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1. PROGRAM DROGI DLA NATURY 

Program „DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie 

rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” jest  ogólnopolskim projektem , 

który realizuje Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w porozumieniu z miejscowymi 

organizacjami – w województwie zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Federacją 

Zielonych GAJA. Działania na rzecz ochrony zadrzewień przydrożnych wspierane są przez 

program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Głównym celem projektu jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, 

wynikającego z rozwoju cywilizacji w tym infrastruktury, rolnictwa i przemysłu. W projekcie 

przewidziano cykl działań, które mają za zadanie podniesienie świadomości poprzez poprawę 

umiejętności planowania i utrzymania zadrzewień grup decydentów oddziałujących na 

ochronę zadrzewień przydrożnych, a w tym przede wszystkim: urzędników zajmujących się 

środowiskiem w tym wydawaniem decyzji na wycinkę, zarządców dróg wojewódzkich , 

powiatowych, krajowych i gminnych. Ponadto realizowane działania mają wpłynąć na 

zwiększenie wiedzy na temat znaczenia i funkcji zadrzewień jako siedlisk i zielonej 

infrastruktury aktywnych członków społeczności lokalnej, młodzieży i wszystkich 

użytkowników dróg.  Projekt ma za zadanie przyczynienie się w ten sposób do zatrzymania 

spadku bioróżnorodności na obszarach wiejskich, w tym ochrony gatunków priorytetowych 

Unii Europejskiej. 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych jest istotnym  elementem programu 

„Drogi dla Natury”, ponieważ ma na celu ułatwienie racjonalnego gospodarowania 

zadrzewieniami alejowymi i zawiera przegląd zadrzewień liniowych gminy – mapy oraz 

syntetyczny opis poszczególnych obiektów, wykaz lokalizacji proponowanych do nasadzeń, z 

zaleceniami co do gatunków i sposobu sadzenia, wykaz miejsc potencjalnie konfliktowych, 

wykaz wymaganych ekspertyz. 

 
 

Więcej informacji na temat projektu  i działań w nim realizowanych  można znaleźć na 

witrynie: www.aleje.org.pl 
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2. GMINA PEŁCZYCE 

Gmina Pełczyce jest miejsko-wiejską gminą położoną w południowej części 

województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim (w latach 1975-1998 gmina 

wchodziła w skład województwa gorzowskiego). Sąsiaduje z gminą wiejską Krzęcin i gminą 

miejsko-wiejską Choszczno, wchodzącymi w skład powiatu choszczeńskiego. 

Do podstawowego połączenia drogowego prowadzącego przez gminę i miasto Pełczyce 

należy droga wojewódzka 151. Sieć dróg powiatowych w gminie wynosi 98.591 km, drogi 

zamiejskie zajmują łącznie 89.798 km, drogi miejskie 8.793 km. 

Powierzchnia gminy wynosi 200,8 km², a liczba mieszkańców przekracza nieznacznie 8 tys. 

Bliskość do granicy państwa (ok. 100 km), do ośrodków wojewódzkich Szczecina (80 km) i 

Gorzowa Wielkopolskiego (40 km), do stacji kolejowej (20 km) oraz lotnisk: Goleniowa (100 

km) i Berlina (200 km) sprawia, iż szybko można dotrzeć do gminy. 

Wyróżniającym elementem krajobrazu gminy są wody, 21 jezior o łącznej powierzchni 500 

ha to atrakcyjna oferta dla wędkarzy, miłośników sportów wodnych i plażowiczów. Przez 

granicę z gminą Barlinek przepływa rzeka Płonia, a z gminą Choszczno Mała Ina. Obie rzeki 

są udostępnione dla kajaków.  

 

Zdj. 1 Pełczyce, źródło: http://www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 6 

Lasy położone są głównie w południowej części gminy, stanowią fragment Barlinecko-

Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Tereny leśne cechują się wysoką atrakcyjnością dla 

uprawiania turystyki, zwiedzającym udostępniona jest kwatera myśliwska, cztery miejsca 

biwakowe, dwa miejsca odpoczynku, punkt widokowy i  parking. Sieć turystyczną 

uzupełniają szlaki turystyczne PTTK i szlaki rowerowe. Lasy zajmują 19% powierzchni 

gminy, a użytki rolne 70%. 

Na terenie gminy Pełczyce do obszarów i obiektów wyjątkowo cennych pod względem 

przyrodniczym należą:  

 Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy o obszarze o łącznej powierzchni 

23.982,91 ha, w tym w gminie Pełczyce 573,85 ha.  

 Obszar Chronionego Krajobrazu będący otuliną Barlinecko-Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego.  

 Obszary Natura 2000 częściowo na obszarze gminy:  

 - obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)  

 - Lasy Puszczy nad Drawą (PLB 320016)  

 - Puszcza Barlinecka (PLB 080001)  

 - obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO)  

 - Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH 320006)  

 - Lasy Bierzwnickie (PLH 320044)  

 - Ostoja Barlinecka (PLH 080071)  

Na terenie gminy w Nadleśnictwie Barlinek znajdują się 4 użytki ekologiczne, w tym Leśne 

Zbocze. Pozostałe nie mają nazw własnych. 

Walory turystyczne (m.in. bogactwo jezior, częściowe położenie w Barlinecko-Gorzowskim 

Parku Krajobrazowym) oraz ekologiczny charakter gminy spowodowały, iż polityka gminy 

skierowana jest na wykorzystanie i zagospodarowanie naturalnych bogactw. 

Wszystko to sprawia, iż Gmina Pełczyce ma ogromną możliwość i szanse na rozwój. 

Wykorzystanie posiadanego potencjału może sprawić, że stanie się „perełką” turystyczną w 

regionie. Kompleks działań i inwestycji podjętych przez władze samorządowe jest spójny i 
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kierunkowy, perspektywicznie umożliwi tworzenie i rozwój firm i usług w zakresie turystyki, 

przyciągnie turystów i kolejnych inwestorów. 

 

Zdj. 2 Pełczyce, źródło: http://www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl 
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3. METODYKA INWENTARYZACJI ZADRZEWIEŃ LINIOWYCH GMINY 

PEŁCZYCE 

Podstawą opracowania planu zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy 

Pełczyce była inwentaryzacja zadrzewień, która została przeprowadzona na podstawie 

ustandaryzowanych ankiet o strukturze podzielonej na cztery grupy danych: 

I. Dane ogólne 

 Numer inwentaryzacji – nadany danemu elementowi liniowemu w trakcie 

inwentaryzacji 

 Data – termin zebrania danych w terenie 

 Lokalizacja – opis położenia  

 Współrzędne geograficzne – współrzędne punktu początkowego i końcowego 

 Długość – odległość od punktu początkowego zadrzewienia do końcowego mierzona 

w metrach 

 Szerokość między szpalerami – określa odstęp pomiędzy szpalerami mierzony w 

metrach 

 Rozstaw drzew – określa więźbę mierzoną w metrach 

 Odległość szpalerów od krawędzi jezdni – określa odległość wewnętrznej krawędzi 

pnia od krawędzi jezdni wyznaczonej przez nawierzchnię użyteczną  

 Drzewa za rowem –  opisuje czy na jakimś odcinku zadrzewienia znajdują się drzewa 

za rowem melioracyjnym podając ich liczbę 

 Droga w zarządzie – określa zarządcę drogi przy której znajduje się zadrzewienie 

 Nawierzchnia – opisuje typ nawierzchni ( asfalt, bruk, nawierzchnia bitumiczna, 

betonowe płyty, droga gruntowa, inne) 

 

II. Dane przyrodnicze 

 

 Gatunki – lista stwierdzonych gatunków drzew oraz ich udział procentowy w jego 

składzie gatunkowym. Użyte akronimy gatunków: Ds – dąb szypułkowy, Db – dąb 

bezszypułkowy, Dc – dąb czerwony, Ld – lipa drobnolistn , Ls – lipa szerokolistna, 

Ka – kasztanowiec, Bz – brzoza, Kl – klon zwyczajny, KJ – klon jesionolistny, Jw – 

jawor, Bk – buk, Gb – grab zwyczajny, Js – jesion wyniosły, Oc – drzewa owocowe, 

Tp  – odmiany uprawne nierodzimych topól, Wi – wierzba, Ro – robinia akacjowa,, 

Wi – wiąz, 
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 Liczba drzew – opisuje liczbę drzew po każdej ze stron drogi 

 Pierśnica – średni obwód drzew mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku dużej 

rozbieżności w rozmiarach drzew podano średnie wartości minimalne i maksymalne. 

 

III. Stan obiektu 

 Stan zdrowotny – opisuje ogólny stan zdrowotny drzew. Podzielony na następujące 

kategorie: 

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. 

 

 Stan zachowania – opisuje ciągłość i zwarcie danego zadrzewienia 

zwarta pełna - 0 - 20% 

zwarta z lukami - 21 - 40% 

przerzedzona - 41 - 60% 

fragmenty - 60 - 80% 

ślady - 81 - 99% 

 

IV. Rekomendowane działania – zawiera rekomendacje co do uzupełnienia nowymi 

nasadzeniami, zalecenia związane z przeprowadzeniem  pielęgnacji,  ekspertyz z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu  i informacje uzupełniające.  

 

Do prac terenowych wykorzystano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pełczyce oraz mapy satelitarne (źródła: geoportal.gov.pl i Google 

Earth), przy opracowywaniu map poszczególnych alej wykorzystano program Google Earth, 

ponadto wykonano dokumentację fotograficzną mającą za zadanie przedstawić pokrój 

poszczególnych zadrzewień liniowych. 
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4. INWENTARYZCJA ZADRZEWIEŃ LINIOWYCH GMINY PEŁCZYCE 

Inwentaryzację zadrzewień przydrożnych gminy Pełczyce przeprowadzono w miesiącach 

od czerwieca 2014 roku do września 2014 roku, wykorzystując  do pracy ustandaryzowane 

ankiety zawierające dane szczegółowo opisujące określone zadrzewienia pod względem 

lokalizacji, struktury gatunkowej, stanu  obieku i działań rekomendowanych. Inwentaryzacja 

objęła 42 zadrzewienia liniowe o łącznej długości 28 891 m. 

4.1 KARTY ANKIET ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 1  data 15.06.2014  

lokalizacja Droga wojewódzka 151, kierunek: od Pełczyc w stronę Brzeziny 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 03.464 E 15 17.572  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 03.671 E 15 18.104  

długośd 
(m) 

1090  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

15  
szerokośd 
skrajni (m) 

6  
rozstaw 

drzew (m) 
8  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

              14          86                

liczba drzew strona W  ile 93  strona E  ile 93  razem 186  
pierśnica 

(cm) 
150  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ Gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Klon zwyczajny 
Jesion wyniosły 

8 
15 

OPIS 

Aleja znajduje się za Pełczycami po obu stronach drogi wojewódzkiej 151 w kierunku na Sułkowo. Drzewa z dobrze 
ukształtowaną koroną z niewielkim posuszem, zdrowy pieo. Występują pojedyncze uschnięte drzewa po obu stronach 

alei. Luki wynoszą 20% . 

ZALECENIA 

 
Uzupełnienie luk jesionami i/lub klonem zwyczajnym, zabiegi pielęgnacyjne : usunięcie posuszu w koronach jesionów, 
pozostawienie uschniętych drzew ( skrócenie korony od góry o 30%), które są w dużej odległości od jezdni, brak ruchu 

pieszych w pobliżu zadrzewieo. 
 

 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 11 

 

Mapa 1. Lokalizacji alei nr 1, kierunek: Pełczyce- Płotno 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 2  data 15.06.2014  

lokalizacja Droga przed Nadarzynem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 06.817 E 15 20.387  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 06.843 E 15 20.354  

długośd 
(m) 

 58 
w 

zarządzie 
gmina  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

8  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
3  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

60                        40                

liczba drzew strona N  ile 6  strona  S ile 4  razem 10  
pierśnica 

(cm) 
210  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Dąb szypułkowy 
Jesion wyniosły  

 

20 
10  

OPIS 

 
Duże luki między drzewami, słabo widoczne założenie alejowe, pierwotnie parametr więźby wynoszący 5m. Po 

stronie N występują trzy dęby szypułkowe o średnicy w pierśnicy ponad 400 cm w b. dobrym stanie (zdrowy pieo, 
dobrze ukształtowana, zdrowa korona) 

  

ZALECENIA 

 
Nasadzenia odtwarzające przerzedzoną aleję, co najmniej 30 drzew, w trakcie przeprowadzanych cięd w przyszłości 

zaniechad podkrzesywania i skrócid korony od góry o max 15%. 
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Mapa 2. Lokalizacja alei nr 2 przy drodze przed Nadarzynem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 3  data 15.06.2014  

lokalizacja Lubiana   

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 06.031 E 15 20.209  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 06.150 E 15 19.986  

długośd 
(m) 

340  w zarządzie gmina  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

10  
szerokośd 
skrajni (m) 

3  
rozstaw 

drzew (m) 
8  

liczba drzew 
za rowem 

  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

        55      45                          

liczba drzew strona W  ile 21  strona E  ile 32  razem 53  
pierśnica 

(cm) 
175 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zły  stan zachowania zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Po stronie E nasadzone lipy - liczba 31. Po stronie W występują klony z rozległymi  ubytkami w pniach i przy 
podstawie, widoczny rozkład drewna, martwe i zamierające konary, w wielu miejscach widoczny cieo asymilatów. 

ZALECENIA 

 
Klony zwyczajne wymagają działao pielęgnacyjnych, usunięcia martwych konarów, elastycznych wiązao. Częśd drzew 
wymaga badania specjalistycznym sprzętem (tomograf/ rezystograf), aby wykluczyd prawdopodobieostwo upadku. 

Istotna coroczna inspekcja stanu zdrowotnego drzew. 
 

 

 

Mapa 3. Lokalizacja alei nr 3 w Nadarzynie 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny  4 data 25.06.2014   

lokalizacja Szpaler rozpoczyna się w Lubiance i prowadzi w stronę Lubiany  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 05.984 E 15 21.877  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 06.061 E 15 21.138  

długośd 
(m) 

998  w zarządzie powiat  nawierzchnia bruk  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                        100                

liczba drzew strona S  ile 130  strona -  ile -  razem 130  
pierśnica 

(cm) 
155  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
Jesion wyniosły  

  
25  

OPIS 

 
Występują drzewa o dużych ubytkach kory i/lub pnia przy podstawie, mogących mied negatywny wpływ na statykę, a 

także 10% z rozwidleniami V-kształtnymi, 30% z rozwidleniami U-kształtnymi, drzewa z posuszem w kornie do 70%. 
Występują martwe drzewa. 

 

ZALECENIA 

 
Działania pielęgnacyjne; usunięcie posuszu z koron drzew, wiązania elastyczne, usunięcie drzew martwych lub 

zamierających ze względu na bliskośd od uczęszczanej przez pieszych drogi. Nasadzenia uzupełniające. 
 

Współrzędne drzew wymagających specjalistycznych ekspertyz: 
N53 06.128 E15 21.393 
N53 06.124 E15 21.367 
N53 06.109 E15 21.268 
N53 06.102 E15 21.239 
N53 06.101 E15 21.233 
N53 06.061 E15 21.138 
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Mapa 4. Lokalizacja szpaleru nr 4, kierunek: Lubiana - Lubianka 

 

 

 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 18 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 5  data 25.06.2014  

lokalizacja Droga między Lubianką a Lubianą  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 06.052 E 15 21.129  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 05.991 E 15 21.020  

długośd 
(m) 

185  w zarządzie powiat  nawierzchnia bruk  

szerokośd 
alei (m) 

 6 
szerokośd 
skrajni (m) 

 0,2 
rozstaw 

drzew (m) 
6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

30                        70                

liczba drzew strona N  ile 15  strona S  ile 25  razem 40  
pierśnica 

(cm) 
165  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zróżnicowany  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jesion wyniosły 

Dąb szypułkowy   
  

6 
6 

  

OPIS 

Występują 3 drzewa zamierające, jedno całkowicie uschnięte, posusz w koronach świadczący o problemach z 
przewodzeniem lub uszkodzeniami korzeni. 

ZALECENIA 

 
Należy usunąd suche konary występujące nad ulicą, ze względu na bliskośd ulicy usunąd drzewa martwe i zastąpid 

gatunkami rodzimymi. Nasadzenia uzupełniające. 
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Mapa 5. Lokalizacja alei nr 5, kierunek: Lubianka - Lubiana 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 6  data 25.06.2014  

lokalizacja Od Lubiany w stronę Boguszyn  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 05.913 E 15 20.830  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 05.270 E 15 21.002  

długośd 
(m) 

1330  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5 - 3  
rozstaw 

drzew (m) 
8  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      50  47      1          2                

liczba drzew strona W  ile 108  strona E  ile 99  razem 207  
pierśnica 

(cm) 
245 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ opis liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Lipa drobnolistna 

Lipa szerokolistna   
  

25 
10  

OPIS 

 
Piękna lipowa aleja. Obwód drzew zróżnicowany, w Lubianie nasadzone 6 młodych lip, jesion, klon zwyczajny – 

wszystkie sadzonki się przyjęły. Przeważają drzewa o średnicy w pierśnicy 210 – 270 cm.  Ubytki w alei wynoszą 20%. 
 

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające w części alei poza Lubianą 
  

 

 

Mapa 6. Lokalizacja alei nr 6, kierunek: Lubiana - Boguszyny 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 7 data 03.07.2014 

lokalizacja Bolewice  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 3'37.43" E 15°20'23.99" 

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 3'36.78 E 15°20'20.54"  

długośd 
(m) 

50  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

1 - 3  
rozstaw 

drzew (m) 
10  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      80        5    5                     10 

liczba drzew strona E  ile 8  strona W  ile 5  razem 13  
pierśnica 

(cm) 
200  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Ślady 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
-  
  

-  

OPIS 

 
Pozostałości drzew z dawnego założenia alejowego składającego się pierwotnie z lipy. Występuje na początku 

miejscowości od strony Bukwicy.  Ze względu na istniejące wjazdy na posesję nie ma możliwości wykonania nasadzeo  
odtwarzających aleję.  

 

ZALECENIA 

 
Istniejące drzewa są zdrowe z ładnie wykształconą koroną, dlatego nie ma potrzeby wykonywania silnych cięd 

pielęgnacyjnych, ewentualnie usunięcie posuszu jeżeli takowy wystąpi. 
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Mapa 7. Lokalizacja alei nr 7, Bolewice 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 8  data 03.07.2014  

lokalizacja Droga  od Bukwicy w stronę Bolewic  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 04.292 E 15 22.390  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 03.647 E 15 20.474  

długośd 
(m) 

2469  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

 7 
szerokośd 
skrajni (m) 

 2 
rozstaw 

drzew (m) 
2-30  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      7  1    1  3  1  1      85  1              

liczba drzew strona W  ile 130  strona E  ile 63  razem 193  
pierśnica 

(cm) 
120  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jesion wyniosły 
Klon zwyczajny 

Lipa drobnolistna  
  

40 
30 
30  

OPIS 

 
Aleja zachowana we fragmentach, silnie zaniedbana. Odległości między drzewami zróżnicowane od 2 m do 30 m 

pierwotnie 5 m, obwody w pierśnicy zróżnicowane od 10 cm do 180 cm, średnio 120 cm. Występują samosiewy drzew 
owocowych, brzóz brodawkowatych, klonów zwyczajnych i jaworów. 

 

ZALECENIA 

 
Usunięcie odrostów, nasadzenia rekonstruujące aleję  gatunkami pierwotnie ją budującymi, czyli jesion, klon 

zwyczajny, przed Bolewicami lipa drobnolistna. 
  

 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 26 

 

Mapa 8. Lokalizacja alei nr 8, kierunek: Bukwica - Bolewice 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 9  data 03.07.2014  

lokalizacja Droga 235 od Bukwicy w stronę Boguszyn  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 04.677  E 15 22.442  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 04.948 E 15 21.602  

długośd 
(m) 

1060  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

12  
szerokośd 
skrajni (m) 

3-4,5  
rozstaw 

drzew (m) 
4 - 18  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

1       1       2    88      8                

liczba drzew strona W  ile 58  strona E  ile 55  razem 113  
pierśnica 

(cm) 
60  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jawor  

   

 
40 
  

OPIS 

 
Aleja pierwotnie budowana była przez jawor, dobrze widoczny układ założenia, spontanicznie pojawią się inne 

gatunki drzew.  
  

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające 
  

 

 

Mapa 9. Lokalizacja alei nr 9, kierunek: Boguszyny - Bukwica 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 10  data 03.07.2014  

lokalizacja  Boguszyny 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 04.988 E 15 21.356  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 04.981 E 15 21.269  

długośd 
(m) 

96  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-3 
rozstaw 

drzew (m) 
4  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

          70    30                          

liczba drzew strona E  ile 18  strona W  ile  5 razem 23  
pierśnica 

(cm) 
190  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
 Kasztanowiec zwyczajny 

  
5 

OPIS 

 
Pierwotnie aleja kasztanowa po stronie W silnie przerzedzona, widoczne rozległe rany po cięciach z rozkładem 

drewna, dobrze wykształcona korona drzew, żywotnośd 60%. 
 

ZALECENIA 

 
Ze względu na liczne wjazdy na posesje utrudnione zrealizowanie nasadzeo uzupełniających, szczególnie po stronie 

zachodniej, ewentualne niewielkie nasadzenia uzupełniające po stronie wschodniej. 
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Mapa 10. Lokalizacja alei nr 10, Boguszyny 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 11  data 03.07.2014  

lokalizacja  Aleja na wjeździe do Pełczyc  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 01.992  E 15 17.795  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 02.096  E 15 17.894  

długośd 
(m) 

226  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

7  
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5-2  
rozstaw 

drzew (m) 
6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                        50              50  

liczba drzew strona W  ile 32  strona  E ile 35  razem 67  
pierśnica 

(cm) 
17 - 80  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
-  
  

 - 

OPIS 

 
Po stronie W znajduje się 32 Jesionów wyniosłych, po stronie E 35 śliwowiśni. Jesiony o średnim obwodzie w pierśnicy 

80cm, śliwowiśnie 17 – 25 cm. Drzewa ładnie ukształtowane, zdrowa korona i pieo. 
 

ZALECENIA 

 
Drzewa w bardzo dobrym stanie nie wymagają cięd pielęgnacyjnych, jednakże ze względu na bliskośd jesionów od 

jezdni istotne jest systematyczne sprawdzanie ich stanu.  
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Mapa 11. Lokalizacja alei nr 11, Pełczyce 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 12  data 03.07.2014  

lokalizacja Boczna droga za Płotnem w kierunku na Bolewice  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 05.371 E 15 18.539  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 05.299 E 15 18.584  

długośd 
(m) 

110  w zarządzie gmina  nawierzchnia kamienna  

szerokośd 
alei (m) 

5  
szerokośd 
skrajni (m) 

1  
rozstaw 

drzew (m) 
4  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

90    10                                    

liczba drzew strona E  ile 17  strona W  ile 19  razem 36  
pierśnica 

(cm) 
265  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -    

 
   

OPIS 

Dębowa aleja z niewielką domieszką dębu czerwonego, w bardzo dobrym stanie. Ze względu na lokalizację, wskazane 
jest ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na cięciu w koronie. 

ZALECENIA 

 
 W trakcie działao pielęgnacyjnych należy zaniechad podkrzesywania i prześwietlania korony, zaleca się przycięcie 

korony od góry max 15 %  
 

 

 

Mapa 12. Lokalizacja alei nr 12, boczna droga za Płotnem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 13  data 03.07.2014  

lokalizacja Droga nr 151 od Płotna do Lubiany  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 05.454 E 15 18.386  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 05.980 E 15 20.054  

długośd 
(m) 

2100  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

16  
szerokośd 
skrajni (m) 

6  
rozstaw 

drzew (m) 
8-12  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. 

D
B 

DC 
L
D 

LS 
K
A 

B
Z 

KL KJ JW. 
B
K 

G
B 

JS OC 
T
P 

W
I 

J
A 

W
I 

RO I 

              
35
  

        65                

liczba drzew strona 
NW

  
ile 

161
  

strona SE  ile 
143

  
razem 

304
  

pierśnica 
(cm) 

165  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jesion wyniosły 
Klon zwyczajny 

  

15 
10  

OPIS 

Pierwsza częśd od strony Płotna na długości 245 m – szpaler, dalszą częśd tworzy aleja z  lukami 20%.  

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające.  
 

 

 

Mapa 13. Lokalizacja alei nr 13, kierunek: Płotno - Lubiana 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 36 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 14  data 10.07.2014  

lokalizacja Droga 151 w Lubianie  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 06.022  E 15 20.222  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 06.044  E 15 20.484  

długośd 
(m) 

351  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

12  
szerokośd 
skrajni (m) 

4  
rozstaw 

drzew (m) 
5- 8  

liczba drzew 
za rowem 

29  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      7        3          90                

liczba drzew strona S  ile 28  strona N  ile 23  razem 51  
pierśnica 

(cm) 
 160 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Aleja z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
-  
  

-  

OPIS 

 
Aleja przebiegająca przez miejscowośd w pierwszej części jesionowa, za zakrętem na Nadarzyn szpaler 

lipowy.  Zdrowy pieo, dobrze wykształcona korona, ze względu na wjazdy na posesje brak możliwośd uzupełnienia 
niewielkich luk. 

 

ZALECENIA 

W razie cięd pielęgnacyjnych zaniechad podkrzesywania korony  
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Mapa 14. Lokalizacja alei nr 14, Lubiana 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 15  data 10.07.2014   

lokalizacja Droga za Lubianą na N  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 6'12.56 E 15°20'32.28" 

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 6'26.76" E 15°20'38.47"  

długośd 
(m) 

839  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

 15 
szerokośd 
skrajni (m) 

 6 
rozstaw 

drzew (m) 
8  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

              25          75                

liczba drzew strona W  ile 67  strona  E ile 79  razem 146  
pierśnica 

(cm) 
165  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jesion wyniosły  

   
16  

OPIS 

Aleja za Lubianą w kierunku na Nadarzyn. Występuje posusz w koronach drzew, aleja w dobrym stanie niewielkie luki 
wynoszące 10 %  

ZALECENIA 

Usunięcie posuszu z koron, uzupełnienie luk jesionem. 
 

 

 

Mapa 15. Lokalizacja alei nr 15, kierunek: droga na N za Lubianą 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 16  data 10.07.2014   

lokalizacja Droga od Pełczyc do rozwidlenia na Jagów i Chrapowo  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 02.984  E 15 17.021  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 02.881 E 15 17.581  

długośd 
(m) 

648  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

12  
szerokośd 
skrajni (m) 

4  
rozstaw 

drzew (m) 
8-14  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                            100            

liczba drzew strona  S ile 41  strona N  ile 64  razem 105  pierśnica (cm) 190  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Topola biała/czarna   

  
25  

OPIS 

 
Aleja składa się z topoli kanadyjskiej z domieszką topoli balsamicznej. Widoczne rozległe cięcia konarów. Drzewa z 

ranami, silnie podkrzesane co przesunęło środek ciężkości do góry. 
 

ZALECENIA 

 
Uzupełnienie luk gatunkami rodzimymi np. topoli czarnej, białej.  Sukcesywne zastępowanie topoli kanadyjskiej i 
balsamicznej gatunkami rodzimymi.   Istotna jest kontrola stanu drzew i sukcesywne zastępowanie zamierających 
drzew rodzimymi gatunkami. W przypadku cięd pielęgnacyjnych zaniechad podkrzesywania, należy wykonad cięcia 

redukujące koronę od góry 15%. 
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Mapa 16. Lokalizacja alei nr 16, Kierunek od Pełczyc w stronę rozwidlenia na Jagów i Chrapowo 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 17  data 10.07.2014   

lokalizacja Droga od Pełczyc w stronę Jagowa  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 02.994 E 15 16.968  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 03.526 E  15 15.463 

długośd 
(m) 

1900  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

9  
szerokośd 
skrajni (m) 

3  
rozstaw 

drzew (m) 
12  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS DB 

D
C 

LD LS 
K
A 

B
Z 

K
L 

KJ JW 
B
K 

GB JS OC TP WI 
J
A 

WI RO I 

 2      1        1             
95
  

        
 
1 

liczba drzew strona N  ile 
112

  
strona S  ile 69  razem 

181
  

pierśnica (cm) 190 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zły stan zachowania Zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Topola biała/czarna/osika  

  
75  

OPIS 

 
Strona S jest przerzedzona, aleja z lukami 40%. Widoczne rozległe rany po cięciach konarów, oberwana kora, widoczny 

rozkład drewna. Korony drzew z niewielkim posuszem. Występują topole o średnicy w pierśnicy ponad 300 cm. 
 

ZALECENIA 

 
Nasadzenia 50 drzew po stronie S, aleja wymagana systematycznej kontroli stanu zadrzewieo, ze względu na istniejące 
rozległe rany duże prawdopodobieostwo pogorszenia stanu zdrowotnego. W razie kolejnych cięd pielęgnacyjnych (w 
kolejnych latach) należy zaniechad podkrzesywania i zredukowad koronę od góry o 10%. Uzupełnienie luk gatunkami 
rodzimymi topoli (czarnej, białej), istotna kontrola stanu zdrowotnego alei i sukcesywne zastępowanie zamierających 

drzew rodzimymi gatunkami. 
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Mapa 17. Lokalizacja alei nr 17, Pełczyce - Jagowo 

 

 

 

 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 44 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 18  data 10.07.2014   

lokalizacja Szpaler  przed Jagowem odchodzący od drogi Pełczyce – Jagowo na E 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 03.320 E 15 16.245  

wsp. punktu  
koocowego 

N  53 03.325 E 15 16.392  

długośd 
(m) 

187  w zarządzie gmina  nawierzchnia gruntowa  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

1  
rozstaw 

drzew (m) 
1,5  

liczba drzew 
za rowem 

 brak 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

40                  5      55                

liczba drzew strona N  ile 49  strona -  ile -  razem 49  
pierśnica 

(cm) 
155  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
 - 
  

-  

OPIS 

Szpaler przed Jagowem przy gruntowej ścieżce oddzielającej pola. Pomimo licznych odrostów  dobrze widoczny 
pierwotny układ założenia. Drzewa o zdrowych pniach i koronie. 

ZALECENIA 

 
Ze względu na mało uczęszczaną drogę nie są konieczne cięcia czy usuwanie odrostów tworzących gęste 

zakrzaczenia, urozmaicający rolniczy krajobraz.  
 

 

 

Mapa 18. Lokalizacja szpaleru przed Jagowem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 19  data 10.07.2014   

lokalizacja Jagów  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 03.642  E 15 14.905  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 03.931  E  15 14.538 

długośd 
(m) 

710  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

5,5  
szerokośd 
skrajni (m) 

2  
rozstaw 

drzew (m) 
10  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

1    1    6  89                          3    

liczba drzew strona W  ile 75  strona E  ile 75  razem 150  
pierśnica 

(cm) 
240  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Dobry   stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
 - 
  

-  

OPIS 

Odległośd szpalerów od jezdni po W 3 – 3,5m, po E 0,5 – 1m. Występują znaczne ubytki (rozkład drewna, dziuple) pni 
przy podstawie u 10%  kasztanowców. Korony zdrowe, dobrze wykształcone bez posuszu.  

ZALECENIA 

 
Zalecana jest ekspertyza przy użyciu specjalistycznego sprzętu drzew z widocznym rozkładem drewna u podstaw pni, 

aby dokładnie stwierdzid czy drzewo rokuje na przyszłośd i czy nie stwarza zagrożenia dla mieszkaoców. Ze względu na 
bliskośd od siedzib ludzkich i dróg uczęszczanych przez mieszkaoców istotna jest coroczna  kontrola stanu drzew. 

  

 

 

Mapa 19. Lokalizacja alei nr 19, Jagów 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 20  data 10.07.2014   

lokalizacja Droga od Chrapowa w stronę Pełczyc  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 02.969  E 15 17.004  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 02.906 E 15 16.072  

długośd 
(m) 

1050  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

9  
szerokośd 
skrajni (m) 

3  
rozstaw 

drzew (m) 
7  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                          2  98            

liczba drzew strona N  ile 48  strona  S ile 54  razem 102  pierśnica (cm) 208  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dostateczny  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Topola   

   
25  

UWAGI 

 
Występuje 15% drzew o średnicy 3,50 m – 4,00 m.  

Dewastacyjne cięcia korony: duże rany, rozległe oberwania kory.  
 

ZALECENIA 

 
Aleja wymagana systematycznej kontrola stanu drzew, ze względu na istniejące rozległe rany duże 

prawdopodobieostwo pogorszenia stanu zdrowotnego zadrzewieo (bliskośd uczęszczanej jezdni stwarza dodatkowe 
ryzyko) . W razie kolejnych cięd pielęgnacyjnych (w kolejnych latach) należy zaniechad podkrzesywania i zredukowad 
koronę od góry o 10%. Uzupełnienie luk gatunkami rodzimymi topoli (czarnej, białej), istotna kontrola stanu drzew i 

sukcesywne zastępowanie zamierających drzew rodzimymi gatunkami. 
 

 

 

Mapa 20. Lokalizacja alei nr 20, kierunek: Pełczyce - Chrapowo 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 21  data 10.07.2014   

lokalizacja Droga nr rozpoczyna się w Sarniku w stronę Płonna 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 00.042 E 15 18.275  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 00.051 E 15 16.980  

długośd 
(m) 

1500  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-3  
rozstaw 

drzew (m) 
5-10  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      2  40                    58            

liczba drzew strona N  ile 106  strona S  ile 123  razem 229  pierśnica (cm) 220  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Lipa szerokolistna  

  
20  

UWAGI 

 
Lipy w bardzo dobrym stanie, topole po nadmiernych cięciach korony,  rozległe rany. W koronach topoli występuje 

posusz na większości drzew od 20 – 50%  
 

ZALECENIA 

 

Usunięcie posuszu z koron topoli,  konieczna coroczna kontrola stanu zdrowia drzew, szczególnie topoli. Zaleca się 

systematyczne uzupełnianie strony S, gdzie rośnie topola, lipą szerokolistną. 

 

 

 

Mapa 21. Lokalizacja alei nr 21 przy drodze za Sarnikiem 

 

 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 52 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 22  data 10.07.2014   

lokalizacja Będargowo  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 01.053 E 15 22.217  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 01.404 E 15 22.023  

długośd 
(m) 

710  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

 6 
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5  
rozstaw 

drzew (m) 
6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

1      15  45   29             4              6  

liczba drzew strona E  ile 38  strona W  ile 30  razem 68  
pierśnica 

(cm) 
175  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dostateczny  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 Lipa szerokolistna 15  

UWAGI 

Kasztanowce i dęby po dewastacyjnych cięciach – stan zdrowotny zły. Obwód w pierśnicy kasztanowców ponad 3m. Ze 
względu na wjazdy na posesje nie jest możliwe nasadzenie  uzupełniając całkowicie aleję.  

ZALECENIA 

 
Zaniechanie podkrzesywania koron, kasztanowce wymagają badao specjalistycznym sprzętem, aby wykluczyd ryzyko 

upadu. Zaleca się redukcję koron lip od góry o 20%.  
 

 

 

Mapa 22. Lokalizacja alei nr 22, Będargowo 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 23  data 18.07.2014   

lokalizacja Szpaler prowadzący w kierunku jeziora naprzeciwko Będargowca 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 00.596 E 15 22.910  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 00.644  E 15 23.150  

długośd 
(m) 

320  w zarządzie gminna  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

2  
rozstaw 

drzew (m) 
7  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

        100                                

liczba drzew strona -  ile  - strona  S ile 26  razem 26  
pierśnica 

(cm) 
225  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
-  
  

-  

OPIS 

 Szpaler lipowy znajdujący się przy mało uczęszczanej bocznej drodze w pobliżu zbiornika wodnego. Drzewa o 
kolumnowym pokroju, zdrowe pnie i korony. 

ZALECENIA 

 
Ze względu na mało uczęszczaną drogę i bardzo dobry stan drzew nie zaleca się silnych cięd pielęgnacyjnych czy innych 

działao redukujących korony 

 

 

 

Mapa 23. Lokalizacja szpaleru w pobliżu Będargowca 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 24  data 18.07.2014    

lokalizacja Przy granicy gminy 

wsp. punktu  
początkowego 

N 52 59.102  E 15 25.569  

wsp. punktu  
koocowego 

N 52 59.578  E 15 25.595  

długośd 
(m) 

900  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

4  
szerokośd 
skrajni (m) 

 0,5 
rozstaw 

drzew (m) 
6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

55                        45                

liczba drzew strona E  ile 86  strona W ile 67  razem 153  
pierśnica 

(cm) 
265  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Dąb szypułkowy 
Jesion wyniosły   

 

12 
10  

UWAGI 

Piękna aleja dębowo – jesionowa, wstępuje 35 % dębów o obwodzie w pierśnicy od 3,38 – 4,60 m. Pozostałe drzewa o 
obwodzie w pierśnicy średnio 265 cm. 

ZALECENIA 

Aleja rekomendowana do objęcia ochroną pomnikową.  
 

 

 

Mapa 24. Lokalizacja alei za Jarosławskiem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 25  data 18.07.2014    

lokalizacja Szpaler od skrzyżowania w Sarniku w kierunku na Niesporowice  

wsp. punktu  
początkowego 

N 52 59.555  E 15 18.434  

wsp. punktu  
koocowego 

N 52 59.759 E 15 19.217  

długośd 
(m) 

654  
w 

zarządzie 
powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

2,5  
rozstaw 

drzew (m) 
8 - 10 

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                  100                     

liczba drzew strona -  ile -  strona NE ile 33  razem 33  
pierśnica 

(cm) 
221  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Klon jawor   

  
8 

OPIS 

 
Szpaler jesionowy z widocznymi ranami po cięciach o średnicy ponad 15 cm, zdrowe, dobrze wykształcone korony. 
Braki w alei wynoszą 20%,  występują drzewa o obwodzie w pierśnicy ponad 300 cm.  Brak możliwości wykonania 

nasadzeo po drugiej stronie ulicy ze względu na występujące linie wysokiego napięcia. 
 

ZALECENIA 

 
Zaniechad podkrzesywania i prześwietlania koron drzew, należy wykonad nasadzenia uzupełniające szpaler.   

 

 

 

Mapa 25. Lokalizacja szpaleru pomiędzy Sarnikiem, a Niesporowicami 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 25  data 18.07.2014    

lokalizacja Niesporowice  

wsp. punktu  
początkowego 

N 52 59.149 E  15 19.755 

wsp. punktu  
koocowego 

N 52 58.893 E 15 20.055  

długośd 
(m) 

608  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

2  
rozstaw 

drzew (m) 
4-6  

liczba drzew 
za rowem 

 brak 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      24  76  1   1            2               

liczba drzew strona E  ile 40  strona W  ile 40  razem 80  
pierśnica 

(cm) 
182  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Lipa szerokolistna  

  
10  

OPIS 

 
Drzewa zdrowe z pięknymi koronami, pokrój kolumnowy (po przeprowadzanych we wcześniejszych latach cięciach). 

Braki w alei wynoszą 20%, ze względu na wjazdy na posesje ograniczona możliwośd wykonania nasadzeo.  
Korony kolidują z liniami wysokiego napięcia.  

 

ZALECENIA 

 
Należy wykonad cięcia redukujące korony od góry o 15 – 20%, jednakże zaniechad cięd prześwietlających i 

podkrzesywania koron. 
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Mapa 26. Lokalizacja alei w Niesporowicach 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 27  data 18.07.2014    

lokalizacja Przed Sarnikiem w stronę Pełczyc  

wsp. punktu  
początkowego 

N 52 59.759 E 15 19.217  

wsp. punktu  
koocowego 

N 52 59.149  E 15 19.755  

długośd 
(m) 

1300  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

2  
rozstaw 

drzew (m) 
10  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

1      2       1     95           1           

liczba drzew strona   ile 63  strona   ile 59  razem 122  
pierśnica 

(cm) 
172  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Dobry   stan zachowania Zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Klon jawor   

  
 30 

OPIS 

 
Piękna jaworowa aleja, drzewa ze zdrową dobrze ukształtowaną koroną i zdrowymi pniami. W alei występują 

niewielkie luki wynoszące 15%  
 

ZALECENIA 

 

Usunąd suche konary znad jezdni u dwóch dębów szypułkowych przed Sarnikiem. Nasadzenia uzupełniające braki w 
alei. 

 

 

 

Mapa 27. Lokalizacja alei pomiędzy Sarnikiem, a Łyskowem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 28  data 18.07.2014    

lokalizacja Chrapowo 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 02.818 E 15 15.140  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 02.743  E 15 14.533  

długośd 
(m) 

700  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

5  
szerokośd 
skrajni (m) 

3-4  
rozstaw 

drzew (m) 
1,5-4  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

          8              87      5          

liczba drzew strona S  ile 43  strona N  ile 3  razem 46  
pierśnica 

(cm) 
10- 180  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Dobry   stan zachowania Fragmenty 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

  
Jesion wyniosły  

  
10  

OPIS 

Po stronie S nasadzone 32 młode jesiony o wys. 1m, rozstaw drzew:1,5, odl od jezdni 4m 

ZALECENIA 

Wykonanie nasadzeo po stronie S  
 

 

 

Mapa 28. Lokalizacja alei nr 28, Chrapowo 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 29  data 18.07.2014    

lokalizacja Płotno  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 5'26.65" E 15°18'19.08"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 5'25.47"  E 15°18'8.00"  

długośd 
(m) 

263  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

7  
szerokośd 
skrajni (m) 

2-4  
rozstaw 

drzew (m) 
2-10  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

5          75    20                          

liczba drzew strona N  ile 20  strona S  ile 14  razem 34  
pierśnica 

(cm) 
160  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny  dobry stan zachowania przerzedzona 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Kasztanowiec zwyczajny   

  
20  

OPIS 

Aleja na wyjeździe z Płotna w kierunku na Lubianę, przerzedzona, szczególnie po stronie S 

ZALECENIA 

 
Nasadzenia odtwarzające aleję, w Płotnie ograniczona możliwośd dokonania nasadzeo ze względu na wjazdy na 

posesje. 
 

 

 

Mapa 29. Lokalizacja alei nr 29, Płotno 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 30  data 02.09.2014  

lokalizacja przed Nadarzynem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 6'52.71"  E 15°20'13.81’’  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 6'54.92’’ E 15°20'22.32"  

długośd 
(m) 

152  w zarządzie gmina  nawierzchnia Rów  

szerokośd 
alei (m) 

4   
szerokośd 
skrajni (m) 

1  
rozstaw 

drzew (m) 
3 

liczba drzew 
za rowem 

44  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

1                        99                

liczba drzew strona E  ile 22  strona W  ile 20  razem 44  
pierśnica 

(cm) 
140  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  15  

OPIS 

Aleja jesionowa po obu stronach zarośniętego rowu, drzewa mają zdrową koronę i pieo, występują luki  

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupelniające  
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Mapa 30. Lokalizacja szpaleru przed Nadarzynem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 31  data 02.09.2014  

lokalizacja przed Nadarzynem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 6'50.94"  E 15°20'22.33"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 6'59.91"  E 15°20'43.78"  

długośd 
(m) 

460  w zarządzie gmina  nawierzchnia rów  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

-  
rozstaw 

drzew (m) 
3,5  

liczba drzew 
za rowem 

56  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                        100                

liczba drzew strona W  ile 56  strona -  ile -  razem 56  
pierśnica 

(cm) 
180  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 - -  

OPIS 

Szpaler przy zarośniętym rowie, drzewa w bardzo dobrym stanie z ładnie ukształtowaną koroną i zdrowych pniach   

ZALECENIA 

Szpaler nie wymaga nasadzeo uzupełniających   
 

 

 

Mapa 31. Lokalizacja szpaleru przed Nadarzynem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 32  data 02.09.2014  

lokalizacja Przed Nadarzynem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 6'53.76  E 15°20'10.61 

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 6'58.28  E 15°20'9.63  

długośd 
(m) 

182  
w 

zarządzie 
gmina  nawierzchnia rów  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

-  
rozstaw 

drzew (m) 
12  

liczba drzew 
za rowem 

wszystkie  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                        100                

liczba drzew strona E  ile 8  strona -  ile -  razem 8  
pierśnica 

(cm) 
235 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny  dobry stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  12  

OPIS 

 Przerzedzony szpaler przed Nadarzynem przy zarośniętym rowie. Drzewa w dobrym stanie, widoczny posusz w 
koronach 

ZALECENIA 

 
Nie ma potrzeby usuwania czy wykonywania cięd pielęgnacyjnych ze względu na lokalizację szpaleru, wykonanie 

nasadzeo uzupełniających. 
 

 

 

Mapa 32. Lokalizacja szpaleru przed Nadarzynem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 33  data 02.09.2014  

lokalizacja Owocowa aleja przed Ługowem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 15°18'43.40"  E 15°19'35.77"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 1'52.81"  E 15°19'16.52"  

długośd 
(m) 

833  w zarządzie powiat nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

4 
szerokośd 
skrajni (m) 

1-2  
rozstaw 

drzew (m) 
12  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                          100              

liczba drzew strona W  ile 24  strona E  ile 18  razem 42  pierśnica (cm) 30 - 50  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jabłoo domowa  30  

OPIS 

Znajdująca się przed Ługowem przerzedzona aleja drzew owocowych 

ZALECENIA 

Zalecane nasadzenia jabłoni odtwarzające pierwotny układ założenia alejowego 
 

 

 

Mapa 33. Lokalizacja alei nr 33 przed Ługowem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 34  data 30.08.2014  

lokalizacja Za Będargowo kol.  

wsp. punktu  
początkowego 

N 52°59'55.01" E 15°22'0.76"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 0'6.89" E 15°22'10.36"  

długośd 
(m) 

408  w zarządzie gmina  nawierzchnia gruntowa/bruk  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-2 
rozstaw 

drzew (m) 
12  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

98            2                            

liczba drzew strona W  ile 30  strona -  ile -  razem 30  
pierśnica 

(cm) 
80  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Szpaler przy bocznej drodze za Będargowem, droga po części brukowa i gruntowa, szpaler z niewielkimi lukami w 
bardzo dobrym stanie zdrowotnym  

ZALECENIA 

 
Ze względu na znikomą częstotliwośd uczęszczania nie ma konieczności usuwania drzew czy wykonywania silnych 

cięd pielęgnacyjnych.  
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Mapa 34. Lokalizacja szpaleru za Będargowo kol. 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 35  data 25.08.2014  

lokalizacja Szpaler za Będargowo kol. oddzielający pola  

wsp. punktu  
początkowego 

N 52°59'54.10" E 15°22'0.66"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 52°59'53.96"  E 15°21'47.96"  

długośd 
(m) 

236  w zarządzie prywatna  nawierzchnia gruntowa  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5  
rozstaw 

drzew (m) 
4-6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

100                                        

liczba drzew strona E  ile  26 strona W  ile 0  razem 26  
pierśnica 

(cm) 
200  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta   

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Dębowy szpaler oddzielający pola uprawne przy gruntowej ścieżce, drzewa pięknie ukształtowane, zdrowe pnie i 
korony.  

ZALECENIA 

Brak   
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Mapa 35. Lokalizacja szpaleru dębowego za Beargowo kol. 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 36  data 25.08.2014  

lokalizacja Krzynki   

wsp. punktu  
początkowego 

N 52°59'32.34"  E 15°22'10.45"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 52°59'18.17"  E 15°22'28.03"  

długośd 
(m) 

500  w zarządzie powiat nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-4  
rozstaw 

drzew (m) 
5  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

          100                              

liczba drzew strona  W ile 12  strona  E ile 0  razem 12  
pierśnica 

(cm) 
115  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Kasztanowiec zwyczajny  8  

OPIS 

Szpaler znajdujący się w miejscowości Krzynki, utrudnione wykonanie nasadzeo ze względu na liczne wjazdy na 
posesje  

ZALECENIA 

Wykonanie nasadzeo w miejscach, gdzie jest to możliwe 
 

 

 

Mapa 36. Lokalizacja alei nr 36, Krzynki 



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 82 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 37  data 28.08.2014  

lokalizacja Aleja w kierunku na Przekolno  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 3'29.57"  E 15°21'34.63"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 2'56.78"  E 15°22'27.39"  

długośd 
(m) 

1485  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5  
rozstaw 

drzew (m) 
6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

              10              90            

liczba drzew strona N  ile 52  strona  S ile 20  razem 72  pierśnica (cm) 200  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Z lukami/ ślady 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Klon zwyczajny  30  

OPIS 

Strona S ślady zadrzewienia, występują pojedyncze drzewa. Strona N z lukami, drzewa z dobrze ukształtowaną, 
zdrową  koroną. 

ZALECENIA 

 
Uzupełnienie nasadzeniami 

  

 

 

Mapa 37. Lokalizacja alei przed Przekolnem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 38  data 25.09.2014  

lokalizacja Przekolno  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 2'57.41"  E 15°22'34.01"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 2'53.70"  E 15°22'29.25"  

długośd 
(m) 

137  w zarządzie gmina  nawierzchnia bruk  

szerokośd 
alei (m) 

4  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
3-5  

liczba drzew 
za rowem 

 brak 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

      100                                  

liczba drzew strona  W ile 15  strona E  ile 17  razem 22  
pierśnica 

(cm) 
180  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Lipa drobnolistna  10  

OPIS 

Krótka alejka przy mało uczęszczanej drodze, drzewa z ubytkami i widocznym rozkładem drewna, widoczne rany po 
przeprowadzonych cięciach.  

ZALECENIA 

 
Ze względu na mało uczęszczaną drogę przy której znajduje się aleja, drzewa nie wymagają radykalnych cięd  

   

 

 

Mapa 38. Lokalizacja alei nr 38, Przekolno 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 39  data 25.09.2014  

lokalizacja Aleja w Przekolnie  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 2'57.61"  E 15°22'33.83"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 2'58.34"  E  15°22'46.07" 

długośd 
(m) 

232  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

7  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-3  
rozstaw 

drzew (m) 
3-6  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

          30    20    20      20               10 

liczba drzew strona N  ile 16  strona  S ile 27  razem 43  
pierśnica 

(cm) 
20-200  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Kasztanowiec biały  20  

OPIS 

Pierwotnie aleja kasztanowa (najstarsze drzewa) obecnie występuje duże zróżnicowanie gatunkowe jak i wiekowe. 
Nasadzenia ograniczone ze względu na wjazdy na posesja, ale możliwe.  

ZALECENIA 

Nasadzenia  
 

 

 

Mapa 39. Lokalizacja alei nr 39, Przekolno 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 40  data 28.08.2014  

lokalizacja szpaler za Jarosławskiem 

wsp. punktu  
początkowego 

N 52°59'32.89"  E 15°25'35.07"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 52°59'3.24"  E 15°25'36.56"  

długośd 
(m) 

200  w zarządzie gmina  nawierzchnia bruk  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

2  
rozstaw 

drzew (m) 
5  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

        95                      5          

liczba drzew strona -  ile -  strona E  ile  15 razem 15  
pierśnica 

(cm) 
170  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania zwarta  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 - -  

OPIS 

Szpaler z licznymi odroślami, drzewa o zdrowej, dobrze ukształtowanej koronie. Ze względu na lokalizację nie ma 
potrzeby oczyszczania zadrzewienia z piętrowej roślinności 

ZALECENIA 

 Brak 

 

 

 

Mapa 40. Lokalizacja szpaleru za Jarosławskiem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny  41 data 20.09.2014  

lokalizacja Boczna ścieżka odchodząca od drogi Pełczyce - Chrapowo  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 2'55.72"  E 15°16'38.37"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 2'41.54"  E 15°16'52.95"  

długośd 
(m) 

596  w zarządzie gmina  nawierzchnia grunt  

szerokośd 
alei (m) 

4  
szerokośd 
skrajni (m) 

1  
rozstaw 

drzew (m) 
10  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS OC TP WI JA WI RO I 

                            100            

liczba drzew strona W  ile 25  strona E  ile 26  razem 51  pierśnica (cm) 170  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny b. dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 - -  

OPIS 

Aleja przy rzadko uczęszczanej drodze, nie ma potrzeby przeprowadzania cięd korygujących  

ZALECENIA 

 - 
 

 

 

Mapa 41. Lokalizacja alei nr 41 pomiędzy Pełczycami, a Chrapowem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 42  data 20.09.2014  

lokalizacja Aleja pomiędzy Pełczyce – Wierzchno – granica gminy  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53° 1'45.85"  E 15°17'32.43"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53° 1'2.22"  E 15°16'25.04"  

długośd 
(m) 

1758  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

15  
szerokośd 
skrajni (m) 

5-7  
rozstaw 

drzew (m) 
6-8  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC 

L
D 

LS KA 
B
Z 

KL KJ JW. 
B
K 

GB JS OC 
T
P 

WI 
J
A 

WI RO I 

      1         4         95                

liczba drzew strona 
NE

  
ile 

153
  

strona 
SW

  
il
e 

229
  

razem 
382

  
pierśnica 

(cm) 
60-100  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  30  

OPIS 

Od punktu  53° 1'45.85" N15°17'32.43" E do  53° 1'30.69"N15°17'19.39"E szpaler, dalsza częśd tworzy aleję.  

ZALECENIA 

 
Nasadzenia uzupełniające 
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Mapa 42. Lokalizacja alei pomiędzy Pełczyce - Wierzchno - granica gminy 
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5. DANE STATYSTYCZNE 

Na obszarze gminy Pełczyce zinwentaryzowano 42 zadrzewienia przydrożne. Sumaryczna 

długość wszystkich zadrzewień wynosi 28 891 m (50 m – 2469 m) i zawiera 3 618 drzew (8 – 

382) o średnim obwodzie w pierśnicy pomiędzy 150 – 250 cm (od 10 cm do 470 cm), średnia 

odległość drzew od krawędzi jezdni waha się od 1 – 3 m. 

 

 

 

obwód w pierśnicy (cm) 

250- 300

150-250

50-150

>50

szerokośd skrajni  

>1 m

1 - 3 m

3 m<
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Ogólny stan zdrowotny zadrzewień liniowych w gminie ocenia się jako dobry,  natomiast pod 

względem stanu zachowania w gminie przeważają aleje stan zachowania aleje zwarte z 

lukami (30% luk). 

Poniżej przedstawiono kategorie oceny stanu zdrowotnego: 

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. 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono kategorie oceny stanu zachowania zadrzewień przydrożnych: 

zwarta pełna - 0 - 20% 

stan zdrowotny 

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zły

zróżnicowany
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zwarta z lukami - 21 - 40% 

przerzedzona - 41 - 60% 

fragmenty - 60 - 80% 

ślady - 81 - 99% 

 

 

 

Większość zadrzewień przydrożnych (około 60%) znajduje się przy drogach powiatowych, na 

drugim miejscu pod względem częstotliwości występowania drzew znalazły się drogi gminne 

przy których prawie dwa razy częściej występują zadrzewienia niż przy drodze wojewódzkiej 

przebiegającej przez gminę. Najmniejsza ilość alej znajduje się na terenach prywatnych. 

 

 

stan zachowania 

zwarta pełna

zwarta z lukami

przerzedzona

fragmenty

ślady

Zarządca terenu 

gmina

powiat

województwo

prywatne
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Gatunkiem dominującym na terenie gminy jest jesion wyniosły którego udział w 

drzewostanie wynosi 29%, na drugim miejscu znalazła się topola której udział wynosi 13 % 

na trzecim natomiast lipa szerokolistna i dąb szypułkowy o udziale 12% 
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6. WYKAZ ZADRZEWIEŃ O SZCZEGÓLNYCH WALORACH 

KRAJOBRAZOWYCH 

 

Aleja nr 2 – w skład alei wchodzą 3 dęby szypułkowe o wymiarach ponad 400 cm – wymiary 

pomnikowe 

Aleja nr 17 – w skład alei wchodzą topole o pierśnicy ponad 350 cm 

Aleja nr 20 – w alei występuje 15% topoli o pierśnicy 350 - 420 cm 

Aleja nr 22 – w alei znajduje się kasztanowiec zwyczajny o pierśnicy ponad 300 cm - 

wymiary pomnikowe 

Aleja nr 24 – w alei występuje 35% dębów o pierśnicy ponad 350 – 460 cm, pozostałe drzewa 

o średnim obwodzie w pierśnicy 250 cm. Wymiary pomnikowe dębów (300cm) i jesionów 

(250cm) 

Aleja nr 25 – w skład alei wchodzi 15%  jaworów o pierśnicy ponad 270 cm – wymiary 

pomnikowe 
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7. MIEJSCA KONFLIKTOWE 

Na terenie gminy są planowane inwestycje drogowe, w roku 2015 będą prowadzone prace 

przebudowujące w Bolewicach, przy wjeździe do Bolewic od strony Bukwicy znajduje się 

krótka aleja z pięknymi lipami w bliskiej odległości od jezdni. W przypadku kiedy prace będą 

wykonywane w tej części drogi konieczne jest wydzielenie strefy rzutu korony z komunikacji 

co ma na celu zabezpieczenie strefy korzeniowej. W roku 2014 prowadzone były prace 

przebudowujące drogi nr 151 odc. Płotno-Pełczyce i  drogi nr 151 w m. Pełczyce, ul. 

Starogrodzka, jednakże ze względu na szeroki pas drogowy prace nie stanowiły zagrożenia 

dla drzew.  

Miejscami potencjalnie konfliktowymi są ruchliwe drogi powiatowe i drogi gminne, gdzie 

główny problem stanowi wąski pas drogowy i drzewa w skrajni. W przypadku przebudowy 

dróg powiatowych lub gminnych (w kolejnych latach), gdzie pas drogowy zwykle nie 

przekracza 3 m, konieczne jest należyte zabezpieczenie drzew w czasie inwestycji poprzez 

wydzielenie strefy rzutu korony drzew z komunikacji. Poważnym zagrożeniem są prace 

ziemne prowadzone w pobliżu systemu korzeniowego. Przy prowadzonych wykopach często 

korzenie zostają trwale uszkodzone, powstałe rany stają się początkiem procesu 

chorobotwórczego i rozpoczynają proces obumierania. Właściwym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie metod „bezwykopowych” lub prowadzenie wykopu w pobliżu drzewa ręcznie, 

czyli za pomocą łopaty. 

Jeżeli inwestycja drogowa będzie wymagała wycinki drzew, wówczas należy przeprowadzić 

w odpowiednim czasie oględziny przez wyspecjalizowaną w tej tematyce osobę lub 

ekspertyzy na występowanie chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów i wykonanie 

nasadzeń zastępczych, zalecane jest sadzenie drzew w wieku 10 lat i ilości większej (o ile jest 

to możliwe) niż ilość usuniętych drzew. 
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8. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W GMINIE 

 

 Systematyczne uzupełnianie luk w alejach gatunkami je budującymi, 

 Odtwarzanie szczątkowych alej i szpalerów przy uwzględnieniu lokalnych warunków 

przestrzennych, 

 Stopniowe zastępowanie drzew obcego pochodzenia ( głównie topoli kanadyjskiej i 

topoli balsamicznej) gatunkami rodzimymi dopasowanymi wielkością i tempem 

wzrostu do lokalnych warunków środowiskowych, 

 Prowadzenie prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych drzew alejowych w celu 

poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenia stanu zdrowotnego drzew 

i ich statyki, 

 Odstąpienie od wcześniejszej praktyki nadmiernej redukcji koron (redukcja korony nie 

może przekraczać 30% ), 

 Odstąpienie od podkrzesywania koron, usuwanie dolnych konarów powoduje 

podniesieni ciężkości korony i zaburza statykę drzewa, 

 Zachowanie pasów krzewiastych zarośli jako bazy pokarmowej, miejsc rozrodu i 

schronienia licznych drobnych ssaków i ptaków, 

 Kontynuowanie praktyki nasadzeń zastępczych w miejscach po wyciętych drzewach, 

 Kontynuowanie przez Urząd Miasta sadzenia i ochrony drzew przy drogach. 

 

 

  



 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Pełczyce 100 

9. PODSUMOWANIE 

Na terenie gminy Pełczyce zinwentaryzowano 42 zadrzewienia przydrożne przy drogach 

różnej rangi o łącznej długości 28 891 m, gdzie najkrótsza aleja jest długości 50 m, natomiast 

najdłuższa 2469m. Łączna ilość drzew w zadrzewieniach przydrożnych wynosi 3 618 drzew, 

najmniejsza ilość drzew w alei wynosi 8 drzew, natomiast najwięcej 382. Średni obwód w 

pierśnicy ( na wysokości 130 cm) drzew w gminie mieści się w przedziale od 150 – 250 cm.  

Średnia odległość drzew od krawędzi jezdni waha się od 1 – 3m, ze względu na bliskość 

drzew od skrajni, drogi gminnne i powiatowe mogą stanowić miejsca konfliktowe w razie 

inwestycji drogowych.  

 

Analiza stanu zdrowotnego drzew wykazała, że blisko 80 % zadrzewień jest w dobrym lub 

bardzo dobrym stanie zdrowotnym. W gminie występuje około 50% zadrzewień zwartych z 

lukami, które mają od 20% do 40% braków. Zadrzewień zwartych w których luki osiągają do 

20% występuje 25%. Zadrzewienia przerzedzone (41 - 60%) i fragmentaryczne (60-80%) 

stanowią w większości pozostałą część zadrzewień znajdujących się w gminie – czyli 25%.  

 

Zadrzewienia liniowe w Pełczycach budowane są przez 19 gatunków drzew z czego 

gatunkiem dominującym jest jesion wyniosły, którego udział w drzewostanie wynosi 29%, na 

drugim miejscu znalazła się topola której udział wynosi 13 % na trzecim natomiast lipa 

szerokolistna i dąb szypułkowy o udziale 12%. Topole kanadyjskie i w mniejszej ilości 

balsamiczne ( zwykle jako domieszka w alejach topoli kanadyjskiej)  znalazły się na drugim 

miejscu pod względem częstości występowania w gminie, zwykle rosną one w 

jednogatunkowych alejach i szpalerach. Ze względu na to, że są to gatunki o stosunkowo 

krótkim okresie życia i podatności na złamania stwarzają zagrożenie dla użytkowników dróg.  

Ponadto kultywary topoli stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody, dlatego zaleca się 

systematyczne zastępowanie zamierających drzew gatunkami rodzimymi. 

Lipa szerokolistna i dąb bezszypułkowy są gatunkami bardzo często występującymi przy 

drogach gminnych i powiatowych,  lipa zwykle w alejach jednogatunkowych, zaś dąb tworzy 

często aleje dwugatunkowe z jesionem wyniosłym. Ze względu na wysoką wartość 

przyrodniczą tych długowiecznych drzew zaleca się systematyczne uzupełnianie luk w już 

istniejących alejach, a także objęcie ochroną pomnikową: aleję nr 24 –  występuje w niej 35% 

dębów o pierśnicy ponad 350 – 460 cm, pozostałe drzewa o średnim obwodzie w pierśnicy 

250 cm. Wymiary pomnikowe dębów (300cm) i jesionów (250cm). 
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