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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 Fundacja 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 społecznej 

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 WARNICE 

.  

Gmina Warnice położona jest w południowo - zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego i należy do grupy najmniejszych jednostek administracyjnych. Jej 

obszar zajmuje 86 km2. Gmina wchodzi w skład powiatu pyrzyckiego. 

Graniczy z gminami:  

od północy - z gminą Stargard Szczeciński  

od wschodu - z gminą Dolice  

od południa z gminą Przelewice i Pyrzyce  

od zachodu z gminą Stare Czarnowo.  

Ośrodek gminy stanowi wieś Warnice, a na jej obszarze znajduje się 13 miejscowości, 

w których do największych należą: Warnice, Barnim, Wierzbno. 

Przez gminę prowadzi droga wojewódzka nr 106 łącząca Warnice ze Stargardem 

Szczecińskim (11 km) i Pyrzycami (17 km). 

 

Zdjęcie 1. Położenie gminy na mapie powiatu, źródło:   

http://pl.wikipedia.org/wiki/Warnice_(gmina) 

 

Gmina leży na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Zachodnią jej część  zajmuje Jezioro 

Miedwie. Na obszarze tej bezleśnej gminy znajdują się 2 rezerwaty przyrody: Brodogóry 

(chroniącym murawy kserotermiczne) oraz florystyczny rezerwat Stary Przylep na bagnach 

uregulowanej Kanałem Płońskim rzeki Płoni.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Warnice_(gmina)
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Zdjęcie 2. Mapa gminy Warnice, źródło: https://warnice.pl/pliki/warnice/Image/mapa_d.jpg 
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Rezerwat roślinności stepowej „Brodogóry” położony jest na granicy gmin Pyrzyce-

Warnice o powierzchni chronionej 5,24 ha obejmuje murawy na skarpie doliny Płoni, na 

odcinku Wierzbno - Grędziec z rzadkimi gatunkami roślin takimi jak ostnica włosowata Stipa 

capillata, pajęcznica liliowata Anthericum lilago czy dzwonek boloński Campanula 

bonionensis i syberyjski Campanula sibirica. Rezerwat założono w 1975 roku. Rezerwat 

florystyczny „Stary Przylep” to rezerwat stepowy o powierzchni 2,13 ha, obejmuje wąwóz w 

skarpie doliny Płoni przy kol. Stary Przylep. Roślinność rezerwatu stanowi murawa stepu 

ostnicy włosowatej. Jest to pozostałość ze szlaków migracji tej flory z czasów wczesnego 

glacjału i optimum klimatycznego. 

Flora gminy jest bogata i zróżnicowana. Najcenniejszym zbiorowiskiem wodnym są 

łąki ramienicowe w strefie przybrzeżnej jez. Miedwie. W jeziorach Miedwie i Zaborsko 

wytworzyły się fragmenty makrofitów wodnych. W oczkach na terenie całej gminy występują 

zbiorowiska z klasy Lamneteae oraz nitrofilne zbiorowiska z klasy Bidenteteae Tripartitae. 

Zbiorowiska szuwarowe występują nad jez. Miedwie i Zaborsko w dolinach Płoni i 

Gowienicy oraz przy oczkach wodnych na terenie całej gminy. Zbiorowiska torfowisk niskich 

występują głównie w dolinach rzeki Płoni i Gowienicy. Przeważają kwaśne torfowice niskie z 

dominacją turzycy. Zbiorowiska roślinności łąk i pastwisk występują na dużych 

powierzchniach, przede wszystkim w dolinie Płoni, a także wzdłuż Gowienicy i brzegów jez. 

Miedwie. Roślinność kserotermiczna i stepowa występuje przede wszystkim na skarpie nad 

doliną Płoni. Unikalnym zespołem z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin jest 

zespół ostnicy włosowatej. Innym interesującym zespołem są murawy kserotermiczne 

występujące w Starym Przylepie i Grędźcu.  

Gmina Warnice należy do najbardziej bezleśnych obszarów województwa. Tereny 

leśne występują w kilku niewielkich enklawach i zajmują 1% powierzchni gminy, a użytki 

rolne 81%. Tereny zalesione występują nad jez. Zaborsko Płońskie, w strefie nadbrzeżnej jez. 

Miedwie, na północ od Dębicy - drzewostany liściaste, na północ od Warnic występuje 

drzewostan mieszany z przewagą liściastego, natomiast  na wschód od Wójcina (Lipia Góra) - 

drzewostan mieszany z przewagą iglastego.  

Ze względu na położenie w korytarzu ekologicznym doliny Płoni i Gowienicy 

Miedwiańskiej, lasy znajdujące się nad jez. Miedwie i Zaborsko Płońskie oraz koło Dębicy 

mają wysoką wartość przyrodniczą. Urodzajne gleby występujące na obszarze gminy 

ograniczają zwiększanie lesistości. 

Na terenie gminy występuje fauna typowa siedliskowo. Obszarami cennymi ze 

względu na występujące na nich gatunki zwierząt są dolina Płoni wraz z jez. Miedwie. Są to 
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tereny siedlisk wilgotnych i podmokłych (łąki, torfowiska, szuwary) i jednocześnie jeden z 

najcenniejszych obszarów przyrodniczych regionu, będący ponadregionalnym korytarzem 

ekologicznym. Występują tu cenne gatunki płazów, gadów, ryb oraz ostoje ptaków o randze 

europejskiej. Dolina Gowienicy to teren wilgotnych łąk pociętych rowami. Również lokalny 

korytarz ekologiczny oraz miejsce rozrodu płazów. Dodatkowo należy zauważyć rolę 

śródpolnych oczek wodnych, które są miejscem rozrodu płazów oraz lęgów niektórych 

gatunków ptaków. Podobnie lasy i zadrzewienia są terenami stanowiącymi ostoje dla ssaków, 

niektórych płazów oraz miejsca lęgów ptaków. 

Rozwój gminy Warnice jest ukierunkowany na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

oraz na rozwój sektora turystycznego oraz agroturystycznego i wykorzystanie w tym celu 

możliwości, jaką stwarza położenie gminy nad jeziorem Miedwie. 

 

 

 

Zdjęcie 3. Plaża w Wierzbnie nad Jeziorem Miedwie, źródło: http://sieja.zp.pl 
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3. METODYKA INWENTARYZACJI ZADRZEWIEŃ LINIOWYCH GMINY 

WARNICE 

 

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, 
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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, J- jarząb zwyczajny, Ro – 

robinia akacjowa,, WZ – wiąz, 

 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.  
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Do prac terenowych wykorzystano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Warnice 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 WARNICE 

Inwentaryzację zadrzewień przydrożnych gminy Warnice przeprowadzono w miesiącach 

od sierpnia 2014 roku do kwietnia 2015 roku, wykorzystując  do pracy ustandaryzowane 

ankiety zawierające dane szczegółowo opisujące określone zadrzewienia pod względem 

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

objęła 34 zadrzewienia liniowe o łącznej długości 30 125 m. 

 

4.1 KARTY ANKIET ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 1  data 25.08.2014  

lokalizacja Obryta w kierunku na Barnim 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°14'14.81"  E 15° 0'11.94"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'24.63"  E 14°59'11.26"  

długośd 
(m) 

2500  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

12  
szerokośd 
skrajni (m) 

3-4  
rozstaw 

drzew (m) 
10-12  

liczba drzew 
za rowem 

76  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 
DS. DB DC LD LS KA BZ KL KJ JW. BK GB JS 

O
C 

TP WI J Wz R I 

          1        4      95                

liczba drzew strona NW  ile 116  strona SE  ile 74  razem 190  
pierśnica 

(cm) 
120  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  40  

OPIS 

 
Drzewa w bardzo dobrym stanie z prawidłowo ukształtowaną i zdrową koroną, widoczny niewielki posusz do 5% w 
koronach, widoczne cięcia po pielęgnacji jednakże bez rozległych ran. Po stronie NW występuje około 70% drzew za 

rowem. W alei występują 40 % luk. 
 

ZALECENIA 

 
Ze względu na bardzo dobry stan drzew, należy prowadzid ich monitoring co trzy lata i wówczas przeprowadzad zabiegi 

pielęgnacyjne o ile wystąpi taka koniecznośd. 
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Mapa 1. Lokalizacji alei nr 1, kierunek: Obryta- Barnim 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 2  data 25.08.2014  

lokalizacja Obryta w kierunku na Pyrzyce do granicy gminy  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°13'4.69"  E 14°58'22.21"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°12'47.16"  E 14°57'18.58"  

długośd 
(m) 

1250  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

10  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-3  
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 J Wz R I 

      80  20                                

liczba drzew strona N  ile 62  strona S  ile 41  razem 103  
pierśnica 

(cm) 
180  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dostateczny  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 Klon zwyczajny 40  

OPIS 

 
 Znaczny posusz w koronach, martwe lub zamierające konary, występują tzw. rogi, czyli zamierające przewodniki co 

może świadczyd o problemach z przewodzeniem lub w korzeniach. Osłabienie drzew może mied związek ze 
stosowaniem soli drogowej, bliskośd drzew od drogi wojewódzkiej dodatkowo może zwiększad zasolenie gleby. 

 

ZALECENIA 

 
 Usunięcie posuszu, przycięcie od góry korony max 15%, aby obniżyd środek ciężkości co zwiększy bezpieczeostwo. 

Ograniczyd cięcie grubych gałęzi (ponad 5 cm średnicy), aby dodatkowo nie osłabiad drzew. Nasadzenia uzupełniające. 
Zaleca się nasadzenia drzew o wyższej odporności na zasolenie np.: klon polny, klon zwyczajny (drzewa o dużej 

odporności)), klon jawor, jesion wyniosły, wiąz odmiany (drzewa o umiarkowanej odporności). 
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Mapa 2. Lokalizacja alei nr 2, Obryta w kierunku na Pyrzyce 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 3  data 25.08.2014  

lokalizacja Barnim - Warnice  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°14'57.66"  E 14°59'23.20"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°14'25.12"  E  15° 0'31.28" 

długośd 
(m) 

1920  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

15 
szerokośd 
skrajni (m) 

4  
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 J Wz R I 

              5          95                

liczba drzew strona W  ile 52  strona E  ile 41  razem 93  
pierśnica 

(cm) 
80  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jesion wyniosły 
Klon zwyczajny  

 

10 
 10  

OPIS 

Drzewa po pielęgnacji z widocznymi rozległymi cięciami (ponad 15cm śr). Korona zdrowa, występuje niewielki 
posusz  

ZALECENIA 

Drzewa w dobrym stanie, zalecany monitoring drzew co 3 lata  
 

 

 

Mapa 3. Lokalizacja alei nr 3, Barnim- Warnice 



 

19 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 
 

. 



 

20 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 4  data 25.08.2014  

lokalizacja Szpaler pomiędzy Barninem, a koocem gminy w stronę Przewłok  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 14.523  E 15 02.092  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 14.265  E 15 01.167  

długośd 
(m) 

1133  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

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 J Wz R I 

                        83    15          2  

liczba drzew strona N  ile 74  strona  - ile  - razem 74  pierśnica (cm) 110-270  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  13  

OPIS 

Drzewa w b.dobrym stanie, występuje 74 drzew w tym 12 topól kanadyjskich, średni obwód w pierśnicy jesionów 
wynosi 110cm, natomiast topól 270cm  

ZALECENIA 

Topole podciąd od góry ¼ wysokości i usunąd konary znad drogi 

  

 

 

Mapa 4. Lokalizacja zadrzewienia nr 4, szpaler kierunek: Barnim - Przewłoki 



 

21 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 5  data 25.08.2014  

lokalizacja Barnim - Wójcin  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°14'7.00"  E 15° 1'10.84"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'42.42" E 15° 1'52.50"  

długośd 
(m) 

1220  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

9  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
6-8  

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 J Wz R I 

              2    98                      

liczba drzew strona W  ile 72  strona E  ile 68  razem 140  
pierśnica 

(cm) 
260  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 Klon jawor 30  

OPIS 

Bardzo ładna aleja jaworowa zwarta z 20% lukami, nieliczne drzewa z dziuplami, dużymi ubytkami pni. Występują 4 
martwe drzewa. Żywotnośd drzew wynosi ok. 80% 

ZALECENIA 

Należy prowadzid coroczną kontrolę stanu drzew,  martwe drzewa usunąd ze względu na bliskośd od jezdni. 
 

 

 

Mapa 5. Lokalizacja alei nr 5, kierunek: Barnim- Wójcin 



 

23 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 6  data 25.08.2014  

lokalizacja Wójcin - Kłęby  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°13'26.50"  E 15° 2'10.03"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°12'54.08"  E  15° 2'32.69" 

długośd 
(m) 

1125  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

8  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
6-8  

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 J Wz R I 

45       1   1     20   33                      

liczba drzew strona W  ile  107 strona E  ile 86  razem  193 
pierśnica 

(cm) 
250  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dostateczny  stan zachowania zwarta pełna 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

 
Pzed Wójcinem  składająca się głównie z jawora i klona zwyczajnego, natomiast przed Kłębami zamienia się w aleję 
dębową. Drzewa po silnych cięciach, rany ponad 20cm średnicy, na drzewach znajdują się zamierające i/lub martwe 

konary. Występuje zamierający dąb.  Drzewa w alei są zbyt silnie podkrzesywane. 
 

ZALECENIA 

Martwe konary znad drogi koniecznie do usunięcia. Zaniechad podkrzesywania drzew w alei. 
  

 

 

Mapa 6. Lokalizacja alei nr 6, kierunek: Wójcin- Kłęby 



 

25 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 



 

26 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 7  data 28.08.2014  

lokalizacja Kłeby w stronę granicy na Żelęcino  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 12.570  E 15 03.767  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 12.868 E  15 02.613 

długośd 
(m) 

1391  w zarządzie  powiat nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

4  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
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 J Wz R I 

 98                           2            

liczba drzew strona NE  ile 51  strona SW  ile 55 razem 106  
pierśnica 

(cm) 
255  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 Dąb bezszypułkowy 35  

OPIS 

Drzewa w dobrym stanie z  posuszem w koronach i nieznacznymi ubytkami u niektórych drzew, występują 2 martwe 
drzewa. Luki do 35% 

ZALECENIA 

U martwych drzew usunąd należy konary znad jezdni,  skrócid pieo o 2/3 wysokości , wykonad nasadzenia uzupełniające 
  

 

 

Mapa 7. Lokalizacja alei nr 7, Kłęby- Żelęcino 



 

28 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 



 

29 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 8  data 28.08.2014  

lokalizacja Warnice w stronę granicy na N  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 15.511  E 14 58.577  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 16.080  E 14 58.229  

długośd 
(m) 

206  w zarządzie gmina  nawierzchnia grunt  

szerokośd 
alei (m) 

 4 
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-1  
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 J Wz R I 

              52    40                    8  

liczba drzew strona 
NE

  
ile 52  strona WS  ile 53  razem 105  

pierśnica 
(cm) 

5 - 260  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zły stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

 
Drzewa w złym stanie zdrowotnym, z dużymi ubytkami pni przy podstawie do 60%, połamane konary, dziuple, widoczny 

rozkład drewna. Słabo widoczne pierwotny układ założenia, występuje samosiew klona, jaworu, głogu, bzu 
czarnego. Pierśnica drzew zróżnicowana od 5cm – 260cm 

 

ZALECENIA 

 
Droga słabo użytkowana przez mieszkaoców, aleja z dziuplami i  zakrzaczeniami stanowi dużą wartośd dla 

bioróżnorodności z tego względu zaleca się pozostawienie drzew bez silnej ingerencji człowieka.  
  

 

 

Mapa 8. Lokalizacja alei nr 8, kierunek: Warnice – granica gminy na N 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 



 

32 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 9  data 28.08.2014  

lokalizacja Warnice w stronę Dębicy  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 15.399  E 14 58.476  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 15.233  E 14 58.271  

długośd 
(m) 

363  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

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 J Wz R I 

99    1                                    

liczba drzew strona NW  ile 20  strona SE  ile  10 razem 30  
pierśnica 

(cm) 
260  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny b. dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Dąb  szypułkowy  30 

OPIS 

Krótka aleja,  odległośd od krawędzi po N 2m, po stronie S 0,5m. Najpierw występuje szpaler dębowy po stronie NW 20 
drzew, następnie po SE 10 drzew. 

ZALECENIA 

Nasadzenia odtwarzające aleję do stanu pierwotnego 

  

 

 

Mapa 9. Lokalizacja alei nr 9, kierunek: Warnice – Dębica  



 

33 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 10 data 30.08.2014  

lokalizacja Warnice - Dębno  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 15.112  E 14 58.059  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 15.066  E 14 57.931  

długośd 
(m) 

133  
w 

zarządzie 
 powiat nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

-  
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 J Wz R I 

100                                        

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

(cm) 
240  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Dąb szypułkowy 60  

OPIS 

Szpaler w bardzo dobrym stanie, prawdopodobnie pierwotnie szpaler był połączony z aleją numer 9, dlatego zaleca 
się nasadzenia uzupełniające, które odtworzą pierwotne założenie. 

ZALECENIA 

Dosadzid drzewa tak aby połączyd szpaler z aleją numer 9 
 

 

 

Mapa 10. Lokalizacja alei nr 10, Warnice – Dębno  



 

35 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 11  data 28.08.2014  

lokalizacja Dębica w stronę granicy gminy na N  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 15.280  E 14 57.308   

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 15.313  E 14 57.040  

długośd 
(m) 

320  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-2  
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 J Wz R I 

                        100                

liczba drzew strona N  ile 14  strona  S ile  9 razem 24  
pierśnica 

(cm) 
120  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  15  

OPIS 

Drzewa w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, aleja z lukami 20%  

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające 

  

 

 

 

Mapa 11. Lokalizacja alei nr 11, Dębica w kierunku granicy gminy na N 



 

37 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 12  data 30.08.2014  

lokalizacja Od drogi wojewódzkiej  na Nowy Przylep 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°13'23.41"  E  15° 0'15.60" 

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'16.84"  E 15° 0'52.32"  

długośd 
(m) 

715  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

10  
szerokośd 
skrajni (m) 

2-8  
rozstaw 

drzew (m) 
2-15  

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 J Wz R I 

                        45            40  15  

liczba drzew strona S ile 20  strona N  ile 8  razem 28  
pierśnica 

(cm) 
60  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zróżnicowany  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jarząb pospolity/jesion wyniosły/klon zwyczajny   30  

OPIS 

Aleja w formie szczątkowej z nasadzonymi młodymi jesionami, nasadzenia przyjęły się tylko w 45%, pozostałe drzewa 
w zróżnicowanym stanie.  

ZALECENIA 

 
Nasadzenia gatunków drzew rodzimych zalecanych do miast takich jak np.: jarząb pospolity, jesion wyniosły, klon 

zwyczajny. Istotną kwestią jest pielęgnacja posadzonych drzew w pierwszych latach po posadzeniu (głównie 
podlewanie w okresie upałów, kształtownie korony) 

 

 



 

39 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

Mapa 12. Lokalizacja alei nr 12, kierunek: Od drogi wojewódzkiej  na Nowy Przylep 

 

 

 

 

 



 

40 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 13  data 30.08.2014  

lokalizacja Nowy Przylep - Kłęby  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°12'38.25" E 15° 1'55.17"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°12'34.29" E 15° 1'23.55"  

długośd 
(m) 

589  
w 

zarządzie 
powiat  nawierzchnia asfalt   

szerokośd 
alei (m) 

 4 
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-1  
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 J Wz R I 

                  95           5           

liczba drzew strona S  ile 9  strona N  ile 40  razem 49  
pierśnica 

(cm) 
50  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 Jesion wyniosły 20  

OPIS 

Luki w alei 40%, szczególnie przerzedzona po stronie S.  Od strony Kłąb występują dwie topole z uszkodzeniami przy 
odziomku, drugie drzewo z widoczną zgnilizną 

ZALECENIA 

 
Nasadzenia uzupełniające. Topole są w złym stanie zdrowotnym, ze względu na gatunek który jest szczególnie 

narażony na upadek i nieodporny na choroby zaleca się przebadanie drzew przez eksperta, aby wykluczyd 
niebezpieczeotwo upadku. 

 

 

 

Mapa 13. Lokalizacja alei nr 13, kierunek: Nowy Przylep - Kłęby  



 

41 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 14 data 30.08.2014  

lokalizacja Nowy Przylep – Stary Przylep  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 12.565  E 15 01.342  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 12.278  E 14 59.661  

długośd 
(m) 

1882  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

6-15  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-6  
rozstaw 

drzew (m) 
4-12  

liczba drzew 
za rowem 

12  

DANE PRZYRODNICZE 

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

                        84  2  12  2          

liczba drzew strona  N ile 123  strona S  ile 78  razem 101  pierśnica (cm) 
patrz opis 
poniżej  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zróżnicowany  stan zachowania przerzedzona 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  40  

OPIS 

 
Aleja bardzo zróżnicowana, odległośd od krawędzi jezdni od 1 do 6 m, więźba od 4 do 12m, występuje samosiew, 

drzewa owocowe. Obwód w pierśnicy bardzo zróżnicowany, jesiony o obwodzie średnio 130 cm, największe topole o 
obwodzie 320 cm, średnio 240 – 270 cm. Luki  w alei 40 %. 

 

ZALECENIA 

 
Nasadzenia uzupełniające, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie posuszu i podcięcie topoli od góry 15 %, aby obniżyd środek 

ciężkości.  
 

 

 



 

43 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

Mapa 14. Lokalizacja alei nr 14, Nowy Przylep – Stary Przylep 

 

 

 



 

44 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 15 data 10.09.2014  

lokalizacja Warnice  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'11.33"  E 14°59'12.47"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°15'15.93"  E 14°59'6.53"  

długośd 
(m) 

180  w zarządzie gmina  nawierzchnia  grunt 

szerokośd 
alei (m) 

4-12  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-10  
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 J Wz R I 

               55   30          15            

liczba drzew strona NE  ile 30  strona  SW ile 22  razem 52  pierśnica (cm) 160  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dostateczny  stan zachowania zwarta pełna 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Aleja zaniedbana z odrostami różnych gatunków, występują dzuple i ubytki w obszarze pni. Bluszcz porasta ok. 10 % 
koron drzew.  

ZALECENIA 

 
Drzewa znajdują się przy drodze słabo uczęszczanej przez mieszkaoców, zaleca się usunięcie konarów znad drogi i  

pozostawienie drzew w pierwotnym stanie.   
 

 

 

Mapa 15. Lokalizacja alei nr 15, Warnice 

 



 

46 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 16  data 10.09.2014  

lokalizacja Stary Przylep w kierunku na Czernice 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 12.375  E 14 57.652  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 12.241  E 14 59.026  

długośd 
(m) 

1690  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

10  
szerokośd 
skrajni (m) 

1-4  
rozstaw 

drzew (m) 
1-10  

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 J Wz R I 

                        84  5  18  1          

liczba drzew strona NE  ile 54  strona SW  ile 79  razem 134  pierśnica (cm) 125-320  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  30  

OPIS 

Aleja silnie zróżnicowana pod względem odległości drzew od krawędzi jak i więźby (od 1 do 10 m w zależności od części 
alei). Występuje ok 5% drzew owocowych. Średni obwód w pierśnicy topól 280, pozostałych drzew 120 

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające. Podcięcie topól od góry 20 % i ich systematyczne zastępowanie  rodzimymi gatunkami drzew. 
  

 

 

Mapa 16. Lokalizacja alei nr 16, Stary Przylep w kierunku na Czernice 



 

48 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 17  data 06.092014  

lokalizacja Stary Przylep - Obryta  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°12'13.32" E 14°59'10.48"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'10.09" E 14°58'51.57"  

długośd 
(m) 

1800  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

15  
szerokośd 
skrajni (m) 

5 - 6 
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 J Wz R I 

      1                  95   4             

liczba drzew strona N  ile 67  strona S  ile 66  razem 133  
pierśnica 

(cm) 
115  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  40  

OPIS 

Aleja w dobrym stanie zdrowotnym z lukami 40 – 45%  

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające  
 

 

 

Mapa 17. Lokalizacja alei nr 17, Stary Przylep - Obryta  



 

50 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 18  data 06.092014   

lokalizacja Boczna droga przed Starym Przylepem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 12.307  E 14 59.669 

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 12.468  E 14 59.753 

długośd 
(m) 

470  w zarządzie gmina  nawierzchnia grunt 

szerokośd 
alei (m) 

7  
szerokośd 
skrajni (m) 

2,5  
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 J Wz R I 

                        93       2       5  

liczba drzew strona NW  ile 15  strona  SE ile 11  razem 26  
pierśnica 

(cm) 
100  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jesion wyniosły  12  

OPIS 

Aleja w bardzo dobrym stanie z lukami 50% ,  drzewa przy mało uczęszczanej drodze 

ZALECENIA 

 
Nasadzenia uzupełniające 

 

 

 

Mapa 18. Lokalizacja alei nr 18, Boczna droga przed Starym Przylepem  
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 19  data 06.092014   

lokalizacja Obryta – Wierzbno (do torów)  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°13'5.85"  E 14°58'21.76"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'21.46" E 14°57'12.44"  

długośd 
(m) 

1420  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

 13 
szerokośd 
skrajni (m) 

3-6  
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 J Wz R I 

                            100            

liczba drzew strona N  ile 80  strona S  ile 74  razem 154  pierśnica (cm) 260  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

    

OPIS 

U 10% drzew widoczne rozległe rany po cięciach, niewielka liczba drzew z ubytkami przy odziomku. Luki niewielkie 
około 20%. Aleja składa się z topoli kanadyjskiej, którą należy sukcesywnie zastępowad rodzimymi gatunkami drzew. 

ZALECENIA 

  
Do usunięcia posusz z koron, obniżenie korony od góry o 20%. Zaprzestanie podkrzesywania. Sukcesywne zastępowanie 

topól gatunkami rodzimymi. 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

Mapa 19. Lokalizacja alei nr 19, Obryta – Wierzbno (do torów) 

 

 

 

 

 

 



 

55 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny  20 data 06.092014   

lokalizacja Obryta – Wierzbno (za torami)  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°13'22.64"  E 14°57'9.25"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'51.42"  E 14°55'21.60"  

długośd 
(m) 

2250  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

5  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
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 J Wz R I 

      
100

  
                                

liczba drzew strona  W ile 
193

  
strona E  ile 

160
  

razem 
353
  

pierśnica 
(cm) 

 245 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Lipa drobnolistna  40  

OPIS 

Piękna lipowa aleja. Częśd drzew uszkodzona  (ubytki kory i pni od strony pola) przez wypalanie traw na pobliskim 
polu. Luki 15%. Żywotnośd koron wynosi 90%. 

ZALECENIA 

Drzewa w dobrym stanie zdrowotnym.  
 

 

 

Mapa 20. Lokalizacja alei nr 20, Obryta – Wierzbno (za torami)  



 

56 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 21  data 11.092014    

lokalizacja Stary Przylep   

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°11'51.96"  E 14°59'33.76"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°12'8.99"  E 14°59'14.28"  

długośd 
(m) 

642  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt   

szerokośd 
alei (m) 

7  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-
1,5  

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 J Wz RO I 

          15     15                    70     

liczba drzew strona W  ile 16 strona  E ile 22  razem 38 
pierśnica 

(cm) 
150  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania przerzedzona  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Pierwotnie aleja wiązowa przebiegająca przez miejscowośd, obecnie jest przerzedzona z klonem zw, kasztanowcem 
białym. Duże luki ok 50%, ograniczona możliwośd nasadzeo ze względu na liczne wjazdy na posesje i parkingi.  

ZALECENIA 

 
Drzewa podkrzesywane, należy zaprzestad tego typu zabiegów. Drzewa w dobrym stanie zdrowotnym żywotnośd 

90%, zalecany monitoring co 3 lata.  
 

 

 

Mapa 21. Lokalizacja alei nr 21, Stary Przylep   
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 22  data 25.09.2014  

lokalizacja Aleja przed Czernicami  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 12.411  E 14 56.585  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 12.394  E 14 56.719  

długośd 
(m) 

189  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

15  
szerokośd 
skrajni (m) 

6  
rozstaw 

drzew (m) 
4-12  

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 J Wz R I 

      20    10    10          15          15  10  20  

liczba drzew strona S  ile 17  strona N  ile 3  razem  20 
pierśnica 

(cm) 
110 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
 Lipa drobnolistna 

Klon zwyczajny 
 

20 
20  

OPIS 

 
Aleja we fragmentach z dużą ilością odrośli różnych gatunków w tym bez czarny, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, 

klon zwyczajny, kasztanowiec, wiąz. Brak widocznego pierwotnego założenia alejowego, drzewa w różnym wieku i 
stanie. 

 

ZALECENIA 

Nasadzenia odtwarzające.   
 

 

 

Mapa 22. Lokalizacja alei nr 22, Aleja przed Czernicami  



 

61 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 23  data 25.09.2014  

lokalizacja Szpaler za Starym Przylepem na Cieszysław  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 11.495  E 14 59.996  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°11'43.92"  E 15° 0'11.10"  

długośd 
(m) 

475  
w 

zarządzie 
prywatny  nawierzchnia rów  

szerokośd 
alei (m) 

-  
szerokośd 
skrajni (m) 

-  
rozstaw 

drzew (m) 
5  

liczba drzew 
za rowem 

26  

DANE PRZYRODNICZE 

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

                             100           

liczba drzew strona -  ile -  strona -  ile -  razem 26  pierśnica (cm) 160  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 - -  

OPIS 

Szpaler składający się z topoli kanadyjskiej przy ścieżce pomiędzy polami, niewielkie ubytki i posusz w koronach 

ZALECENIA 

 
Zalecany obniżenie środka ciężkości korony poprzez podcięcie korony od góry o 15%, zabieg zwiększy bezpieczeostwo 

przy ścieżce która jest użytkowana przez pieszych  
 

 

 

Mapa 23. Lokalizacja zadrzewienia nr 23, Szpaler za Starym Przylepem 



 

62 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 24  data 25.09.2014  

lokalizacja przed Cieszysławem  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 11.671  E 14 59.765  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 11.175  E 15 00.825   

długośd 
(m) 

1270  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

5  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
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 J Wz R I 

      5        35    60                      

liczba drzew strona S  ile 96  strona N  ile 20  razem 116  
pierśnica 

(cm) 
220  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Jawor 

Klon zwyczajny 
 

15 
15  

OPIS 

Piękna aleja o bardzo dobrym stanie zdrowotnym, nie ma potrzeby ingerencji w koronie, która jest ładnie 
wykształcona. Luki ok 20% 

ZALECENIA 

 
Monitoring alei co 3 lata i ewentualne  usuwanie poszuszu i zamierających konarów znad jezdni – jeżeli wystąpi taka 

koniecznośd 
 

 



 

64 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

Mapa 24. Lokalizacja alei nr 24,  aleja przed Cieszysławem 

 

 



 

65 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 25 data 25.09.2014  

lokalizacja Cieszysław  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 11.175  E 15 00.825  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53 11.292  E 15 00.514  

długośd 
(m) 

303  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

5  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5-
1,5  

rozstaw 
drzew (m) 

6-8  
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 J Wz R I 

              35    65                      

liczba drzew strona S  ile 22  strona N  ile 19  razem 41  
pierśnica 

(cm) 
160  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-    

OPIS 

 Ograniczona możliwośd nasadzeo ze względu na liczne wjazdy na posesje, możliwośd nasadzeo drzew o małych 
rozmiarach takich jak np. jarząb zwyczajny 

ZALECENIA 

Systematyczny coroczny monitoring stanu zdrowotnego drzew  
 

 

 

Mapa 25. Lokalizacja alei nr 25, Cieszysław 

 



 

67 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 26  data 25.09.2014  

lokalizacja Zaborsko  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 11.137  E 15 00.974  

wsp. punktu  
koocowego 

N  53 11.175  E 15 00.825  

długośd 
(m) 

104  
w 

zarządzie 
 powiat nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

5  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
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 J Wz R I 

              30    70                      

liczba drzew strona S  ile 4  strona  N ile 8  razem 12  
pierśnica 

(cm) 
120  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania fragmenty  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

Jarząb zwyczajny  7  

OPIS 

Po prawej martwe drzewo do wycięcia ze względu na bliskośd od skrajni i otoczenie. Możliwośd nasadzeo małych 
drzew np. jarząb zwyczajny/ głóg/ klon polny 

ZALECENIA 

zalecane  drzewka do nasadzeo o niewielkich rozmiarach. 
 

 

 

Mapa 26. Lokalizacja alei nr 26, Zaborsko 
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Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewieo liniowych gminy Warnice 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 27  data 25.09.2014  

lokalizacja Za Zaborskiem w stronę granicy  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53 11.108  E 15 01.114  

wsp. punktu  
koocowego 

N  53 10.904  E 15 01.905  

długośd 
(m) 

923  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

15  
szerokośd 
skrajni (m) 

6  
rozstaw 

drzew (m) 
5-6  

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 J Wz R I 

              5          95                

liczba drzew strona S  ile 58  strona N  ile 37  razem 95  
pierśnica 

(cm) 
110  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny  dobry stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Aleja w dobrym stanie zdrowotnym o niewielkich lukach około 5%  

ZALECENIA 

 Monitoring stanu alei po 3 latach 

 

 

 

Mapa 27. Lokalizacja alei nr 27, kierunek: za Zaborskiem w stronę granicy  
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 28 data 02.10.2014  

lokalizacja Za cmentarzem boczna droga  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'22.58"  E 14°59'57.07"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°15'14.46"  E 15° 0'20.90"  

długośd 
(m) 

559  w zarządzie gmina  nawierzchnia grunt  

szerokośd 
alei (m) 

 4 
szerokośd 
skrajni (m) 

 1 
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 J Wz R I 

      97     1                 2            

liczba drzew strona SW  ile 14  strona NE  ile  18 razem 32  
pierśnica 

(cm) 
245  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-  -  

OPIS 

Szpaler lipowy, drzewa z licznymi ubytkami, dziuplami, wyciekami żywicy, martwymi gałęziami. Droga polna, rzadko 
uczęszczana przez pieszych. Żywotnośd drzew wynosi 95% 

ZALECENIA 

 
Usunięcie martwych konarów znad drogi, poza tym zaleca się pozostawienie drzew w pierwotnym stanie ze względu na 

dobry stan zdrowotny drzew, rzadkie wykorzystywanie drogi przez pieszych i dużą wartośd alei dla bioróżnorodności.  
  

 

 

Mapa 28. Lokalizacja alei nr 28, Za cmentarzem boczna droga  
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 29  data 02.10.2014  

lokalizacja Aleja dębowa w Warnicach  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'2.12"  E  14°59'17.38" 

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°15'27.04"  E 14°58'38.77"  

długośd 
(m) 

1057  w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

3,5  
szerokośd 
skrajni (m) 

 0,2 -
0,5 

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 J WZ RO I 

 96                       4                

liczba drzew strona  W ile 83  strona E  ile 92  razem 175  
pierśnica 

(cm) 
245  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta pełna  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 -  - 

OPIS 

 
Pierwsza częśd alei od strony Warnic składa się z 15 jesionów wyniosłych o średnim obwodzie w pierśnicy 210 cm, 

pozostała częśd alei tworzą dęby. Drzewa z wygojonymi ranami po cięciach we wcześniejszych latach, około 5 % drzew 
z większymi ubytkami w obszarze pnia. 

  

ZALECENIA 

Zaniechanie podkrzesywania,  usunięcie posuszu w koronach. Zaleca się objęcie alei ochroną pomnikową. 
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Mapa 29. Lokalizacja alei nr 29, Aleja dębowa w Warnicach  
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 30  data 02.10.2014  

lokalizacja Szpaler między polami  

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°14'0.60"  E 14°59'53.14"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°13'45.24"  E 15° 0'49.83"  

długośd 
(m) 

1199  
w 

zarządzie 
prywatny  nawierzchnia rów  

szerokośd 
alei (m) 

 - 
szerokośd 
skrajni (m) 

-  
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 J WZ RO I 

 10                           90            

liczba drzew strona -  ile  - strona -  ile -  razem 57  pierśnica (cm) 180  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

-   - 

OPIS 

Szpaler pomiędzy polami,  niedostępny dla ruchu pieszego.  

ZALECENIA 

 
Ze względu na niedostępnośd dla ruchu pieszego, ewentualnie maszyny rolnicze i dobry stan drzew nie zaleca się 

zabiegów pielęgnacyjnych  
 

 

 

 

Mapa 30. Lokalizacja zadrzewienia nr 30, Szpaler między polami za Barnimem 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 31 data 02.10.2014  

lokalizacja Warnice w kierunku na Reosko 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'5.37"  E 14°59'2.53"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°14'35.51"  E 14°58'26.94"  

długośd 
(m) 

 1139 w zarządzie powiat  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

4  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
8  

liczba drzew 
za rowem 

brak  

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział) 

DS. DB DC LD LS KA 
B
Z 

KL KJ JW. BK 
G
B 

JS 
O
C 

TP WI J Wz R I 

      19   10     15    7          37          
3
  

liczba drzew strona W  ile 52  strona E  ile 61  razem  113 pierśnica (cm) 170  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny Bardzo dobry   stan zachowania Zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 
Lipa drobnolistna 

Jawor 
Klon zwyczajny  

 

10 
6 

 6  

OPIS 

 
Ładnie uformowane korony, drzewa z niewielkimi uszkodzeniami.  Po stronie W w przeważającej części występują 

topole kanadyjskie, natomiast po E mieszane zadrzewienia z lipą drobno i szerokolistną, klonem zwyczajnym i jaworem, 
a także głogiem. 

 

ZALECENIA 

Nasadzenia uzupełniające  
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Mapa 31. Lokalizacja alei nr 31, Warnice w kierunku na Reosko 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 32 data 15.10.2014  

lokalizacja Warnice w kierunku do granicy gminy na Stargard Szczecioski 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'23.19" E 14°59'55.13"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°16'54.99"  E 15° 0'54.69"  

długośd 
(m) 

3052  w zarządzie województwo  nawierzchnia asfalt  

szerokośd 
alei (m) 

18  
szerokośd 
skrajni (m) 

7  
rozstaw 

drzew (m) 
9  

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 J WZ RO I 

                        100                

liczba drzew strona  W ile  93 strona E  ile 82  razem 175  
pierśnica 

(cm) 
95 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta z lukami  

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 Jesion wyniosły 45  

OPIS 

Aleja zwarta z lukami 20% w dobrym stanie, żywotnośd koron średnio 90%, widoczny drobny posusz. 

ZALECENIA 

 Nasadzenia uzupełniające 
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Mapa 32. Lokalizacja alei nr 32, Warnice w kierunku do granicy gminy na Stargard Szczecioski 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 33 data 15.04.15  

lokalizacja Warnice 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'17.47"  E 14°59'22.12"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°15'38.83"  E  14°58'51.26" 

długośd 
(m) 

880  w zarządzie gmina  nawierzchnia gruntowa  

szerokośd 
alei (m) 

4  
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5  
rozstaw 

drzew (m) 
4-6  

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 WI RO I 

              91    6                    
3
  

liczba drzew strona 
NE

  
ile 

58
  

strona 
SW

  
il
e 

44  razem 
102

  
pierśnica 

(cm) 
 160 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania zwarta z lukami 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 -  - 

OPIS 

 Występują ubytki przy podstawie pnia, ilośd drzew z rozległywi ubytkami ok 2%. Żywotnośd koron 95%, drzewa w 
dobrym stanie zdrowotnym.  

ZALECENIA 

 Zaniechanie podkrzesywania, zalecany monitoring po 2 latach. 

 

 

 

Mapa 33. Lokalizacja alei nr 33, Warnice 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 34 data 15.04.15  

lokalizacja Warnice 

wsp. punktu  
początkowego 

N 53°15'26.87"  E 14°59'9.37"  

wsp. punktu  
koocowego 

N 53°15'23.01"  E 14°59'2.52"  

długośd 
(m) 

158  w zarządzie gmina  nawierzchnia gruntowa  

szerokośd 
alei (m) 

 4 
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5 -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 J WZ RO I 

    60                    38  1            1  

liczba drzew strona S  ile  14 strona N  ile 19  razem 33  
pierśnica 

(cm) 
110  

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry  stan zachowania Zwarta pełna 

Rekomendowane działania 

typ gatunek liczba 

Nasadzenia 
uzupełniające 

 - -  

OPIS 

 Aleja znajduje się przy słabo uczęszczanej drodze, występują liczne odroślą, zakrzaczenia. Żywotnośd drzew 97% 

ZALECENIA 

Zalecany monitoring po 2 latach  
 

 

 

Mapa 34. Lokalizacja alei nr 34, Warnice 
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5. DANE STATYSTYCZNE 

 

 

Na obszarze gminy Warnice zinwentaryzowano 34 zadrzewienia przydrożne. Sumaryczna 

długość wszystkich zadrzewień wynosi 30 125 m ( najkrótsza 133 m, najdłuższa 3052 m) i 

zawiera 2721 drzew ( od 8 do  353). 

W gminie Warnice najliczniej występują aleje o średnim obwodzie w pierśnicy pomiędzy 

150- 250 cm stanowiąc 35% wszystkich zadrzewień liniowych i aleje o średnim obwodzie w 

pierśnicy 50-150 cm również stanowiąc 36% wszystkich alei. Na trzecim miejscu znalazły się 

zadrzewienia o obwodzie w pierśnicy pomiędzy 250- 300 cm stanowiąc 18% zadrzewień 

liniowych. 

 

 

 

 

 

 

 

4,35% 

17,39% 

36,96% 

34,78% 

6,52% 

obwód w pierśnicy (cm) 

300 cm<

250- 300 cm

150-250 cm

50-150 cm

>50 cm
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Odległość drzew od krawędzi jezdni jest zróżnicowana, 41% drzew znajduje się w odległości 

mniejszej niż 1m od krawędzi, 31% drzew znajduje się w odległości ponad 3 m od krawędzi 

jezdni, a 28% drzew w odległości pomiędzy 1 – 3 m. 

 

 

 

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

względem stanu zachowania w gminie przeważają aleje zwarte z lukami ( zazwyczaj około 

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. 

41% 

28% 

31% 

szerokośd skrajni  

>1 m

1 - 3 m

3 m<
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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% 

zwarta z lukami - 21 - 40% 

przerzedzona - 41 - 60% 

fragmenty - 60 - 80% 

ślady - 81 - 99% 

 

27% 

55% 

9% 

3% 

6% 

stan zdrowotny 

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zły

zróżnicowany
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Większość zadrzewień przydrożnych (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 

(11%). 

 

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 26,5%, na drugim miejscu znalazł się jawor którego udział wynosi 17% 

na trzecim natomiast dąb szypułkowy o udziale 16,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jesion wyniosły; 
26,57% 

topola; 9,70% 

dąb szypułkowy; 
16,20% 

lipa szerokolistna; 
0,92% 

kasztanowiec 
zwyczajny; 0,86% 

lipa drobnolistna; 
9,91% 

klon jawor; 17,06% 

klon zwyczajny; 
11,35% 

drzewa owocowe; 
0,64% 

inne; 1,23% 

dąb czerwony; 1,87% 

wiąz; 2,45% 
robinia akacjowa; 

1,23% 
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6. WYKAZ ZADRZEWIEŃ O SZCZEGÓLNYCH WALORACH 

KRAJOBRAZOWYCH 

 

Aleja nr 5 – Lokalizacja: Barnim – Wójcin,   

aleja jaworowa, średni obwód w pierśnicy 250 cm, drzewa w odległości 0,5 m od krawędzi 

jezdni. Cała aleja posiada wymiary pomnikowe (ponad 225 cm) 

Aleja nr 6 – Lokalizacja: Wójcin - Kłęby,  

aleja przed Wójcinem  składająca się z jawora i klona zwyczajnego, natomiast przed Kłębami 

zamienia się w aleję dębową. Część alei składająca się z klonów ma wymiary pomnikowe. 

Aleja nr 7 – Lokalizacja: Kłeby w stronę granicy na Żelęcino,  

aleja dębowa, średni obwód w pierśnicy 255 cm, drzewa w odległości 0,5 m od krawędzi 

jezdni. 

Aleja nr 20 – Lokalizacja: Obryta – Wierzbno (za torami),  

aleja lipowa, średni obwód w pierśnicy 245 cm, drzewa w odległości 0,5 m od krawędzi 

jezdni. W skład alei wchodzą drzewa o pierśnicy ponad 300 cm – wymiary pomnikowe 

Aleja nr 29 – Lokalizacja: Aleja dębowa w Warnicach,  

średni obwód w pierśnicy 245 cm, drzewa w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni. 
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7. MIEJSCA KONFLIKTOWE 

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, a drzewa znajdują się w odległości  0,5 – 1m od skrajni, 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. 
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9. PODSUMOWANIE 

Na terenie gminy Warnice zinwentaryzowano 34 zadrzewienia przydrożne przy drogach 

różnej rangi o łącznej długości 30 125 m, gdzie najkrótsza aleja jest długości 133 m, 

natomiast najdłuższa 3052 m. Łączna ilość drzew w zadrzewieniach przydrożnych wynosi 

2721 drzew, najmniejsza ilość drzew w alei wynosi 8 drzew, natomiast najwięcej 353. 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 42% zadrzewień zwartych z 

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

20% występuje w gminie 27%. Zadrzewienia przerzedzone (41 - 60%) i fragmenty (60-80%) 

stanowią w większości pozostałą część zadrzewień znajdujących się w gminie.  

 

Zadrzewienia liniowe w Warnicach budowane są przez 16 gatunków drzew z czego 

gatunkiem dominującym jest jesion wyniosły, którego udział w drzewostanie wynosi 26,5%, 

na drugim miejscu znalazł się jawor którego udział wynosi 17 % na trzecim natomiast dąb 

szypułkowy o udziale 16,2%. Topole kanadyjskie i w mniejszej ilości balsamiczne ( zwykle 

jako domieszka w alejach topoli kanadyjskiej)  stanowią prawie 10% wszystkich alei w 

gminnie, a tym samym znalazły się na szóstym miejscu pod względem częstości 

występowania w gminie, zwykle rosną 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. 

Zadrzewienia przydrożne w Warnicach są bardzo zróżnicowane, gatunki występujące 

najczęściej przy drogach powiatowych i gminnych to: lipa drobnolistna, szerokolistna, dąb 

bezszypułkowy, klon jawor i zwyczajny. Lipa drobnolistna jak i dąb szypułkowy zwykle w 

alejach jednogatunkowych, zaś klony tworzą aleje jednogatunkowe i dwugatunkowe 
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występując razem w jednej alei. Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą tych drzew 

zaleca się systematyczne uzupełnianie luk w już istniejących alejach, a także objęcie ochroną 

pomnikową następujących: Aleja nr 5 – Lokalizacja: Barnim – Wójcin, Aleja nr 6 – 

Lokalizacja: Wójcin – Kłęby, i przynajmniej częściowo : Aleja nr 20 – Lokalizacja: Obryta – 

Wierzbno (za torami), Aleja nr 29 – Lokalizacja: Aleja dębowa w Warnicach. 
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