
 

 

 

 

 

Program zachowania zadrzewień 
przydrożnych gminy Odolanów 

 

Opracowanie: mgr inż. Dominika Krop-Andrzejczuk, mgr Paweł Andrzejczuk 

Współpraca: mgr inż. Anna Pióro 

 

 

 

 

 
Projekt „Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors” 
wspierany jest  przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



 
Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów 

2 
 

 

Opracowanie: 

mgr inż. Dominika Krop-Andrzejczuk, mgr Paweł Andrzejczuk 
Współpraca: mgr inż. Anna Pióro 

Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA 
Dominika Krop-Andrzejczuk 
 
ul. Oleśnicka 15B 
50-320 Wrocław 
Tel. 600-181-389 
biuro@ikropka.eu 
www.ikropka.eu 

 

 

Fundacja EkoRozwoju 

ul. św. Wincentego 25 A, C 
50-252 Wrocław 
tel/fax: 71-343-60-35, 71-344-59-48, 71-324-17-41 
biuro@eko.org.pl  
www.fer.org.pl 

 

 

 

Program Drogi Dla Natury 

www.aleje.org.pl  

 

 

 

 

Wrocław/Odolanów 2014 



 
Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów 

3 
 

 

Spis treści 
1. Program Drogi dla Natury .................................................................................................................... 5 

2. Charakterystyka gminy Odolanów ........................................................................................................ 6 

2.1. Opis ogólny ................................................................................................................................ 6 

2.2. Powierzchnia i dane demograficzne ............................................................................................. 7 

3. Przegląd alei przydrożnych w gminie Odolanów .................................................................................... 7 

3.1. Metodologia prowadzonych inwentaryzacji .................................................................................... 7 

4. Wykaz elementów o charakterze zadrzewień liniowych – karty ankiet ...................................................... 9 

4.1. Ankieta nr 1 – aleja (Gliśnica) .................................................................................................... 11 

4.2. Ankieta nr 2 – aleja (Gliśnica) .................................................................................................... 12 

4.3. Ankieta nr 3 – aleja (Baby – Wierzbno) ....................................................................................... 13 

4.4. Ankieta nr 4 – aleja (Wierzbno – granica gminy) .......................................................................... 14 

4.5. Ankieta nr 5 – aleja (Tarchały Małe) ........................................................................................... 15 

4.6. Ankieta nr 6 – aleja (Nabyszyce) ................................................................................................ 16 

4.7. Ankieta nr 7 – aleja (Nabyszyce) ................................................................................................ 17 

4.8. Ankieta nr 8 – aleja (Huta – las w kierunku Dębnicy) .................................................................... 18 

4.9. Ankieta nr 9 – aleja (Huta – Grochowiska) .................................................................................. 19 

4.10. Ankieta nr 10 – aleja (Huta) ....................................................................................................... 20 

4.11. Ankieta nr 11 – aleja (Odolanów – Świeca) ................................................................................. 21 

4.12. Ankieta nr 12 – aleja (Świeca) ................................................................................................... 22 

4.13. Ankieta nr 13 – aleja (Odolanów – Raczyce) ............................................................................... 23 

4.14. Ankieta nr 14 – aleja (Raczyce) ................................................................................................. 24 

4.15. Ankieta nr 15 – aleja (Raczyce – Uciechów) ................................................................................ 25 

4.16. Ankieta nr 16 – aleja (Uciechów) ................................................................................................ 26 

4.17. Ankieta nr 17 – aleja (Tarchały Wielkie – Gorzyce Małe) .............................................................. 27 

4.18. Ankieta nr 18 – aleja (Tarchały Wielkie – Odolanów) .................................................................... 28 

4.19. Ankieta nr 19 – aleja (Odolanów – Boników) ............................................................................... 29 

4.20. Ankieta nr 20 – aleja (Boników – granica gminy) .......................................................................... 30 

4.21. Ankieta nr 21 – aleja (Garki) ...................................................................................................... 31 

4.22. Ankieta nr 22 – aleja (Kaczory – Baby) ....................................................................................... 32 

4.23. Ankieta nr 23 – aleja (Os. Bałamącek) ........................................................................................ 33 

4.24. Ankieta nr 24 – aleja (Odolanów – Baby) .................................................................................... 34 



 
Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów 

4 
 

4.25. Ankieta nr 25 – aleja (Odolanów – Kaczory) ................................................................................ 35 

4.26. Ankieta nr 26 – aleja (Kaczory – las) .......................................................................................... 36 

4.27. Ankieta nr 27 – aleja (Odolanów, ul. Kaliska) ............................................................................... 37 

5. Zestawienie statystyczne z ankiet ...................................................................................................... 38 

5.1. Łączna długość zinwentaryzowanych zadrzewień liniowych na terenie gminy Odolanów ................. 38 

5.2. Ilość drzew w zinwentaryzowanych alejach ................................................................................. 39 

5.3. Skład gatunkowy zinwentaryzowanych alej ................................................................................. 39 

5.4. Stan zdrowotny drzew i stan zachowania alei .............................................................................. 41 

6. Wykaz zadrzewień o szczególnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, w tym występowanie 

chronionych gatunków .............................................................................................................................. 42 

7. Rekomendowane ekspertyzy drzew ................................................................................................... 42 

8. Rekomendowane pielęgnacje drzew .................................................................................................. 44 

9. Rekomendowane nasadzenia ............................................................................................................ 47 

10. Lokalizacja alej na terenie gminy Odolanów (mapa) ......................................................................... 52 

11. Dokumentacja fotograficzna .......................................................................................................... 53 

12. Literatura ..................................................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów 

5 
 

1. Program Drogi dla Natury 

 

Program Drogi dla Natury został zainicjowany w 2009 roku  przez Fundację Eko Rozwoju obejmując 

swym zasięgiem cały kraj. Celem programu  jest pomoc w prawidłowym oraz komplementarnym 

zarządzaniu zadrzewieniami, co jest kluczowe w osiągnięciu trwałej ochrony istniejących oraz tworzeniu 

nowych alej i szpalerów drzew. Poprawne zarządzanie zadrzewieniami ma znaczący wpływ również na 

bezpieczeństwo w otoczeniu drzew, ponieważ systematyczny monitoring umożliwia eliminację 

osłabionych drzew. 

Program zadrzewieniowy dotyczy poszczególnych obszarów gmin w Polsce, w tym dróg wszystkich 

szczebli znajdujących się na jej terenie. Opracowanie może zawierać również zadrzewienia śródpolne 

lub założenia parkowe jak też pojedyncze cenne drzewa.  

Program umożliwi opracowanie zbioru najważniejszych informacji, potrzebnych do podejmowania 

decyzji dotyczących istniejących zadrzewień liniowych oraz ich otoczenia jak również tworzenia nowych 

alej i innych zadrzewień.  Poza ogólnymi częściami opisującymi gminę i warunki lokalne jak też częścią 

podsumowującą całość opracowania, dokument zawiera następujące elementy: 

•    przegląd istniejących zadrzewień  

•    wykaz miejsc do nowych nasadzeń  

•    wykaz miejsc problematycznych oraz konfliktowych wraz z rekomendacjami  

•    rekomendacje do istniejących dokumentów planistycznych  

 

 

Rys. 1. Logotyp programu Drogi dla Natury 
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2. Charakterystyka gminy Odolanów 
 

2.1. Opis ogólny 

Gmina i Miasto Odolanów  znajduje się w województwie wielkopolskim, przy skrzyżowaniu dróg 

wojewódzkich nr 444 Ostrzeszów-Krotoszyn i 445- Ostrów-Odolanów. Odolanów położony jest 

nieopodal Wielkiej Doliny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską, której część stanowi obszar 

chronionego krajobrazu z rzadkimi okazami fauny i flory (Park Krajobrazowy Dolina Baryczy). Przez 

teren Gminy i Miasta  przepływa rzeka Barycz wraz z jej dopływami: Złotnicą, Kurochem, Olszówką i 

Wiesiołkiem.  

 

Rys. 2. Mapa gminy Odolanów (źródło: www.odolanow.pl) 
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Gmina i Miasto charakteryzuje się przedsiębiorczością mieszkańców, która skupia swoją uwagę na 

proekologicznych rozwiązaniach, w tym użytkowaniu zasobów naturalnych i źródeł 

odnawialnych. Właśnie tutaj wydobywa się na skalę światową gaz oraz odzyskuje i skrapla wysokiej 

jakości ciekły hel. Na terenie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw o międzynarodowej renomie a 

dynamicznie rozwijająca się gospodarka zapewnia stabilny rynek pracy. Atutem miasta jest dogodne 

położeni komunikacyjne w stosunku do dużych ośrodków przemysłowo-handlowych, jak: Kalisz, 

Wrocław, Poznań. 

Gmina i Miasto Odolanów to istotny punkt na mapie turystycznej z uwagi na atrakcyjne położenie w 

Obszarze Specjalnej Ochrony NATURA 2000, Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, na Obszarach 

Chronionego Krajobrazu: Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, Dąbrowy Krotoszyńskie, 

Baszków, Rochy.  

2.2. Powierzchnia i dane demograficzne 

Powierzchnia gminy Odolanów wynosi 13609 ha (136,09 km kw.), z czego powierzchnia lasów na 

terenie gminy wynosi 2907,2 ha (dane GUS z 2012 r.). 

Gminę Odolanów zamieszkuje 14 775 osób1, największym ośrodkiem jest miasto Odolanów – 5307 

mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich: Baby, Boników, Garki, 

Gliśnica, Gorzyce Małe, Huta, Kaczory, Nabyszyce, Nadstawki, Raczyce, Świeca I, Świeca II, Tarchały 

Małe, Tarchały Wielkie, Uciechów, Wierzbno. 

3. Przegląd alei przydrożnych w gminie Odolanów 

 

3.1. Metodologia prowadzonych inwentaryzacji 

Przyjęta metodologia pracy podczas przeglądu zadrzewień liniowych gminy Odolanów to tzw. ogólna 

inwentaryzacja dendrologiczna. Jej celem było wskazanie na terenie gminy Odolanów przyrodniczo 

wartościowych alej, określenie stanu ich zachowania oraz stanu zdrowotnego drzew wchodzących w ich 

skład.  

Inwentaryzacja obejmowała: 

 liczenie drzew po obu stronach drogi, z podziałem na gatunki, 

 pomiary szerokości jezdni, więźby drzew, ich odległości od krawędzi jezdni, 

                                                           
1
 Dane ze strony internetowej www.odolanow.pl/pl/polozenie.html. Z danych GUS (2012) wynika, że gminę 

zamieszkuje 14318 osób. 
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 pomiary pierśnicy (średnica na wysokości 1,3m wysokości) próby (10‐30%) drzew, 

 gatunków dominujących, 

 uproszczoną waloryzację przyrodniczą (stwierdzone istotne gatunki chronione), 

 stan alei, 

 stan zdrowotny drzew, 

 stwierdzone zagrożenia, 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej. 

Ze względu na cel opracowania i ograniczenia czasowe, nie przeprowadzono szczegółowej 

inwentaryzacji przyrodniczej zadrzewień. Stan alej był określany na podstawie % ubytków drzew w alei 

(szpalerze) w skali pięciostopniowej wg następującego klucza: 

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% 
Tab. 1. Opis i kryteria zachowania alei 

 

Z kolei stan zdrowotny drzew był określany wg następujących kryteriów: 

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. 

Tab. 2. Opis i kryteria stanu zdrowotnego drzew 

 

Określono również niezbędne zbiegi pielęgnacyjne, rozpoznano drzewa do wycinki. W ramach 

prowadzonych prac wskazano miejsca pod nowe nasadzenia oraz rozpoznano sytuację w zakresie 
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kolizji nasadzeń z elementami infrastruktury. Ważnym elementem przeprowadzonej inwentaryzacji 

zadrzewień liniowych było poszukiwanie chronionych prawem, rzadkich owadów – pachnicy dębowej i 

kozioroga dobosza. 

Oprócz części przyrodniczej podczas inwentaryzacji dokonano pomiarów, charakteryzujących daną 

aleję – tj. szerokość między szpalerami, rozstaw drzew, odległość szpalerów od krawędzi jezdni. W 

terenie określano początek i koniec alei za pomocą urządzenia GPS, a następnie długość alei 

weryfikowano za pomocą narzędzi dostępnych na stronie www.geoportal.gov.pl. 

Na potrzeby opracowania przyjęto następujące definicje: 

ALEJA - droga piesza, rowerowa lub jezdna, jak również szlak komunikacji wodnej, obsadzony po obu 

stronach drzewami albo krzewami o określonej kompozycji, czyli z zachowaniem rytmu nasadzeń i 

powiązań krajobrazowych. Charakterystyczną jej cechą są także szczególne walory przyrodnicze, 

kulturowe, estetyczne i gospodarcze. Wyróżniamy aleje jednogatunkowe lub wielogatunkowe, 

jednowiekowe lub wielowiekowe oraz jedno-, dwu- lub wielorzędowe. 

SZPALER – jednorzędowe nasadzenie drzew, których korony, tworzą zwartą ścianę zieleni. Szpalery 

są podstawą śródpolnych nasadzeń, często występują też jako nasadzenia przydrożne. W 

nasadzeniach alejowych i szpalerowych stosuje się najczęściej drzewa liściaste takie jak: lipa 

drobnolistna, lipa szerokolistna, grab pospolity, kasztanowiec biały, klon jesionolistny, buk zwyczajny 

oraz różne gatunki topól. Rzadko natomiast spotykane są szpalery z drzew iglastych gdyż są one mniej 

odporne na zatrucie środowiska. 

Prace inwentaryzacyjne w terenie prowadzono od końca września do początku października 2013 r. 

4. Wykaz elementów o charakterze zadrzewień liniowych – karty ankiet 
 

Na następnych stronach w formie tabelarycznej zamieszczono szczegółowe dane dotyczące alej – 

zarówno wyniki inwentaryzacji, zidentyfikowane zagrożenia oraz zalecenia. Numeracja kart alej zgodna 

jest z zestawieniem przedstawionym w tabeli nr 3. 
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Nr alei Długość [m] Zarządca Nawierzchnia Dominujący gatunek Udział % dom. 
gatunku 

1 1100 gmina gruntowa lipa drobnolistna 96,75% 

2 600 gmina asfalt topola czarna 95,50% 

3 2500 powiat asfalt klon jawor 40,00% 

4 1300 powiat asfalt klon zwyczajny 51,25% 

5 500 gmina asfalt dąb szypułkowy 57,00% 

6 450 gmina asfalt lipa drobnolistna 70,00% 

7 350 powiat asfalt robinia akacjowa 97,50% 

8 700 gmina/powiat asfalt/gruntowa brzoza brodawkowata 55,00% 

9 1000 powiat asfalt topola czarna 51,50% 

10 200 gmina gruntowa kasztanowiec zwyczajny 66,80% 

11 1500 województwo/ 
gmina 

asfalt lipa drobnolistna 35,80% 

12 650 województwo asfalt jesion wyniosły 76,80% 

13 800 powiat asfalt lipa drobnolistna 84,60% 

14 350 gmina asfalt olsza czarna 49,50% 

15 1000 gmina/powiat asfalt topola czarna 48,00% 

16 2000 gmina gruntowa topola czarna 95,20% 

17 1700 województwo asfalt klon zwyczajny 41,70% 

18 1000 województwo asfalt jesion wyniosły 98,75% 

19 3500 powiat asfalt topola czarna 45,00% 

20 1000 gmina/powiat asfalt topola czarna 61,20% 

21 350 gmina gruntowa olsza czarna 74,50% 

22 1500 powiat asfalt lipa drobnolistna 100,00% 

23 550 gmina asfalt olsza czarna 60,00% 

24 1500 gmina gruntowa topola czarna 65,00% 

25 800 gmina asfalt lipa drobnolistna 100,00% 

26 2400 województwo asfalt topola czarna 70,00% 

27 500 województwo asfalt dąb szypułkowy 70,00% 

Razem 29800  

W tym: 6250 drogi wojewódzkie 

 1500 drogi wojewódzkie/gminne 

 10950 drogi powiatowe 

 2700 drogi powiatowe/gminne 

 8400 drogi gminne 

Tab. 3. Zestawienie alej w gminie Odolanów z informacją o zarządcach dróg i gatunkach dominujących w alejach 
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4.1. Ankieta nr 1 – aleja (Gliśnica) 

 

ALEJA NR 1 (Aleja lipowa) 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Gliśnica; koniec ul. Ostrowskiej – droga polna kierunku lasu (leśnictwo Wisłoka) 

GPS - początek 51,607568 17,638583 GPS - koniec 51,609976 17,625134 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 1100 m 

Nawierzchnia gruntowa 

Szerokość między 
szpalerami 

8 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

2 m 

Rozstaw drzew 7 m 

Drzewa za rowem Nie 

DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

lipa drobnolistna-96,75%, lipa szerokolistna- 1,25%, sosna zwyczajna -1%, brzoza 
brodawkowata -1% 

Liczba drzew 120 

Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

I pokolenie – 200 cm, II pokolenie – 150 cm (dominuje) 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew zróżnicowany Stan zachowania alei przerzedzona 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Lipa drobnolistna – 84 szt. 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Wartości kulturowe Brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne, wyjazdy z pól. 

Uwagi Większość lip w ma ubytki wgłębne w pniach a ich stan można określić jako 
zły. 
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4.2. Ankieta nr 2 – aleja (Gliśnica) 

 

ALEJA NR 2 (Aleja topolowa) 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Gliśnica; początek - ostatni dom  przy ul. Ostrowskiej, koniec – skrzyżowanie 

dróg Nabyszyce- Gorzyce Małe 

GPS - początek 51,607214 17,649531 GPS - koniec 51,608464 17,656964 

Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 

Długość 600 m 

Nawierzchnia asfalt 

Szerokość między 
szpalerami 

17 m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni 

3 m 

Rozstaw drzew 7 m 

Drzewa za rowem tak 

DANE PRZYRODNICZE 

Gatunki drzew/ (udział 
w %) 

topola czarna – 95,5%, topola osika -1,5%, olsza czarna- 1,5%, robinia 
akacjowa -1,5% 

Liczba drzew 68 

Przeciętny obwód pnia 
na wys. 1,3m 
(pierśnica) 

topola czarna: I pokolenie – 300 cm, II pokolenie 150 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie 
gatunków chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei zwarta z lukami 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Lipa drobnolistna – 37 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

Ok. 30 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz 
propozycje drzew 

brak 

Wartości kulturowe Drewniany krzyż przydrożny po prawej stronie w okolicy mostku 
(wyjeżdżając z Gliśnicy) 

Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Most drogowy na rzece Kuroch, wyjazdy z pól, skrzyżowanie dróg 
Nabyszyce - Baby. 

Uwagi W przypadku gatunku olsza czarna – drzewa wysoko podkrzesane. U 
niektórych drzew rozłamane przewisające konary do ściągnięcia. Posusz 
ok.15%. Zaleca się stopniowe zastępowanie topól innym gatunkiem np: lipa 
drobnolistna (sadzonymi pomiędzy istniejącymi topolami). 
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4.3. Ankieta nr 3 – aleja (Baby – Wierzbno) 

 

ALEJA NR 3 

DANE OGÓLNE 

Lokalizacja Droga z miejscowości Baby w kierunku miejscowości Wierzbno (początek w 
miejscowości Baby przy skrzyżowaniu: Gliśnica - Gorzyce Małe; koniec w 
miejscowości Wierzbno, przed tablicą drogową z nazwą miejscowości) 

GPS - początek 51,605397 17,671430 GPS - koniec 51,627245 17,668727 

Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5326 P 

Długość 2500 

Nawierzchnia asfalt 

Szerokość między 
szpalerami 

14 m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni 

4-5 m 

Rozstaw drzew 6-12 m 

Drzewa za rowem Tak – ok. 100 

DANE PRZYRODNICZE 

Gatunki drzew/ (udział 
w %) 

klon jawor - 40%, jesion wyniosły - 20%, lipa drobnolistna - 20%, dąb 
szypułkowy - 15%, robinia akacjowa - 5% 

Liczba drzew 219 

Przeciętny obwód pnia 
na wys. 1,3m 
(pierśnica) 

Dąb szypułkowy I pokolenie – 200 cm, II pokolenie – 150 cm, lipa 
drobnolistna – 150 cm, klon jawor – 150 cm, jesion wyniosły – 160 cm, klon 
zwyczajny – 12 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie 
gatunków chronionych 

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej (lipy drobnolistne) 

STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew zróżnicowany Stan zachowania alei przerzedzona 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 103 szt. – w tym: lipa drobnolistna - 19 szt., dąb szypułkowy - 25 
szt., klon jawor - 30 szt., jesion wyniosły - 29 szt. 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz 
propozycje drzew 

Brak 

Wartości kulturowe Brak 

Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i wysokiego napięcia), wyjazdy z pól i dróg 
leśnych, niebezpieczne skrzyżowanie z drogą w kierunku miejscowości 
Tarchały Małe 

Uwagi Widoczne ślady po niedawnym usunięciu części topól (ok. 15 szt.) – brak w 
ich miejscu nowych nasadzeń. 
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4.4. Ankieta nr 4 – aleja (Wierzbno – granica gminy) 

 

ALEJA NR 4 (Aleja klonowa) 

DANE OGÓLNE 

Lokalizacja Wierzbno:  początek -  ul. Odolanowska  44 - droga z Wierzbna  w kierunku 
Łąkociny, koniec – rów na granicy gminy Odolanów 

GPS - początek 51,639675 17,666970 GPS - koniec 51,650614 17,662786 

Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5323 P 

Długość 1300 m 

Nawierzchnia asfalt 

Szerokość między 
szpalerami 

13 m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni 

3,5 – 4 m 

Rozstaw drzew 9 m 

Drzewa za rowem tak 

DANE PRZYRODNICZE 

Gatunki drzew/ (udział 
w %) 

klon zwyczajny-51,25%,  robinia akacjowa -26.25%, klon jawor -11.25%,  
jesion wyniosły-5%, dąb szypułkowy-2,5%, topola chińska-1,25%, grusza -
1,25%, jabłoń-1.25% 

Liczba drzew 186  

Przeciętny obwód pnia 
na wys. 1,3m 
(pierśnica) 

robinia akacjowa - 180cm, klon jawor - 180cm, klon zwyczajny I pokolenie - 
190 cm, klon zwyczajny II pokolenie- 100 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie 
gatunków chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew zły Stan zachowania alei fragmenty 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 27 szt. – w tym: klon zwyczajny – 9 szt., jesion wyniosły – 12 szt., 
klon jawor – 6 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz 
propozycje drzew 

brak 

Wartości kulturowe Krzyż przydrożny – przy zakręcie do wiejskiej drogi 

Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne, wyjazdy z pól, ostry zakręt przy wyjeździe z 
miejscowości Wierzbno. 

Uwagi Drzewa silnie podkrzesane od dołu. Nierozważne, zbyt intensywne cięcia 
grubych konarów.  Rów zarasta podrost gatunków: robinii akacjowej, klonu 
zwyczajnego, róży dzikiej, bzu czarnego, gruszy, jesionu wyniosłego, 
wierzby kruchej- do usunięcia. W terenie zostały niedawno posadzone 
drzewa – spośród 86 sztuk, obumarły 33 szt.  
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4.5. Ankieta nr 5 – aleja (Tarchały Małe) 

 

ALEJA NR 5 (Aleja dębowa) 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga w kierunku Tarchał Małych (początek przy skrzyżowaniu: Wierzbno, 

Baby, Tarchały Małe; koniec przy łagodnym zakręcie - nadleśnictwo 
Krotoszyn) 

GPS - początek 51,616103 17,674513 GPS - koniec 51,619207 17,678976 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi 796278 P 
Długość 500 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

1 szpaler 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

4 m 

Rozstaw drzew 15 m 
Drzewa za rowem 30 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

dąb szypułkowy-57%, wierzba krucha – 30%, topola osika-10%, owocowe – 
3% 

Liczba drzew 30 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

dąb szypułkowy: I pokolenie – 300cm,  II pokolenie -110cm,  wierzba krucha 
– 80cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Kozioróg dębosz – potencjalne siedlisko 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei przerzedzona 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Dąb szypułkowy – 11 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Dąb szypułkowy (pierśnica – 355), lokalizacja GPS 51,618116 17,677389 

Wartości kulturowe Brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Bardzo wąska jezdnia. 

Uwagi Rów zarasta  podrost gatunków: bzu czarnego, trzmieliny pospolitej, śliwy 
tarniny – do usunięcia. Nierozważne, zbyt intensywne cięcia grubych 
konarów od strony drogi. Korony drzew zniekształcone, niesymetryczne. 
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4.6. Ankieta nr 6 – aleja (Nabyszyce) 

 

ALEJA NR 6 (Aleja lipowa) 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga w kierunku Nabyszyc (początek przy skrzyżowaniu Wierzbno, Baby, 

Nabyszyce, Gorzyce Wielkie; koniec Nabyszyce-przed znakiem drogowym) 
GPS - początek 51,629559 17,668298 GPS - koniec 51,629046 17,662080 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 450 m 
Nawierzchnia Asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

9 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

2-3 m 

Rozstaw drzew 12 m 
Drzewa za rowem Nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

lipa drobnolistna – 70%, lipa szerokolistna - 11%, topola osika -11%, grusza 
- 8% 

Liczba drzew 26 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

Lipa drobnolistna – 170 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Pachnica dębowa – potencjalne siedlisko 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei fragmenty 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Lipa drobnolistna – 24 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

3 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i wysokiego napięcia), wyjazdy z pól i dróg 
polnych. 

Uwagi Dziuple w miejscu nieprawidłowych cięć konarów drzew.  Podrost gatunków: 
bzu czarnego, klonu zwyczajnego, róży dzikiej, gruszy– do usunięcia. 
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4.7. Ankieta nr 7 – aleja (Nabyszyce) 

 

ALEJA NR 7 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Nabyszyce – Kuroch (przed znakiem drogowym) 

 
GPS - początek 51,632856 17,634388 GPS - koniec 51,632414 17,629946 
Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5169 P 
Długość 350 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

8 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1,5 m 

Rozstaw drzew Bardzo nieregularny 
Drzewa za rowem nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

robinia akacjowa -97,5%, grusza-2,5% 

Liczba drzew 41 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

Robinia akacjowa- 200 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei przerzedzona 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Lipa drobnolistna – 24 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Wyjazdy z pól. 

Uwagi Aleja praktycznie jednogatunkowa: 40 robinii akacjowych, 1 grusza. 
Nieliczne, nieprawidłowe cięcia w koronach drzew. Do 40% posuszu 
konarowego, nad drogą suchoczuby. Suche gałęzie przewieszają się w  
koronach. Podrost gatunku robinii akacjowej– do usunięcia. 
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4.8. Ankieta nr 8 – aleja (Huta – las w kierunku Dębnicy) 

 

ALEJA NR 8 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Huta - początek przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Dębnicy, koniec - 

początek kompleksu leśnego 
GPS - początek 51,555296 17,734428 GPS - koniec 51,552781 17,744904 
Droga w zarządzie Gmina i powiat Nr drogi P7962302 i 5330P 
Długość 700 m 
Nawierzchnia Asfalt/gruntowa 
Szerokość między 
szpalerami 

6 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

0,5-2 m 

Rozstaw drzew 5-15 m (bardzo nieregularny) 
Drzewa za rowem Brak 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

brzoza brodawkowata – 55%, dąb szypułkowy- 30%, topola czarna – 5%, 
topola osika – 5%, robinia akacjowa – 5% 

Liczba drzew 81 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

dąb szypułkowy I pokolenie - 250cm, dąb szypułkowy II pokolenie - 130 cm, 
dąb szypułkowy III pokolenie - 40 cm, brzoza brodawkowata I pokolenie - 
120cm, brzoza brodawkowata II pokolenie - 60cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Brak 
 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei fragmenty 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Dąb szypułkowy -14 szt.  

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Brak 

Wartości kulturowe Od alei odchodzi boczna droga w stronę Klubu Jeździeckiego „LBN” (z 
zapleczem noclegowym)  

Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne, wyjazdy z posesji, wąska droga, wjazd do Klubu 
Jeździeckiego "LBN". 

Uwagi Aleja w zasadzie z jednym zachowanym szpalerem – północnym. Szpaler 
południowy mocno przerzedzony, ślady po usuniętych niedawno topolach. 
Brak możliwości uzupełnienie szpaleru południowego – wzdłuż niego biegnie 
linia energetyczna. 
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4.9. Ankieta nr 9 – aleja (Huta – Grochowiska) 

 

ALEJA NR 9 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Huty do Grochowisk; początek – za skrzyżowaniem Huta 

Grochowiska, koniec – pierwsze zabudowania w Grochowiskach 
GPS - początek 51,562827 17,726941 GPS - koniec 51,565728 17,748595 
Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5329 P 
Długość 1000 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

7-8 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1,5-2 m 

Rozstaw drzew 2-6 m 
Drzewa za rowem Tak - 202 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna – 51,5%, brzoza brodawkowata-26,2%, dąb szypułkowy-5,4%, 
topola chińska-5,4% olsza czarna- 4%, jesion wyniosły-3%, grusza -0,5%, 
wierzba krucha-2%, sosna zwyczajna-2%, topola osika -0,5% 

Liczba drzew 202 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna: I pokolenie- 250 cm, II pokolenie- 130 cm; brzoza 
brodawkowata: I pokolenie-110 cm, II pokolenie- 60 cm; dąb szypułkowy-
80cm; olsza czarna -100cm      

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Dąb szypułkowy – 63 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

105 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Dąb szypułkowy (pierśnica – 310), lokalizacja GPS 51,565668 17,738416 

Wartości kulturowe Krzyż przydrożny 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i wysokiego napięcia), wyjazdy z pól i dróg 
polnych. Wyjazdy z posesji. 

Uwagi Nieliczne cięcia w koronach.  Wąska droga. 
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4.10. Ankieta nr 10 – aleja (Huta) 

 

ALEJA NR 10 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Huta; na skrzyżowaniu droga wiejska w lewo w kierunku zabudowań 

dawnego folwarku 
GPS - początek 51,563862 17,719969 GPS - koniec 51,565163 17,719060 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 200 m 
Nawierzchnia gruntowa 
Szerokość między 
szpalerami 

6 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1 m 

Rozstaw drzew 4-5 m 
Drzewa za rowem Nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

kasztanowiec  zwyczajny – 66,8%,  klon zwyczajny 16,6%, robinia  akacjowa 
16,6%. 

Liczba drzew 30 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

kasztanowiec  zwyczajny – 200 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

kasztanowiec  zwyczajny – 5   

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe Brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Wyjazdy z posesji 

Uwagi Jeden z kasztanowców, rosnących w sąsiedztwie ogrodzenia, posiada 
rozległe wypróchnienie wewnętrzne (ubytek kominowy) sięgający od 
podstawy do ok.1,6m. Drzewo pochylone w kierunki drogi. Stanowi 
zagrożenie. 
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4.11. Ankieta nr 11 – aleja (Odolanów – Świeca) 

 

ALEJA NR 11 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Odolanowa do Świecy: początek – za skrzyżowaniem Odolanów-

Huta-Świeca 
GPS - początek 51,565173 17,696492 GPS - koniec 51,552015 17,699764 
Droga w zarządzie gmina i województwo Nr drogi DW444 i P79628 
Długość 1500 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

8-9 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1-2 m 

Rozstaw drzew 9 m 
Drzewa za rowem Tak – 94  
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

lipa drobnolistna – 35,8%, dąb czerwony – 23,8%, dąb szypułkowy – 15%, 
topola czarna -13,4%, klon jesionolistny – 9%, klon zwyczajny – 1,5%, olsza 
czarna – 1,5% 

Liczba drzew 30 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

dąb szypułkowy – 180 cm, dąb czerwony – 180 cm, topola czarna – 250 cm,  
jesion wyniosły – 180 cm, jesion wyniosły – 100 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 75 szt. – w tym: lipa drobnolistna – 37 szt., dąb szypułkowy – 30 
szt., jesion wyniosły – 8 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

7 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe trzy krzyże przydrożne 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (wysokiego napięcia), wyjazdy z pól i dróg polnych. 
Droga wąska. 

Uwagi W alei, w szpalerze wschodnim występuje 7 martwych drzew z gatunku 
jesion wyniosły a kilka jest porażona owocnikami grzyba (drzewa ze 
znacznym posuszem w koronach). Zachodni szpaler jest znacznie 
przerzedzony w stosunku do wschodniego. 
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4.12. Ankieta nr 12 – aleja (Świeca) 

 

ALEJA NR 12 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga ze Świecy w kierunku Czarnego Lasu 
GPS - początek 51,544370 17,710289 GPS - koniec 51,540549 17,717359 
Droga w zarządzie województwo Nr drogi DW444 
Długość 650 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

7 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1 m 

Rozstaw drzew 8-9 m 
Drzewa za rowem Tak – 1 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

jesion wyniosły – 76,8%,lipa drobnolistna – 9,2%%, topola czarna – 11,6% , 
dąb szypułkowy - 2,4% 

Liczba drzew 73 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

jesion wyniosły – 150 cm, topola czarna -  150 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

jesion wyniosły – 30  

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

7 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Gazociąg wysokiego ciśnienia, bardzo wąska droga, drzewa rosną blisko 
jezdni. 

Uwagi W alei na większości drzew stwierdzono znaczne uszkodzenia mechaniczne 
konarów, od strony jezdni. Stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa 
dla uczestników ruchu drogowego. We wschodnim szpalerze występują  2  
martwe drzewa (jesion wyniosły). 
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4.13. Ankieta nr 13 – aleja (Odolanów – Raczyce) 

 

ALEJA NR 13 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Odolanowa do Raczyc (ul. Strzelecka); początek - przy ul. 

Wiosennej, koniec - przy znaku-tablicy „Raczyce”. 
GPS - początek 51,576620 17,655054 GPS - koniec 51,575797 17,643976 
Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5328P 
Długość 800 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

12 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

2-4 m 

Rozstaw drzew 12 m 
Drzewa za rowem Tak – 20 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

lipa drobnolistna – 84,6%, jesion wyniosły – 7,7%,robinia akacjowa - 7,7% 

Liczba drzew 39 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

lipa drobnolistna – 200 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew Zły Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

lipa drobnolistna – 26 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Gazociąg wysokiego ciśnienia, wyjazdy z pól i dróg polnych. Wyjazdy z 
posesji. Skrzyżowania z ul. Wiosenną i Dębową. 

Uwagi Stwierdzono zły stan większości lip zlokalizowanych w prawym szpalerze 
alei w okolicy zabudowań – Raczyce. U drzew występuję posusz ok.25% , 
liczne dziuple i rozłamania w konarach. 
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4.14. Ankieta nr 14 – aleja (Raczyce) 

 

ALEJA NR 14 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga polna, jadąc z Odolanowa do Raczyc – pierwsza w lewo 
GPS - początek 51,572760 17,630560 GPS - koniec 51,569352 17,630431 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 350 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

7-10 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1,5-3 m 

Rozstaw drzew 6 m 
Drzewa za rowem Tak – 5 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

olsza czarna – 49,5%, wierzba krucha – 39%, robinia akacjowa – 6,9%, klon 
jawor – 2,3%, topola czarna – 2,3% 

Liczba drzew 39 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

olsza czarna: I pokolenie - 130 cm, II pokolenie - 70 cm,  
wierzba krucha: I pokolenie - 250 cm, II pokolenie - 170 cm, III pokolenie - 
60 cm                                                                                                                                          

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej (wypróchniałe wierzby) 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew Zróżnicowany (w 

przypadku wierzb – zły) 
Stan zachowania alei Zwarta pełna 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Brak 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

brak 

Uwagi Aleja zlokalizowana  jest przy mało uczęszczanej gruntowej drodze. 
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4.15. Ankieta nr 15 – aleja (Raczyce – Uciechów) 

 

ALEJA NR 15 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Raczyc w kierunku Uciechowa 
GPS - początek 51,573663 17,602095 GPS - koniec 51,570349 17,589242 
Droga w zarządzie Gmina i powiat Nr drogi 5327 P i P796279 
Długość 1000 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

9 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

2 m 

Rozstaw drzew 8 m 
Drzewa za rowem Nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna – 48%, olsza czarna – 42,7%, wierzba krucha – 8%, brzoza 
brodawkowata – 1,3% 

Liczba drzew 65 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna – 230 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

lipa drobnolistna – 77  

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

36 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Wyjazdy z pól i dróg polnych. 

Uwagi Rów zarasta  podrost kaliny koralowej. 
 

 

 

 

 



 
Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów 

26 
 

4.16. Ankieta nr 16 – aleja (Uciechów) 

 

ALEJA NR 16 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga polna – od skrzyżowania przy wjeździe do Uciechowa 
GPS - początek 51,570452 17,589119 GPS - koniec 51,587341 17,595438 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 2000 m 
Nawierzchnia gruntowa 
Szerokość między 
szpalerami 

1 szpaler 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

3-4 m 

Rozstaw drzew 5-8 m 
Drzewa za rowem Tak – 31  
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna – 95,2%, wierzba krucha – 4,8% 

Liczba drzew 58 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna – 180 cm, wierzba krucha – 300 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej (wypróchniałe wierzby) 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Brzoza brodawkowata – 30 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

59 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Wyjazdy z pól i dróg polnych. 

Uwagi Stan szpaleru jest zróżnicowany. Większość  drzew w części północnej alei 
jest w złym stanie. Drzewa  zamierają ze względu na podpiłowanie pni w 
strefie odziomkowej.  W części południowej alei stan drzew jest dobry z 
wyjątkiem wierzy kruchej – drzewo to ma  rozległy ubytek wgłębny z 
wypróchnieniem. Pień jest rozłamany  - może stanowić zagrożenie. 
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4.17. Ankieta nr 17 – aleja (Tarchały Wielkie – Gorzyce Małe) 

 

ALEJA NR 17 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Gorzyc Małych do Tarchał Wielkich 
GPS - początek 51,609713 17,720826 GPS - koniec 51,595653 17,709625 
Droga w zarządzie województwo Nr drogi DW445 
Długość 1700 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

15 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

4-5 m 

Rozstaw drzew 9 m 
Drzewa za rowem Tak – 150  
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

klon zwyczajny – 41,7%, topola czarna – 36,3%,jesion wyniosły – 11,7%,  
lipa drobnolistna – 10,3%, wierzba krucha – 4,8% 

Liczba drzew 154 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

lipa drobnolistna -140 cm, jesion wyniosły – 100 cm, klon zwyczajny – I 
pokolenie: 190 cm, II pokolenie: 140 cm, topola czarna – 250 cm   

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew Dostateczny Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 51 szt. – w tym: klon zwyczajny – 24 szt., lipa drobnolistna – 27 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

10 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i wysokiego napięcia). Gazociąg wysokiego 
ciśnienia. Wyjazdy z pól, dróg polnych i posesji. 

Uwagi Stan drzew zróżnicowany. U klonów i jesionów występuje  posusz  w 
granicach 20-50% oraz liczne ubytki kory w konarach – kilka drzew usycha. 
W alei przeprowadzono mało cięć (konary), głównie na klonach. Większość  
lip charakteryzują duże odrosty korzeniowe.  
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4.18. Ankieta nr 18 – aleja (Tarchały Wielkie – Odolanów) 

 

ALEJA NR 18 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Tarchał Wielkich w kierunku Odolanowa 
GPS - początek 51,584521 17,701697 GPS - koniec 51,576040 17,697266 
Droga w zarządzie województwo Nr drogi DW445 
Długość 1000 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

8-9 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

0,5-1,2 m 

Rozstaw drzew 15 m 
Drzewa za rowem Nie  
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

jesion wyniosły – 98,75%, dąb szypułkowy – 1,25% 

Liczba drzew 80 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

jesion wyniosły: I pokolenie - 180cm, II pokolenie: 120 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Jesion wyniosły – 40 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Pomnikowy dąb na początku alei (wyjazd z miejscowości Tarchały Wielkie w 
stronę Odolanowa) – pierśnica 490 cm, GPS 51,584521 17,701697 

Wartości kulturowe kapliczka po prawej stronie przed wjazdem do Odolanowa 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i wysokiego napięcia). Wyjazdy z pól, dróg 
polnych i posesji. Wyjazd ze stacji paliw w miejscowości Tarchały Wielkie. 
Drzewa rosną bardzo blisko jezdni. 

Uwagi W alei rozpoznano ślady niedawno prowadzonych cięć konarów i gałęzi –
zabiegi przeprowadzono prawidłowo. Aleja praktycznie jednogatunkowa 
(jesion wyniosły). 
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4.19. Ankieta nr 19 – aleja (Odolanów – Boników) 

 

ALEJA NR 19 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Odolanowa do miejscowości Boników (początek w Odolanowie - na 

wysokości Parku Natury; koniec w Bonikowie - przed posesją firmy Systemy 
Grzewcze KOWALSKI) 

GPS - początek 51,572993 17,668187 GPS - koniec 51,543260 17,654653 
Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5335P 
Długość 3500 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

16 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1-5 m 

Rozstaw drzew 7 m 
Drzewa za rowem Tak - 160 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna - 45%, jesion wyniosły - 35%, lipa drobnolistna - 15% 

Liczba drzew 398 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna: I pokolenie- 300 cm, II pokolenie- 230 cm, III pokolenie-180 
cm; jesion wyniosły: I pokolenie 250 cm, II pokolenie - 150 cm; lipa 
drobnolistna - 150 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew zróżnicowany Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 118 szt. – w tym: jesion wyniosły - 110 szt., lipa drobnolistna - 8 szt.  

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

Tak – ok. 140 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Brak 

Wartości kulturowe Kilka krzyży przydrożnych – prawdopodobnie pamiątki wypadków 
drogowych. Początek alei sąsiaduje z Parkiem Natury w Odolanowie. 

Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne, gazociąg wysokiego ciśnienia, część drzew z gatunku 
jesion wyniosły rośnie bardzo blisko jezdni, okazałe jesiony w Odolanowie 
na ul. Bartosza ograniczają widoczność przy wyjeździe z parkingu przy 
Parku Natury. 

Uwagi Ciekawa aleja, miejscami z podwójnym szpalerem po każdej ze stron (bliżej 
jezdni rosną jesiony wyniosłem, a za rowem – topole). Z uwagi na znaczną 
liczbę dojrzałych topól, które powinny być usunięte w najbliższych latach, 
zaleca się nasadzenia w ich miejsce drzew z gatunku jesion wyniosły. 
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4.20. Ankieta nr 20 – aleja (Boników – granica gminy) 

 

ALEJA NR 20 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Bonikowa w kierunku Granowca 
GPS - początek 51,541416 17,651142 GPS - koniec 51,532380 17,650026 
Droga w zarządzie Gmina i powiat Nr drogi P5335 i P 796283 
Długość 1000 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

12 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

3-4 m 

Rozstaw drzew 8-10 m 
Drzewa za rowem Tak - 5 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna -61,2%, klon zwyczajny – 34,8%%, jesion wyniosły –4% 

Liczba drzew 48 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna – 260 cm, klon zwyczajny: I pokolenie - 230 cm, II pokolenie - 
190 cm  

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei przerzedzona 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Klon zwyczajny – 37 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

5 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linia energetyczna niskiego  napięcia. Wyjazdy z pól i dróg polnych. Wyjazd 
z cmentarza przy kompleksie leśnym (granica gminy) 

Uwagi Aleja zlokalizowana  jest przy ruchliwej drodze. Stwierdzono nadmierne 
cięcia w koronach klonów. Rów we wschodnim szpalerze zarasta podrost 
klonu zwyczajnego – do usunięcia. 5 z kolei klon zwyczajny, licząc od 
kompleksu leśnego, w szpalerze zachodnim ma wyraźnie zaburzoną statykę 
(duże odchylenie od pionu) - drzewo może stanowić zagrożenie, grozi 
upadkiem. 
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4.21. Ankieta nr 21 – aleja (Garki) 

 

ALEJA NR 21 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga polna z miejscowości Garki w kierunku pól (początek za kanałem 

Świeca) 
GPS - początek 51,552965 17,613589 GPS - koniec 51,553258 17,609244 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 350 m 
Nawierzchnia gruntowa 
Szerokość między 
szpalerami 

7 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

2 m 

Rozstaw drzew 5 m 
Drzewa za rowem Nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

olsza czarna – 74,5%, dąb szypułkowy – 14,85%, topola czarna – 6,4%, 
brzoza brodawkowata – 4,25% 

Liczba drzew 47 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna – 260 cm, klon zwyczajny: I pokolenie - 230 cm, II pokolenie - 
190 cm  

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Przerzedzona, ślady 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 14 szt. – w tym: dąb szypułkowy – 12, brzoza brodawkowata - 2 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

brak 

Uwagi Aleje zarasta podrost olszy czarnej, wierzby szarej  i czarnego bzu. Przykład 
ładnej alei o naturalnym charakterze. 
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4.22. Ankieta nr 22 – aleja (Kaczory – Baby) 

 

ALEJA NR 22 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z miejscowości Kaczory w kierunku miejscowości Baby, początek -  w 

Kaczorach na wysokości posesji przy ul. Raszkowskiej 32 , koniec – na 
wysokości posesji nr 22 

GPS - początek 51,591452 17,666095 GPS - koniec 51,601856 17,672940 
Droga w zarządzie powiat Nr drogi 5323P 
Długość 1500 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

8 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

0,5-1 m 

Rozstaw drzew 8-12 m 
Drzewa za rowem Brak 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

Lipa drobnolistna – 100% 

Liczba drzew 166 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

lipa drobnolistna I pokolenie - 300 cm, II pokolenie - 170 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Lipa drobnolistna - 48 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Lipa drobnolistna w miejscowości Baby naprzeciwko posesji nr 3, obw. 376 
cm, wys. 18,5 m. GPS 51,596248 17,671644  

Wartości kulturowe Brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linia energetyczna niskiego  napięcia. Wyjazdy z pól i dróg polnych. 
Skrzyżowanie z drogą do Tarchał Wielkich. Wąska droga, drzewa blisko 
krawędzi jezdni. 

Uwagi Na początku alei dwie martwe lipy. Długi ostry zakręt dzieli aleję na 2 części 
– przylegającą do miejscowości Kaczory i przylegającą do miejscowości 
Baby. W miejscach, gdzie drzewa ograniczają widoczność przy wyjeździe z 
posesji – można zainstalować lustra drogowe. 
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4.23. Ankieta nr 23 – aleja (Os. Bałamącek) 

 

ALEJA NR 23 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga do os. Bałamącek (od trasy Odolanów – Boników) 
GPS - początek 51,551367 17,659050 GPS - koniec 51,551250 17,651817 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi P796286 
Długość 550 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

7 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

2 m 

Rozstaw drzew 2-4 m 
Drzewa za rowem Nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

olsza czarna – 60%, lipa drobnolistna – 17,3%, wierzba szara – 16,4%, 
topola osika – 2,7%, topola czarna – 1,8%, klon jawor – 0,9%, jesion 
wyniosły – 0,9%. 

Liczba drzew 104 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

olsza czarna: I pokolenie - 100 cm, II pokolenie - 80 cm, wierzba krucha – 
210 cm, jesion wyniosły – 60 cm, lipa drobnolistna  - 80 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei Zwarta pełna 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Brak 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

2 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Gazociąg wysokiego ciśnienia, wyjazdy z pól i dróg polnych. 

Uwagi Droga bardzo wąska, gazociąg wysokiego ciśnienia 
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4.24. Ankieta nr 24 – aleja (Odolanów – Baby) 

 

ALEJA NR 24 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga polna, która biegnie wzdłuż rzeki Kuroch (początek za mostem przy 

ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie; koniec przed mostem drogowym między 
Kaczorami a Babami) 

GPS - początek 51,578929 17,670969 GPS - koniec 51,591575 17,671065 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi - 
Długość 1500 m 
Nawierzchnia gruntowa 
Szerokość między 
szpalerami 

15 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

1 m (dot. szpaleru po str. wsch.) 

Rozstaw drzew 8 m 
Drzewa za rowem Tak – 89 (za rzeką Kuroch) 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna-65%, olsza czarna-25% 

Liczba drzew 124 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

topola czarna-300cm, olsza czarna-40cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Brak 
 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Brak 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

80 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Brak 

Wartości kulturowe Brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne, gazociąg wysokiego ciśnienia (równolegle trwa budowa 
drugiej nitki gazociągu). 

Uwagi Większość drzew wchodzących w skład alei rośnie na zachodnim brzegu 
rzeki Kuroch, która w tym miejscu płynie równolegle do drogi polnej.  
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4.25. Ankieta nr 25 – aleja (Odolanów – Kaczory) 

 

ALEJA NR 25 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Droga z Kaczor do Odolanowa 
GPS - początek 51,551367 17,659050 GPS - koniec 51,551250 17,651817 
Droga w zarządzie gmina Nr drogi P796282 
Długość 800 m 
Nawierzchnia asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

7 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

0,5 m 

Rozstaw drzew 8-10 m 
Drzewa za rowem Nie 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

Lipa drobnolistna – 100% 

Liczba drzew 61 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

lipa drobnolistna: I pokolenie - 300 cm, II pokolenie - 200 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej (wypróchniałe lipy) 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dostateczny Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Lipa drobnolistna – 25 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i wysokiego napięcia).Wyjazdy z posesji. 
Wyjazdy z dróg osiedlowych. Droga wąska. Drzewa rosną bardzo blisko 
jezdni. 

Uwagi Aleja zlokalizowana  jest przy często uczęszczanej drodze, przy zabudowie 
mieszkalnej. Problemem dla większości lip w tej alei są linie energetyczne- 
przerastające ich korony oraz dewastacyjne, nadmiernie prowadzone cięcia. 
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4.26. Ankieta nr 26 – aleja (Kaczory – las) 

 

ALEJA NR 22 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Odolanów - Biadaszki; początek: Odolanów, ul. Krotoszyńska (na wys. 

Zakładu KRIO PGNiG O/Odolanów), koniec - pierwsze zabudowania 
miejscowości Biadaszki 

GPS - początek 51,587213 17,648580 GPS - koniec 51,595512 17,616911 
Droga w zarządzie Województwo Nr drogi DW444 
Długość 2400 m 
Nawierzchnia Asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

16 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

4-5 m 

Rozstaw drzew 7-9 m 
Drzewa za rowem Tak – ok. 100 
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

topola czarna-70%, robinia akacjowa-10%, jesion wyniosły-10% 

Liczba drzew 156 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

Topola czarna I pokolenie - 280 cm, II pokolenie - 180 cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

Brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew dobry Stan zachowania alei przerzedzona 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Razem: 66 szt. – w tym: dąb szypułkowy – 41 szt., jesion wyniosły – 25 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

80 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

brak 

Wartości kulturowe brak 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Linie energetyczne (niskiego i średniego napięcia). Wyjazdy z posesji. 
Wyjazdy z pól, dróg polnych i leśnych. 

Uwagi Aleja z mocno ograniczonym szpalerem po północnej stronie jezdni. W 
przypadku nowych nasadzeń większość drzew powinna znaleźć się po tej 
stronie. Na niektórych drzewach na początku alei pojawiła się jemioła. 
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4.27. Ankieta nr 27 – aleja (Odolanów, ul. Kaliska) 

 

ALEJA NR 27 
DANE OGÓLNE 
Lokalizacja Odolanów, ul. Kaliska (początek - ul. Kaliska 12; koniec - ul. Kaliska 41) 
GPS - początek 51,573224 17,676637 GPS - koniec 51,572406 17,684388 
Droga w zarządzie Województwo Nr drogi DW444 
Długość 500 m 
Nawierzchnia Asfalt 
Szerokość między 
szpalerami 

7 m 

Odległość szpalerów od 
krawędzi jezdni 

0,2-0,8 m 

Rozstaw drzew 8 m 
Drzewa za rowem Brak  
DANE PRZYRODNICZE 
Gatunki drzew/ (udział w 
%) 

dąb szypułkowy-70%, jarząb szwedzki-12%, dąb czerwony-8%, jesion 
wyniosły-6% 

Liczba drzew 50 
Przeciętny obwód pnia na 
wys. 1,3m (pierśnica) 

dąb szypułkowy I pokolenie - 280cm, II pokolenie - 220cm 

Występowanie lub 
potencjalne 
występowanie gatunków 
chronionych 

brak 

STAN OBIEKTU 
Stan zdrowotny drzew zróżnicowany Stan zachowania alei Zwarta z lukami 
REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 
Gatunki drzew do 
posadzenia – liczba 

Dąb szypułkowy – 4 szt. 

Liczba dojrzałych topól do 
zastąpienia w 
najbliższych latach 

0 

Istniejące pomniki 
przyrody oraz propozycje 
drzew 

Rozważyć uznanie alei na odcinku od skrzyżowanie ul. Kaliska/ul. 
Słoneczna do skrzyżowania ul. Nadbaryczna/ul. Kaliska za pomnik przyrody 
(aleja dębowa) 

Wartości kulturowe W sąsiedztwie alei – Park 600-lecia Odolanowa 
Potencjalne miejsca 
konfliktowe 

Wyjazdy z posesji. Skrzyżowania ulicy Kaliskiej z ulicami Łąkową, 
Zborowiecką i Nadbaryczną. Drzewa rosną bardzo blisko krawędzi jezdni 
(głównie szpaler płd.) 

Uwagi Bardzo reprezentacyjna aleja warta zachowania i ochrony. Dęby ograniczają 
widoczność wyjeżdżającym z posesji przy ul. Kaliskiej – zaleca się 
zamontowanie luster drogowych. 
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5. Zestawienie statystyczne z ankiet 

 

5.1. Łączna długość zinwentaryzowanych zadrzewień liniowych na terenie gminy 

Odolanów 

Ogółem na terenie gminy Odolanów zinwentaryzowano 27 alej o łącznej długości 29 800 m. Najdłuższą 

zinwentaryzowaną aleją przydrożną była aleja nr 19, prowadząca z Odolanowa do miejscowości 

Boników, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 (długość alei to 3500 m). Najkrótszą aleją okazała się z 

kolei aleja kasztanowców (nr 10) w miejscowości Huta, licząca zaledwie 200 m.  

Szczegółowe informacje dotyczące długości każdej spośród zinwentaryzowanych alej przedstawia 

tabela nr 4: 

Nr alei Długość [m] 

1 1100 

2 600 

3 2500 

4 1300 

5 500 

6 450 

7 350 

8 700 

9 1000 

10 200 

11 1500 

12 650 

13 800 

14 350 

15 1000 

16 2000 

17 1700 

18 1000 

19 3500 

20 1000 

21 350 

22 1500 

23 550 

24 1500 

25 800 

26 2400 
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27 500 

Razem 29800 
            Tab. 4. Długość poszczególnych alej 

 

5.2. Ilość drzew w zinwentaryzowanych alejach 

Łączna ilość zinwentaryzowanych drzew wchodzących w skład alej na terenie gminy Odolanów wynosi 

2828 egz. Biorąc pod uwagę ilość wszystkich alej, które objęto przeglądem zadrzewień (27 alej) można 

podać wynik średni: na terenie gminy Odolanów aleja przeciętnie składa się ze 104 drzew 

(2828/27=104,7) 

5.3. Skład gatunkowy zinwentaryzowanych alej 

Na terenie gminy Odolanów zinwentaryzowano 2828 drzew z 27 gatunków (stan na koniec listopada 

2013 r.). Największy udział w drzewostanie alei gminy Odolanów ma topola czarna (Populus nigra) – 

łącznie 652 szt., co stanowi 23,06% wszystkich zinwentaryzowanych drzew. Ponad 19% drzew 

alejowych gminy stanowią lipy drobnolistne (Tilia cordata) – łącznie 551 szt.  

Trzecim co do liczebności gatunkiem wchodzącym w skład gatunkowy alej gminy Odolanów jest jesion 

wyniosły (Fraxinus excelsior). Drzewa tego gatunku stanowią 13,44% wszystkich drzew alejowych (380 

szt.).  

Stosunkowo często występującym gatunkiem z zadrzewieniach liniowych na terenie gminy Odolanów 

jest olsza czarna (Alnus glutinosa) – 264 szt. (9,34%). Kolejnym co do liczebności gatunkiem jest klon 

zwyczajny (Acer platanoides) – 172 szt. (6,08%). 

Stosunkowo rzadko występuje dąb szypułkowy (Quercus robur) – na terenie gminy Odolanów 

zinwentaryzowano 148 szt. (5,23%), choć należy dodać, że w większości są to starsze i cenne 

przyrodniczo czy krajobrazowo egzemplarze, będące gatunkiem dominującym w 2 alejach (nr 5 i 27). 

Rzadziej występującymi gatunkami w drzewostanie alejowym gminy Odolanów są: brzozy 

brodawkowate – 122 szt. (4,31%), robinie akacjowe – 110 szt. (3,89%), klon jawor – 107 szt. (3,78%), 

topola osika – 100 szt. (3,54%) i wierzba krucha – 87 szt. (3,08%). 

Pozostałe gatunki – tj. drzewo dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, topola chińska, dąb 

bezszypułkowy, grusza, klon jesionolistny, lipa szerokolistna, jarząb szwedzki, sosna zwyczajna, świerk 

srebrny, jabłoń, topola kanadyjska, topola włoska, jarząb pospolity, czereśnia, czeremcha amerykańska 

stanowią niewielką domieszkę stanu alejowego gminy Odolanów (poniżej 1%). 
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Szczegóły dot. skład gatunkowego zinwentaryzowanych alei w gminie Odolanów przedstawia poniższa 

tabela oraz wykres. 

Lp. Nazwa gat. (pol.) Nazwa gat. (łac.) ilość udział w % 

1 Topola czarna Populus nigra 652 23,06 

2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 551 19,48 

3 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 380 13,44 

4 Olsza czarna Alnus glutinosa 264 9,34 

5 Klon zwyczajny Acer platanoides 172 6,08 

6 Dąb szypułkowy Quercus robur 148 5,23 

7 Brzoza brodawkowata Betula pendula 122 4,31 

8 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 110 3,89 

9 Klon jawor Acer pseudoplatanus 107 3,78 

10 Topola osika Populus tremula 100 3,54 

11 Wierzba krucha Salix fragilis 87 3,08 

12 Dąb czerwony Quercus rubra 28 0,99 

13 Kasztanowiec zwyczajny 
Aesculus 
hippocastanum 

21 0,74 

14 Topola chińska Populus simonii 20 0,71 

15 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea 11 0,39 

16 Grusza Pyrus 10 0,35 

17 Klon jesionolistny Acer negundo 8 0,28 

18 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 6 0,21 

19 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 6 0,21 

20 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 5 0,18 

21 Świerk srebrny Picea pungens 5 0,18 

22 Jabłoń Malus 4 0,14 

23 Topola kanadyjska Populus ×canadensis 3 0,11 

24 Topola włoska Populus nigra 'Italica' 2 0,07 

25 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 2 0,07 

26 Czereśnia Prunus avium 2 0,07 

27 Czeremcha amerykańska Prunus serotina 2 0,07 

  
Razem 2828 100 

Tab. 5. Skład gatunkowy alej na terenie gminy Odolanów 
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Skład gatunkowy zinwentaryzowanych alej na terenie gminy Odolanów - wykres 

 

 

5.4. Stan zdrowotny drzew i stan zachowania alei 

Opisując stan zdrowotny drzew i zachowania alei brano pod uwagę kryteria punkcie 3.1. (tabela 1 i 2) i 

stwierdzono, że: 

 Dobry stan zdrowotny dotyczy drzew w 11 alejach (nr alej: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 

26); 

 Dostateczny stan zdrowotny dotyczy drzew w 9 alejach (nr alej: 5, 6, 7, 16, 17, 20, 22, 24, 25); 

 Zły stan zdrowotny dotyczy drzew w 2 alejach (nr alej: 4, 13); 

 Zróżnicowany stan zdrowotny dotyczy  drzew w 5 alejach (nr alej: 1, 3, 14, 19, 27).  

Podczas inwentaryzacji zadrzewień liniowych zwracano również uwagę na stan zachowania alei, przy 

czym stwierdzono, że:  

 2 aleje można określić jako zwarte pełne (nr alej: 14, 23); 

 15 alej można określić jako zwarte z lukami (nr alej: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 

24, 25, 27); 

 7 alej można określić jako przerzedzone (nr alej: 1, 3, 5, 7, 20, 21, 26); 

Topola czarna 
23% 

Lipa drobnolistna 
20% 

Jesion wyniosły 
13% 

Olsza czarna 
9% 

Klon zwyczajny 
6% 

Dąb szypułkowy 
5% 

Brzoza brodawkowata 
4% 

Robinia akacjowa 
4% 

Klon jawor 
4% 

Topola osika 
4% 

Wierzba 
krucha 

3% 

Pozostałe 
5% 
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 3 alej można określić jako fragmenty (nr alej: 4, 6, 8).  

6. Wykaz zadrzewień o szczególnych wartościach krajobrazowych i 

przyrodniczych, w tym występowanie chronionych gatunków 

 

Występowanie chronionych gatunków owadów 

 Potencjalne siedlisko pachnicy dębowej stwierdzono w 7 alejach (nr alej: 1, 3, 6, 14, 16, 22, 25) 

 Potencjalne siedlisko kozioroga dobosza stwierdzono w 1 alei o nr 5. 

Z uwagi na okres wykonywania inwentaryzacji alej w gminie Odolanów (październik – listopad) nie 

zauważono bezpośredniej obecności chronionych owadów, niemniej jednak stwierdzono sprzyjające 

warunki do ich występowania (np. wypróchniałe lipy czy wierzby).  

Pomniki przyrody 

 Dąb szypułkowy (pierśnica 490 cm) na początku alei nr 18 (wyjazd z miejscowości Tarchały 

Wielkie w stronę Odolanowa.  

Propozycje pomników przyrody 

 Dąb szypułkowy (pierśnica 355 cm) w alei nr 5 ( GPS 51,618116 17,677389) 

 Dąb szypułkowy (pierśnica 310 cm) w alei nr 9 (GPS 51,565668 17,738416) 

 Lipa drobnolistna (pierśnica 376 cm) w alei nr 22 (GPS 51,596248 17,671644) 

 Najcenniejszy fragment alei nr 27 – na odcinku od skrzyżowania ul. Kaliska/Słoneczna do 

skrzyżowania ul. Kaliska/Nadbaryczna - proponuje się uznać za pomnik przyrody. 

7. Rekomendowane ekspertyzy drzew 

 

Lp. Aleja nr 
Nazwa 
łacińska/ 
nazwa polska 

Pierśnica 
(obw. na 
h=1,3m) 
[cm] 

Wys. 
[m] 

Śr. 
korony 
[m] 

Opis Adres 
Lokalizacja 
GPS 

1 
poza 
alejami 

Quercus robur 
/dąb 
szypułkowy 

270 20 18 

W odziomku  ubytek wgłębny z 
prawdopodobnym rozkładem korzeni. 
Prawdopodobnie  uszkodzona znaczna 
ilość korzeni  ze względu na obecność  
studzienki kanalizacyjnej (właz) w 
odległości ok. 1,6m od skrajni pnia. 
Posusz w koronie  ok.10%. Korona 
asymetryczna z powodu bliskiego 
sąsiedztwa z innymi dębami oraz 
liniami telefonicznymi (liczne cięcia 
korony).  

Odolanów, al. 
Jana Pawła II 

GPS  
51,577198 
17,665961 
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2 
poza 
alejami 

Quercus robur 
/dąb 
szypułkowy 

297 20 19 

Rozwidla się  na 3 równorzędne  
przewodniki. W miejscu rozwidlenia, 
podłużne pęknięcie pnia. 
Prawdopodobnie  uszkodzona znaczna 
ilość korzeni  ze względu na obecność  
studzienki kanalizacyjnej (właz) w 
odległości ok. 20cm od skrajni pnia. Od 
strony drogi występują liczne 
uszkodzenia mechaniczne pnia. Pień 
oraz korzenie rozsadzają murek. 
Przewodnik pochylony ok.5% w 
kierunku ul. Strzeleckiej. Korona 
asymetryczna z jednej strony zrasta się 
z koroną sąsiedniego dębu. W zasięgu 
rzutu korony znajdują się  zabudowa 
mieszkalna oraz napowietrzna linia 
telefoniczna. Ślady nieprawidłowych, 
licznie przeprowadzonych cięć w 
koronach. W pobliżu znajduję  się  
szkoła – gimnazjum!  

Odolanów, al. 
Jana Pawła II 

GPS  
51,577123 
17,665966 

3 
poza 
alejami 

Salix/ wierzba 395 17 19 

W pobliżu drzewa znajdują się ławki. 
Teren wokół wybrukowano kostką 
betonową. Drzewo z „S” wygiętym 
przewodnikiem.  Widoczne 
wypychanie  chodnika przez korzenie 
drzewa w celu poszukiwania tlenu. 
Przewodnik porażony owocnikami 
grzyba (prawdopodobnie żółciak 
siarkowy). Po jednej stronie pnia 
widoczne zapadlisko. Ślady licznych 
cięć w koronie, o średnicy powyżej 
20cm.  

Odolanów, pl. 
Kościuszki  

GPS 
51,574453 
17,672064 

4 22 
Tilia cordata / 
lipa 
drobnolistna 

376 18 14 

Potencjalne siedlisko pachnicy 
dębowej (gatunek chroniony). Duża 
skala rozkładu drewna wewnątrz pnia. 
Od strony zachodniej ubytek wgłębny z 
wypróchnieniem sięgający od 
odziomka do wys.  H= 4-6 m o szer.1m 
z pasem martwiczym, pękniętym 
podłużnie. Na wys. ok. 4-5m odłamana 
dolna część konaru,  na odcinku o 
długości ok.2m. W  części korony od 
strony pola - posusz, sięgający ok. 30%. 
W koronie rozłamany i przewieszony 
na drogą konar. Część konarów jest 
sucha (martwa). Drzewo wymaga 
pielęgnacji. Zagraża! 

Baby 24 
GPS 
51,596248 
17,671644      

5 22 
Tilia cordata / 
lipa 
drobnolistna 

272 16 7 

Od strony przeciwnej do drogi ubytek 
wgłębny (prawdopodobnie kominowy) 
wewnątrz pnia, częściowo zabliźniony 
kalusem, sięgający od odziomka do 
wys.  H=4-7m. Jeden z konarów 
odcięty na wysokości ok. 3m. Średnica 
cięcia jest równa ok.35cm. Wewnątrz 
cięcia ubytek wgłębny. Podkrzesane do 
wysokości ok. H= 9m. Posusz konarów 
ok. 10%. 

Baby 2 
GPS. 
51,595528 
17,672062 

6 13 
Tilia cordata / 
lipa 
drobnolistna 

243 14 15 

Ubytek wgłębny z wypróchnieniem 
wewnętrznym, sięgający od odziomka 
do wys. h=1,7m, powstały 
prawdopodobnie wskutek odłamania 
jednego z konarów. Rozwidla się na 
h=1,9m na dwa przewodniki. 
Rozwidlenie z zakorkiem. Ślady po 
cięciach konarów o średnicy ok. 20cm. 
Ślady żerów owadzich. 

Odolanów, ul. 
Strzelecka 76 

GPS 
51,575909 
17,646958 
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7 26 
Tilia cordata / 
lipa 
drobnolistna 

198 10 6 

Rozwidla się na wys. H=2,5m na dwa 
przewodniki. Rozwidlenie V-kształtne. 
Od odziomka widoczne pęknięcia kory. 
Ślady licznych, nieprawidłowych cięć w 
koronie. Podkrzesane  z obu stron. 

Odolanów, ul. 
Raszkowska 44 

GPS 
51,586842 
17,662661 

8 
poza 
alejami 

Salix  fragilis/ 
wierzba krucha     

286 15 12 

„S”- owaty przewodnik. W koronie 
posusz ok. 5%. Ślady po cięciach o 
średnicy ok. 20cm.  Wewnątrz cięcia 
ubytek wgłębny (dziuple). Duże 
porażenie  owocnikami grzybów. 
Rośnie na rynku w centrum alei, na 
placu k/fontanny ( mocno  
uczęszczanym). Przy drzewie  jest 
nowy  chodnik  z kostki betonowej z 
obrzeżeniem.  Przy jego budowie  
prawdopodobnie usunięto część 
grubych korzeni.  Pod okapem korony 
znajduję się ławka.  

Odolanów, 
Rynek, w 
pobliżu 
fontanny 

GPS 
51,574103 
17,673644 

9 
poza 
alejami 

Salix  fragilis/ 
wierzba krucha  

185 14 11 

Rozwidla się  na dwa przewodniki. 
Nacieki na pniu. Liczne owocniki 
grzybów. Ślady licznych nieprawidłowo 
przeprowadzonych cięć. Konar od 
strony starej siedziby urzędu podłużnie 
pęknięty (tuż nad  ławką).  Posusz 
konarowy i gałęziowy ok. 30%. Stwarza 
potencjalne zagrożenie. 

Odolanów, 
Rynek, w 
pobliżu 
fontanny 

GPS 
51,574175 
17,673555 

 

Ponadto zaleca się wykonanie opinii dendrologicznej dot. całej alei dębowej (nr 27), przy ul. Kaliskiej w 

Odolanowie. 

8. Rekomendowane pielęgnacje drzew 
 

lp 
Nazwa 

polska/łacińska 
Lokalizacja GPS Zakres prac 

1 Lipa drobnolistna / Tilia 

cordata 

 

Obw. pnia – 376 cm 

Wys. – 18,5 m 

Baby 

(naprzeciwko 

posesji nr 3) 

51,596248 

17,671644 

 usunąć susz gałęziowy w tym 

konary zawieszone w koronie, 

 zredukować koronę przesuwając 

jej środek ciężkości w kierunku 

pnia, 

 zredukować konar rosnący 

łukowato nad droga i cała koronę 

na obwodzie z zachowaniem 

naturalnego pokroju, 

 wszelkie ciecia należy wykonać na 

obwodzie korony usuwając gałęzie 

nie starsze niż 3 lata 
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2 Lipa drobnolistna / Tilia 

cordata 

 

 

Obw. pnia – 243 cm 

Wys. – 11 m 

Odolanów,  

ul. Strzelecka 76 

51,575909 

17,646958 

 usunięcie suszu gałęziowego w 

koronie oraz pędów odroślowych 

na pniu i w odziomku, 

 założenie wiązania elastycznego 

pomiędzy przewodnikami, 

 redukcja masy korony po 

obwodzie. Usuwane nie mogą być 

pędy starsze niż  2-3 

letnie a ubytek aparatu asymilacyjnego 

nie może być większy 15÷20%. 

3 Dąb szypułkowy / 

Quercus robur 

 

Obw. pnia – 270 cm 

Wys. – 20,5 m 

Odolanów, 

Skrzyżowanie ul. 

Strzeleckiej i alei 

Jana Pawła II 

51,577123 

17,665966 

 założyć wiązanie elastyczne w 

trójkąt pomiędzy trzema głównymi 

przewodnikami, 

 usunąć gałęzie kolidujące z 

napowietrzna linia energetyczna, 

 usunąć kostki betonowe i 

podmurówkę ogrodzenia 

wrastające w pień, 

 zaleca sie wykonać bezkolizyjne 

ogrodzenie nie zagrażające 

drzewu. 

4 Dąb szypułkowy / 

Quercus robur 

 

Obw. pnia – 498 cm 

Wys. – 25 m 

Tarchały 

Wielkie, ul. 

Ostrowska 7 

51,584526 

17,701606 

 usunięcie suszu gałęziowego w 

koronie, 

 usunięci suchego konaru w środku 

korony. 

5 Dąb szypułkowy / 

Quercus robur 

 

Obw. pnia – 350 cm 

Wys. – 22 m 

Odolanów, ul. 

Kaliska (przy 

posesji 28a) 

51,572785 

17,680671 

 usunięcie suszu gałęziowego i 

konarowego w koronie, 

 rozważyć założenie wiązania 

elastycznego w trójkąt pomiędzy 

głównymi przewodnikami. 

 

6 Dąb szypułkowy / 

Quercus robur  

Odolanów, ul. 

Bartosza (na 

tyłach kościoła 

51,574030 

17,671643 

 usunięcie suszu gałęziowego i 

konarowego w koronie, 

 uniemożliwić wjazd pojazdów i 



 
Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów 

46 
 

 

Obw. pnia – 411 cm 

Wys. – 23 m 

ewangelickiego) parkowanie w  pobliżu drzewa. 

 

7 Dąb szypułkowy / 

Quercus robur 

 

Obw. pnia – 220 cm 

Wys. – 18 m 

Odolanów, ul. 

Bartosza / pl. 

Kościuszki (na 

lewo od wejścia 

do kościoła 

ewangelickiego) 

51,574245 

17,671616 

 usunięcie suszu gałęziowego i 

konarowego w koronie, 

 zabezpieczyć rozłamane konary, 

 założyć wiązanie elastyczne w 

trójkąt pomiędzy głównymi 

przewodnikami, 

 

8 Wierzba płacząca / 

Salix Isepulcralis 

‘Chrysocoma’  

 

Obw. pnia – 185 cm 

Wys. – 10 m 

Odolanów, 

Rynek (na płn.-

zach. od 

fontanny) 

51,574175 

17,673555 

 usunięcie pękniętego konaru 

zawieszonego w koronie,  

 redukcja przewodnika 

wyrastającego w kierunku fontanny 

w celu ograniczenia jego 

wyłamania, 

 redukcja po obwodzie korony – 

usunięcie drobnych gałęzi, nie 

starszych niż 2 lata 

 redukować koronę po obwodzie w 

celu ograniczenia ryzyka 

wyłamania się gałęzi w koronie – w 

odstępach co 2-3 lata. 

 

(Szczegóły w ekspertyzie 

dendrologicznej nr 9) 

9 Lipa drobnolistna / Tilia 

cordata  

 

Obw. pnia – 272 cm 

Wys. – 15 m 

Baby (przy 

posesji nr 2) 

51,595528 

17,672062 

 usunąć susz gałęziowy, 

 zaleca się  zastosowanie 

nawożenia doglebowego w celu 

poprawy jego kondycji zdrowotnej. 

10 Lipa drobnolistna / Tilia 

cordata  

Odolanów, ul. 

Raszkowska 44 

51,586842 

17,662661 

 cyklicznie, w odstępach 2-3 letnich 

redukować częściowo koronę w 

celu powstrzymania nadmiernego 
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Obw. pnia – 198 cm 

Wys. – 10,5 m 

rozrastania sie pędów 

odroślowych, 

  zaleca się również  zastosowanie 

nawożenia doglebowego w celu 

poprawy jego kondycji zdrowotnej. 

 

9. Rekomendowane nasadzenia 
W ramach programu „Drogi dla Natury” w gminie Odolanów zostanie nasadzonych 70 szt. drzew. 

Sadzenie drzew odbędzie się w porozumieniu z władzami gminy Odolanów, zarządcą drogi, z 

zaangażowaniem lokalnej społeczności. Koszt młodych drzew zostanie sfinansowany z funduszu 

programu „Drogi dla Natury”. 

Autorzy niniejszego opracowania rekomendują do przeprowadzenia tzw. „modelowych 

nasadzeń” drogę powiatową łączącą miejscowości Świeca i Boników. Wybór tej lokalizacji nie jest 

przypadkowy – 5 września 2011 r. na terenie powiatu ostrowskiego miała miejsce gwałtowna burza. W 

ciągu kilkunastu wiatr powalił 19 topól przy drodze między Świecą i Bonikowem, niszcząc tym samym 

całą aleję. Rekomenduje się jej odtworzenie z wykorzystaniem gatunku rodzimego – lipy drobnolistnej 

(70 szt.), z rozstawą drzew co 10 m. Zalecana odległość od krawędzi jezdni – min. 3 m. 

Oprócz tego w poniższej tabeli przedstawiono wykaz lokalizacji do proponowanych nasadzeń na 

zinwentaryzowanych alejach. Zaleca się sukcesywne uzupełnianie istniejących alei zgodnie z wykazem 

i zaleceniami o nowe nasadzenia. Pozwoli to ochronić zadrzewienia liniowe na terenie gminy Odolanów 

przed postępującym procesem zanikania alei przydrożnych. 

Nr alei 
Rekomendowana 
ilość (szt.) 

Rekomendowany 
gatunek 

Zalecenia Miejsca konfliktowe 

1 84 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płd. uzupełnić o 37 
nasadzeń, szpaler płn. - o 47 
nasadzeń. 

Linia energetyczne, wyjazdy 
z pól 

2 37 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płd. uzupełnić o 21 
nasadzeń, szpaler płn. - o 16 
nasadzeń. Cześć nasadzeń 
wykonać pomiędzy dojrzałymi 
topolami, zachowując 
ciągłość alei.  
Zwrócić uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Most drogowy na rzece 
Kuroch, wyjazdy z pól, 
skrzyżowanie dróg 
Nabyszyce - Baby. 
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3 103 

lipa drobnolistna 
(19) + dąb 
szypułkowy (25) + 
klon jawor (30) + 
jesion wyniosły 
(29) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler wsch. uzupełnić o 
40 nasadzeń, szpaler zach. - 
o 54 nasadzenia. Zwrócić 
uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia), wyjazdy z pól i 
dróg leśnych, 
niebezpieczne 
skrzyżowanie z drogą w 
kierunku miejscowości 
Tarchały Małe 

4 27 

jesion wyniosły 
(12) + klon 
zwyczajny (9) + 
klon jawor (6) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami. 
Uzupełnić niedawne 
nasadzenia. Zwrócić uwagę 
na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne, wyjazdy 
z pól, ostry zakręt przy 
wyjeździe z miejscowości 
Wierzbno. 

5 11 dąb szypułkowy 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
w szpalerze zach. Nie zaleca 
się nasadzeń po wsch. 
stronie jezdni - w przypadku 
poszerzania drogi nowe 
nasadzenia zostałyby 
usunięte. 

Bardzo wąska jezdnia 

6 26 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płd. uzupełnić o 10 
nasadzeń, szpaler płn. - o 14 
nasadzeń. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia), wyjazdy z pól i 
dróg polnych. 

7 24 lipa drobnolistna 

Ze względu na stan 
zdrowotny drzew alei zaleca 
się stopniowe zastępowanie 
istniejących drzew 
nasadzeniami gatunku 
rodzimego - lipy drobnolistnej. 

Wyjazdy z pól 

8 14 dąb szypułkowy 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płd. uzupełnić o 14 
nasadzeń (wyłącznie na 
odcinku od wjazdu do Klubu 
Jeździeckiego "LBN" w 
kierunku lasu). Nie zaleca się 
odtwarzania alei na 
wcześniejszym odcinku ze 
względu na linię 
energetyczną biegnącą 
równolegle do drogi. 

Linie energetyczne, wyjazdy 
z posesji, wąska droga, 
wjazd do Klubu 
Jeździeckiego "LBN". 
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9 63 dąb szypułkowy 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płd. uzupełnić o 23 
nasadzenia, szpaler płn. - o 
40 nasadzeń. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia), wyjazdy z pól i 
dróg polnych. Wyjazdy z 
posesji. 

10 5 
kasztanowiec 
zwyczajny 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler wsch. uzupełnić o 1 
nasadzenie, szpaler zach. - o 
4 nasadzenia. 

Wyjazdy z posesji 

11 75 

lipa drobnolistna 
(37) + dąb 
szypułkowy (30) + 
jesion wyniosły (8) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler wsch. uzupełnić o 
40 nasadzeń, szpaler zach. - 
o 35 nasadzeń. Zwrócić 
uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne 
(wysokiego napięcia), 
wyjazdy z pól i dróg 
polnych. Droga wąska. 

12 30 jesion wyniosły 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płn. uzupełnić o 16 
nasadzeń, szpaler płd. - o 14 
nasadzeń. Zwrócić uwagę na 
odległość nowonasadzonych 
drzew od jezdni. 

Gazociąg wysokiego 
ciśnienia, bardzo wąska 
droga, drzewa rosną blisko 
jezdni. 

13 26 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płn. uzupełnić o 10 
nasadzeń, szpaler płd. - o 16 
nasadzeń. Zwrócić uwagę na 
odległość nowonasadzonych 
drzew od jezdni. 

Gazociąg wysokiego 
ciśnienia, wyjazdy z pól i 
dróg polnych. Wyjazdy z 
posesji. Skrzyżowania z ul. 
Wiosenną i Dębową. 

14 0 - Brak Brak 

15 77 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
i w miejscu wyciętych topól - 
szpaler płn. uzupełnić o 32 
nasadzenia, szpaler płd. - o 
45 nasadzeń. Zwrócić uwagę 
na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Wyjazdy z pól i dróg 
polnych. 
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16 30 
brzoza 
brodawkowata 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
-  uzupełnić wyłącznie szpaler 
zach. o 30 nasadzeń. Cześć 
nasadzeń wykonać pomiędzy 
dojrzałymi topolami, 
zachowując ciągłość alei. 

Wyjazdy z pól. 

17 51 
lipa drobnolistna 
(27) + klon 
zwyczajny (24) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler zach. uzupełnić o 27 
nasadzeń, szpaler wsch. - o 
24 nasadzenia. Zwrócić 
uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia). Gazociąg 
wysokiego ciśnienia. 
Wyjazdy z pól, dróg polnych 
i posesji. 

18 40 jesion wyniosły 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler zach. uzupełnić o 22 
nasadzenia, szpaler wsch. - o 
18 nasadzeń. Zwrócić uwagę 
na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia). Wyjazdy z pól, 
dróg polnych i posesji. 
Wyjazd ze stacji paliw w 
miejscowości Tarchały 
Wielkie. Drzewa rosną 
bardzo blisko jezdni. 

19 118 
jesion wyniosły 
(110) + lipa 
drobnolistna (8) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler zach. uzupełnić o 76 
nasadzeń, szpaler wsch. - o 
42 nasadzenia. Zwrócić 
uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia). Gazociąg 
wysokiego ciśnienia. 
Wyjazdy z pól, dróg polnych 
i posesji. Bliżej Bonikowa 
drzewa rosną bardzo blisko 
jezdni. 

20 37 klon zwyczajny 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler zach. uzupełnić o 6 
nasadzeń, szpaler wsch. - o 
31 nasadzeń. Zwrócić uwagę 
na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linia energetyczna niskiego  
napięcia. Wyjazdy z pól i 
dróg polnych. Wyjazd z 
cmentarza przy kompleksie 
leśnym (granica gminy) 
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21 14 
dąb szypułkowy 
(12) + brzoza 
brodawkowata (2) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płn. uzupełnić o 6 
nasadzeń, szpaler wsch. - o 8 
nasadzeń. Istnieje możliwość 
kontynuowania alei, ale na 
terenie leżącym już poza 
granicą gminy Odolanów. 

Brak 

22 48 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
i w miejscu usuniętych lip - 
szpaler zach. uzupełnić o 24 
nasadzenia, szpaler wsch. - o 
24 nasadzenia. Zwrócić 
uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linia energetyczna niskiego  
napięcia. Wyjazdy z pól i 
dróg polnych. Skrzyżowanie 
z drogą do Tarchał 
Wielkich. Wąska droga, 
drzewa blisko krawędzi 
jezdni. 

23 0 - Brak 
Gazociąg wysokiego 
ciśnienia, wyjazdy z pól i 
dróg polnych. 

24 0 - Brak 
Gazociąg wysokiego 
ciśnienia, wyjazdy z pól i 
dróg polnych. 

25 25 lipa drobnolistna 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
i w miejscu usuniętych lip - 
szpaler zach. uzupełnić o 10 
nasadzeń, szpaler wsch. - o 
15 nasadzeń. Zwrócić uwagę 
na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Linie energetyczne 
(niskiego i wysokiego 
napięcia).Wyjazdy z posesji. 
Wyjazdy z dróg 
osiedlowych. Droga wąska. 
Drzewa rosną bardzo blisko 
jezdni. 

26 66 
dąb szypułkowy 
(41) + jesion 
wyniosły (25) 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- szpaler płn. uzupełnić o 30 
nasadzeń, szpaler płd. - o 35 
nasadzeń. Zwrócić uwagę na 
odległość nowonasadzonych 
drzew od jezdni. 

Linie energetyczne 
(niskiego i średniego 
napięcia).Wyjazdy z posesji. 
Wyjazdy z pól, dróg polnych 
i leśnych. 
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27 4 dąb szypułkowy 

Nasadzenia możliwe jedynie 
w lukach pomiędzy drzewami 
- uzupełnić wyłącznie szpaler 
płn. O 4 nasadzenia. Zwrócić 
uwagę na odległość 
nowonasadzonych drzew od 
jezdni. 

Wyjazdy z posesji. 
Skrzyżowania ulicy Kaliskiej 
z ulicami Łąkową, 
Zborowiecką i 
Nadbaryczną. Drzewa 
rosną bardzo blisko 
krawędzi jezdni (głównie 
szpaler płd.) 

 
Razem: 1035 

   
 

10. Lokalizacja alej na terenie gminy Odolanów (mapa) 

 

 

Rys. 3. Lokalizacja zinwentaryzowanych alej na terenie gminy Odolanów 
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11. Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot 1. Aleja nr 1 - przerzedzony fragment alei lipowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

 
Fot 2. Aleja nr 1 - widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 3. Aleja nr 1 - ogromny ubytek w lipie, jedno z wielu potencjalnych stanowisk pachnicy dębowej (fot. 

Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 4. Aleja nr 2 - widok alei topolowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 5. Aleja nr 2 – widok na przydrożny krzyż (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 6. Aleja nr 3 – widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 7. Aleja nr 3 – przerzedzona aleja w sąsiedztwie lasu (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 9. Aleja nr 4 – widok alei klonowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 9. Aleja nr 4 – widoczne nowe nasadzenia (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 10. Aleja nr 5 – widok na szpaler dębów (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 11. Aleja nr 5 - dąb z potencjalnym stanowiskiem kozioroga dobosza (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 12. Aleja nr 6 – widok alei lipowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 13. Aleja nr 6 - nadpalony odziomek lipy (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 14. Aleja nr 7 - widok alei akacjowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 15. Aleja nr 8 - szpaler brzozowy (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 16. Aleja nr 9 – widok alei topolowo brzozowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 17. Aleja nr 9 – topole rosnące pomiędzy liniami niskiego i wysokiego napięcia (fot. Paweł 

Andrzejczuk) 
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Fot 18. Aleja nr 10 - aleja kasztanowców (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 19. Aleja nr 10 - ogromy ubytek jednego z kasztanowców (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 20. Aleja nr 11 – dęby oznaczone odblaskowymi opaskami, poprawiającymi bezpieczeństwo na 

drodze (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 21. Aleja nr 11 – widok alei w pobliżu miejscowości Świeca (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 22. Aleja nr 12 - widok alei jesionowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 23. Aleja nr 12 – wymijanie się ciężarówek na wąskiej drodze wojewódzkiej nr 444 (fot. Paweł 

Andrzejczuk) 
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Fot 24. Aleja nr 12 - suchy, nadłamany konar, stanowiący zagrożenie (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 25. Aleja nr 12 - konar nadcięty przez ciężarówki (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 26. Aleja nr 12 - skrajnia jezdni i efekt jej sąsiedztwa (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 27. Aleja nr 13 - szpaler lip, na pierwszym planie lipa z wadliwie wykonanymi cięciami (fot. Paweł 

Andrzejczuk) 
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Fot 28. Aleja nr 13 – widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 29. Aleja nr 14 - widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 30. Aleja nr 14 - rozłamana wierzba - potencjalne stanowisko pachnicy dębowej (fot. Paweł 

Andrzejczuk) 
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Fot 31. Aleja nr 15 - fragment (fot. Jacek Pawłowski) 
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Fot 32. Aleja nr 16 - szpaler topól (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 33. Aleja nr 16 – wypróchniałe wierzby, potencjalne stanowisko pachnicy dębowej (fot. Paweł 

Andrzejczuk) 
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Fot 34. Aleja nr 17 – widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 

 

Fot 35. Aleja nr 17 – skład gatunkowy alei stanowią również topole (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 36. Aleja nr 18 – widok alei w pobliżu Odolanowa (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 37. Aleja nr 18 – pomnikowy dąb o imponujących rozmiarach (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 38. Aleja nr 19 – widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 39. Aleja nr 19 – początek alei w Odolanowie (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 40. Aleja nr 20 - szpaler klonów (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 41. Aleja nr 20 - topole (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 42. Aleja nr 21 - ciekawa aleja śródpolna (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 43. Aleja nr 21 - po prawej jest miejsce do potencjalnych nasadzeń (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 44. Aleja nr 22 – widok alei (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 45. Aleja nr 22 – widok na aleję od strony miejscowości Baby (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 46. Aleja nr 23 - widok alei - szpaler wierzbowy (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 47. Aleja nr 23 – aleja prowadzi do os. Bałamącek (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 48. Aleja nr 24 –  początek alei topolowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 49. Aleja nr 24 – rozłamania konarów i gałęzi występują na większości topól (fot. Paweł 

Andrzejczuk) 
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Fot 50. Aleja nr 25 – widok alei lipowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 51. Aleja nr 25 - widok alei lipowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 52. Aleja nr 26 – widok alei topolowej (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 53. Aleja nr 26 – widoczna luka w ciągu alei może zostać wykorzystana do przeprowadzenia 

nowych nasadzeń (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 54. Aleja nr 26 – topola ze stanowiskami jemioły (fot. Paweł Andrzejczuk) 

Fot 55. Aleja nr 27 - reprezentacyjna dębowa aleja wjazdowa do Odolanowa (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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Fot 56. Aleja nr 27 - brak miejsca na rozwój i przyrost (fot. Paweł Andrzejczuk) 
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