szp. w skrajni  0,7 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 2,5 
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Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Kl.zw -88; Wb -6; Db- 6 

Liczba drzew 50 

 Pierśnica średnia (cm) Kl.zw -200; Wb -100; Db- 180 

Korony duża część  poddana cięciom dewastacyjnym, nieliczne 
prawidłowe, część zdeformowana  posuszem, złamaniami przez 
wiatr, uszkodzeniem przez transport 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 pojedyncze próchnowiska  powstałe m.in. w miejscach 
uszkodzeń drzew 

 krótka aleja w większej części długości przylega zachodnim 
brzegiem do młodego lasu porolnego, w związku z czym 
rola niewielka 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne nadmierni pocięte 

Stan zachowania alei zwarta z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

nie ma potrzeby 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  

Uwagi uporządkowanie alei będzie miało małe znaczenie krajobrazowe i 
biologiczne 

Elementy kulturowe  
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9.27 Kwidzyn gmina wiejska . DP Brokowo – Kwidzyn, odcinek Brokowo – Kamionka 

 

   

    Szpaler lipowy Brokowo - Kamionka  Fot. Grażyna Kamowska 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga od zachodniego krańca zwartej 
zabudowy  Brokowa  – do wschodniego krańca Kamionki 

Punkty charakterystyczne P     N  53°46’21.37’’     E  19° 0’41.06”  

S₁    N  53°46’21.86’’     E  19° 0’41.06” 

K    N  53°46’ 9.33’’     E  18°53’41.87” 

Długość [km] 1,4 

Nawierzchnia asfaltowa 

Szp. w skrajni   -brak Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie  - 16 

Śr. rozstaw drzew w 
szpalerze [m] 

Szp. na przeciwskarpie  - 12 

Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 

5 
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Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp -63; Kl.zw -12; Tp.ka 12; Jw. -6; Js -4; Gb -2; Db- 1 

Liczba drzew 83 

 Pierśnica średnia (cm) Lp -200; Kl.zw -55; Tp.ka 192; Jw. -6; Js -4; Gb -2; Db- 300 

Korony duża część  prawidłowe, niektóre poddano cięciom 
dewastacyjnym, część zdeformowana  posuszem, złamaniami przez 
wiatr, uszkodzeniem przez transport 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 pojedyncze dziuple i próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 niejednorodna aleja lub pojedyncze szpalery (często 
oddzielone szosą od lasu sosnowego lub mieszanego) 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne nadmierni pocięte 

Stan zachowania alei różny, częściowo zwarta z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

uzupełnić luki przy polach – Lp, Kl.zw, Jw., Db 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  

Uwagi uporządkowanie alei będzie miało miejscami znaczenie 
krajobrazowe i biologiczne 

Elementy kulturowe kapliczka w Brokowie 
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9.28 Kwidzyn gmina wiejska . DP Brokowo – Kwidzyn, odcinek  Kamionka – Kwidzyn 

 

 
    Szpaler grabowy i aleja lipowa - Kamionka  Fot. Grażyna Kamowska 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga od cmentarza u południowo 
zachodniego krańca zwartej zabudowy  Kamionki  – do granicy 
(wschodniego krańca) miasta Kwidzyna 

Punkty charakterystyczne P     N  53°45’36.36’’     E  18°58’22.16” 

Z₁    N  53°45’22.06’’     E  18°58’ 3.09” 

S₁    N  53°44’59.53’’     E  18°57’42.45” 

K   N  53°44’49.06’’     E  18°57’27.02” 

Długość [km] 1,8 

Nawierzchnia asfaltowa 

Szp. w skrajni  7 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie  - pojed. drzewa 
Szp. w skrajni  12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

Szp. w skrajni  0,7 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] 2,5 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział % Lp. -71; Gb -16; Kaszt -7; Kl.zw -5; Js -2; Db<1 

Liczba drzew 113 

 Pierśnica średnia (cm) Lp. -300; Gb -140; Kl.zw -135; Kaszt -130; Js 50; Db 200 

Korony duża część  poddana cięciom prawidłowym lub nadmiernym, część 
zdeformowana  posuszem, złamaniami przez wiatr, uszkodzeniem 
przez transport 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 pojedyncze dziuple i próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 dość długa aleja, częściowo szpaler lewy (SE) w większej 
części przylega brzegiem do zróżnicowanych lasów 

 niedawno wskutek budowy chodnika w części prawej (NW) 
lub przebudowy pobocza i ustawienia barier 
energochłonnych dużo drzew wycięto 
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Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne nadmierni pocięte lub z 
posuszem 

Stan zachowania alei różny, od fragmentarycznej do zwartej z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

około 50 Gb, Lp, Kl w lukach nie kolidujących z zabudową 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  

Uwagi uporządkowanie alei będzie miało małe znaczenie krajobrazowe i 
biologiczne 

Elementy kulturowe kapliczka 

 

9.29 Kwidzyn gmina wiejska . DG gruntowa pn. Ośna (skrajem lasu do miejscowości  Wola Sosenka) 

 
    Szpaler -aleja z Ośna do Woli Sosenka  fot. Grażyna Kamowska 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gruntowa skrajem lasu na północ 
Ośna w kierunku Woli Sosenka 
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Punkty charakterystyczne P     N  53°45’57.96’’     E  19°31’17.44” 

K   N  53°46’ 8.76’’     E  19° 4’17.16” 

Długość [km] 1,2 

Nawierzchnia gruntowa 

Szp. w skrajni   6 (od ściany lasu) Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie  - brak 
Szp. w skrajni  12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

Szp. w skrajni  1 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] - 

Drzewa za rowem nie ma rowu 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Db -37; Lp. -30; Gb -30; Brz – 1; So -1 

Liczba drzew 70 

 Pierśnica średnia (cm) Db -150 (88-179); Lp. -200; Gb -220; Brz –60; So -70 

Korony korony nie cięte, część zdeformowana  posuszem, złamaniami 
przez wiatr, uszkodzeniem przez transport 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 pojedyncze dziuple i próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 dość długa aleja, szpaler prawy (południowy) w większej 
części przylega brzegiem do zróżnicowanych lasów 

 pierwotnie była to aleja. Szpaler lewy wtopił się podobny 
składem drzewostan i został wycięty przy normalnym 
zrębie 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne zdeformowane  lub z 
posuszem 

Stan zachowania alei różny, od luźnej do zwartej z lukami 
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Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

nie ma potrzeby 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  

Uwagi  uporządkowanie alei będzie miało małe znaczenie 
krajobrazowe i biologiczne 

 szpaler wzbogaca biocenozę lasu mieszanego o drzewa 
dziuplaste 

Elementy kulturowe  

 

9.30 Kwidzyn gmina wiejska . DG z Ośna (park)  przez pola do lasu na zachód od wsi 

 
Aleja z Ośna na zachód do lasu cz. początkowa i środkowa  fot. Lucjan Rutkowski 
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      Aleja z Ośna na zachód do lasu cz.i środkowa  fot. Lucjan Rutkowski 

 

   
      Zaniedbana aleja z Ośna na zachód, część środkowa  fot. Lucjan Rutkowski 
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    Boczna, nieinwentaryzowana odnoga alei z Ośna na pd.-zach. do lasu    fot.  

    Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gruntowa przez pola ze wsi Ośno na 
zachód do lasu 

Punkty charakterystyczne P     N  53°45’48.05’’     E  19° 3’ 9.45” 

K   N  53°45’44.02’’     E  19° 2’15.22” 

Długość [km] 1,0 

Nawierzchnia gruntowa 

Szp. w skrajni   6 (od ściany lasu) Śr. rozstaw szpalerów [m] 
Szp. na przeciwskarpie  - brak 
Szp. w skrajni  12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

Szp. w skrajni  1 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] - 

Drzewa za rowem nie ma rowu 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Db -38; Gb -25; Js -25;  Lp. -2; Kszt -2; Wz -2; Jw. -2; Jrz -2; Ak -2; Os 
<1; Kl.zw -1 
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Liczba drzew 56 

 Pierśnica średnia (cm) Db -150; Gb -200; Js -210;  Lp. -152; Kszt -200; Wz -100; Jw. -2; Jrz -
2; Ak -2; Os <1; Kl.zw <1 

Korony korony nie cięte, część zdeformowana  posuszem, złamaniami 
przez wiatr, uszkodzeniem przez transport 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 Wz – suchy, niektóre Gb ucięte na wys, 2,5-3 m, ślady 
rabunkowego pozyskania drewna opałowego 

 pojedyncze dziuple i próchnowiska  powstałe m.in. w 
miejscach uszkodzeń drzew 

 dość długa, wielogatunkowa, zaniedbana aleja, zarośnięta 
miejscami gęstymi samosiewami Kl.zw, Os, Db, Js  

 duże zagęszczenie drzew i krzewów sprzyja gnieżdżeniu się 
drobnych ptaków śpiewających 

 miejscami wskutek zagęszczenia  odrostów i samosiewów, 
pełni rolę pasa wiatrochronnego 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne zdeformowane  lub z 
posuszem 

Stan zachowania alei różny, od luźnej do zwartej z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

w lukach – części zachodniej można uzupełnić drzewkami różnych 
gatunków 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  

Uwagi  uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 
i biocenotyczne jako korytarz ekologiczny łączący las z 
parkiem 

 od głównej alei odchodziła boczna w kierunku pd.-zach., 
obecnie zostały z niej pojedyncze drzewa (fot.) i nie 
inwentaryzowano jej 

Elementy kulturowe sąsiedztwo ponad 100-letniego parku naturalistycznego, w tej 
chwili zupełnie zaniedbanego 
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9.31 Kwidzyn gmina wiejska . DG do szosy DW 524 z Ośna w kierunku wschodnim 

 

 
      Aleja brzozowa z Ośna na wschód w kierunku lasu   fot. Lucjan Rutkowski 

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gruntowa przez pola ze wsi Ośno na 
wschód w kierunku lasu 

Punkty charakterystyczne P    N  53°45’44.38’’     E  19° 3’33.57” 

K    N  53°45’44.8’’     E  19° 3’46.03” 

Długość [km] 0,2 
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Nawierzchnia gruntowa 

Szp. w skrajni   10 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
- 
Szp. w skrajni  12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

- Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] - 

Drzewa za rowem nie ma rowu 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Brz -100 

Liczba drzew 14 

 Pierśnica średnia (cm) Brz -200 

Korony korony nie cięte, część zdeformowana  posuszem, złamaniami 
przez wiatr, uszkodzeniem przez maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

porosty skorupiaste i listkowate 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne wypróchnienia -potencjalne siedliska ptaków i 
drobnych ssaków 

 fragment dawnej większej alei? 
 stosunkowo (jak na brzozy) stara 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne zdeformowane  lub z 
posuszem 

Stan zachowania alei zwarta z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  

Uwagi uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe i 
biocenotyczne jako korytarz ekologiczny łączący las z parkiem 

Elementy kulturowe sąsiedztwo ponad 100-letniego parku naturalistycznego, w tej 
chwili zupełnie zaniedbanego 
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9.32 Kwidzyn gmina wiejska . DG do szosy DW 524 z Ośna w kierunku wschodnim 

 

 
     Aleja śródpolna na pd.-wschód od Ośna, w stronę lasu   fot. Lucjan Rutkowski 
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        Aleja śródpolna na pd.-wschód od Ośna, w stronę lasu   fot. Lucjan Rutkowski 

 

 
      Brodaczki na pniu brzozy, śródpolna aleja w kierunku lasu pd.-wsch. Ośna    

fot. Lucjan Rutkowski 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gruntowa przez pola ze wsi Ośno na 
wschód w kierunku lasu 

Punkty charakterystyczne P    N  53°45’44.3’’     E  19° 3’33.57” 

K    N  53°45’36.36’     E  19° 3’52.99” 

Długość [km] 0,5 

Nawierzchnia gruntowa 

Szp. w skrajni   10 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
- 
Szp. w skrajni  12 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

- Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] - 

Drzewa za rowem nie ma rowu 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Kl.zw -31; Db -21; Brz -21; Gb -12; Gr -10;  Lp. -5  

Liczba drzew 42 

 Pierśnica średnia (cm) Kl.zw -150 (30-323); Db -250 (130-309); Brz -180; Gb -120; Gr -70;  
Lp. -355 

Korony korony po części od dawna nieformowane, po części dewastacyjnie 
cięte na drewno, część zdeformowana  posuszem, złamaniami 
przez wiatr, uszkodzeniem przez maszyny rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

porosty E.pr (cz.§), R.pn(§), U.hi (§) skorupiaste i listkowate 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 obecność brodaczki kępkowej – gatunku dla którego ustala 
się strefę ochronną (jak na razie) 

 nieliczne wypróchnienia -potencjalne siedliska ptaków i 
drobnych ssaków 

 fragment dawnej większej alei? 
 stosunkowo (jak na brzozy) stara,  z pomnikowymi 

drzewami, uzupełniona samosiewem klonów i gruszy 
polnej 
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Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne zdeformowane, 
uszkodzone dewastacyjnym cięciem  lub z posuszem 

Stan zachowania alei różny, zwarta z lukami i przerzedzona 

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

w lukach 15 drzew Db, Kl.zw, Gb 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu bez porostów krzaczkowych 
 ustanowienie strefy ochronnej dla brodaczki nie jest 

konieczne, w nowej ustawie nie będzie wymagane 
 konieczne uczulenie właściciela na wartości przyrodnicze 

alei 
Uwagi  uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 

i biocenotyczne jako korytarz ekologiczny łączący las z 
parkiem 

 droga prawie wykorzystywana okresowo przy pracach 
polowych 

Elementy kulturowe sąsiedztwo ponad 100-letniego parku naturalistycznego, w tej 
chwili zupełnie zaniedbanego 
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9.33 Kwidzyn gmina wiejska . DP z Licza na południe w kierunku Bronna 

 
 

   
      Aleja z Licza na południe w kierunku Bronna   fot.  Grażyna Kamowska 
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Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gminna z Licza do Bronna 

Punkty charakterystyczne P    N  53°43’50.16’’     E  19° 4’33.57” 

K    N  53°45’36.36’     E  19° 4’35.38” 

Długość [km] 0,6 

Nawierzchnia asfalt 

Szp. w skrajni   8 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
- 
Szp. w skrajni  11 (młode 2-3 m) Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

1 Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] - 

Drzewa za rowem nie ma rowu 

Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Db -66; Js -17;  Lp. -9; Kl.zw -8  

Liczba drzew 53 

 Pierśnica średnia (cm) Db -250 (40-305); Js -220;  Lp. -260; Kl.zw -200 

Korony korony po części od dawna nieformowane, po części , część 
zdeformowana  posuszem, złamaniami przez wiatr, uszkodzeniem 
przez  pojazdy 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 nieliczne wypróchnienia -potencjalne siedliska ptaków i 
drobnych ssaków 

 w części południowej miejscami obfity nalot samosiewu 
klonowego i jesionowego 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne zdeformowane, 
uszkodzone lub z posuszem; 
jesiony porażone grzybami 

Stan zachowania alei różny, zwarta z lukami i przerzedzona 
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Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

w lukach 15 drzew Db, Kl.zw, Gb 

Inne zabiegi  usunięcie posuszu bez porostów krzaczkowych 
 ustanowienie strefy ochronnej dla brodaczki nie jest 

konieczne, w nowej ustawie nie będzie wymagane 
 konieczne uczulenie właściciela na wartości przyrodnicze 

alei 
Uwagi  Uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe 

i biocenotyczne jako korytarz ekologiczny łączący las koło 
Bronna z dawnym cmentarzem pod Liczem 

 Jeden z dębów – w odmianie kolumnowej 
Elementy kulturowe sąsiedztwo ponad 100-letniego cmentarza  

 

9.34 Kwidzyn gmina wiejska.  DG na południe od Licza, z szosy na cmentarz 
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        Aleja na południe od Licza, od szosy na cmentarz    fot. Grażyna Kamowska   

Dane ogólne 

Lokalizacja Kwidzyn gmina wiejska, droga gruntowa między szosą Licze – 
Bronno a dawnym cmentarzem 

Punkty charakterystyczne P    N  53°43’50.16’’     E  19° 4’35.24” 

K    N  53°43’36.36’     E  19° 3’52.99” 

Długość [km] 0,5 

Nawierzchnia gruntowa 

Szp. w skrajni   3,5 Śr. rozstaw szpalerów [m] 
- 
Szp. w skrajni  10 Śr. rozstaw drzew w 

szpalerze [m] - 

- Śr. odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni [m] - 

Drzewa za rowem nie ma rowu 
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Dane przyrodnicze 

 Gatunek drzew i udział w 
[%] 

Lp. -100 

Liczba drzew 15 

 Pierśnica średnia (cm) Lp. -190 (109-265) 

Korony korony po części od dawna nieformowane,  część zdeformowana  
posuszem, złamaniami przez wiatr, uszkodzeniem przez maszyny 
rolnicze 

Ciekawe gatunki (§- ochr. 
ścisła, cz. §- częściowa) 

 

Uwagi co do stanu 
przyrodniczego 

 drzewa dziuplaste, wypróchnienia -potencjalne siedliska 
ptaków i drobnych ssaków, owadów typu pachnicy 

 gęste korony korzystne miejsca gnieżdżenia się 
Stan obiektu 

Stan zdrowotny zróżnicowany, część drzew zdrowa, inne zdeformowane, 
uszkodzone wiatrem  lub z posuszem 

Stan zachowania alei zwarta z lukami  

Rekomendowane działania ochronne 

Rekomendowane drzewa 
do posadzenia 

 

Inne zabiegi usunięcie posuszu  
 

Uwagi uporządkowanie alei będzie miało znaczenie krajobrazowe i 
biocenotyczne jako korytarz ekologiczny łączący silnie zadrzewiony 
dawny cmentarz z aleją przy szosie i dalej lasem koło Bronna 

Elementy kulturowe sąsiedztwo ponad 100-letniego cmentarza wiejskiego, obecnie 
zaniedbanego 
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10. Nowe nasadzenia w ramach projektu Drogi dla Natury 
 

Po konsultacjach z urzędnikami gminy Kwidzyn  wytypowano 2 lokalizacje do nasadzeń: 

1. Uzupełnienie luk w starej alei dębowej w Dankowie, droga gminna-w ilości 24 szt dębów. 
2. Posadzenie 1 szpaleru jarzębin wzdłuż drogi gminnej w Gurczu, obok działek 

zakładów”Polima” oraz działki p. Tomasza Świerczka- w ilości 46 szt. jarzębin 
 

Nasadzenia zostały wykonane w pażdzierniku 2013r. przez firmę p. Marka Kutiaka ”Szkółka 
Otława” z Otławy. 

 

Młody dąb w starej alei dębowej w Dankowie; fot. G. Kamowska 
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Nowy szpaler jarzębinowy w Gurczu; fot. G. Kamowska 
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11. Modelowa pielęgnacja 10 drzew w ramach projektu Drogi dla Natury 
Miejscowość- Rakowiec, TERMIN: V-VI. 2014 

Lokalizacja: 7 gat. na zabytkowym cmentarzu, 1 obok kościoła, 2 przy ul. Pawlickiej 

Wykaz gatunków oraz wykonanych  zabiegów: 

1. Jesion wyniosły- zdjęcie posuszu, wiązanie elastyczne V- kształtnych konarów, , praca metodą 
alpinistyczną 

 

Jesion wyniosły po zabiegu; fot. G. Kamowska 

 

2. Lipa drobnolistna- zdjęcie posuszu 

3,4. Graby pospolite- zdjęcie posuszu 

5,6. Dęby szypułkowe przy drodze do cmentarza- usunięcie posuszu i zaszczepienie mikoryzy  

7. Dąb szypułkowy przy kościele- zdjęcie posuszu przez skracanie suchych gałęzi, zaszczepienie 
mikoryzy 

8, 9. Dęby szypułkowe przy ul. Pawlickiej- zdjęcie  posuszu, przy 1-dodatkowo wszczepienie mikoryzy 
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10. Klon pospolity- cięcie postarzające: skrócenie suchych czubów w sposób imitujący naturalne 
złamanie drzewa 

 

Klon po zabiegu; fot. G. Kamowska 

Typowanie drzew do pielęgnacji przeprowadzono  w Urzędzie gminy wykorzystując diagnostykę dr 
Marzeny Suchockiej oraz  wskazania urzędników gminy. 

W czasie zabiegów pielęgnacyjnych, które wykonane zostały przez firmę Dendro-Serwis Roberta 
Porębnego z Kwidzyna zapewniliśmy kontrolę ornitologiczną ( Robert Pipczyński z Eko- Inicjatywy), 
która nie stwierdziła istnienia zagrożeń dla ptaków. W pielęgnacjach uczestniczyli też  urzędnicy z 
Gminy. 
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12. Miejsca problematyczne w alejach Gminy Kwidzyn (zagrażające 
bezpieczeństwu, wymagające pielęgnacji)  

Miejsca problematyczne  

Lokalizacja  Rodzaj drogi  Na czym polega problem?  Jakie drzewa?  

 

Baldram- 
Brachlewo, głównie 
na odcinku do 
Tychnów 

droga krajowa 
nr 55 

 

Drzewa w złym stanie- martwe lub o 
uszkodzonej ponad 75% koronie 

 

Bardzo liczny posusz!   

24 drzewa- różne 
gatunki, głównie 
klony i lipy, graby i 
jesiony. 

Większość drzew w 
alei 

Tychnowy- 
Brokowo -prawy 
szpaler 

powiatowa Drzewa  w złym stanie- martwe lub z 
posuszem w koronie ponad 50% 

14 drzew- topole 
kanadyjskie 

Obwód w pierśnicy 
2,36m 

Licze-Ośno, po 
prawej stronie przy 
pierwszych 
budynkach Ośna 
oraz lewy szpaler 
przed Ośnem 

Wojewódzka 
nr 524 

Drzewo o zniszczonym pniu w 
połowie wysokości. Ubytki pnia 
sięgają 75%. Wysokie zagrożenie 
upadkiem !  

W lewym szpalerze gałęzie w 
kontakcie z linią energetyczną! 

1 klon pospolity. 
Obwód w pierśnicy- 
1,88m 

Szpaler  klonów   

Brokowo-Mały 
Baldram, po lewej 

stronie 

 

powiatowa Drzewa martwe- 1 szt.  i chore- 3szt Graby pospolite, 
obwód 1,23-1,97m 

Jesion pospolity, 
obwód 1,50m 

Ośno- Wola 
Sosenka 

gminna Drzewo martwe - brzoza, lipa z 
przełamanym konarem, V- kształtny 
pień 

Brzoza  
brodawkowata, 
obwód 1,48m, lipa 
3,20m 

Licze- Bronno powiatowa Drzewa z oznakami zamierających 
konarów 

Jesiony wyniosłe, 3 
szt., obwód 1,65-
2,20m 
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13. Lokalizacje proponowane do nasadzeń w postaci alej lub szpalerów 
Proponowane lokalizacje  

Lokalizacja  Rodzaj drogi Jakie drzewa? Uwagi 

Janowo gminna lipy i jarzębina  

Dankowo -obszar  planowany 
na osiedle , aleje 
wewnątrzosiedlowe 
skomunikowane ze starą aleją 
dębową 

gminna do ustalenia uwzględnić na etapie 
projektowania osiedla   

Podzamcze – Gurcz odbudowa 
fragmentów dawnej alei  

wojewódzka nr 518  lipy, klony ustalić z właścicielami 
działek 

Licze- Bronno - uzupełnienie 
brakujących fragmentów 
istniejącej alei 

powiatowa lipy  

 

Lokalizacje ustalono z urzędnikami Gminy Kwidzyn oraz w czasie rozmów z przedstawicielami 
społeczności lokalnych.  

14. Społeczności lokalne – dobre przykłady i opinie 
 

W okresie trwania projektu na terenie gminy odbyło się kilka spotkań animatorów 
zadrzewieniowych z grupami zorganizowanymi oraz indywidualnymi mieszkańcami gminy.  
Jedno z budujących spotkań  odbyło się na terenie gospodarstwa p. Tomasza Świerczka --
rolnika i przedsiębiorcy z Gurcza. Zobaczyliśmy piękne przykłady wielu działań na rzecz 
zachowania bioróżnorodności w 700-hektarowym gospodarstwie tj. założone remizy ptasie, 
utrzymywanie oczek i kęp śródpolnych, założenie wielogatunkowej łąki z roślinami 
miododajnymi – źródło pożywienia dla różnych owadów i ptaków (mieszanka roślin 
motylkowych ,facelii, ogórecznika, gryki, słonecznika i in.) oraz zakładanie nowych alej. Pan 
Tomasz posadził prywatnie ok.500 drzew i dba o ich kondycję. Są to- aleja platanowa na 
drodze prywatnej-dojazdowej do domu, aleja jarzębinowa- wzdłuż drogi gminnej w kierunku 
Szkaradowa, lipy wokół bagnistego oczka. Utrzymuje też stare fragmenty drzewostanu 
rosnące jako zadrzewienia śródpolne i w bezpośrednim otoczeniu budynków gospodarstwa. 
Nowo nasadzony szpaler jarzębinowy  w ramach projektu ”Drogi dla Natury” został także 
posadzony na gminnej drodze częściowo przy działce p. Świerczka, co daje gwarancję 
należytego jej zachowania. Pan Tomasz ma oczywiście problemy ze zgryzaniem młodych 
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drzewek przez sarny i zające, ale testuje rożne sposoby przeciwdziałania uszkodzeniom i 
wypadom drzew (np. owijanie pni pakułami w okresie zagrożeń).  

 

Prywatna aleja platanowa w Gurczu; fot. G. Kamowska 

Innym pozytywnym przykładem postaw jest działalność lokalnego stowarzyszenia ”Zaułek 
Dankowo”. Członkowie Stowarzyszenia „Zaułek Dankowo”- p. Zdzisław Arendt oraz sołtys 
Dankowa p. Krzysztof Bednarek są kolejnym przykładem pięknych postaw w zakresie 
świadomych działań w ochronę cennych, ale zaniedbanych alej (spotkanie w lutym i w maju 
2014). Od 2 lat ich stowarzyszenie działa na rzecz poprawy komfortu życia w Dankowie 
(zagospodarowanie otoczenia stawu, rozpoczęcie starań o budowę placu zabaw dla dzieci), 
ale od pewnego czasu szukają sposobów na zadbanie o piękna zabytkową aleję dębową w 
ich miejscowości, która ma szansę stać się jedną z największych atrakcji dla turystów, 
spacerowiczów i rowerzystów. W planach jest uczynienie alei pomnikiem przyrody. 

 

P. Zdzisław Arendt w starej alei dębowej w Dankowie; fot. G. Kamowska 
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Opinie 

Wśród mieszkańców  gminy  wyłaniają się 2 skrajne oraz pośrednie stanowisko wobec 
zachowania istniejących i budowy nowych alej na terenie gminy Kwidzyn. Są piękne  
przykłady świadomych, mądrych, osobistych działań (p. Świerczek, stowarzyszenie „Zaułek 
Dankowo”) dążących do utrzymania cennych wartości przyrodniczych gminy w powiązaniu z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, która przypomina m. in. o zachowaniu przyrody i 
bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń. Drugie skrajne stanowisko to chęć „oczyszczenia” 
dróg z drzew, które są widziane jako przyczyna wypadków drogowych , czynnik ograniczający  
sprawność przemieszczania się, źródło „zaśmiecających” liści i spadających gałęzi. 
Stanowisko pośrednie to grupa ludzi, którzy nie mają specjalnego sentymentu do drzew, ale 
też nie chcą, by znikały one z krajobrazu. Uważają, ze główne działania gminy dotyczące 
drzew powinny skupić się na przeprowadzaniu i monitorowaniu systematycznych pielęgnacji 
drzew. 
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15. Modelowa diagnostyka 10 drzew w ramach projektu Drogi dla Natury 


