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1. Projekt „Drogi dla Natury” 

Realizacja projektu „Drogi dla Natury” trwa od 2012 roku. Jest to „kampania promocji 

zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”. 

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz 

NFOŚiGW, a jego głównym beneficjentem jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia. Ponadto 

projekt realizuje Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa  

z Kwidzyna, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja z Legnicy, Fundacja Aeris Futuro z 

Krakowa, Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, Fundacja Zielone Płuca Polski z 

Białegostoku oraz partner niemiecki Związek na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody 

(Bund für Umwelt und Naturschutz Deuttschland, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

e.V.). 

 

Projekt powstał w związku z faktem, iż w ciągu ostatnich dekad zauważyć można gwałtowny 

rozwój infrastruktury drogowej, a wraz z nim zanikanie alej, co z kolei pociąga za sobą 

spadek bioróżnorodności, w tym gatunków priorytetowych UE, oraz utratę wartości 

kulturowych. Głównym celem „Dróg dla Natury” jest więc odwrócenie trendu zanikania 

zadrzewień liniowych, czyli praca nad zachowaniem i odtwarzaniem alej jako cennych 

siedlisk przyrody i ozdoby tradycyjnego krajobrazu. Projekt ten jest skierowany przede 

wszystkim do urzędników gminnych zajmujących się środowiskiem, instytucji zajmujących 

się infrastrukturą (zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), 

aktywnych członków społeczności lokalnej zainteresowanych ochroną przyrody, młodzieży 

oraz ogólnie – wszelkich użytkowników dróg. 

 

Ponieważ decyzje dotyczące zadrzewień podejmowane są zwykle na stopniu gminnym, 

dlatego też projekt dotyczy właśnie współpracy z poszczególnymi gminami z różnych 

województw w całej Polsce. Współpraca taka trwa przez około rok, a wszelkie działania 

przeprowadza animator działający z ramienia lokalnej organizacji, która sprawuje kontrolę 

nad całym procesem. W ramach „Dróg dla Natury” organizowane są specjalistyczne 

dwudniowe szkolenia edukacyjne przygotowane dla urzędników, zarządców dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich oraz lokalnych działaczy. Podczas szkoleń „Drogi w otwartym 

krajobrazie – instrukcja obsługi” wykładowcy przedstawiają role i funkcje alej, opowiadają  

o tym, co im zagraża i jak można je chronić. Instruują także jak wizualnie oceniać stan 

drzewa oraz jak projektować przyszłe nasadzenia. Oprócz szkoleń specjalistycznych 

odbywają się również spotkania z miejscową ludnością oraz młodzieżą szkolną.  



4 
 

 

Projekt „Drogi dla Natury” obejmuje przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji istniejących 

zadrzewień przydrożnych w całej gminie. Obejmuje ona sprawdzenie stanu ogólnego alej, 

stanu ich zachowania, składu gatunkowego, a także stanu zdrowotnego poszczególnych 

drzew. Oprócz tego przeanalizowane zostanie również wiele parametrów technicznych. 

Należą do nich na przykład: przeciętny obwód drzew, ilość drzew, występowanie gatunków 

chronionych, odległość drzew od jezdni, rozstaw drzew w szpalerze czy też szerokość między 

szpalerami. Każda aleja w gminie otrzyma swój syntetyczny opis, zostanie także dokładnie 

zmierzona. 

 

Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji pomoże w powstaniu dokumentu 

stanowiącego niejako podsumowanie działań w gminie w ramach projektu, czyli planu 

zadrzewieniowego. Dzięki zawartym w nim informacjom urzędnicy, a nawet lokalna 

społeczność będzie miała szanse kontynuować działania rozpoczęte podczas trwania „Dróg 

dla Natury”. Wskazane w nim miejsca najlepsze do przyszłych nasadzeń pozwolą na 

powstawanie nowych alej. Natomiast wyliczenie punktów konfliktowych pozwoli zastanowić 

się nad satysfakcjonującym dla wszystkich stron rozwiązaniem. Dokument ten w znacznym 

stopniu ułatwi pracę Urzędowi Gminy. Celem projektu jest także promowanie pozytywnych 

wzorców i działań na terenach gmin ościennych, plan zadrzewieniowy powinien być więc 

pomocny i w tym zadaniu. 

 

„Drogi dla Natury” mają wpływać podniesienie świadomości decydentów, społeczności 

lokalnych i społeczeństwa na temat znaczenia i funkcji alej, jako siedlisk i zielonej 

infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania zadrzewień 

odpowiedzialnych władz. W ramach projektu powstają publikacje w zakresie ochrony drzew  

i zadrzewień oraz  film „Sekretne życie drzew”. Efekty projektu upowszechniane są przez 

stronę www, artykuły w prasie, seminaria regionalne i konferencje. 
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2. Gmina Moryń 

Gmina Moryń to gmina miejsko-wiejska leżąca w województwie zachodniopomorskim,  

w południowej części powiatu gryfińskiego. W jej skład wchodzi 17 sołectw: Bielin, Dolsko, 

Gądno, Klępicz, Mirowo, Nowe Objezierze, Przyjezierze, Stare Objezierze, Witnica i jedno 

miasto – Moryń, które jest jej siedzibą. Powierzchnia gminy wynosi 12 457 ha z czego grunty 

rolne zajmują 7500 ha. Gmina ma charakter rolniczy, w której dominuje produkcja roślinna. 

Na powierzchni 3 731,20 ha gruntów rolnych funkcjonuje 257 gospodarstw rolnych, których 

średnia powierzchnia wynosi 14,52 ha. Grunty rolne zajmują 7,2 tys. ha powierzchni gminy. 

Przedsiębiorcy rolni działają na obszarze 3433 ha. 

 

Gmina Moryń graniczy na zachodnie z gminą Cedynia, na północy i wschodzie z gminą 

Chojna, a na południu i wschodzie z gminą Mieszkowice. Przez teren gminy przebiega droga 

krajowa numer 31 (około 5 km) łącząca wieś Witnicę przez Wierzchlas z Mieszkowicami  

i z Chojną oraz droga wojewódzka numer 125 (około 18 km) z Morynia do Wierzchlasu  

i Cedyni. Drogi powiatowe liczą około 50 km, a gminne około 6 km. Swoją trasę ma tutaj 

także nadodrzańska magistrala kolejowa Szczecin – Zielona Góra – Wrocław. Obecnie  

w gminie czynne są 2 stacje: Witnica Chojeńska i Bielin. 

 

Ludność gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła ogółem 4404 osób (2012 – 4.437),  

a w samym mieście 1634 osób. Wskaźnik bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 13,1%, 

liczba bezrobotnych to 388 osób z czego 189 to kobiety. Główne obszary gospodarki to: 

handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz 

przetwórstwo przemysłowe. 

 

Miasto i gmina Moryń położone są na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego, będącego 

częścią Pojezierza Zachodniopomorskiego oraz Równiny Gorzowskiej. Teren gminy znajduje 

się częściowo w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W wyniku 

nierównomiernego osadzania się materiałów mineralnych i wód roztopowych wykształciła się 

zróżnicowana rzeźba terenu - z jednej strony pagórków, a z drugiej rozległych płaskich 

powierzchni utworzonych z piasków. Charakterystycznymi elementami tego krajobrazu są 

jeziora - na terenie gminy zlokalizowanych jest blisko trzydzieści jezior i oczek śródpolnych, 

które zajmują około 5% jej powierzchni. Największym z nich jest jezioro Morzycko (340 ha 

powierzchni, 60 m głębokości, średnia głębokość – 15 m). Inne znaczące jeziora to: Bielin, 

Objezierze, Klępicz Duży, Klępicz Mały, Mierno, Kałuża, Stare Objezierze, Witnickie. 
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Lasy zajmują głównie południową część gminy i wchodzą w kompleks Lasów 

Nadodrzańskich. Nieco mniejszy obszar leśny rozciąga się pomiędzy jeziorami Morzycko  

i Witnickim. Całkowita powierzchnia lasów oraz gruntów zadrzewionych na terenie gminy 

stanowi około 27,3% jej obszaru. Zarządzane są przez Nadleśnictwo Mieszkowice (około 94 

% powierzchni) oraz Nadleśnictwo Chojna (około 6 %). Na terenie gminy Moryń znajduje się 

kilka obszarów chronionych. Cedyński Park Krajobrazowy zajmuje zachodnią jej część. 

został utworzony w 1993 roku. Jego obszar obejmuje teren od skraju Pojezierza 

Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej do krawędzi Doliny Dolnej Odry i Kotliny 

Freienwalde. Do gatunków podlegających całkowitej ochronie należą: cis pospolity, jarząb 

brekinia, wiśnia karłowata, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, sasanka łąkowa, zawilec 

wielkokwiatowy, pajęcznica liliowata, ostnica Jana, ostnica powabna, ostnica włosowata, 

storczyk purpurowy. Ponadto w okolicach Morynia znajdują się dwa zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe: „Morzycko” (powierzchnia 413,07 ha, obszar jeziora Morzycko oraz tereny do 

niego przyległe) i „Dolina Słubi” (powierzchnia 154,16 ha, obejmujący rzekę Słubię, jej 

dolinę z drzewostanami i bagnami oraz niektóre jeziora przez które przepływa, położone  

w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice). W gminie Moryń znajdują się też trzy 

obszary Natury 2000: „Dolina Dolnej Odry” (największe w Europie Zachodniej i Środkowej 

fluwiogeniczne torfowisko niskie z florą i fauną nie spotykaną już w dolinach innych wielkich 

rzek europejskich), „Ostoja cedyńska” (obszar obejmuje kompleks leśny na terenach 

sandrowych i morenowych na północ od Cedyni, w lasach dominują siedliska kwaśnych 

dąbrów i buczyn) oraz „Wzgórza Moryńskie” (tereny ciągnące się od miejscowości Moryń na 

południu, do miejscowości Mętno na północy, a także fragment rynny jeziornej pomiędzy 

jeziorami Morzycko i Mętno, bardzo licznie występują murawy kserotermiczne, łęgi 

zboczowe z fiołkiem wonnym oraz łąki świeże z dużym udziałem gatunków ciepłolubnych). 

Do użytków ekologicznych należą okolice Nadleśnictwa Mieszkowice, a także Łabędzin I  

i Łabędzin II. W gminie można znaleźć również pomniki przyrody takie jak: robinia akacjowa 

przy ulicy Akacjowej w Moryniu, zgrupowanie zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny 

(43 sztuki) w miejscowości Stare Objezierze czy pojedyncze drzewa w Bielinie, Brochucinie  

i Witniczce. 

 

Początki miasta nie są znane, ale nie ulega wątpliwości, że wzgórza na zachód od jeziora 

Morzycko w początkach Epoki Kamiennej były zasiedlone. W późniejszym okresie, bo około 

1000 lat temu był tu gród słowiański położony w obronnym miejscu, niedostępnym dzięki 

bagnom rzeki Słubi i wodom jeziora Morzycko. Legendy moryńskie zachowały wspomnienia 
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ciężkich walk ludności słowiańskiej z Niemcami. W X wieku obszary wchodziły wraz  

z całym Pomorzem w skład Państwa Polskiego, w XIII wieku jednak zostały oderwane od 

Polski na okres ok. siedmiu stuleci, rejon ten został przejęty przez Brandenburczyków  

i otrzymał nazwę Nowa Marchia. Pierwsza wzmianka o Moryniu pochodzi z 1265 roku.  

W początkach XIV wieku Moryń otrzymał prawa miejskie. Fakt, iż miasto posiadało 

fortyfikacje, sąd miejski, możność bicia własnej monety, świadczy o wysokim znaczeniu tego 

ośrodka w tamtym czasie. W XV wieku tereny te zostały opanowane przez Zakon Krzyżacki, 

a w późniejszym czasie były związane z dynastią Hohenzollernów. W okresie 

międzywojennym Moryń ze względu na piękną, niepowtarzalną, zabytkową zabudowę  

i oczywiście fakt istnienia dużego jeziora stał się znanym kurortem, dużą rolę odegrała tutaj 

również niewielka odległość miasteczka od Berlina. Po wojnie usunięto zniszczenia i podjęto 

prace w zakresie uporządkowania osady, w wyniku decyzji mocarstw gmina Moryń wraz  

z okolicznymi terenami trafiła w granice Polski. 

 

  

Fot.1. Park w Moryniu 

 

Obszary Morynia obfitują w liczne zabytki, większość z nich miała szansę się zachować, 

ponieważ miasto nie ucierpiało zbytnio podczas II Wojny Światowej. Najbardziej znane 

obiekty turystyczne to: romański kościół pod wezwaniem Św. Ducha pochodzący z XIII 

wieku, mury miejskie z XIV/XV wieku (zachowane na całej długości fortyfikacje 

średniowieczne), ruiny brandenburskiej warowni, XIX-wieczny Ratusz oraz pozostałości 

cmentarza żydowskiego. Warto także zwrócić uwagę, że w miasteczku zachował się 
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średniowieczny układ urbanistyczny, doskonale widoczny z lotu ptaka. W gminie liczne są 

zabytkowe kościoły (Przyjezierze, Bielin, Klępicz, Stare Objezierze, Witnica, Dolsko) oraz 

pałace i dwory (pałac barokowy z drugiej połowy XVIII wieku w Bielinie, ruiny pałacu  

z XIX wieku w Witnicy,  ruina zabytkowego pałacu z drugiej połowy XIX wieku w Gądnie 

czy dwór z XVII wieku w Przyjezierzu). Jeśli chodzi o nowe obiekty, warto wspomnieć  

o znajdującym się na rynku w Moryniu pomniku raka związanym z miejscowymi legendami  

o olbrzymim raku z jeziora Morzycko, który miał pomagać słowiańskim wojom w walkach  

z brandenburczykami. Od 2009 roku działa także Geopark „Kraina polodowcowa nad Odrą” 

(współtworzony z niemiecką miejscowością Gross-Ziethen). Powstało Regionalne Biuro 

Geoparku, w którym można zapoznać się ze stałą wystawą na temat epoki lodowcowej oraz 

pozyskać inne informacje na temat okolicznych atrakcji i możliwości turystycznych. Wzdłuż 

promenady usytuowane są tropy zwierząt żyjących w epoce lodowcowej wraz z informacjami 

na ich temat, tworząc swoistą "Aleję Gwiazd Plejstocenu". Duże wrażenie robi również 

kamienny ogród, umiejscowiony wzdłuż miejskich murów. Oprócz wielkich głazów i tablic 

informacyjnych, znajduje się w nim także miejsce na ognisko oraz piaskownica, w której 

dzieci mogą "odkopać" ślady zwierząt żyjących w plejstocenie. Ponadto, przez gminę Moryń 

przebiegają następujące szlaki turystyczne: Szlak Templariuszy, Szlak Krzyżacki, Szlak 

Nowomarchijski, Szlak Wzgórz Morenowych oraz Szlak "Śladami historii i Cedyński Park 

Krajobrazowy". 

 

Fot. 2. Kościół w Moryniu 
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3. Metodyka inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych gminy Moryń 

Podstawę opracowania planu zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy 

Moryń stanowi inwentaryzacja alej i szpalerów rozmieszczonych na terenie całej gminy. 

Materiałem wyjściowym do rozpoczęcia prac terenowych były mapy topograficzne Pojezierza 

Myśliborskiego i gminy Moryń, mapa drogowa gminy zdobyta dzięki uprzejmości Urzędu 

Miasta w Moryniu oraz mapy satelitarne (źródła: geoportal.gov.pl i Google Earth). 

Inwentaryzację alej przeprowadzono z pomocą ankiet przeglądu zadrzewień, bazę do 

wykonania map poszczególnych alej oraz ogólnej mapy zinwentaryzowanych zadrzewień 

gminy stanowił program Google Earth. Oprócz tego wykonano dokumentację fotograficzną. 

Inwentaryzacja zadrzewień przydrożnych gminy Moryń objęła: 

 pomiar długości alei/szpaleru, 

 pomiar szerokości pomiędzy szpalerami alei [m], 

 pomiar rozstawu drzew w szpalerze [m], 

 pomiar odległości szpalerów od krawędzi jezdni [m], 

 udział % drzew rosnących za rowem, 

 policzenie drzew po poszczególnych stronach drogi, 

 określenie składu gatunkowego drzew w alei/szpalerze z uwzględnieniem % udziału 

poszczególnych gatunków, 

 określenie średniego obwodu drzew na wysokości 1,3 m (obwód pierśnicowy) na 

podstawie pomiarów obwodów 10-50% drzew w alei/szpalerze, 

 określenie występowania gatunków chronionych, 

 ocenę stanu zdrowotnego drzew na podstawie pięciostopniowej skali zaprezentowanej 

w poniższej tabeli: 

Bardzo dobry 
zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, 

w pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 

Dobry 

nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 

forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 

kształtowana korona 

Dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 

zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony 

Zły 

rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające konary, 

tzw. szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające statykę 

drzewa, itp. 

Zróżnicowany 
dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od 

dobrego do złego - w jednym przebiegu drogi. 
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 ocenę stanu zachowania alei/szpaleru w oparciu zaprezentowaną poniżej 

pięciostopniową skalę 

Opis stanu % ubytków drzew w 

alei/szpalerze 

zwarta pełna 0 - 20% 

zwarta z lukami 21 - 40% 

przerzedzona 41 - 60% 

fragmenty 60 - 80% 

ślady 81 - 99% 

 

 określenie zalecanych zadań ochronnych dla poszczególnej alei/szpaleru. 

4. Inwentaryzacja zadrzewień przydrożnych gminy Moryń 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Moryń zrealizowany został 

w okresie od sierpnia 2013 r. do maja 2014 r,, a podstawą jego wykonania była 

przeprowadzona w terminie od sierpnia do listopada ubiegłego roku inwentaryzacja 

zadrzewień przydrożnych gminy, która objęła ogółem 54 fragmenty dróg o łącznej długości 

80,49 km.   

 

Rozmieszczenie zinwentaryzowanych zadrzewień przydrożnych gminy Moryń 
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4.1. Karty przeglądu zadrzewień przydrożnych gminy  

 

DANE OGÓLNE 

nr 1 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja Moryń, ul. Dworcowa i ul. Żeromskiego 

pkt początkowy N52˚51,494' E14˚23,675' 

pkt końcowy N52˚51,504' E14˚23,542' 

długość alei/szpaleru 175 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew 

zróżnicowany (4-10 m) w związku z 

ubytkami w drzewostanie, pierwotnie ok. 4-5 

m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 0,3 m do 6 m, w większości ok. 1m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 45 

klon zwyczajny 35 

klon jawor 20 

liczba drzew S - 8 N - 15 

średni obwód drzew 205 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 
dostateczny - zbyt intensywnie zredukowane 

korony, środek ciężkości przeniesiony wyżej 

stan zachowania obiektu zwarta pełna (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótka aleja przy wjeździe do Morynia. Nadmierna redukcja koron drzew od dołu - podwyższenie 

środka ciężkości. Na pniach klonów zaobserwowano występowanie mąkli tarniowej. 

ZALECENIA 

Odstąpić od dotychczasowych zabiegow polegających na redukcji korony od dołu, w przypadku 

konieczności przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych należy je zrobić poczynając od górnych konarów. 
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DANE OGÓLNE 

nr 2 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja aleja okalająca Moryń od str. E i S 

pkt początkowy N52˚51,334' E14˚23,899' 

pkt końcowy N52˚51,652' E14˚23,768' 

długość alei/szpaleru 850 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia asfalt, gruntowa, żużlowa 

szerokość między szpalerami 3-6 m 

rozstaw drzew 
zróżnicowany (6-15 m) w związku z ubytkami w 

drzewostanie, pierwotnie ok. 6-7 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 0 m do 0,2 m,  

drzewa za rowem Nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 55 

lipa szerokolistna 40 

robinia akacjowa 5 

liczba drzew E - 54 W - 59 

średni obwód drzew 225 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry  

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja biegnąca wzdłuż murów obronnych Morynia, u części drzew zaobserwowano zbyt intensywne 

cięcia koron od dołu,  2 lipy drobnolistne o wymiarach pomnikowych, o obwodzie powyżej 300 cm.   

ZALECENIA 

Odstąpić od dotychczasowych zabiegów polegających na redukcji korony od dołu. Brak możliwości 

uzupełnienia luk nasadzeniami ze względu na liczne przejazdy. 
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DANE OGÓLNE 

Nr 3 

Data 29.09.2013 r. 

Lokalizacja Moryń, ul. Akacjowa 

pkt początkowy N52˚51,554' E14˚23,686' 

pkt końcowy N52˚51,590' E14˚24,027' 

długość alei/szpaleru 390 m 

Zarządca droga gminna 

Nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5 m 

rozstaw drzew 
5-6 m po stronie S, oraz nieregularny po  stronie 

N 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 

szczepiona 
80 

robinia akacjowa 20 

liczba drzew S - 60 N - 12 

średni obwód drzew 18 cm - strona S, 190 cm - strona N 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 

dobry - głównie nowe nasadzenia, stare okazy 

robinii po N stronie alei zaatakowane przez 

jemiołę 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Nowo nasadzona aleja robiniowa, uzupełnienie starej, śladowo zachowanej alei. Kilka okazów 

młodych sadzonek uschniętych. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeń po N stronie drogi oraz luk po stronie S. 
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DANE OGÓLNE 

nr 4 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja S od Macierzy 

pkt początkowy N52˚49,028' E14˚26,392' 

pkt końcowy N52˚48,896' E14˚26,240' 

długość alei/szpaleru 310 m 

zarządca grunt prywatny 

nawierzchnia brak 

szerokość między szpalerami 10 m 

rozstaw drzew 

zróżnicowany (1-20 m) w związku z 

ubytkami w drzewostanie, pierwotnie ok. 4-5 

m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
nie można okreslić, dawna droga polna w 

całości zarośnięta 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 100 

liczba drzew E - 11 W - 18 

średni obwód drzew 230 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 

dostateczny - brak jakichkolwiek zabiegów 

pielęgnacyjnych, zasychające i połamane 

rozległe obszary koron, drzewa zaatakowane 

przez jemiołę 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Stara, zaniedbana aleja robiniowa, biegnąca wzdłuż nieistniejącej drogi gruntowej.  Wiele drzew 

zaatakowanych przez jemiołę, widoczne liczne ubytki pni i koron.  

ZALECENIA 

Ze względu na brak lub możliwie znikome uczęszczanie przez ludzi drzewa nie stanowią dużego 

zagrożenia. Należałoby przeprowadzić szereg cięć pielęgnacyjnych, usuwając suche i łamiące się 

konary. 
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DANE OGÓLNE 

nr 5 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja Macierz - kierunek Mieszkowice 

pkt początkowy N52˚49,029' E14˚26,396' 

pkt końcowy N52˚49,324' E14˚25,873' 

długość alei/szpaleru 800 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami zróżnicowana, średnio ok. 9 m 

rozstaw drzew bardzo nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 0,5 m do 4 m 

drzewa za rowem tak, nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 75 

klon zwyczajny 25 

sosna zwyczajna <1 

liczba drzew nie do określenia 

średni obwód drzew zróżnicowana 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowana 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Nieliczne okazy drzew z pierwotnego założenia alejowego, głównie odrosty robinii porastające 

pobocza dróg oraz pojawiające się spontanicznie inne gatunki drzew oraz krzewów 

ZALECENIA 

Oczyszczenie paas drzew z odrostów robinii, a na ich miejsce posadzić klony zwyczajne, 

przywracając tym samym stare założenie alejowe. 
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DANE OGÓLNE 

nr 6 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja SE od Bielina 

pkt początkowy N52˚49,422' E14˚27,810' 

pkt końcowy N52˚49,162' E14˚27,830' 

długość alei/szpaleru 480 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia żużlowa 

szerokość między szpalerami 7 m 

rozstaw drzew 4-5m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 2 do 3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 59 

lipa szerokolistna 39 

klon zwyczajny 2 

liczba drzew W - 54 E -55 

średni obwód drzew 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 
dobry - nieznaczne uszkodzenia pnia i 

korony 

stan zachowania obiektu zwarta pełna, (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Piękna, zwarta aleja lipowa, kilka okazów o wymiarach pomnikowych, w tym jeden okaz o pierśnicy 

360 cm. Drzewa w większości w podobnym wieku. Aleja godna objęcia ochroną pomnikową. 

ZALECENIA 

Objęcie całej alei ochroną pomnikową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 7 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja S od Bielina 

pkt początkowy N52˚49,428' E14˚27,792' 

pkt końcowy N52˚49,299' E14˚27,374' 

długość alei/szpaleru 530 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3-4 m 

rozstaw drzew 11 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 0,3 m do 1 m, w większości 0,3-0,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec 

zwyczajny 
80 

grab pospolity 20 

jesion wyniosły <1 

dąb szypułkowy <1 

robinia akacjowa <1 

liczba drzew S - 48 N - 50 

średni obwód drzew 220 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 

dobry - nieznaczne uszkodzenia pnia, w jednym 

tylko przypadku stwierdzono prawie całkowite 

obumarcie drzewa 

stan zachowania obiektu zwarta pełna (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja kasztanowcowa w części wschodniej stanowiąca dobrze widoczny harmonijny układ, w 

zachodniej natomiast budowana głównie przez nieregularne nasadzenia grabowe. Nieliczne obumarłe 

okazy kasztanowców. 

ZALECENIA 

Obumarłe drzewa zastąpić nowymi nasadzeniami kasztanowca białego. 
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DANE OGÓLNE 

nr 8 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja S od Bielina 

pkt początkowy N52˚49,299' E14˚27,374' 

pkt końcowy N52˚49,211' E14˚27,402' 

długość alei/szpaleru 150 m 

zarządca grunt prywatny 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3-4 m 

rozstaw drzew 4 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 100 

liczba drzew W - 32 E - 30 

średni obwód drzew 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew bardzo dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna, (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Piękna aleja lipowa, dobrze widoczny harmonijny układ założenia, zdecydowana większość drzewa w 

podobnym wieku. Widoczne nieliczne mechaniczne uszkodzenia pni. Aleja godna objęcia ochroną 

pomnikową. 

ZALECENIA 

Objęcie całej alei ochroną pomnikową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 9 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja S od Bielina 

pkt początkowy N52˚49,309' E14˚27,371' 

pkt końcowy N52˚49,372' E14˚27,307' 

długość alei/szpaleru 160 

zarządca grunt prywatny 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3-4 m 

rozstaw drzew 4 m i więcej 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 70 

klon zwyczajny 30 

liczba drzew E - 30 W - 22 

średni obwód drzew 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 
zły - posusz w koronach jesionów, jeden okaz 

całkowicie uschnięty 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótka aleja jesionowa z domieszką klonu zwyczajnego, bluszcz na 4 drzewach, jesiony w złym 

stanie zdrowotnym. 

ZALECENIA 

Stopniowe zastępowanie zamierających jesionów nasadzeniami klonu zwyczajnego. Z uwagi na 

rzadkie uczęszcznie drogi nie ma konieczności wycinania drzew. 
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DANE OGÓLNE 

nr 10 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja Wierzchlas - Bielin - Moryń 

pkt początkowy N52˚49,483' E14˚29,709' 

pkt końcowy N52˚51,237' E14˚23,956' 

długość alei/szpaleru 9 200 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 
7 m (1,5-2 m w podwójnym szpalerze po N 

stronie drogi) 

rozstaw drzew 8-10 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,6-3,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 60 

lipa szerokolistna 30 

klon zwyczajny 

pozostałe 

klon jawor 

klon srebrzysty 

jesion wyniosły 

robinia akacjowa 

liczba drzew S - 1108 N - 982 

średni obwód drzew 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna, (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja potrójna na odcinku od Wierzchlasu do Bielina, po N stronie drogi występują dwa szpalery 

drzew, natomiast od Bielina do Morynia po S stronie drogi. Bluszcz na kilku drzewach. Nieznaczne 

uszkodzenia pnia w wyniku działania aerozolu solnego. Ruchliwa droga powiatowa. 

ZALECENIA 

Osłanianie drzew zimą przed niszczącym działaniem soli. Oznakowanie drzew (przynajmniej na 

zakrętach) folią odblaskowa w celu poprawy widoczności. Wprowadzenie znaków ostrzegawczych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 11 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja Bielin (przejazd kolejowy) - Goszków 

pkt początkowy N52˚50,071' E14˚27,697' 

pkt końcowy N52˚50,055' E14˚29,528' 

długość alei/szpaleru 2 450 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5-6 m 

rozstaw drzew średnio ok. 15 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 70 

robinia akacjowa 25 

śliwa domowa <1 

głóg jednoszyjkowy <1 

grusza domowa <1 

lilak <1 

bez czarny <1 

lipa drobnolistna <1 

dąb szypułkowy <1 

klon jawor <1 

klon jesionolistny <1 

jesion wyniosły <1 

wiąz pospolity <1 

wierzba krucha <1 

liczba drzew SW - 23 NE - 38 

średni obwód drzew 155 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 
dostateczny, jabłonie silnie zaatakowane 

przez jemiołę 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Pierwotnie aleja budowana była z jabłoni domowej, we fragmencie koło Bielina dobrze widoczny 

układ założenia alejowego, natomiast w dalszej części zaburzony wskutek spontanicznego rozrostu 

dzikich i zdziczałych gatunków drzew w różnym wieku i różnym układzie. Powyżej podana liczba 

drzew, szerokość, rozstaw i odległość dotyczą wyłącznie odcinków alei, w których dobrze widoczny 

jest układ  założenia, nie dotyczą one fragmentów zarośniętych przez krzewy i podrost drzew. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk nasadzeniami jabłoni domowej 
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DANE OGÓLNE 

nr 12 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja na W od Goszkowa 

pkt początkowy N52˚50,414' E14˚28,128' 

pkt końcowy N52˚51,327' E14˚28,474' 

długość alei/szpaleru 1 820 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew zróżnicowany 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 70 

jesion wyniosły 

pozostałe 

trzmielina pospolita 

  topola osika 

  wierzba biała 

  róża dzika 

  bez czarny 

liczba drzew - 

średni obwód drzew - 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna, (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Szpaler po NE stronie drogi, wskład którego wchodzą głównie zarośla śliwy i innych krzewów z 

pojedynczo występującymi okazami drzew. 

ZALECENIA 

Ze wzgględu na sporadyczne uczęszczanie drogi i ogólnie dobry stan zdrowotny nie są konieczne 

żadne zabiegi pielęgnacyjne. 
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DANE OGÓLNE 

nr 13 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja 
Moryń, od skrzyżowania ulic Parkowej i Lipowej 

do Odrzańskiej 23 c 

pkt początkowy N52˚51,237' E14˚23,856' 

pkt końcowy N52˚51,315' E14˚23,911' 

długość alei/szpaleru 125 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt i chodniki  

szerokość między poszczególnymi alejkami 12 m 

rozstaw drzew 4-7 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni szpaler środkowy - 1,5-3 m,    szpaler S - 3-8 m 

drzewa za rowem Nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 70 - alejka S i środk. 

lipa szerokolistna 30 - alejka S i środk. 

kasztanowiec biały 100 - alejka N 

liczba drzew S - 44, środek - 20, N – 64 

średni obwód drzew 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew Dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna, (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

3 krótkie, rownolegle do siebie biegnące alejki, jedna po S stronie drogi i dwie po N. Niewielkie 

ubytki korony w wyniku podcinania dolnych gałęzi. 

ZALECENIA 

Na chwilę obecną nie są potrzebne żadne zabiegi pielęgnacyjne, należy zaniechać podcinania dolnych 

gałęzi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 14 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja Moryń - aleja lipowa koło kościoła 

pkt początkowy N52˚51,520' E14˚23,983' 

pkt końcowy N52˚51,607' E14˚24,029' 

długość alei/szpaleru 180 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 5 m 

rozstaw drzew 5 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 0,2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 100 

liczba drzew SW - 10 NE - 12 

średni obwód drzew 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 
dostateczny - nadmiernie zredukowane 

korony drzew, uszkodzone pnie  

stan zachowania obiektu zwarta pełna, (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótka aleja lipowa, część drzew koliduje z murem okalającym plac kościelny, drzewa z silnie 

zredukowaną koroną - podwyższony środek ciężkości  

ZALECENIA 

Zaniechanie zabiegu podcinania korony od dołu. Przypuszczalnie w przyszłości część drzew ze 

względu na kolizję z murem będzie wskazana do wycinki. 
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DANE OGÓLNE 

nr 15 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja Przyjezierze, wiadukt - Stare Objezierze 

pkt początkowy N52˚52,463' E14˚20,488' 

pkt końcowy N52˚52,475' E14˚22,742' 

długość alei/szpaleru 2 680 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa, żużlowa 

szerokość między szpalerami 4-5 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni od 0,5 do 3 m 

drzewa za rowem tak, nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

wiąz górski 20 

wiąz pospolity 10 

dąb szypułkowy 5 

jesion wyniosły 5 

jesion pensylwański 1 

robinia akacjowa 1 

topola kanadyjska <1 

topola osika, śliwa 

domowa, śliwa tarnina, 

róża dzika, grusza 

domowa, trzmielina 

pospolita,  

pozostałe 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew 300 cm - tylko stare okazy drzew 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Niegdysiejsza aleja wiązowa z domieszką innych gatunków drzew, wiele wiązów i jesionów w złym 

stanie zdrowotnym, widoczny rozległy posusz korony, 1 wiąz zaatakowany przez żółciaka 

siarkowego, dęby okazałe i zdrowe. Kilka okazów drzew o wymiarach pomnikowych: 2 dęby o 

pierśnicy 340 i 355 cm, jesion pensylwański o pierśnicy 280 cm i wiązy o pierśnicy dochodzącej do 

300 cm, w tym 1 okaz o pierśnicy 370 cm, na kilku z nich bluszcz pospolity 

ZALECENIA 

Należy rozważyć mozliwość objęcia ochroną pomnikową wymienionych okazów drzew. Wiązy i 

jesiony wymagają podjęcia działań pielęgnacyjnych - wykonania wiązań elastycznych i usunięcia 

posuszu. Luki w drzewostanie należałoby uzupełnić nasadzeniami drzew rodzimych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 16 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja na S od Nowego Objezierza 

pkt początkowy N52˚50,915' E14˚20,281' 

pkt końcowy N52˚51,623' E14˚20,094' 

długość alei/szpaleru 1 460 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia bruk, płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 
10-15 m  - odcinek z kasztanowcami, 3-5 m - 

pozostała część 

rozstaw drzew 
nieregularny, tylko na odcinku z kasztanowcami 

10-12 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni kasztanowce 3-7 m, pozostałe - 0-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec biały 20 

wiąz górski 10 

wiąz pospolity 10 

jabłoń domowa 20 

robinia akacjowa 10 

śliwa domowa, śliwa 

tarnina, czereśnia 

ptasia, głogi, róże, bez 

czarny, lilak, 

śnieguliczka, topola 

biała 

pozostałe 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew jabłonie - 140 cm, kasztanowce - 250 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu ślady (81-99% ubytków drzew) 

OPIS 

Przy Nowym Objezierzu fragment alei budowany przez kasztanowce białe, dalej na S głównie drzewa 

owocowe. Po W stronie przebiega linia wysokiego napięcia. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie E strony nasadzeniami drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 17 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja Nowe Objezierze - droga Moryń-Cedynia 

pkt początkowy N52˚51,623' E14˚20,095' 

pkt końcowy N52˚51,623' E14˚22,255' 

długość alei/szpaleru 2 570 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

wiązy 40 

robinia akacjowa 20 

jesion wyniosły, dąb 

szypułkowy, wierzba 

biała, jabłoń domowa, 

grusza pospolita, śliwa 

domowa,  

pozostałe 

      

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew 120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Dawna aleja wiązowa, w dużej części zdominowana już przez spontanicznie odnawiającą się robinię 

akacjową oraz zarośla krzewów. 

ZALECENIA 

Uzupełnianie nasadzeniami rodzimych gatunków drzew, usuwanie posuszu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 18 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja Moryń - Stare Objezierze 

pkt początkowy N52˚51,628' E14˚23,113' 

pkt końcowy N52˚52,394' E14˚20,472' 

długość alei/szpaleru 3 450 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 12-14 m 

rozstaw drzew 7-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-5 m 

drzewa za rowem tak, w większości 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 70 

lipa drobnolistna 15 

topola kanadyjska  10 

klon zwyczajny 5 

wiąz <1 

liczba drzew S - 230 N - 288 

średni obwód drzew jesiony ze starszych nasadzeń - 110 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu 
przerzedzona (41-60% ubytków drzew) lecz 

uzupełniona nowymi nasadzeniami 

OPIS 

Aleja jesionowa, uzupełniana nasadzeniami lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Nieco zbyt 

wysoko podcinane gałęzie jesionów mimo dość znacznego oddalenia szpalerów od jezdni. 

ZALECENIA 

Zaniechanie nieuzasadnionego podcinania dolnych gałęzi, usuwanie posuszu, kontunuowanie praktyki 

uzupełniania luk nowymi nasadzeniami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 19 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja Klępicz - Stare Objezierze 

pkt początkowy N52˚52,432' E14˚18,641' 

pkt końcowy N52˚52,478' E14˚20,229' 

długość alei/szpaleru 1 470 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 12-14 m 

rozstaw drzew 7-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-5 m 

drzewa za rowem tak - 60%, nie - 40% 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 95 

topola kanadyjska 5 

wiąz pospolity <1 

liczba drzew S - 54 N - 47 

średni obwód drzew 110 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja jesionowa, uzupełniana nasadzeniami lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Nieco zbyt 

wysoko podcinane gałęzie jesionów mimo dość znacznego oddalenia szpalerów od jezdni. 

ZALECENIA 

Zaniechanie nieuzasadnionego podcinania dolnych gałęzi, usuwanie posuszu, kontunuowanie praktyki 

uzupełniania luk nowymi nasadzeniami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 20 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja Klępicz - Nowe Objezierze 

pkt początkowy N52˚52,145' E14˚18,684' 

pkt końcowy N52˚52,012' E14˚19,561' 

długość alei/szpaleru 1 150 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 40 

robinia akacjowa 30 

topola kanadyjska, 

śliwa domowa, grusza 

pospolita, wiązy 

pozostałe 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew jesiony -130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja jesionowa ze znacznym udziłem innych gatunków drzew. Olbrzymia topola kanadyjska o 

wymiarach pomnikowych, o pierśnicy 630 cm oraz jesion wyniosły o pierśnicy 270 cm. Topola 

zaatakowana przez jemiołę, dość znaczne ubytki pnia i korony. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jesionu wyniosłego, usuwanie posuszu. Topola wymaga podjęcia pilnych 

działań pielęgnacyjnych - zredukowania korony, i podwiązania konarów, należałob rozważyć opcję 

objęcia jej ochroną pomnikową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 21 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja Klępicz - droga Mętno-Orzechów 

pkt początkowy N52˚52,689' E14˚18,703' 

pkt końcowy N52˚53,361' E14˚18,554' 

długość alei/szpaleru 1 250 m 

zarządca Agencja Nieruchomości Rolnych 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy gatunek  udział % 

  jabłoń domowa 30 

  śliwa domowa 20 

  grusza pospolita 20 

  

śliwa tarnina, wiąz 

pospolity, róże, głogi,  
pozostałe   

  

liczba drzew W - 64 E - 12 

średnia pierśnica drzew jabłonie - 130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu ślady (81-99% ubytków drzew) 

OPIS 

Dawna, mocno przerzedzona aleja owocowa. Jabłonie zaatakowane przez jemiołę. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami różnych gatunków drzew owocowych: jabłoni, śliwy, gruszy. 
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DANE OGÓLNE 

nr 22 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja - 

pkt początkowy N52˚53,425' E14˚18,610' 

pkt końcowy N52˚53,595' E14˚19,210' 

długość alei/szpaleru 740 m 

zarządca grunt prywatny 

nawierzchnia - 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni - 

drzewa za rowem - 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 70 

grusza pospolita 10 

głóg jednoszyjkowy 5 

jesion wyniosły, śliwa tarnina, róża 

dzika 
pozostałe 

liczba drzew około 70 

średni obwód drzew jabłonie -120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zły 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Szpaler starych jabłoni wzdłuż miedzy, drzewa zaatakowane przez jemiołę z dość znacznymi 

ubytkami pni. 

ZALECENIA 

Ze względu na położenie szpaleru drzewa nie stwarzają żadnego zagrożenia. Należałoby jedynie 

uzupełnić luki w drzewostanie nasadzeniami jabłoni lub innych drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 23 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja północna granica gminy 

pkt początkowy N52˚54,007' E14˚18,905' 

pkt końcowy N52˚53,298' E14˚20,210' 

długość alei/szpaleru 2 100 m 

zarządca grunt prywatny 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3-4 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni nieregularna 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 40 

topola kanadyjska 

pozostałe 

dąb szypułkowy 

klon zwyczajny 

klon jawor 

grusza pospolita 

jesion wyniosły 

śliwa domowa 

głóg 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew brak możliwości określenia 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Silnie zarośnięta aleja wzdłuż nieuczęszczanej drogi gruntowej, wiele drzew spontanicznego 

pochodzenia 

ZALECENIA 

Ze względu na brak lub tylko sporadyczne uczęszczanie nie ma konieczności przeprowadzania 

zabiegów pielęgnacyjnych, opcjonalnie należałoby wypełniać luki w drzewostanie nasadzeniami 

drzew rodzimych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 24 

data 07.08.2013 r. 

lokalizacja Łaziszcze – Orzechów 

pkt początkowy N52˚54,408' E14˚17,636' 

pkt końcowy N52˚54,003' E14˚18,868' 

długość alei/szpaleru 1 790 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia Asfalt 

szerokość między szpalerami 12-15 

rozstaw drzew Nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni średnio 5 m 

drzewa za rowem tak - 80% 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon zwyczajny 40 

lipa drobnolistna 20 

topola kanadyjska 20 

jesion wyniosły 15 

klon jawor 2 

brzoza brodawkowata 
2 

dąb szypułkowy 1 

grab pospolity <1 

czereśnia ptasia <1 

robinia akacjowa <1 

liczba drzew E - 76 W – 72 

średni obwód drzew zróżnicowana - od kilku do prawie 200 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew Zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Trudny do określenia pierwotny układ alei ze względu na jej znaczne przerzedzenie, dużą liczbę 

gatunków ją budujących oraz nieregularny układ drzew. Topole w złym stanie - rozległy posusz koron 

ZALECENIA 

Topole proponowane do wycięcia, ich miejsce oraz pozostałe luki w alei najlepiej uzupełnić 

nasadzeniami klonu zwyczajnego i lipy drobnolistnej.  
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DANE OGÓLNE 

nr 25 

data 07.08.2013 r. 

lokalizacja Klępicz -Żelichów 

pkt początkowy N52˚51,196' E14˚18,540' 

pkt końcowy N52˚51,197' E14˚17,902' 

długość alei/szpaleru 2 020 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia brukowana 

szerokość między szpalerami 3-4 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-1,5 m 

drzewa za rowem tak/nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

zarośla śliwy domowej 40 

wiąz górski 10 

grusza pospolita 5 

jabłoń domowa 5 

klon zwyczajny 5 

jesion wyniosły 5 

jesion pensylwański 5 

głóg 5 

wiśnia domowa, 

robinia akacjowa, 

zarośla ligustru, 

tarniny, róż i bzu 

czarnego 

pozostałe 

liczba drzew W - 99 E - 59 

średni obwód drzew zróżnicowana, od kilku cm do ok. 250 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Stara aleja wiązowa, z czego wiązy stanowią obecnie znikomy % drzew, aleja zdominowana obecnie 

przez zarośla krzewów. Wiązy o wymiarach pomnikowych. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami wiązów, cięcia pielęgnacyjne i wiązania zabezpieczające, objęcie 

poszczególnych drzew ochroną pomnikową. Jeden martwy wiąz do pozostawienia przy drodze - nie 

stanowi zagrożenia, gdyż droga jest uczęszczana sporadycznie 
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DANE OGÓLNE 

nr 26 

data 07.08.2013 r. 

lokalizacja Klępicz-Golice 

pkt początkowy N52˚52,197' E14˚18,540' 

pkt końcowy N52˚51,941' E14˚17,385' 

długość alei/szpaleru 1 400 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 35 

wiąz górski 25 

robinia akacjowa 15 

topola kanadyjska 5 

klon zwyczajny 2 

dąb szypułkowy 2 

jabłoń domowa 1 

grusza domowa 1 

zarośla śliwy domowej i 

lilaka 
pozostałe 

liczba drzew N - 49 S - 33 

średni obwód drzew 150 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja jesionowa ze znaczną domieszką innych gatunków drzew 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jesionu wyniosłego lub opcjonalnie innych gatunków rodzimych drzew 
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DANE OGÓLNE 

nr 27 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Dolsko-Moryń 

pkt początkowy N52˚54,203' E14˚22,464' 

pkt końcowy N52˚51,633' E14˚23,223' 

długość alei/szpaleru 5 100 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 5-5,5 m 

rozstaw drzew 4-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 45 

dąb bezszypułkowy 35 

klon zwyczajny 10 

klon jawor 10 

lipa drobnolistna <1 

robinia akacjowa <1 

topola kanadyjska <1 

liczba drzew E - 306 W - 340 

średni obwód drzew 220 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Kilka dębów o wymiarach pomnikowych, których pierśnica dochodzi do 300 cm. Na korze klonów 

mąkla tarniowa. Uszkodzenia nasady pni wskutek zimowego posypywania drogi solą. Nieliczne 

zamierające okazy drzew. Ruchliwa droga powiatowa. 

ZALECENIA 

Osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym, pielęgnacyjne cięcia koron, usuwanie 

posuszu, zastepowanie martwychi zamierających drzew nowymi nasadzeniami dębu szypułkowego 

lub bezszypułkowego. Oznakowanie drzew (przynajmniej na zakrętach) znacznikami odbijającymi 

światło, w celu poprawy widoczności. 
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DANE OGÓLNE 

nr 28 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Mirowo 

pkt początkowy N52˚54,161' E14˚25,091' 

pkt końcowy N52˚54,293' E14˚25,068' 

długość alei/szpaleru 240 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 8 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni nieregularna 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 90 

głóg jednoszyjkowy 10 

liczba drzew E - 14 W- 5 

średni obwód drzew 155 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zły 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Stara aleja jabłonkowa przechodząca w kierunku północnym w zwarte zarośla krzewów 

ZALECENIA 

Uzupełnianie i zastępowanie martwych drzew nasadzeniami jabłoni domowej, pozostawienie pni 
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DANE OGÓLNE 

nr 29 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Mirowo-Przyjezierze 

pkt początkowy N52˚53,684' E14˚24,681' 

pkt końcowy N52˚52,447' E14˚23,455' 

długość alei/szpaleru 2 800 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

grusza pospolita 40 

topola biała 10 

jesion wyniosły 10 

topola kanadyjska 5 

robinia akacjowa 5 

jabłoń domowa 2 

klon zwyczajny 1 

zarośla śliwy, róż, 

tarniny 
pozostałe 

liczba drzew W - 47 E - 26 

średni obwód drzew 155 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Dawna aleja owocowa, budowana głównie przez gruszę pospolitą, duża domieszka innych drzew i 

krzewów w różnym wieku, wiele pochodzenia spontanicznego 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami gruszy pospolitej. 
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DANE OGÓLNE 

nr 30 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Przyjezierze-Młynary 

pkt początkowy N52˚52,394' E14˚23,855' 

pkt końcowy N52˚53,253' E14˚26,497' 

długość alei/szpaleru 3 200 m 

zarządca droga gminna, grunt prywatny 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 30 

wiąz górski 20 

grusza pospolita 20 

śliwa domowa 10 

dąb szypułkowy 1 

dąb bezszypułkowy 1 

zarośla tarniny, róż, 

głogów 
pozostałe 

liczba drzew W - 30 E - 70 

średni obwód drzew 100 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zły 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Trudny do określenia pierwotny układ alei, wiele fragmentów zarośniętych przez gatunki krzewiaste 

lub odrosty drzew, liczne drzewa ze znacznymi ubytkami. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami drzew owocowych, stopniowe zastępowanie nimi zamierających drzew 

oraz robinii. Pozostawienie martwych pni. 
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DANE OGÓLNE 

Nr 31 

Data 26.10.2013 r. 

Lokalizacja Przyjezierze 

pkt początkowy N52˚53,419' E14˚24,420' 

pkt końcowy N52˚52,388' E14˚23,762' 

długość alei/szpaleru 760 m 

Zarządca droga gminna 

Nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 5-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 40 

robinia akacjowa 30 

kasztanowiec biały 10 

wierzba płacząca 1 

młodociane, 

spontanicznie 

odnawaiające się okazy 

klonów, wiązów i gat. 

krzewiastych 

pozostałe 

liczba drzew W - 22 E - 32 

średni obwód drzew 130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Wielogatunkowa, różnowiekowa aleja, trudny do określenia pierwotny układ. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jesionu wyniosłego, stopniowe zastępowanie nim robinii akacjowej. 
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DANE OGÓLNE 

nr 32 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja W od Przyjezierza 

pkt początkowy N52˚52,311' E14˚22,496' 

pkt końcowy N52˚52,348' E14˚22,743' 

długość alei/szpaleru 300 m  

zarządca droga gminna 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 50 

klon jawor 20 

wiąz górski 20 

klon zwyczajny 5 

lipa szerokolistna 5 

modrzew europejski <1 

liczba drzew W - 50 E - 70 

średni obwód drzew 200 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Pojedyncze okazy drzew o wymiarach pomnikowych. Niewielki posusz gałęzi. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jaworu, stopniowe zastępowanie robinii rodzimymi gatunkami drzew. 

Usuwanie posuszu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 33 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Moryń - Stare Łysogórki 

pkt początkowy N52˚49,711' E14˚21,985' 

pkt końcowy N52˚50,900' E14˚23,487' 

długość alei/szpaleru 2 810 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-6 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 30 

topola kanadyjska 5 

brzoza brodawkowata 5 

jesion wyniosły 5 

śliwa domowa 5 

jabłoń domowa 5 

grusza pospolita 5 

sosna zwyczajna 5 

wiąz 1 

zarośla różnych 

gatunków wierzb i osiki  
pozostałe 

liczba drzew W - 40 E - 88 

średni obwód drzew 150 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Trudny do określenia pierwotny układ alei, nieregularny rozstaw drzew, większość robinii pochodzi 

głównie z odrostów korzeniowych starszych okazów. Aleja wskazywana przez UM Moryń do 

odtworzenia. 

ZALECENIA 

Droga planowana do nowych nasadzeń, preferowane niewielkie gatunki drzew: jarząb szwedzki, 

drzewa owocowe. 
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DANE OGÓLNE 

nr 34 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Moryń Dwór 

pkt początkowy N52˚50,760' E14˚22,766' 

pkt końcowy N52˚50,520' E14˚21,341' 

długość alei/szpaleru 1 660 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia płyta betonowa, asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 45 

jabłoń domowa 25 

grusza pospolita 10 

klon zwyczajny, topola 

włoska, topola 

balsamiczna 

pozostałe 

liczba drzew E - 60 W - 50 

średni obwód drzew 130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu ślady (81-99% ubytków drzew) 

OPIS 

Pozostałość dawnej alei 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 35 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Gądno 

pkt początkowy N52˚51,287' E14˚24,861' 

pkt końcowy N52˚51,407' E14˚24,966' 

długość alei/szpaleru 250 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia utwardzona gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

buk zwyczajny 50 

wiąz  20 

topola biała, klon 

jawor, świerk pospolity 
pozostałe 

liczba drzew 21 

średni obwód drzew 230 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Szpaler po W stronie drogi wzdłuż szeregu posesji. 

ZALECENIA 

Cięcia pielęgnacyjne - usuwanie posuszu. Ze względu na liczne wjazdy do posesji nie ma możliwości 

wykonania nasadzeń uzupełniających.  
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DANE OGÓLNE 

nr 36 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Gądno 

pkt początkowy N52˚51,037' E14˚24,667' 

pkt końcowy N52˚51,151' E14˚25,342' 

długość alei/szpaleru 890 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 80 

dąb szypułkowy 10 

grusza pospolita 10 

czereśnia 3 

liczba drzew E - 18 W - 12 

średni obwód drzew 140 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu ślady (81-99% ubytków drzew) 

OPIS 

Pozostałość alei jabłonkowej z domieszką innych gatunków drzew owocowych oraz dębu. Jabłonie 

zaatakowane przez jemiołę. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jabłoni lub innych drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 37 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja S od Gądna, w kierunku Bielina 

pkt początkowy N52˚51,151' E14˚25,342' 

pkt końcowy N52˚50,606' E14˚25,693' 

długość alei/szpaleru 1 090 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami nieregularny 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 60 

robinia akacjowa 30 

wierzby 10 

liczba drzew S - 15 N - 24 

średni obwód drzew 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu ślady (81-99% ubytków drzew) 

OPIS 

Pozostałość dawnej alei jabłonkowej 

ZALECENIA 

Uzuzpełnienie alei nasadzeniami jabłoni domowej i zastępowanie nią martwych drzew.  

 



85 
 

 

 

 

 

 

 



86 
 

DANE OGÓLNE 

nr 38 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Bielin - w kierunku Gądna 

pkt początkowy N52˚50,160' E14˚26,280' 

pkt końcowy N52˚49,812' E14˚27,007' 

długość alei/szpaleru 1 090 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 35 

śliwa domowa 25 

klon zwyczajny 25 

klon jawor 10 

jesion wyniosły 1 

dąb bezszypułkowy 1 

grusza pospolita 1 

głóg 1 

liczba drzew N - 66 S - 60 

średni obwód drzew 150 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Stara aleja owocowa z domieszką klonu zwyczajnego. Jabłonie zaatakowane przez jemiołę 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk nasadzeniami drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 39 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja SE od Gądna 

pkt początkowy N52˚51,081' E14˚25,406' 

pkt końcowy N52˚50,867' E14˚26,064' 

długość alei/szpaleru 870 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 40 

grusza pospolita 30 

jabłoń domowa 25 

głóg 2 

dąb szypułkowy 2 

wierzba biała 1 

liczba drzew NE - 7 SW - 85 

średni obwód drzew 110 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Szpaler po SW stronie drogi, z nielicznie występującymi drzewami po stronie przeciwnej.  

ZALECENIA 

Nasadzenia drzew owocowych po NE stronie drogi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 40 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Gądno 

pkt początkowy N52˚51,210' E14˚25,327' 

pkt końcowy N52˚51,253' E14˚25,324' 

długość alei/szpaleru 100 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

kasztanowiec biały 100 

liczba drzew SE - 7 

średni obwód drzew 230 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótki szpaler kasztanowców. Nieliczne ślady obcinania dolnych konarów. 

ZALECENIA 

Zaniechanie podcinania dolnych gałęzi 
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DANE OGÓLNE 

nr 41 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Gądno 

pkt początkowy N52˚51,449' E14˚25,302' 

pkt końcowy N52˚51,754' E14˚25,480' 

długość alei/szpaleru 620 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia bruk, gruntowa 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 25 

jesion wyniosły 25 

wiąz 20 

klon zwyczajny 15 

robinia akacjowa 15 

liczba drzew NW - 40 SE - 60 

średni obwód drzew 120 cm (od 40 do 270 cm) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Pozostałość dawnego założenia alejowego, obecnie układ bardzo nieregularny, budowany przez różne 

gatunki drzew w odmiennym wieku.  

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk nasadzeniami dębu szypułkowego, cięcia pielęgnacyjne - usuwanie posuszu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 42 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Gądno - Witnica 

pkt początkowy N52˚51,446' E14˚25,615' 

pkt końcowy N52˚52,190' E14˚28,413' 

długość alei/szpaleru 3 500 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 30 

jesion wyniosły 30 

śliwa domowa 10 

lipa drobnolistna 10 

kasztanowiec biały 10 

grusza pospolita 10 

czereśnia <1 

liczba drzew N - 135 S - 60 

średni obwód drzew 160 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Długa aleja budowana na różnych odcinkach przez rozmaite gatunki drzew. Drastyczne cięcia koron 

lip w Witnicy, w związku z przebiegającą nad nimi linią wysokiego napięcia. Zamierające pojedyncze 

okazy jesionów. 

ZALECENIA 

Zaniechanie cięć lip, uzupełnienie nasadzeniami jabłoni lub innych drzew owocowych odcinków 

drogi, w których one występują, zastępowanie zamierających jesionów nasadzeniami lipy 

drobnolistnej. 
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DANE OGÓLNE 

nr 43 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja 
droga do stacji kolejowej Witnica 

Chojeńska 

pkt początkowy N52˚51,977' E14˚27,106' 

pkt końcowy N52˚51,869' E14˚27,072' 

długość alei/szpaleru 200 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 6 m 

rozstaw drzew 7-10 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 60 

wiąz 40 

grusza pospolita <1 

liczba drzew W - 20 E - 19 

średni obwód drzew 220 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta pełna (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótka aleja przy stacji Witnica Chojeńska, zasługująca na pielęgnacje ze względu na występowania 

jesionów o wymiarach pomnikowych, których pierśnica dochodzi do 270 cm. Posusz na nielicznych 

okazach oraz ubytki kory na dwóch jesionach 

ZALECENIA 

Cięcia pielęgnacyjne - suwanie posuszu, objęcie ochroną pomnikową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 44 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Witnica-Wisław 

pkt początkowy N52˚51,959' E14˚28,505' 

pkt końcowy N52˚50,928' E14˚27,384' 

długość alei/szpaleru 2 300 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 4-6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 30 

topola kanadyjska 20 

klon jawor 15 

jabłoń domowa 15 

klon zwyczajny 5 

topola włoska 5 

dąb szypułkowy 5 

robinia akacjowa 5 

jesion wyniosły <1 

liczba drzew NW - 82 SE - 93 

średni obwód drzew 120 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (60-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Słabo zachowane założenie alejowe, budowane w części N głównie prze gatunki drzew owocowych, 

w S natomiast przez jawory 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami drzew owocowych i jaworów 
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DANE OGÓLNE 

nr 45 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Witnica – Mieszkowice 

pkt początkowy N52˚51,256' E14˚29,194' 

pkt końcowy N52˚51,880' E14˚28,514' 

długość alei/szpaleru 1 850 m 

zarządca droga krajowa 

nawierzchnia Asfalt 

szerokość między szpalerami 30 m 

rozstaw drzew Nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 10 m 

drzewa za rowem Tak 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola balsamiczna 60 

robinia akacjowa 40 

liczba drzew W - 103 E – 16 

średniobwód drzew 170 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew Dostateczny 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Szpaler po W stronie drogi,  po stronie przeciwnej nielicznie występujące, pojedyncze okazy drzew, 

wiele zaatakowanych przez jemiołę 

ZALECENIA 

Ze względu na znaczną szerokość pasa zadrzewień należy rozważyć uzupełnienie E strony drogi 

okazałymi gatunkami drzew (lipy, dęby) oraz stopniowe zastępowanie (w przypadku konieczności 

usunięcia) topól i robinii tymiż gatunkami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 46 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Witnica-Warnice 

pkt początkowy N52˚52,246' E14˚28,709' 

pkt końcowy N52˚52,458' E14˚30,181' 

długość alei/szpaleru 1 800 m 

zarządca droga powiatowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 75 

jesion wyniosły 10 

wiąz 5 

lipa drobnolistna 5 

dąb szypułkowy 5 

klon zwyczajny 1 

liczba drzew N - 95 S - 157 

średni obwód drzew 140 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zły 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Duże ubytki w pniach, stare jabłonie silnie zaatakowane przez jemiołę 

ZALECENIA 

Zastąpienie zamierajacych drzew nowymi nasadzeniami drzew owocowych. Pozostawienie martwych 

pni. 
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DANE OGÓLNE 

nr 47 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Witnica-Witniczka 

pkt początkowy N52˚52,279' E14˚28,479' 

pkt końcowy N52˚53,123' E14˚28,330' 

długość alei/szpaleru 1 500 m 

zarządca droga krajowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 30 m 

rozstaw drzew 10-15 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 9-12 m 

drzewa za rowem tak 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 95 

topola włoska 5 

liczba drzew W - 52 E - 73 

średni obwód drzew 160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu zwarta pełna (0-20% ubytków drzew) 

OPIS 

Na drzewach widoczny niewielki posusz koron. Aleja nie stwarza żadnego zagrożenia ze względu na 

znaczne odsunięcie drzew (powyżej 10 m) od krawędzi drogi.  

ZALECENIA 

Cięcia pielęgnacyjne - usuwanie posuszu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 48 

data 26.10.2013 r. 

lokalizacja Witniczka-Młynary 

pkt początkowy N52˚53,304' E14˚28,022' 

pkt końcowy N52˚53,788' E14˚27,650' 

długość alei/szpaleru 700 m 

zarządca droga krajowa 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 30-32 m 

rozstaw drzew 10-15 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 10-12 m 

drzewa za rowem tak 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 98 

topola włoska 1 

dąb szypułkowy 1 

liczba drzew W - 42 E - 32 

średni obwód drzew 160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Na drzewach widoczny niewielki posusz koron. Aleja nie stwarza żadnego zagrożenia ze względu na 

znaczne odsunięcie drzew (powyżej 10 m) od krawędzi drogi.  

ZALECENIA 

Cięcia pielęgnacyjne - usuwanie posuszu 
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DANE OGÓLNE 

nr 49 

data 17.05.2014 r. 

lokalizacja Skotnica-droga Moryń-Stare Objezierze 

pkt początkowy N52˚51,804' E14˚21,315' 

pkt końcowy N52˚51,873' E14˚21,375' 

długość alei/szpaleru 140 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia żużlowa 

szerokość między szpalerami 5-6 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec biały 60 

jesion wyniosły 40 

grusza pospolita <1 

liczba drzew W - 11 E - 15 

średni obwód drzew 190 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótka aleja wśród pól, przy dawnym przejeździe kolejowym. Przypuszczalnie pozostałość dłuższego 

pasa zadrzewień. Zbyt intensywne, dawne cięcia koron. 

ZALECENIA 

Ze względu na sporadyczne uczęszczanie drogi nie ma konieczności przeprowadzania pilnych 

zabiegów pielęgnacyjnych, powinno się zaniechać podcinania dolnych gałęzi Opcjonalnie można 

przeprowadzić usuwanie posuszu. Należy rozważyć możliwość odtworzenia alei, sadząc drzewa 

(jesiony wyniosłe) na N i S od opisanego fragmentu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 50 

data 17.05.2014 r. 

lokalizacja stacja Witnica Chojeńska-Niwka 

pkt początkowy N52˚51,878' E14˚27,006' 

pkt końcowy N52˚52,070' E14˚26,908' 

długość alei/szpaleru 380 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia bruk, gruntowa 

szerokość między szpalerami 7-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 70 

jesion wyniosły 25 

brzoza brodawkowata, 

topola kanadyjska, bez 

czarny 

pozostałe 

liczba drzew głównie zwarte zarośla śliwy 

średni obwód drzew brak możliwości określenia 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Szpaler głównie po E stronie drogi, po stronie przeciwnej pojedyncze okazy drzew 

ZALECENIA 

Uzupełnienie W strony alei gatunkami drzew owocowych 
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DANE OGÓLNE 

nr 51 

data 17.05.2014 r. 

lokalizacja 
za Witnicą w kierunku Witniczki, pierwsza 

polna droga w prawo 

pkt początkowy N52˚52,455' E14˚28,460' 

pkt końcowy N52˚52,830' E14˚29,223' 

długość alei/szpaleru 1 120 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 4-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 70 

grusza pospolita 15 

jabłoń domowa 10 

śliwa tarnina, róża dzika pozostałe 

liczba drzew 
nie określono głównie zwarte zarośla śliwy 

domowej 

średni obwód drzew brak możliwości określenia 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu przerzedzona (41-60% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja owocowa budowana głównie przez śliwę domową, nieliczne ubytki w koronie starszych okazów 

drzew, nie stwarzające zagrożenia dla ludzi. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk w drzewostanie nasadzeniami drzew owocowych, opcjonalne cięcia pielęgnacyjne. 
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DANE OGÓLNE 

nr 52 

data 29.09.2013 r. 

lokalizacja NW od Witnicy 

pkt początkowy N52˚52,215' E14˚27,912' 

pkt końcowy N52˚52,278' E14˚26,275' 

długość alei/szpaleru 1 900 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3-4 m 

rozstaw drzew zróżnicowany 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni nieregularna 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 25 

robinia akacjowa 15 

lipa drobnolistna 10 

dąb szypułkowy 10 

grusza pospolita 10 

klon zwyczajny 5 

topola kanadyjska 5 

zarośla róż, głogu, 

tarniny 
pozostałe 

liczba drzew trudna do określenia, układ bardzo nieregularny 

średni obwód drzew 180 cm (starsze drzewa) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Dawna aleja jesionowa, obecnie zdominowana przez spontanicznie pojawiające się zarośla krzewów i 

odrostów drzew. Brak prowadzonych zabiegów pielegnacyjnych 

ZALECENIA 

Cięcia pielęgnacyjne - usuwanie posuszu, uzupełnienie luk w drzewostanie nasadzeniami jesionu 

wyniosłego oraz stopniowe zastępowanie nim robinii akacjowej 
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DANE OGÓLNE 

nr 53 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja N od Starego Objezierza 

pkt początkowy N52˚54,007' E14˚18,905' 

pkt końcowy N52˚53,298' E14˚20,210' 

długość alei/szpaleru 1 460 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 4-6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni nieregularna 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 

- 

dąb szypułkowy 

klon zwyczajny 

klon jawor 

jesion wyniosły 

grusza pospolita 

śliwa domowa 

wiąz 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew brak możliwości określenia 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Zarośnięta dawna aleja wzdłuż nieuczęszczanej drogi gruntowej, zdominowana przez spontanicznie 

pojawiające się zarośla krzewów i odrostów drzew. Brak prowadzonych zabiegów pielegnacyjnych 

ZALECENIA 

Aleja nie stwarza zagrożenia, pilne zabiegi pielęgnacyjne nie są konieczne ze względu na sporadyczne 

uczęszczanie drogi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 54 

data 30.09.2013 r. 

lokalizacja N od Starego Objezierza 

pkt początkowy N52˚52,837' E14˚20,353' 

pkt końcowy N52˚53,329' E14˚20,682' 

długość alei/szpaleru 2 100 m 

zarządca droga gminna 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 4-6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni nieregularna 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 

- 

jabłoń domowa 

grusza pospolita 

klon zwyczajny 

wiąz 

brzoza brodawkowata 

jesion wyniosły 

śliwa domowa 

głóg 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew brak możliwości określenia 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami (21-40% ubytków drzew) 

OPIS 

Zarośnięta dawna aleja wzdłuż nieuczęszczanej drogi gruntowej, zdominowana przez spontanicznie 

pojawiające się zarośla krzewów i odrostów drzew. Brak prowadzonych zabiegów pielegnacyjnych. 

ZALECENIA 

Aleja nie stwarza zagrożenia, pilne zabiegi pielęgnacyjne nie są konieczne ze względu na sporadyczne 

uczęszczanie drogi. 
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4.2. Dane statystyczne 

 

Podany poniżej stosunek liczby alej do poszczególnych kategorii określających stan ich 

zachowania wskazuje na to, że rozkład ten prezentuje się w ogólnych zarysach równomiernie, 

z niewielką przewagą alej zwartych z lukami (21-40% ubytków drzew) i z niewielkim 

udziałem obiektów śladowo zachowanych. 

 

Bardziej miarodajnym sposobem wydaje się być jednak porównanie długości pasów 

zadrzewień do danych kategorii stanu ich zachowania, ponieważ pozwala on dokładniej 

określić rzeczywisty udział alej danej klasy w przestrzeni. W takim ujęciu rozpatrywany 

parametr dla gminy Moryń prezentuje się on nieco gorzej niż opisany powyżej. Najwięcej, bo 

23,33 km pasów zadrzewień określono jako fragmentaryczne (61-80% ubytków drzew), nie 

zmienił się natomiast znacząco udział alej zwartych pełnych oraz śladowo zachowanych.  
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Stan zdrowotny drzew alejowych najdokładniej można było określić w przypadku założeń 

jednogatunkowych, budowanych przez drzewa w podobnym wieku. Zdecydowana większość 

drzew, w takich okolicznościach, wykazywała dostateczną lub dobrą kondycję zdrowotną.  

W przypadku alej silnie zaburzonych, wielogatunkowych, tworzonych przez drzewa  

w różnym wieku, często spontanicznego pochodzenia określano ich stan zdrowotny jako 

zróżnicowany. Spektrum kondycji drzew w takich układach było zazwyczaj bardzo duże – od 

drzew zamierających, w złym stanie zdrowia – do okazów dorodnych, bardzo dobrze 

zachowanych i rozwijających się. 

 

 

Aleje w gminie Moryń budowane są ogółem przez blisko 30 gatunków drzew i krzewów, przy 

czym najczęściej dominującym wśród tego typu zadrzewień jest jesion wyniosły. Z rolniczym 

krajobrazem gminy dobrze komponują się liczne aleje owocowe, w skład których wchodzi 

głównie jabłoń domowa, grusza pospolita i śliwa domowa. Stare, okazałe aleje budowane są 

przede wszystkim przez obydwa rodzime gatunki dębów, lipę drobnolistną oraz przez 

kasztanowca białego, który mimo, że jest gatunkiem obcym geograficznie na trwałe 

wkomponował się w polski krajobraz. Niezbyt często spotyka się pozostałości dawnych alej 

wiązowych, które ze względu na pokrój drzew – powykręcane konary, bulwowate narośla na 

pniach oraz charakterystyczne deskowate przypory korzeniowe, nadające im aurę posępnych, 

starych drzew, warte są odtworzenia. Dość częstym gatunkiem alejowym w gminie jest 

północnoamerykańska robinia akacjowa, która z powodu swojej inwazyjności powinna być 

stopniowo zastępowana przez gatunki rodzime.  
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Na terenie gminy zdecydowana większość alej budowana jest przez drzewa o obwodach 

pierśnicowych przekraczających 100 cm. Za najcenniejsze należy uznać te o wymiarach 

powyżej 200 cm w obwodzie, a takie dominują w 
1
/5 wszystkich zinwentaryzowanych alej. 

Stare aleje wpisujące się w pomorski krajobraz, są cennym dziedzictwem historycznym, 

posiadającym zarazem wysokie walory przyrodnicze, w związku z czym mogą pretendować  

do ochrony prawnej, jako cenny element przyrody (skupisko drzew, korytarze migracyjne), 

lub jako element krajobrazu i dziedzictwa kulturowego (świadek historii, zabytek). 
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5. Wykaz miejsc potencjalnie konfliktowych  

 

Miejscami potencjalnie konfliktowymi na terenie gminy Moryń są głownie ruchliwe drogi 

powiatowe i wojewódzkie, gdzie główny problem stanowią: wąski pas drogowy, drzewa  

w skrajni oraz ograniczona widoczność przy wjazdach na drogi (aleja 1, 10, 27). W celu 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego należałoby wprowadzić ograniczenia 

prędkości, znaki ostrzegawcze oraz oznakowania drzew (przede wszystkim na zakrętach) 

folią odblaskową z poziomymi pasami białymi i czerwonymi. Powinno się rozważyć 

utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych poprowadzonych poza pasami drogowymi. 

Aleja 16 – linia energetyczna po W stronie drogi nie kolidująca obecnie z rosnącymi pod nią 

niskimi jabłoniami. W przypadku planowania odtworzenia alei wskazane jest dosadzenie 

jabłoni lub innych, niskich gatunków drzew owocowych. 

Aleja 17 – drzewa i krzewy blisko pasa drogowego – wskazane wydaje się być wprowadzenie 

ograniczenia prędkości oraz znaków ostrzegających o licznych zakrętach. 

Aleja 20 – olbrzymia topola kanadyjska blisko pasa drogowego – okaz o wymiarach 

pomnikowych (obwód – 630 cm) potrzebujący podjęcia pilnych zabiegów pielęgnacyjnych: 

założenia wiązań (jeden z dwóch głównych konarów przewieszający się mocno nad jezdnią) 

oraz cięć pielęgnacyjnych. Drzewo ze względu na dość znaczne ubytki pnia może 

potrzebować przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy. 

Aleja 33 – wzdłuż drogi planowane jest nasadzenie kompletnej alei; po NW stronie przebiega 

linia energetyczna, w związku z czym do nasadzeń należałoby wybrać niewielkie gatunki 

drzew, takie jak jarząb szwedzki lub drzewa owocowe. 

Aleja 35 – linia energetyczna przebiegająca po przeciwnej stronie drogi niż szpaler, konary 

niektórych drzew zwieszają się ponad nią. Należy rozpatrzyć przeprowadzenie cięć 

pielęgnacyjnych słabych gałęzi, potencjalnie zagrażających linii. 

Aleja 42 – po stronie S wzdłuż drogi w Witnicy przebiega linia wysokiego napięcia 

kolidująca z rosnącymi pod nią lipami, czego efektem jest drastyczne cięcie ich koron. 

Drzewa rosną bardzo blisko pasa drogowego oraz domostw. W przyszłości możliwa będzie 

konieczność ich usunięcia w związku z osłabieniem statyki i stanu zdrowotnego drzew silnie 

przycinanych. 



120 
 

Witnica – planowane usunięcie uschniętych wiązów rosnących przy ścieżce rowerowej. Ze 

względu na bezpieczeństwo użytkowników, wydaję się być jedynym słusznym rozwiązaniem. 

W zamian proponuje się wykonanie nasadzeń zastępczych mniejszych gatunków drzew. 

Klępicz – planowane jest usunięcie około 30 drzew w związku z modernizacją drogi – jest to 

liczba okazów konieczna do usunięcia, kolidująca z inwestycją. W ramach kompensacji 

planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 100 drzew. 

W przypadku braku alternatywnych sposobów rozwiązania konfliktów i konieczności 

usunięcia drzew należy zawsze brać pod uwagę: 

 wycinkę minimalnej liczby drzew, 

 unikanie wycinki starych okazów drzew cennych, stanowiących siedlisko chronionych 

gatunków, 

 wycinkę jednego szpaleru z alei i nieingerowanie w drugi, pozostawiony.  

 

6. Propozycje działań w gminie 

 

 systematyczne uzupełnianie luk w alejach gatunkami je budującymi oraz 

wprowadzenie nowych nasadzeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przy 

uwzględnieniu lokalnych warunków przestrzennych i środowiskowych.  

 stopniowe zastępowanie drzew obcego pochodzenia (przede wszystkim robinii 

akacjowej, topól kanadyjskich i balsamicznych) gatunkami rodzimymi, wielkością  

i tempem wzrostu dopasowanymi do lokalnych warunków; 

 odtwarzanie szczątkowych alej owocowych położonych wśród terenów uprawnych – 

w celu kontynuowania dawnej tradycji sadzenia jabłoni, grusz czy czereśni wzdłuż 

polnych dróg, preferowane do nasadzeń są stare odmiany drzew, bardziej odporne na 

choroby i szkodniki oraz wymagające mniej zabiegów pielęgnacyjnych; planując tego 

typu nasadzenia należy uwzględnić umożliwienie wjazdów na pola maszynom 

rolniczym; 

 objęcie ochroną pomnikową lub zabytkową alej o szczególnych walorach 

estetycznych i przyrodniczych; 

 prowadzenie prawidłowych działań pielęgnacyjnych drzew alejowych w celu 

poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenia stanu zdrowotnego 

samych drzew i ich statyki; 
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 odstąpienie od wcześniejszej praktyki nadmiernej redukcji koron, zaburzającej 

kształtowaną przez lata statykę drzew; obcinanie dolnych konarów drzewa powoduje 

podwyższenie środka ciężkości, tym samym wzrost ryzyka jego upadku; 

 ochrona pasów krzewiastych zarośli, jako bazy pokarmowej, miejsc rozrodu  

i schronienia licznych drobnych ssaków i ptaków; 

 kontynuowanie praktyki wykonywania nasadzeń zastępczych w miejscach lub  

w bliskim sąsiedztwie miejsc po wyciętych drzewach 

 promowanie przez Urząd Miasta sadzenia i potrzeby ochrony drzew przy drogach; 

 pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na pielęgnacje i sadzenie alej; 

 

7. Podsumowanie 

 

Na terenie gminy Moryń zinwentaryzowano pod kątem występowania zadrzewień 54 odcinki 

dróg różnej rangi o łącznej długości 80,43 km. Stan zachowania alej w gminie wykazuje dość 

dużą rozbieżność. Najwięcej, bo 23,33 km pasów zadrzewień określono jako fragmentaryczne 

(61-80% ubytków drzew), choć duży jest również udział alej zwartych z lukami – 19,15 km 

oraz zwartych, pełnych – 14,76 km. Aleje przerzedzone zajmują odcinki dróg o długości 

16,84 km a śladowe – 6,35 km. Zdecydowana większość drzew alejowych rosnących  

w założeniach jednogatunkowych, będących w podobnym wieku wykazywała dostateczną lub 

dobrą kondycję zdrowotną. Duże zróżnicowanie stanu zdrowotnego drzew obserwowano  

w różnowiekowych alejach wielogatunkowych. 

Założenia alejowe gminy budowane są przez około 30 gatunków drzew. Najczęściej 

dominującym taksonem jest tu jesion wyniosły. Drogi polne zwykle obsadzane były 

drzewami owocowymi, przede wszystkim jabłonią domową, śliwą domowa oraz gruszą 

pospolitą. Dość często wzdłuż dróg występuje również robinia akacjowa, choć zwykle 

spotykana jest w degeneracyjnych stadiach zadrzewień. Najstarsze, najbardziej okazałe aleje 

budowane są głównie przez obydwa rodzime gatunki dębów oraz lipę drobnolistną. Dwie 

krótkie aleje lipowe (6 i 8) wskazano jako zasługujące na objęcie ochroną prawną. W gminie 

dość znaczny jest udział alej z drzewami o obwodzie przekraczającym 200 cm, stanowią one 

1
/5 liczby zadrzewień przydrożnych gminy.  

Główne problemy związane z obecnością drzew przy drogach to: wąski pas drogowy, drzewa  
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w skrajni, ograniczona widoczność przy wjazdach na drogi lub posesje, przebieg linii 

energetycznych blisko drzew oraz zbyt intensywne cięcia w obrębie koron. Jednak metody 

zaproponowane w niniejszym opracowaniu w dużym stopniu mogą wpłynąć na poprawę 

stanu zachowania alej w gminie oraz polepszenie bezpieczeństwa użytkowników dróg. 

 

.  

Aleja lipowa koło Bielina (8) wskazana jako zasługująca na objęcie 

 ochroną prawną 

 

 



123 
 

8. Źródła 

 

1) Seneta W., Dolatowski J. 1997. Dendrologia. PWN, Warszawa 

2) Tyszko-Chmielowiec  P. (red.). 2012. Aleje Skarbnice przyrody. Praktyczny 

podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław. 

3) 14. Tyszko-Chmielowiec  P. (red.). 2012. Aleje - podręcznik użytkownika. Jak dbać o 

drzewa, żeby nam służyły? .Fundacja EkoRozwoju, Wrocław. 

4) http://aleje.org.pl 

5) http://www.moryn.pl 

6) http://drzewa.nk4.netmark.pl 

7) http://natura2000.gdos.gov.pl/ 

8) http://www.kp.org.pl 

9) http://www.cedynia.pl/park-krajobrazowy 

10) http://gajanet.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


