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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 Unii Europejskiej, 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.  
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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: przeciętny obwód i 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 Pyrzyce 

 

Gmina Pyrzyce to gmina miejsko-wiejska, leżąca w województwie zachodniopomorskim, w samym 

centrum powiatu pyrzyckiego. W jej skład wchodzi 21 sołectw: Brzesko, Brzezin, Czernice, Giżyn, 

Krzemlin, Letnin, Mechowo, Mielęcin, Młyny, Nowielin, Nieborowo, Obromino, Okunica, Pstrowice, 

Rzepnowo, Ryszewko, Ryszewo, Stróżewo, Turze i Żabów, miejscowości niesołeckie takie jak: 

Górne, Krzemlinek czy Ostrowica oraz jedno miasto: Pyrzyce, które jest siedzibą gminy. Gmina 

zajmuje 204.22 km
2, co stanowi 28% powierzchni całego powiatu. Użytki rolne stanowią 85% 

powierzchni Pyrzyc, a użytki leśne 1,2% (lasy będące własnością publiczną zajmują 196,2 ha, 

natomiast lasy będące własnością gminy 27 ha). Pyrzyce są gminą typowo rolniczą, gdzie 

dominują wysokiej jakości czarnoziemy, zaliczane do II klasy bonitacyjnej. Z uwagi na tak 

urodzajne i płodne gleby ziemia pyrzycka nazywana jest spichlerzem ziemi 

zachodniopomorskiej. 

 

Kościół w Krzemlinie 

Gmina Pyrzyce graniczy na północy z gminą Stare Czarnowo, na zachodzie z gminami 

Bielice i Kozielice, na południu z gminami Myślibórz i Lipiany, natomiast na wschodzie  

z gminami Przelewice i Warnice. Przez teren Pyrzyc przebiega droga wojewódzka numer 122 

do wsi Banie (17 km) oraz przez Lubiatowo (12 km) do Dolic (23 km) oraz droga 

wojewódzka numer 106 przez Warnice (17 km) do Stargardu Szczecińskiego (28 km). 

Wcześniej środkiem Pyrzyc biegła droga krajowa numer 3 ze Świnoujścia do granicy państwa 

(PL – CZ), obecnie jednak straciła ona na znaczeniu i została podzielona na mniejsze, gminne 

odcinki. Część zachodniej granicy gminy stanowi droga ekspresowa S3 biegnąca z północy na 

południe kraju. 
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Według danych na 2012 rok gminę Pyrzyce zamieszkiwało 19822 tysiące ludności, co dawało 

97 osób na 1 km2.. W samym mieście zamieszkiwało 12908 ludności. Osób pracujących było 

3403, a zarejestrowanych bezrobotnych 1543 z czego 51,2% to kobiety. Największą grupą 

była grupa osób w wieku produkcyjnym, liczyła 12794 osób. Przyrost naturalny utrzymywał 

się na poziomie ujemnym, a saldo migracji spadało. Dochody gminy na 1 mieszkańca 

wyniosły 2709 zł, natomiast wydatki 2611 zł. Infrastruktura techniczna w mieście i na 

terenach wiejskich umożliwia uruchomienie nowych inwestycji gospodarczych. Dla ich 

rozwoju nie bez znaczenia jest niski koszt pozyskania terenów, dobry klimat, sprawna 

obsługa administracyjna, preferencje podatkowe dla podmiotów gospodarczych. 

Gmina Pyrzyce pod względem fizycznogeograficznym położona jest na Równinie Pyrzycko 

Stargardzkiej (jej granice wyznaczają Wzgórza Bukowe, Równina Wełtyńska, Równina 

Nowogardzka, Równina Goleniowska oraz Pojezierze Zachodniopomorskie). Jest to teren 

zbudowany z iłów i mułków pojeziornych oraz gliny zwałowej (na obrzeżu regionu). 

Występują tu liczne pola drumlinowe, jest ona odwadniana przez prawe dopływy Odry - Inę 

(wraz z Małą Iną) i Płonię, a na północy rozmieszczone są jeziora Miedwie i Płoń. Znajdują 

się tu urodzajne gleby (czarne ziemie), co oznacza rozwinięte rolnictwo (pszenica, buraki 

cukrowe). Jest to także obszar rozwoju energetyki wiatrowej - powstają farmy wiatrowe. Na 

terenie gminy Pyrzyce znajdują się 4 duże jeziora, jednakże są one położone tylko częściowo 

w jej granicach. Te jeziora to: Miedwie, Będgoszcz, Czyste i Pstrowickie. 

Specyfiką tej gminy jest jej położenie w strefie ochronnej jeziora Miedwie, stanowiącego 

ujęcie wody pitnej dla Szczecina. Zobowiązuje to Pyrzyce do likwidacji emisji 

zanieczyszczeń do gleby, wód i atmosfery. Miasto posiada oczyszczalnię ścieków wraz  

z przepompownią i kolektorami przesyłowymi, kanalizacją ogólnosprawną oraz magistralę 

przesyłową gazu ziemnego, rozbudowaną sieć telefoniczną, stację elektroenergetyczną. 

Gmina zaopatrywana jest w wodę głównie z 10. wodociągów grupowych i pojedynczych. 

Władze gminy planują modernizację stacji uzdatniania wody oraz wymianę sieci 

wodociągowej w mieście. W ramach ochrony gleby prowadzona jest budowa szczelnych 

bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz zostały wybudowane płyty gnojowe 

w ramach programu PHARE. Istniejące wysypisko nieczystości stałych planuje się zastąpić 

składowiskiem odpadów z segregacją i przetwarzaniem.  

W powiecie pyrzyckim znajduje się rezerwat Brodogóry. Jego większa część leży na terenie 

gminy Warnice, natomiast mniejsza – w gminie Pyrzyce. Jest to rezerwat stepowy,  

o powierzchni 5,2 ha, utworzony 14 lutego 1957 w celu zachowania reliktowych  
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i unikatowych na Pomorzu muraw kserotermicznych z chronionymi i rzadkimi gatunkami 

roślin ciepłolubnych. Występują tu między innymi: ostnica włosowata (Stipa capillata), 

pajęcznica liliowata (Anthericum liliago), ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa), dzwonek 

boloński (Campanula bononiensis) i syberyjski (Campanula sibirica). W Brodogórach, na 

powierzchni 5,5 hektara, znajdują się stanowiska 51 gatunków roślin kserotermicznych,  

z ogólnej liczby 106, występujących na obszarze Pomorza, oraz trzy zbiorowiska muraw 

stepowych. Z gatunków kserotermicznych rosnących w rezerwacie 19 zaliczonych jest do 

różnych kategorii zagrożenia, 5 objętych ochroną całkowitą, 4 podlegają ochronie częściowej, 

a 1 ujęty jest w Polskiej czerwonej księdze roślin. 

Ornitolodzy od lat postulują utworzenie Parku Krajobrazowego w związku z ostoją ptaków 

„jezioro Miedwie”, chroniącego miejsca lęgowe rzadkich gatunków, głównie: derkacza, 

kulika wielkiego, kszyka, krwawodzioba, czajki, żurawia, błotniaków: stawowego, 

zbożowego i łąkowego. Obecnie jest to obszar objęty ochroną Natura 2000 Jezioro Miedwie  

i okolice (dawniej Ostoja Miedwie). Obejmuje on w północnej części jezioro Miedwie, 

położone na zachód od niego małe jezioro Żelewko i większe jezioro Będgoszcz, rzekę Płonię 

i Kanał Płoński oraz jezioro Płoń w części południowo-wschodniej. Wymienione zbiorniki 

wodne otoczone są ekstensywnie uprawianymi łąkami oraz torfowiskami nakredowymi.  

 

Storczyk błotny (Orchis palustris) – zagrożony mieszkaniec  

nadmiedwiańskich torfowisk nakredowych 

Pomimo zniszczeń wojennych 1945 r. zachowała się część zabytków architektury. W rejestrze 

Konserwatora Zabytków znajdują się parki podworskie w: Ryszewku, Żabowie, Pyrzycach, 
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Mechowie, Krzemlinie, Mielęcinie i Nowielinie. W 2012 r. w centrum Pyrzyc uruchomiono  

2 mini tężnie, które mimo, że są prototypowe spełniają swoje zadania jako inhalatoria 

zdrowotnej solanki czerpanej ze źródeł geotermalnych. W samym mieście znajdują się 4 parki 

miejskie: park im. Mariana Matysiaka, park im. błogosławionego Jana Pawła II, park  

z czołgiem przy ul Adama Mickiewicza i park ze stawem złotej rybki przy ul. Staromiejskiej. 

Pyrzyce chlubią się metryką historyczną jedną z najstarszych w Polsce. Wyprzedzają Kraków, 

Poznań czy Gniezno, bo powstały w początkach IX wieku i już zabytek piśmienniczy zwany 

Geografem Bawarskim wymienia plemię Pyrzyczan (Prissani). Grodzisko we wschodniej 

części obecnego miasta jest do dziś materialną pamiątką głównego ośrodka plemienia  

o rolniczym charakterze. Rdzeń pir w nazwie wyraźnie wskazuje na starosłowiańskie 

określenie pszenicy.  W IX wieku istniał tu gród, który był centrum plemiennym Pyrzyczan. 

O ważnej pozycji gospodarczej grodu zadecydowało jego położenie u zbiegu ważnych 

szlaków handlowych z Wielkopolski i Magdeburga do ośrodków nadbałtyckich oraz 

otaczające go urodzajne czarne ziemie. Pyrzyczanie dzielili losy pogańskich Pomorzan. Tutaj 

w 1124 roku z inicjatywy księcia Bolesława Krzywoustego przybyła misja chrystianizacyjna 

biskupa Ottona z Bambergu, która dokonała chrztu pierwszych chrześcijan na Pomorzu 

Zachodnim. W latach 1235-1240 obok grodu i podgrodzia koloniści niemieccy założyli osadę, 

która w 1263 r. otrzymała od księcia zachodniopomorskiego Barnima I pełne prawa miejskie. 

Miasto zostało otoczone zespołem fortyfikacji: wałami, fosą i murami z dwiema bramami. 

Pyrzyce miały liczne przywileje cechowe i prawo bicia własnej monety. Były ośrodkiem 

rzemiosła, zwłaszcza sukiennictwa i tkactwa. Rozkwit miasta był hamowany przez liczne 

pożary i grabieże wojenne. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) stanowiła najczarniejszy 

okres w historii miasta. Od 1653 r. Pyrzyce należały do Brandenburgii, później do Prus. Od 

końca XVIII wieku rozwijał się przemysł – głównie przetwórstwo rolne.  

Okres intensywnego rozwoju został przerwany wybuchem II wojny światowej, w wyniku 

której 90% miasta uległo zniszczeniu. Intensywną odbudowę miasta zakończono w l. 80-tych. 

Przy ulicy Słonecznej we wschodniej części miasta powstało osiedle mieszkaniowe 

Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych. W następnych dziesięcioleciach powstają 

osiedla domów jednorodzinnych poza centrum (jak przy ul. Mickiewicza, Pod Lipami, 

Dworcowa-Rejtana). Wydzielono tereny pod dalszą rozbudowę. Odbudowano północne 

odcinki murów obronnych. Powstały kolejne elementy infrastruktury komunalnej jak 

oczyszczalnia ścieków (1989), ciepłownia geotermalna (1996). 



 

9 
 

 

Mury obronne w Pyrzycach 

Na terenie gminy Pyrzyce znajdują się liczne zabytki, najważniejsze z nich to: XIII-wieczne 

obwarowania miejskie o długości 2000 metrów, baszty: Sowia, Prochowa, Lodowa, Pijacka, 

Mnisza, XIX-wieczny cmentarz na Wzgórzu Chramowym przy ulicy Staromiejskiej, 

studzienka wzniesiona w miejscu Świętego Źródełka, z którego czerpał wodę św. Otton 

podczas chrztu pyrzyczan w 1124 r. (obudowa studzienki powstała w 1824 r.), XIII-wieczny 

kościół poaugustiański, XIV-wieczny kościół gotycki, kościół i wieża kościoła w Brzesku, 

XVIII-wieczny dwór von Bellingów w Krzemlinie oraz neoklasycystyczny pałac  

w Mielęcinie wraz z otaczającym go parkiem. Przez teren gminy przebiega niebieski szlak 

Lipiany-Sitno-Tetyń, a także Szlak Ziemi Pyrzyckiej im. Stanisława Jansona. 
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3. Metodyka inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych gminy Pyrzyce 

Podstawę opracowania planu zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy 

Pyrzyce stanowi inwentaryzacja alej i szpalerów rozmieszczonych na całym jej terenie. 

Materiałem wyjściowym do rozpoczęcia prac terenowych były mapy topograficzne Niziny 

Pyrzyckiej i gminy Pyrzyce, mapa drogowa gminy zdobyta dzięki uprzejmości Urzędu Miasta 

i Gminy w Pyrzycach 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 Pyrzyce 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. 
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4. Inwentaryzacja zadrzewień przydrożnych gminy Pyrzyce 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Pyrzyce zrealizowany został 

w czerwcu 2014 r, a podstawą jego wykonania była przeprowadzona w terminie od kwietnia 

do czerwca 2014 r. inwentaryzacja zadrzewień przydrożnych gminy, która objęła ogółem 63 

fragmenty dróg o łącznej długości 106,355 km.   

 

Rozmieszczenie zinwentaryzowanych zadrzewień liniowych w gminie Pyrzyce 
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4.1. Karty przeglądu zadrzewień przydrożnych gminy  

 

DANE OGÓLNE 

nr 1 

data 10.05.2014 

lokalizacja N granica gminy-Giżyn 

pkt początkowy N53˚14,580' E14˚49,417' 

pkt końcowy N53˚14,080' E14˚50,105' 

długość alei/szpaleru 1100 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 70 

jesion wyniosły 20 

klon jawor 

10 dąb szypułkowy 

bez czarny 

liczba drzew W - 50 E - 45 

średni obwód drzew topole - 310 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja topolowa z domieszką innych gatunków drzew oraz podrostu drzew i krzewów spontanicznego 

pochodzenia. Niektóre okazy topól z zasychającymi konarami. 

ZALECENIA 

Usuwanie posuszu, w przyszłości stopniowe zastępowanie zamierających topól nasadzeniami jesionu 

wyniosłego i żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 2 

data 10.05.2014 

lokalizacja 
N granica gminy, łąki między jeziorami 

Miedwie i Będgoszcz 

pkt początkowy N53˚14,447' E14˚49,317' 

pkt końcowy N53˚14,808' E14˚50,123' 

długość alei/szpaleru 1130 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia - 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni - 

drzewa za rowem - 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 85 

jesion wyniosły 10 

wierzby krzewiaste 5 

liczba drzew 36 

średni obwód drzew topole - 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler topól nad rowem melioracyjnym wśród łąk nad jeziorem Miedwie. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne 

ogławianie. 

 



 

16 
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DANE OGÓLNE 

nr 3 

data 10.05.2014 

lokalizacja Łąki między jeziorami Miedwie i Będgoszcz 

pkt początkowy N53˚14,303' E14˚49,753' 

pkt końcowy N53˚14,466' E14˚49,647' 

długość alei/szpaleru 325 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia - 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni - 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

topola kanadyjska 100 

liczba drzew 11 

średni obwód drzew 310 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler topól nad rowem melioracyjnym wśród łąk nad jeziorem Miedwie. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne 

ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 4 

data 10.05.2014 

lokalizacja Giżyn - łąki między jeziorami Miedwie i Będgoszcz 

pkt początkowy N53˚14,250' E14˚49,819' 

pkt końcowy N53˚14,419' E14˚50,531' 

długość alei/szpaleru 840 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia - 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni - 

drzewa za rowem - 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

topola kanadyjska 100 

liczba drzew 29 

średni obwód drzew 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler topól nad rowem melioracyjnym wśród łąk nad jeziorem Miedwie. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne 

ogławianie. 

 

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

DANE OGÓLNE 

nr 5 

data 10.05.2014 

lokalizacja Giżyn, wzdłuż Ostrawicy 

pkt początkowy N53˚14,078' E14˚50,115' 

pkt końcowy N53˚14,388' E14˚51,451' 

długość alei/szpaleru 1600 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia żużlowa, płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 7-11 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 50 

topola kanadyjska 30 

lipa drobnolistna, brzoza 

brodawkowata, wierzba 

biała, olcha czarna, dąb 

szypułkowy, jabłoń 

domowa, grusza 

pospolita, kasztanowiec 

biały, topola włoska 

20 

liczba drzew N - 124 S – 115 

średni obwód drzew topole - 320 cm, pozostałe - 70-180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Wielogatunkowa aleja budowana przez drzewa w bardzo różnym wieku, miejscami zaburzony układ 

założenia alejowego przez drzewa spontanicznego pochodzenia. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól jesionem wyniosłym lub żywokołami z wierzby 

białej i ich systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 6 

data 27.04.2014 

lokalizacja Giżyn-Młyny 

pkt początkowy N53˚14,077' E14˚50,102' 

pkt końcowy N53˚12,119' E14˚51,565' 

długość alei/szpaleru 4000 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6 m 

rozstaw drzew 10-18 m, pierwotnie 10-12 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 99 

jesion wyniosły <1 

topola kanadyjska <1 

liczba drzew W – 207 E - 187 

średni obwód drzew 220-370 cm, średnio ok. 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Piękna, zwarta aleja dębowa, budowana przez okazy drzew o obwodach ponad 200 cm, dobrze 

widoczny harmonijny układ założenia. 3 dęby z rozległymi uszkodzeniami pni, 1 drzewo całkowicie 

uschnięte, posusz gałęzi na kilkudziesięciu okazach, na  nielicznych drzewach dziuple z 

próchnowiskami potencjalne siedlisko rzadkich bezkręgowców saproksylicznych. 

ZALECENIA 

Ze względu na wiek drzew oraz stan zachowania aleja zasługuje na objęcie ochroną zabytkową lub 

pomnikową. Ponadto zaleca się: osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym, 

pielęgnacyjne cięcia koron, usuwanie posuszu oraz zabezpieczenie uschniętego dębu, poprzez 

usunięcie konarów i pozostawienie samego pnia., zastępowanie martwych i zamierających drzew 

nowymi nasadzeniami dębu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 7 

data 11.06.2014 

lokalizacja Młyny-Ryszewko 

pkt początkowy N53˚11,902' E14˚51,250' 

pkt końcowy N53˚11,823' E14˚51,200' 

długość alei/szpaleru 200 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew 6-8m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 70 

kasztanowiec biały 30 

liczba drzew SE - 6 NW - 12 

średni obwód drzew 150 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szczątkowy fragment dawnej alei, w N części budowany przez kasztanowce, w S – przez jesiony. 

Liście kasztanowców uszkodzone przez szrotówka kasztanowcowiaczka. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jesionów. 
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DANE OGÓLNE 

nr 8 

data 10.05.2014 

lokalizacja Ryszewko-Nieborowo 

pkt początkowy N53˚11,849' E14˚50,324' 

pkt końcowy N53˚11,954' E14˚48,300' 

długość alei/szpaleru 2280 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-11 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 20 

śliwa domowa 15 

lipa drobnolistna 15 

topola balsamiczna 15 

klon jawor 10 

czereśnia  10 

wierzba biała 

Pozostałe 

klon zwyczajny 

dąb szypułkowy 

bez czarny 

róża dzika 

liczba drzew N – 67 S – 66 

średni obwód drzew 20 - 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja, której fragmenty budowane były dawniej przez różne gatunki drzew.  

ZALECENIA 

Uzupełnienie fragmentów alei gatunkami drzew dawniej je budującymi. W przyszłości, zamierające 

topole należałoby zastąpić nasadzeniami gatunków rodzimych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 9 

data 11.06.2014 

lokalizacja na N od Nieborowa 

pkt początkowy N53˚12,330' E14˚48,163' 

pkt końcowy N53˚12,641' E14˚48,369' 

długość alei/szpaleru 620 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 10-12 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 10 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jawor 60 

lipa drobnolistna 40 

liczba drzew E – 56 W – 25 

średni obwód drzew 110 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja w S części budowana przez lipę drobnolistną, w części N – przez klon jawor. 

ZALECENIA 

 Luki w alei należałoby uzupełnić nasadzeniami jaworu oraz lipy drobnolistnej 
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DANE OGÓLNE 

nr 10 

data 11.06.2014 

lokalizacja Ryszewko-Żabów 

pkt początkowy N53˚11,619' E14˚51,191' 

pkt końcowy N53˚11,390' E14˚50,439' 

długość alei/szpaleru 990 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami pierwotnie 6 m 

rozstaw drzew 6-7 m, nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m (4 m) 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec biały 30 

jesion wyniosły 30 

klon jawor 20 

topola balsamiczna 10 

topola kanadyjska 10 

liczba drzew N - 85  S – 42 

średni obwód drzew 
kasztanowce - ok. 200 cm, topole - ok. 300 cm, 

pozostałe - ok. 140 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja podzielona na odcinki o różnych układach: początkowo, w Ryszewku zwarty fragment 

budowany przez kasztanowce białe z dobrze widocznym układem założenia, im bliżej Żabowa tym 

wzrasta udział innych gatunków. 

ZALECENIA 

Zastąpienie w przyszłości zamierających topól gatunkami drzew rodzimych, głównie jesionem 

wyniosłym i jaworem. Usunięcie posuszu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 11 

data 11.06.2014  

lokalizacja na W od Żabowa 

pkt początkowy N53˚10,077' E14˚50,102' 

pkt końcowy N53˚10,850' E14˚49,725' 

długość alei/szpaleru 380 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia bruk 

szerokość między szpalerami 10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-5 m 

drzewa za rowem nieregularny 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 80 

brzoza brodawkowata 15 

lipa drobnolistna 5 

liczba drzew N – 18 S - 19 

średni obwód drzew 80 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Krótki fragment alei wzdłuż drogi przecinającej pola koło Żabowa. Potencjalne miejsce do założenia 

nowej alei, aczkolwiek istnieje zagrożenie niszczenia jej przez rolników, gdyż uprawy dochodzą 

obecnie prawie do krawędzi jezdni. 

ZALECENIA 

Po konsultacji z okoliczną ludnością należałoby rozważyć założenie alei wzdłuż opisywanej drogi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 12 

data 10.05.2014 

lokalizacja Chrapowo - dawna droga krajowa nr 3 

pkt początkowy N53˚10,160' E14˚48,453' 

pkt końcowy N53˚10,532' E14˚50,946' 

długość alei/szpaleru 2950 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 10-15 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-4 m 

drzewa za rowem tak 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 50 

klon zwyczajny 30 

lipa drobnolistna 20 

liczba drzew N - 95 S - 58 

średni obwód drzew topole - ok. 320 cm, pozostałe - ok. 150 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Przerzedzona aleja budowana głownie przez topolę kanadyjską. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego, w przyszłości zastąpienie 

zamierających topól ww. gatunkami.  
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DANE OGÓLNE 

nr 13 

data 11.06.2014  

lokalizacja Rzepnowo-Pyrzyce 

pkt początkowy N53˚09,502' E14˚51,200' 

pkt końcowy N53˚09,471' E14˚51,768' 

długość alei/szpaleru 650 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola balsamiczna 40 

głóg 30 

topola kanadyjska 

pozostałe 
grusza pospolita 

czereśnia  

bez czarny 

liczba drzew N – 21   

średni obwód drzew topole - 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Dawna aleja owocowa zastąpiona topolami kanadyjskimi i balsamicznymi. 

ZALECENIA 

Dobre miejsce do odtworzenia alei owocowej. Należałoby ją uzupełnić nasadzeniami czereśni i gruszy 

lub innymi drzewami owocowymi, a topole w przyszłości zastąpić ww. drzewami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 14 

data 10.05.2014  

lokalizacja Turze-Ryszewo 

pkt początkowy N53˚12,017' E14˚53,268' 

pkt końcowy N53˚11,410' E14˚54,355' 

długość alei/szpaleru 1770 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 40 

klon jawor 30 

lipa drobnolistna 20 

topola kanadyjska 10 

zarośla dzikiej róży i 

bzu czarnego 
podszyt 

liczba drzew NE – 35 SW - 24 

średni obwód drzew 120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Wielogatunkowa aleja budowana głownie przez jesion wyniosły.  

ZALECENIA 

Uzupełnienie alei i zastąpienie w przyszłości topól gatunkami ją budującymi 
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DANE OGÓLNE 

nr 15 

data 11.06.2014  

lokalizacja na S od Brzezina 

pkt początkowy N53˚10,561' E14˚54,192' 

pkt końcowy N53˚10,205' E14˚54,205' 

długość alei/szpaleru 660 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 60 

lipa drobnolistna 40 

liczba drzew E – 20 W - 11 

średni obwód drzew 120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Dawna aleja owocowa z domieszką lipy drobnolistnej. Stare jabłonie zaatakowane przez jemiołę, 

część uschnięta. Dobre miejsce do odtworzenia alei. 

ZALECENIA 

Fragmenty alei należałoby obsadzić gatunkami drzew je budującymi, przy czym stare jabłonie 

pozostawić do ich naturalnej śmierci, gdyż ze względu na ich wielkość nie stwarzają zagrożenia dla 

ruchu drogowego. 
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DANE OGÓLNE 

nr 16 

data 11.06.2014 

lokalizacja na S od Brzezina i na W od Stróżewa 

pkt początkowy N53˚09,905' E14˚54,634' 

pkt końcowy N53˚09,964' E14˚55,107' 

długość alei/szpaleru 550 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia bruk 

szerokość między szpalerami 5-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

grusza pospolita 80 

wiąz  10 

lipa drobnolistna 10 

zarośla bzu czarnego podszyt 

liczba drzew N - 7 S - 6 

średni obwód drzew 120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Dawna aleja owocowa z domieszką wiązu i lipy drobnolistnej. 

ZALECENIA 

Należałoby aleję uzupełnić nasadzeniami gruszy. Ze względu na sporadyczne uczęszczanie drogi nie 

ma potrzeby przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 17 

data 10.05.2014 

lokalizacja Ryszewo-Stróżewo 

pkt początkowy N53˚11,359' E14˚54,730' 

pkt końcowy N53˚10,418' E14˚56,516' 

długość alei/szpaleru 2820 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 9-12 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 70 

lipa drobnolistna 30 

jabłoń domowa <1 

topola kanadyjska <1 

robinia akacjowa <1 

liczba drzew E - 25 W - 80 

średni obwód drzew 
drzewa w bardzo różnym wieku o średnicy od 

kilkunastu do ponad 200 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja jesionowa uzupełniona niedawno nowymi nasadzeniami, przy czym większość młodych 

nasadzeń jesionów całkowicie uschnięta. 

ZALECENIA 

Należałoby uzupełnić na nowo nasadzeniami jesionu wyniosłego, przy czym koniecznie należy 

zastosować lepszy materiał szkółkarski dla zapewnienia przyjęcia się drzewek. 
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DANE OGÓLNE 

nr 18 

data 08.06.2014 

lokalizacja na W od Stróżewa 

pkt początkowy N53˚10,208' E14˚57,038' 

pkt końcowy N53˚10,150' E14˚56,783' 

długość alei/szpaleru 300 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia żużlowa, gruntowa 

szerokość między szpalerami 5 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1 m 

drzewa za rowem tak - 30% 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 50 

topola kanadyjska 35 

klon jawor 10 

wierzba biała 5 

oprócz powyższych: podrost wiązów, jesionów i 

jaworów 

liczba drzew E - 35 W - 21 

średni obwód drzew topole - 260 cm, jesiony i jawory - 100 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja budowana głównie przez jesion wyniosły i topolę kanadyjską. Zlokalizowana przy NE odcinku 

drogi. 

ZALECENIA 

Odcinek drogi na SW od opisywanej alei stanowi dobre miejsce do wprowadzenia nowych nasadzeń, 

przy czym fragment już istniejący należałoby uzupełnić i w przyszłości zastąpić topole nasadzeniami 

jesionu i klonu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 19 

data 08.06.2014  

lokalizacja na S od Stróżewa 

pkt początkowy N53˚09,748' E14˚57,728' 

pkt końcowy N53˚09,559' E14˚57,408' 

długość alei/szpaleru 500 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 7-8 m 

rozstaw drzew 6 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa, śliwa 

domowa, bez czarny 
100 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew jabłonie - 150 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Pozostałość alei owocowej, budowana obecnie przez 4 jabłonie oraz zarośla śliwy domowej i bzu 

czarnego. 

ZALECENIA 

Po konsultacji z właścicielami okolicznych pól należałoby rozważyć odtworzenie alei, sadząc wzdłuż 

drogi jabłonie i inne drzewa owocowe. 
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DANE OGÓLNE 

nr 20 

data 11.06.2014 

lokalizacja na S od Stróżewa 

pkt początkowy N53˚09,738' E14˚57,786' 

pkt końcowy N53˚09,116' E14˚58,265' 

długość alei/szpaleru 1320 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia żużlowa, gruntowa 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 50 

klon jawor 35 

jesion wyniosły 5 

wierzba biała 5 

bez czarny 5 

liczba drzew N - 24 S - 8 

średni obwód drzew 50 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Dawna aleja owocowa, o czym świadczą występujące obecnie wzdłuż drogi zarośla śliwy domowej. 

Uzupełniona nasadzeniami klonu jaworu. 

ZALECENIA 

Należałoby rozważyć odtworzenie alei, sadząc głównie drzewa owocowe, przy czym zarośla śliw oraz 

młode jawory powinno się pozostawić. 
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DANE OGÓLNE 

nr 21 

data 10.05.2014 

lokalizacja na NE od Mechowa 

pkt początkowy N53˚08,933' E14˚58,580' 

pkt końcowy N53˚08,058' E14˚58,578' 

długość alei/szpaleru 1780 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia żużlowa, gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-12 m 

rozstaw drzew pierwotnie ok. 6 m, w większości nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-6 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 40 

jesion wyniosły 35 

klon jawor 10 

  

głogi, dąb szypułkowy, 

klon zwyczajny, bez 

czarny, róża dzika, śliwa 

domowa, kalina 

koralowa 

pozostałe 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew topole - 250 cm, jesiony i jawory - 160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja budowana pierwotnie przez topole i jesiony, obecnie z udziałem innych gatunków drzew i 

krzewów głównie spontanicznego pochodzenia. Występuje tu również 1 okaz kaliny koralowej – 

gatunku objętego częściową ochroną prawną. 

ZALECENIA 

Ze względu na sporadyczne uczęszczanie drogi, drzewa nie wymagają żadnych pielęgnacji. 
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DANE OGÓLNE 

nr 22 

data 08.06.2014 

lokalizacja 
droga wojewódzka nr 122 od Pyrzyc  

w kierunku Dolic 

pkt początkowy N53˚08,191' E14˚55,304' 

pkt końcowy N53˚08,630' E15˚01,115' 

długość alei/szpaleru 6150 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 
lipy na wschód od Mechowa - 6-7 m, poza tym 

- 15-18 m 

rozstaw drzew 
lipy na wschód od Mechowa - 9 m, poza tym 

10-12 m (pierwotnie) 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
lipy na wschód od Mechowa - 0,5-1 m, poza 

tym - 6 m 

drzewa za rowem tak - 70% 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 60 

jesion wyniosły 30 

klon zwyczajny 

pozostałe 

klon jawor 

wiąz 

brzoza brodawkowata 

topola kanadyjska 

świerk pospolity 

liczba drzew N - 244 S - 317 

średni obwód drzew 
lipy na wschód od Mechowa - ok. 300 cm, 

pozostałe - 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Aleja budowana głownie przez lipę drobnolistną i jesion wyniosły o obwodach pni ok. 170 cm (na 

różnych odcinkach dominuje lipa lub jesion). Fragment alei na wschód od Mechowa powstał 

wcześniej od pozostałej części – dominują w nim lipy o obwodach pni wynoszących ok. 300 cm (1 

drzewo o obwodzie 350 cm), przy czym szpalery posadzone zostały tu znacznie bliżej drogi, a drzewa 

w szpalerach nieco gęściej niż na pozostałych odcinkach alei. 

ZALECENIA 

Fragment alei na E od Mechowa zasługuje na objęcie go ochroną pomnikową. Luki w alei należałoby 

uzupełnić gatunkami drzew na danym odcinku ją budującymi, poza tym usunąć nieliczny posusz 

gałęzi, a w miejscach o ograniczonej widoczności (głównie na zakrętach) wprowadzić znaki 

ostrzegawcze i ograniczenie prędkości. 
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DANE OGÓLNE 

nr 23 

data 08.06.2014 

lokalizacja na N od Brzeska 

pkt początkowy N53˚08,627' E15˚00,463' 

pkt końcowy N53˚09,351' E15˚01,298' 

długość alei/szpaleru 2350 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa, brukowa 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew pierwotnie 6 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 60 

topola kanadyjska 35 

klon jawor 

pozostałe 

lipa drobnolistna 

wiąz 

głogi 

grusza pospolita 

bez czarny 

liczba drzew E - 164 W - 106 

średni obwód drzew 
udział drzew w bardzo różnym wieku o 

obwodach od ok. 20 cm do prawie 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja wzdłuż gruntowej drogi, budowana głównie przez jesion wyniosły i okazałe topole kanadyjskie. 

Wiele młodych okazów drzew spontanicznego pochodzenia. 

ZALECENIA 

W przyszłości zamierające topole należałoby zastąpić jesionem wyniosłym i nim też uzupełnić luki w 

drzewostanie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 24 

data 08.06.2014 

lokalizacja na NE od Mechowa 

pkt początkowy N53˚09,738' E14˚57,786' 

pkt końcowy N53˚09,116' E14˚58,265' 

długość alei/szpaleru 1160 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 65 

topola kanadyjska 30 

wiązy, głogi, klon 

jawor, bez czarny 
5 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew 
udział drzew w bardzo różnym wieku o 

obwodach od ok. 20 cm do prawie 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Aleja wzdłuż gruntowej drogi, budowana głównie przez jesion wyniosły i okazałe topole kanadyjskie. 

Wiele młodych okazów drzew spontanicznego pochodzenia. 

ZALECENIA 

W przyszłości zamierające topole należałoby zastąpić jesionem wyniosłym i nim też uzupełnić luki w 

drzewostanie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 25 

data 08.06.2014  

lokalizacja droga nr 122 - Brzesko  

pkt początkowy N53˚08,620' E15˚00,465' 

pkt końcowy N53˚08,097' E15˚00,476' 

długość alei/szpaleru 1000 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 15-16 m 

rozstaw drzew pierwotnie 10 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 5-6 m 

drzewa za rowem tak, strona E (50%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 30 

klon zwyczajny 25 

klon jawor 20 

topola kanadyjska 10 

lipa drobnolistna 5 

liczba drzew E - 56 W - 55 

średni obwód drzew topole - 250, pozostałe - 160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Wielogatunkowa aleja wzdłuż drogi powiatowej. 

ZALECENIA 

W przyszłości zamierające topole należałoby zastąpić jesionem, klonem zwyczajnym lub jaworem i 

nimi też uzupełnić luki w drzewostanie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 26 

data 08.06.2014 

lokalizacja Brzesko-Letnin 

pkt początkowy N53˚07,273' E15˚00,326' 

pkt końcowy N53˚06,979' E14˚59,187' 

długość alei/szpaleru 1500  m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 12 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-4 m 

drzewa za rowem tak, strona W (50%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jesionolistny 40 

jesion wyniosły 30 

topola kanadyjska 20 

klon zwyczajny 10 

liczba drzew W - 71 E - 55 

średni obwód drzew 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja budowana głównie przez inwazyjny gatunek – klon jesionolistny, przy czym na wielu z nich 

widoczne znaczne uszkodzenia mechaniczne pni i koron.  

ZALECENIA 

Klony jesionolistne oraz topole kanadyjskie należałoby zastępować systematycznie rodzimymi 

gatunkami drzew – jesionem wyniosłym i klonem zwyczajnym. 
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DANE OGÓLNE 

nr 27 

data 08.06.2014  

lokalizacja na S od Brzeska 

pkt początkowy N53˚07,005' E14˚59,626' 

pkt końcowy N53˚06,740' E15˚00,610' 

długość alei/szpaleru 1230 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-9 m 

rozstaw drzew pierwotnie 7-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jesionolistny 40 

jesion wyniosły 30 

topola kanadyjska 5 

wierzba biała, klon 

zwyczajny, śliwa 

domowa, jabłoń 

domowa, bez czarny, 

głogi 

pozostałe 

liczba drzew SW - 48 NE - 71 

średni obwód drzew topole - 260 cm, pozostałe - 140 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja budowana głównie przez inwazyjny gatunek – klon jesionolistny  

ZALECENIA 

Klony jesionolistne oraz topole kanadyjskie należałoby zastępować systematycznie rodzimymi 

gatunkami drzew – głównie jesionem wyniosłym. 
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DANE OGÓLNE 

nr 28 

data 11.06.2014  

lokalizacja Górne 

pkt początkowy N53˚07,495' E14˚58,758' 

pkt końcowy N53˚09,116' E14˚58,265' 

długość alei/szpaleru 740 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 40 

jesion wyniosły 25 

topola kanadyjska 25 

jabłoń domowa, bez 

czarny, głogi 
pozostałe 

liczba drzew 70, poza tym zarośla 

średni obwód drzew topole - 260 cm, pozostałe - 130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Szpaler we wschodniej części budowany głównie przez topole kanadyjskie i jesion wyniosły, w 

zachodniej natomiast przez zarośla śliwy domowej. 

ZALECENIA 

Topole systematycznie należałoby zastąpić nasadzeniami jesionowymi lub żywokołami z wierzby 

białej i systematycznie je ogławiać, natomiast przerzedzony fragment ze śliwami uzupełnić gatunkami 

drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 29 

data 20.06.2014 

lokalizacja Letnin-Mechowo 

pkt początkowy N53˚07,195' E14˚58,820' 

pkt końcowy N53˚08,100' E14˚58,418' 

długość alei/szpaleru 1815 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-8 m 

rozstaw drzew pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 35 

czereśnia 20 

wiąz 20 

klon zwyczajny 10 

klon jawor 10 

dąb szypułkowy 5 

liczba drzew W - 46 E - 18 

średni obwód drzew 
czereśnie - 200 cm, jesiony - 170 cm, wiązy - 

250 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Dawna aleja czereśniowa uzupełniona głównie jesionem wyniosłym, z domieszką innych gatunków, 

przy czym drzewa zachowały się głównie po zachodniej stronie drogi. Widoczny posusz w koronach 

wiązów i klonów. 

ZALECENIA 

Należałoby przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne na klonach i wiązach, uzupełnić aleję gatunkami ją 

budującymi oraz odtworzyć szpaler po wschodniej stronie drogi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 30 

data 20.06.2014 

lokalizacja Mechowo – droga na cmentarz 

pkt początkowy N53˚08,085' E14˚58,451' 

pkt końcowy N53˚08,006' E14˚58,500' 

długość alei/szpaleru 155 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 2,5 m 

rozstaw drzew 4 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0-0,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 70 

lipa szerokolistna 30 

liczba drzew W - 23 S - 19 

średni obwód drzew 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Piękna, zwarta aleja lipowa wzdłuż dróżki prowadzącej na cmentarz, dobrze widoczny harmonijny 

układ założenia. Większość drzew obrośniętych bluszczem, a część nich o obwodach kwalifikujących 

je do objęcia ochroną pomnikową (m.in. 350, 380, 390, 410 cm).  

ZALECENIA 

Aleja ze względu na strukturę, wiek drzew oraz usytuowanie godna objęcia ochroną zabytkową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 31 

data 20.06.2014 

lokalizacja ścieżka rowerowa koło Mechowa 

pkt początkowy N53˚07,993' E14˚59,257' 

pkt końcowy N53˚08,479' E14˚57,839' 

długość alei/szpaleru 1950 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon zwyczajny 50 

klon jawor 30 

wiąz 20 

głóg 10 

wierzba iwa 10 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew 
młode drzewa o obwodach od kilkunastu do 

ok. 100 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Pas zadrzewień o bardzo zaburzonym układzie, większość drzew prawdopodobnie spontanicznego 

pochodzenia, część z nich uszkodzona w skutek prowadzenia prac remontowych ścieżki rowerowej. 

ZALECENIA 

Uzupełnić nasadzeniami klonów zwyczajnych i jaworów.  
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DANE OGÓLNE 

nr 32 

data 08.06.2014 

lokalizacja Letnin-Obromino 

pkt początkowy N53˚07,168' E14˚58,815' 

pkt końcowy N53˚06,923' E14˚57,004' 

długość alei/szpaleru 2170 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8-14 m 

rozstaw drzew pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 35 

klon jawor 30 

robinia akacjowa 10 

śliwa domowa 10 

topola kanadyjska, 

kasztanowiec biały, 

jabłoń domowa 

pozostałe 

liczba drzew E - 140 W - 86 

średni obwód drzew 
drzewa w różnym wieku, o obwodach od 40 

do 250 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu przerzedzona (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Różnogatunkowa aleja, budowana głównie przez jesion wyniosły, z których część jest w złym stanie 

zdrowotnym. 

ZALECENIA 

Należy rozważyć zastąpienie w przyszłości zamierających jesionów oraz gatunków obcych: topoli  

i robinii klonem jaworem, a obecnie przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne usuwając posusz gałęzi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 33 

data 20.06.2014 

lokalizacja SE od Obromina 

pkt początkowy N53˚06,870' E14˚57,019' 

pkt końcowy N53˚06,544' E14˚57,181' 

długość alei/szpaleru 690 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5-8 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 60 

robinia akacjowa 

pozostałe 

jesion wyniosły 

wiąz 

głóg 

bez czarny 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew - 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja budowana głównie przez zarośla śliwy domowej, zwłaszcza w części południowej. Na 3 

drzewach rosnących w obrębie wsi występuje bluszcz. 

ZALECENIA 

Po konsultacji z właścicielami okolicznych gruntów należałoby rozważyć odtworzenie alei owocowej. 
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DANE OGÓLNE 

nr 34 

data 20.06.2014 

lokalizacja Obromino 

pkt początkowy N53˚06,990' E14˚56,538' 

pkt końcowy N53˚07,086' E14˚56,484' 

długość alei/szpaleru 190 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew pierwotnie10-12 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 100 

liczba drzew S - 9 

średni obwód drzew 370 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Krótki fragment drogi z rosnącymi po zachodniej stronie starymi lipami. Drzewa z rozległymi 

próchnowiskami; 1 drzewo ścięte lub ułamane na wysokości ok. 3 m, na pozostałych ślady po 

cieciach; drzewa o obwodach od 350  do 520 cm. Drzewa nieuszkodzone ogólnie w dobrym stanie 

zdrowotnym. 

ZALECENIA 

Objęcie drzew ochroną pomnikową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 35 

data 15.06.2014  

lokalizacja Pyrzyce-Obromino 

pkt początkowy N53˚08,187' E14˚55,387' 

pkt końcowy N53˚07,377' E14˚55,559' 

długość alei/szpaleru 1320 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

brzoza brodawkowata 60 

świerk pospolity 20 

jesion wyniosły 10 

daglezja zielona 5 

śliwa domowa 5 

dąb szypułkowy <1 

liczba drzew W- 344 E - 61 

średni obwód drzew 
drzewa w różnym wieku o obwodach od 40 do 

220 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Aleja brzozowa z domieszką innych gatunków drzew, przy czym wschodni szpaler śladowo 

zachowany. 

ZALECENIA 

Odtworzenie szpaleru po E stronie nasadzeniami brzozy brodawkowatej 
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DANE OGÓLNE 

nr 36 

data 15.06.2014 

lokalizacja na S od Stróżewa 

pkt początkowy N53˚07,377' E14˚55,559' 

pkt końcowy N53˚07,206' E14˚55,220' 

długość alei/szpaleru 480 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia płyta betonowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 90 

topola kanadyjska 5 

czereśnia 5 

karagana syberyjska, 

wierzby krzewiaste, 

bez czarny 

podszyt 

liczba drzew SE -82 

średni obwód drzew 
drzewa w różnym wieku, o obwodach od 50 

do 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Szpaler po NW stronie drogi budowany przez lipę drobnolistną oraz zwarte zarośla krzewów. Na 

niewielkiej części drzew znaczne uszkodzenia koron i pni. 1 topola całkowicie uschnięta. 

ZALECENIA 

Zaniechanie przycinania dużych konarów. 
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DANE OGÓLNE 

nr 37 

data 15.06.2014 

lokalizacja na S od Stróżewa 

pkt początkowy N53˚06,942' E14˚55,496' 

pkt końcowy N53˚06,695' E14˚54,887' 

długość alei/szpaleru 820 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew pierwotnie ok. 2 m\ 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska  100 

zarośla śliwy 

domowej, bzu 

czarnego i robinii 

akacjowej 

podszyt 

liczba drzew W - 131 

średni obwód drzew 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Szpaler topolowy po NW stronie drogi. Niezbyt rozległy posusz gałęzi. 

ZALECENIA 

W przyszłości zamierające topole należałoby zastąpić rodzimymi gatunkami drzew – lipą 

drobnolistną, jesionem wyniosłym lub żywokołami z wierzby białej i systematycznie je ogławiać. 
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DANE OGÓLNE 

nr 38 

data 15.06.2014  

lokalizacja Na W od Obromina 

pkt początkowy N53˚06,944' E14˚55,826' 

pkt końcowy N53˚07,203' E14˚55,214' 

długość alei/szpaleru 38a - 1920 m, 38b - 290 m, łącznie: 2210 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-5 m 

drzewa za rowem tak (30%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 40 

robinia akacjowa 20 

dąb szypułkowy, lipa 

drobnolistna, głóg, bez 

czarny, topola 

kanadyjska 

pozostałe 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew - 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Głównie zarośla śliwy i innych krzewów z domieszką gatunków drzewiastych zlokalizowane wzdłuż 

dawnej drogi gruntowej. 

ZALECENIA 

Ze względu na brak użytkowania drogi nie ma potrzeby przeprowadzać żadnych zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 39 

data 15.06.2014  

lokalizacja na NW od Obromina 

pkt początkowy N53˚07,203' E14˚55,214' 

pkt końcowy N53˚07,800' E14˚54,626' 

długość alei/szpaleru 1300 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa, płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna  45 

śliwa domowa 35 

robinia akacjowa 20 

zarośla bzu czarnego, 

wiązów, głogów, róż 

dzikich 

podszyt 

liczba drzew N - 24 S - 8 

średni obwód drzew 50 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Szpaler lipowy głównie po W stronie drogi, strona przeciwna zajęta głównie przez zarośla śliwy. 

ZALECENIA 

Ze względu na sporadyczne użytkowanie drogi nie ma potrzeby przeprowadzać żadnych zabiegów 

pielęgnacyjnych. Można rozważyć zastąpienie robinii rodzimymi gatunkami drzew lub krzewów. 
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DANE OGÓLNE 

nr 40 

data 20.06.2014 

lokalizacja na E od Pyrzyc 

pkt początkowy N53˚08,203' E14˚55,641' 

pkt końcowy N53˚08,633' E14˚55,503' 

długość alei/szpaleru 840 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa, płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-3 m 

drzewa za rowem tak (30%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 50 

topola kanadyjska 40 

wierzba biała 10 

topola biała <1 

liczba drzew SW - 127 NE - 86 

średni obwód drzew 
drzewa w różnym wieku o obwodach od 50 do 

240 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja jesionowo topolowa wzdłuż rzadko uczęszczanej drogi gruntowej. Wiele młodych drzew 

spontanicznego pochodzenia. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól nasadzeniemi jesionowymi lub żywokołami z 

wierzby białej i ich systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 41 

data 20.06.2014  

lokalizacja na NW od Mechowa 

pkt początkowy N53˚08,793' E14˚55,439' 

pkt końcowy N53˚09,042' E14˚57,056' 

długość alei/szpaleru 1980 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia ciek wodny 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od cieku 1-4 m 

drzewa za rowem - 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 70 

wierzba biała 30 

liczba drzew 76 

średni obwód drzew 260 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Pas zadrzewień topolowo-wierzbowych nad ciekiem wodnym. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól wierzbą białą. 
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DANE OGÓLNE 

nr 42 

data 20.06.2014 

lokalizacja na SW od Mechowa 

pkt początkowy N53˚08,197' E14˚56,776' 

pkt końcowy N53˚07,949' E14˚56,735' 

długość alei/szpaleru 470 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 7-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

robinia akacjowa 100 

liczba drzew W - 28 E - 9 

średni obwód drzew od 50 do 230 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Alej budowana głównie przez odrosty robinii oraz kilkanaście starszych okazów w formie drzewiastej. 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających okazów robinii gatunkami rodzimymi – lipą drobnolistną, 

jesionem wyniosłym lub klonami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 43 

data 20.06.2014 

lokalizacja na SW od Mechowa 

pkt początkowy N53˚08,191' E14˚57,781' 

pkt końcowy N53˚08,045' E14˚57,370' 

długość alei/szpaleru 530 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia brukowa 

szerokość między szpalerami 6-7 m 

rozstaw drzew 7-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 98 

jesion wyniosły 2 

liczba drzew N - 46 S - 39 

średni obwód drzew 275 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew bardzo dobry 

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

OPIS 

Bardzo ładna aleja dębowa, dobrze widoczny harmonijny układ założenia. Drzewa w bardzo dobrym 

stanie zdrowotnym. 

ZALECENIA 

Aleja ze względu na swą  zwartą strukturę i wiek drzew proponowana do objęcia ochroną pomnikową. 

Pojedyncze luki w drzewostanie należałoby uzupełnić nasadzeniami dębu szypułkowego 
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DANE OGÓLNE 

nr 44 

data 20.06.2014 

lokalizacja na SW od Mechowa 

pkt początkowy N53˚08,030' E14˚57,355' 

pkt końcowy N53˚07,790' E14˚57,310' 

długość alei/szpaleru 450 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia brukowa, gruntowa 

szerokość między szpalerami 7-8 m 

rozstaw drzew pierwotnie - 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-3,5m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon zwyczajny 80 

klon jawor 10 

klon polny 10 

liczba drzew E - 17 W - 14 

średni obwód drzew 240 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Przetrzebiona aleja klonowa, w dużej części budowana przez odrosty klonu zwyczajnego, jednak 

zachowały się nieliczne okazałe drzew o obwodach do 300 cm (co najmniej 4 drzewa o wymiarach 

kwalifikujących je do objęcia ochroną pomnikową) 

ZALECENIA 

Objęcie klonów o obwodach pni przekraczających 225 cm ochroną pomnikową.Uzupełnienie luk 

nasadzeniami klonów: zwyczajnego, jaworu i polnego. 
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DANE OGÓLNE 

nr 45 

data 20.06.2014 

lokalizacja Nowielin-Pyrzyce 

pkt początkowy N53˚06,664' E14˚53,044' 

pkt końcowy N53˚07,755' E14˚52,728' 

długość alei/szpaleru 2210 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia żużlowa, gruntowa 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 25 

topola kanadyjska 25 

olsza czarna 30 

grusza pospolita 20 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew topole - 180-320 cm, pozostałe - 30-120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja budowana głównie przez  młode okazy olszy czarnej w większości spontanicznego 

pochodzenia. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk i zastąpienie zamierających topól jesionem wyniosłym lub olszą czarną. 
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DANE OGÓLNE 

nr 46 

data 15.06.2014 

lokalizacja Obromino-Pstrowice 

pkt początkowy N53˚06,780' E14˚56,730' 

pkt końcowy N53˚05,813' E14˚56,673' 

długość alei/szpaleru 1940 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 40 

dąb szypułkowy 15 

jesion wyniosły 10 

olsza szara 5 

wiąz 5 

jabłoń domowa, 

grusza pospolita, 

głogi, ligustr, wierzby, 

topola kanadyjska 

pozostałe 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew dęby - 160-220 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu ślady (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Aleja budowana głównie przez zarośla krzewów i młodocianych okazów drzew. 

ZALECENIA 

Luki należałoby uzupełnić nasadzeniami drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 47 

data 20.06.2014 

lokalizacja na SW od Obromina 

pkt początkowy N53˚06,547' E14˚56,466' 

pkt końcowy N53˚06,460' E14˚56,386' 

długość alei/szpaleru 180 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

śliwa domowa 50 

dąb szypułkowy 20 

wiąz 20 

grusza pospolita, 

jabłoń domowa, 

wierzby 

pozostałe 

liczba drzew - - 

średni obwód drzew dęby - 140 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja budowana głównie przez zarośla śliwy domowej. 

ZALECENIA 

Luki należałoby uzupełnić nasadzeniami drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 48 

data 15.06.2014 

lokalizacja Pstrowice-Mielęcin 

pkt początkowy N53˚05,440' E14˚56,284' 

pkt końcowy N53˚04,593' E14˚54,116' 

długość alei/szpaleru 48a - 1400 m, 48b - 930 m, łącznie: 2330 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8-10 m 

rozstaw drzew pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 50 

robinia akacjowa 20 

jabłoń domowa 10 

wierzba biała 10 

wiąz 10 

  bez czarny podszyt 

liczba drzew E-37 (48a), 52 (48b) W-48 (48a), 48 (48b) 

średni obwód drzew topole - 240 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Kilka zwartych odcinków alei topolowej rozdzielonych dość długimi odcinkami prawie 

bezdrzewnymi. 

ZALECENIA 

Zamierające topole w przyszłości powinny zostać zastąpione gatunkami drzew rodzimych – lipami, 

klonami lub innymi, natomiast fragmenty budowane przez jabłoń powinny być uzupełnione o 

nasadzenia drzew owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 49 

data 15.06.2014 

lokalizacja na E od Mielęcina 

pkt początkowy N53˚04,760' E14˚54,805' 

pkt końcowy N53˚04,437' E14˚54,880' 

długość alei/szpaleru 610 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew pierwotnie - 4-5m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 80 

topola kanadyjska 20 

liczba drzew E - 28 

średni obwód drzew topole - 220 cm, jesiony - 130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Szpaler jesionów wzdłuż drogi gruntowej z domieszką topól kanadyjskich. 

ZALECENIA 

Ze względu na sporadyczne uczęszczanie drogi nie są konieczne żadne zabiegi pielęgnacyjne. 

Rozważyć należy zastąpienie w przyszłości topól i uzupełnienie luk jesionem. 
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DANE OGÓLNE 

nr 50 

data 27.04.2014 

lokalizacja Mielęcin - kierunek Batowo 

pkt początkowy N53˚04,310' E14˚54,070' 

pkt końcowy N53˚03,960' E14˚55,550' 

długość alei/szpaleru 1920 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-7 m 

rozstaw drzew pierwotnie 12-13 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon zwyczajny 60 

klon jawor 30 

lipa drobnolistna 5 

świerk pospolity 5 

  topola kanadyjska <1 

liczba drzew W - 82 E - 75 

średni obwód drzew 240 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Zwarta aleja klonowa o dobrze widocznym układem założenia. Liczne drzewa o wymiarach 

kwalifikujących je do objęcia ochroną pomnikową (nawet 300 cm obwodu pnia), poza tym część 

drzew niewłaściwie cięta - podwyższony środek ciężkości 

ZALECENIA 

Zaniechanie praktyki podcinania dolnych gałęzi, uzupełnienie luk nasadzeniami klonów zwyczajnych 

i jaworów. Cały obiekt lub przynajmniej część drzew zasługuje na objęcie ochroną pomnikową. 
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DANE OGÓLNE 

nr 51 

data 27.04.2014 

lokalizacja Mielęcin - droga ekspresowa S3 

pkt początkowy N53˚04,281' E14˚54,027' 

pkt końcowy N53˚03,054' E14˚52,109' 

długość alei/szpaleru 3240 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6 m 

rozstaw drzew 9 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 90 

klon zwyczajny 3 

klon jawor 3 

lipa drobnolistna 3 

kasztanowiec biały <1 

dąb czerwony <1 

liczba drzew W - 253 E - 240 

średni obwód drzew jesiony - 190, lipy - 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Bardzo ładna, zwarta aleja jesionowa, jednak drzewa o mocno podciętych od dołu gałęziach. Kilka 

jesionów wyniosłych i lip w Mielęcinie o wymiarach kwalifikujących je do objęcia ochrona 

pomnikową (1 okaz o obwodzie pnia - 400 cm!) 

ZALECENIA 

Zaniechanie praktyki podcinania dolnych gałęzi, uzupełnienie dębów czerwonych i nielicznych luk 

nasadzeniami jesionowymi, osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym, pielęgnacyjne 

cięcia koron, usuwanie posuszu, oznakowanie drzew (przynajmniej na zakrętach) folią odblaskową w 

celu poprawy widoczności. 
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DANE OGÓLNE 

nr 52 

data 20.06.2014 

lokalizacja na SW od Mielęcina 

pkt początkowy N53˚03,620' E14˚53,526' 

pkt końcowy N53˚03,976' E14˚53,667' 

długość alei/szpaleru 690 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2,5-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 45 

topola kanadyjska 45 

klon zwyczajny 5 

klon jawor 5 

liczba drzew E - 49 W- 21 

średni obwód drzew topole - 250cm, jesiony - 120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Przerzedzona aleja jesionowo-topolowa. 

ZALECENIA 

Systematyczne zastępowanie zamierających topól kanadyjskich jesionem wyniosłym. 
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DANE OGÓLNE 

nr 53 

data 20.06.2014 

lokalizacja Krzemlin – w kierunku Mielęcina 

pkt początkowy N53˚03,965' E14˚53,630' 

pkt końcowy N53˚04,390' E14˚52,898' 

długość alei/szpaleru 1290 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6 m, (na odcinku z kasztanowcami - 12 m) 

rozstaw drzew 11 m, (na odcinku z kasztanowcami - 6 m) 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m, (na odcinku z kasztanowcami - 4-5 m) 

drzewa za rowem tak (20%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jawor 70 

klon zwyczajny 5 

kasztanowiec biały 20 

jesion wyniosły 5 

wierzba biała <1 

liczba drzew E - 89 W - 72 

średni obwód drzew jawory - 200 cm, kasztanowce - 235 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Aleja budowana głównie przez jawory, tylko w północnej części przez kasztanowce białe. W 

kasztanowcach nieliczne dziuple z próchnowiskami, nieznaczny posusz koron. 1 kasztanowiec i kilka 

jaworów o wymiarach kwalifikujących je do objęcia ochrona pomnikową. Kasztanowce zaatakowane 

przez szrotówka kasztanowcowiaczka. 

ZALECENIA 

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

posuszu, zastępowanie martwych i zamierających drzew nowymi nasadzeniami klonu jaworu. 

Oznakowanie drzew (przynajmniej na zakrętach) folią odblaskową w celu poprawy widoczności.  
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DANE OGÓLNE 

nr 54 

data 27.04.2014 

lokalizacja Krzemlin-Nowielin 

pkt początkowy N53˚04,790' E14˚52,790' 

pkt końcowy N53˚06,386' E14˚53,150' 

długość alei/szpaleru 3010 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia płyta betonowa 

szerokość między szpalerami 9-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2,5-4 m 

drzewa za rowem tak (20%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

grusza pospolita 30 

jesion wyniosły 30 

wierzba biała 20 

topola kanadyjska 10 

śliwa domowa 5 

czereśnia 2 

wierzba krucha 1 

  bez czarny, róża dzika podszyt 

liczba drzew W - 41 E - 38 

średni obwód drzew 
wierzby - 300 cm, grusze - 160 cm, jesiony - 

100 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

stan zachowania obiektu fragmenty (61-80% ubytków drzew) 

OPIS 

Różnogatunkowa aleja wzdłuż drogi betonowej, widoczne liczne ślady po wyciętych topolach 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami drzew budujących dany fragment alei: gruszą, jesionem i wierzbą białą. 

Zastępowanie zamierających topól ww. gatunkami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 55 

data 15.06.2014 

lokalizacja Nowielin - dawna droga krajowa nr 3 

pkt początkowy N53˚06,605' E14˚53,511' 

pkt końcowy N53˚06,630' E14˚53,725' 

długość alei/szpaleru 240 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew 5 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec biały 70 

jesion wyniosły 30 

liczba drzew N - 16 S - 10 

średni obwód drzew 240 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Krótka aleja kasztanowcowo-jesionowa,1 kasztanowiec o wymiarach kwalifikujących go do objęcia 

ochrona pomnikową (340 cm obwodu), kasztanowce zaatakowane przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie nasadzeniami jesionu wyniosłego. 
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DANE OGÓLNE 

nr 56 

data 15.06.2014 

lokalizacja Pyrzyce-Czernice (droga woj. nr 106) 

pkt początkowy N53˚09,660' E14˚55,025' 

pkt końcowy N53˚12,725' E14˚57,095' 

długość alei/szpaleru 6000 m 

zarządca droga wojewódzka 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 18 m 

rozstaw drzew pierwotnie 7-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 6-7 m 

drzewa za rowem tak (80%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 60 

lipa drobnolistna 30 

klon zwyczajny 10 

liczba drzew NW - 295 SE - 284 

średni obwód drzew 160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Aleja różnogatunkowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 106. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk gatunkami budującymi aleję. 
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DANE OGÓLNE 

nr 57 

data 27.04.2014 

lokalizacja 
dawna droga krajowa nr 3: Mielęcin-Pyrzyce-

Żabów-gmina Bielice 

pkt początkowy N53˚04,750' E14˚54,005' 

pkt końcowy N53˚13,190' E14˚47,840' 

długość alei/szpaleru 
57a-5340 m, 57b-3860 m, 57c-4500 m, łącznie: 

13700 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 16-30 m 

rozstaw drzew 

nieregularny, na niektórych odcinkach 

podwójne szpalery po 1 str. drogi oraz wiele 

drzew spontanicznego pochodzenia 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-10 m 

drzewa za rowem tak (75%) 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 25 

jesion wyniosły 25 

klon zwyczajny 25 

brzoza brodawkowata 10 

dąb czerwony 5 

topola kanadyjska 5 

topola biała 2 

dąb szypułkowy 1 

kasztanowiec biały 1 

wierzby 1 

jaśminowiec wonny, 

ligustr pospolity, tawuła 

wierzbolistna, lilak 

pospolity, karagana 

syberyjska, wierzby, róża 

pomarszczona, kolcowój 

zwyczajny, podrost drzew 

podszyt 

liczba drzew W - 1260 E - 985 

średni obwód drzew 
drzewa w różnym wieku, o obwodach od 

kilkunastu cm do ponad 300 cm (topole) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Wielogatunkowa aleja, o nieregularnym układzie drzew. Duży udział gatunków krzewiastych. Poza 

nielicznymi wyjątkami drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej.  

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk gatunkami budującymi aleję (rodzimymi), zastępowanie topól kanadyjskich i dębu 

czerwonego gatunkami rodzimymi 
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DANE OGÓLNE 

nr 58 

data 21.06.2014 

lokalizacja na SE od Nieborowa 

pkt początkowy N53˚11,785' E14˚49,590' 

pkt końcowy N53˚11,555' E14˚48,490' 

długość alei/szpaleru 1300 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia - 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni - 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 75 

jesion wyniosły 25 

olsza czarna 30 

grusza pospolita 20 

liczba drzew 94 

średni obwód drzew 190 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Szpaler topól wzdłuż zarośniętej, nieuczęszczanej drogi gruntowej. 

ZALECENIA 

Stopniowe zastępowanie zamierających topól jesionem wyniosłym i żywokołami z wierzby białej i ich 

systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 59 

data 21.06.2014 

lokalizacja na N od Mielęcina i na W od Pstrowic 

pkt początkowy N53˚05,397' E14˚54,070' 

pkt końcowy N53˚05,557' E14˚55,475' 

długość alei/szpaleru 1600 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 40 

topola kanadyjska 30 

klon jawor 15 

jabłoń domowa, bez 

czarny 
pozostałe 

liczba drzew 124 

średni obwód drzew topole - 180 cm, inne - 90 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Aleja wielogatunkowa wzdłuż sporadycznie uczęszczanej drogi gruntowej. 

ZALECENIA 

Stopniowe zastępowanie zamierających topól jesionem wyniosłym. 
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DANE OGÓLNE 

nr 60 

data 21.06.2014 

lokalizacja na N od Mielęcina i na W od Pstrowic 

pkt początkowy N53˚05,257' E14˚54,760' 

pkt końcowy N53˚05,420' E14˚55,496' 

długość alei/szpaleru 1630 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 80 

jesion wyniosły 15 

topola kanadyjska 5 

liczba drzew 88 

średni obwód drzew lipy - 160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler lip drobnolistnych wzdłuż rzadko uczęszczanej drogi gruntowej z niewielką  domieszką 

innych gatunków drzew. 

ZALECENIA 

 Uzupełnianie luk i zastępowanie zamierających topól lipami drobnolistnymi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 61 

data 21.06.2014 

lokalizacja Obromino-Pyrzyce 

pkt początkowy N53˚07,114' E14˚56,463' 

pkt końcowy N53˚07,345' E14˚55,642' 

długość alei/szpaleru 1020 m 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

czereśnia 20 

śliwa domowa 50 

wiąz 30 

liczba drzew N - 22 S - 6 

średni obwód drzew czereśnie - ok. 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zły 

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

OPIS 

Dawna aleja czereśniowa, obecnie budowana głównie przez zarośla śliw i wiązów, część czereśni 

całkowicie uschniętych, pozostałe w wiekszości zasychające. 

ZALECENIA 

Godna odtworzenia aleja czereśniowa. 
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DANE OGÓLNE 

nr 62 

data 21.06.2014 

lokalizacja Młyny 

pkt początkowy N53˚12,167' E14˚51,583' 

pkt końcowy N53˚12,705' E14˚51,140' 

łączna długość szpalerów 4850 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia wzdłuż kanałów melioracyjnych 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni - 

drzewa za rowem - 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

topola kanadyjska 100 

liczba drzew 145 

średni obwód drzew 260 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Kompleks szpalerów topolowych wśród łąk na N od miejscowości Młyny 

ZALECENIA 

Zastępowanie w przyszłości zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne 

ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 63 

data 21.06.2014 

lokalizacja na NW od Mechowa 

pkt początkowy N53˚08,646' E14˚57,317' 

pkt końcowy N53˚08,814' E14˚57,347' 

długość 330 m 

zarządca Gmina Pyrzyce 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew 8-9 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 100 

liczba drzew W - 27 E - 12 

średni obwód drzew 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Stara aleja dębowa położona wzdłuż rzadko uczęszczanej drogi gruntowej, widoczne znaczne ślady po 

dawnych, nieuzasadnionych cięciach. Jeden okaz dębu zasychający, poza tym nieliczne uszkodzenia 

pni z odsłoniętymi próchnowiskami 

ZALECENIA 

Ze względu na sporadyczne uczęszczanie drogi należałoby zaniechać wszelkich działań i pozostawić 

drzewa  naturze. Obiekt lub chociaż pojedyncze drzewa zasługują na objęcie ochroną pomnikową. 
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4.2. Dane statystyczne 

 

Podany poniżej stosunek długości pasów zadrzewień do poszczególnych kategorii 

określających stan ich zachowania wskazuje na to, że najwięcej, bo 40,12 km pasów 

zadrzewień (ponad 1/3 zinwentaryzowanych obiektów) określono jako zwarte z lukami. Aleje 

zwarte pełne zajmują 12,655 km. Łącznie aleje z obu tych kategorii stanowią blisko połowę 

wszystkich zinwentaryzowanych obiektów. 

 

 

Stan zdrowotny drzew alejowych najdokładniej można było określić w przypadku założeń 

jednogatunkowych, budowanych przez drzewa w zbliżonym wieku. W przypadku alej 

zaburzonych, wielogatunkowych, tworzonych przez drzewa w różnym wieku, często 

spontanicznego pochodzenia najczęściej ich stan zdrowotny określano jako zróżnicowany. 

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

zamierających, w złym stanie zdrowia (zdecydowana mniejszość) – do okazów dorodnych, 

bardzo dobrze rokujących na przyszłość i właściwie rozwijających się (głównie młode 

drzewa). W ogólnym rozrachunku, w około 1/3 alej drzewa je budujące wykazywały dobrą 

kondycję zdrowotną.  
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Zadrzewienia liniowe gminy budowane są przez 28 gatunków drzew. Taksonem 

dominującym w prawie połowie obiektów jest jesion wyniosły. Duży jest również udział 

mieszańców topól kanadyjskich, które występują w ponad połowie zinwentaryzowanych 

zadrzewień gminy. Zarośla śliwy domowej występujące w wielu pasach zadrzewień 

przynajmniej domieszkowo świadczą o dawnej obecności w takich miejscach alej 

owocowych. Na obszarze gminy zauważa się znikomy udział alej z często spotykaną w 

innych rejonach lipą drobnolistną.  
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5. Wykaz miejsc potencjalnie konfliktowych  

 

Miejscami potencjalnie konfliktowymi na terenie gminy Pyrzyce są ruchliwe drogi 

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

w skrajni oraz ograniczona widoczność przy wjazdach na drogi. 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. 

Dużym problemem w gminie są licznie występujące w zadrzewieniach przydrożnych topole 

kanadyjskie, zwłaszcza na terenach osiedli ludzkich i wzdłuż ruchliwych dróg. Do momentu 

gdy drzewa nie stwarzają zagrożenia należałoby ograniczyć się do przeprowadzenia cięć 

pielęgnacyjnych w celu zminimalizowania ryzyka odłamywania się gałęzi. Stare, zamierające 

okazy topól należy zastępować gatunkami rodzimymi, najlepiej takimi, które już występują  

w danym obiekcie. Szpalery topolowe położone wśród wilgotnych łąk, nad rowami 

melioracyjnymi i w innych mało uczęszczanych miejscach o wysokim poziomie wód 

gruntowych, należałoby pozostawić do naturalnej śmierci drzew. W takich miejscach 

najlepszym sposobem odtwarzania zadrzewień jest sadzenie żywokołów wierzbowych, przy 

czym uzyskane w ten sposób drzewa powinny być regularnie ogławiane. Głowiaste wierzby 

wpisane są od wieków w kulturowy krajobraz Polski, stanowią dogodne siedlisko dla wielu 

gatunków zwierząt, a ponadto bardzo tanio i łatwo można pozyskiwać ich sadzonki.  
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6. Propozycje działań w gminie 

 

 systematyczne uzupełnianie luk w alejach gatunkami je budującymi (z wyjątkiem alej 

budowanych przez obce geograficznie gatunki drzew, głównie topole kanadyjskie  

i balsamiczne) oraz wprowadzenie nowych nasadzeń wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, przy uwzględnieniu lokalnych warunków przestrzennych  

i środowiskowych.  

 stopniowe zastępowanie drzew obcego pochodzenia (przede wszystkim topól 

kanadyjskich i balsamicznych, klonu jesionolistnego i robinii akacjowej) 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 opinię właścicieli pobliskich gruntów oraz 

zapewnić wjazdy na pola maszynom rolniczym; 

 objęcie ochroną pomnikową lub zabytkową alej o szczególnych walorach 

estetycznych i przyrodniczych oraz poszczególnych okazów drzew alejowych 

pretendujących do ustanowienia ich pomnikami przyrody. 

 prowadzenie prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych drzew alejowych w celu 

poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenia stanu zdrowotnego 

samych drzew i ich statyki; 

 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; 

 w przypadku drzew rosnących blisko krawędzi jezdni – osłanianie pni w porze zimowej przed 

aerozolem solnym, oznakowanie ich (przynajmniej na zakrętach) folią odblaskową w celu 

poprawy widoczności. 

 zachowanie 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; 

 stosowanie dobrej jakości materiału szkółkarskiego przeznaczonego do obsadzania 

dróg w celu zagwarantowania przyjęcia się przynajmniej większości sadzonek; 
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 promowanie przez Urząd Miasta i Gminy sadzenia i potrzeby ochrony drzew przy 

drogach oraz na miedzach; 

 pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na pielęgnacje i sadzenie alej; 
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7. Podsumowanie 

 

Na terenie gminy Pyrzyce zinwentaryzowano pod kątem występowania zadrzewień 62 

odcinki dróg różnej rangi o łącznej długości 106,355 km. Analiza stanu zachowania alej  

w gminie wykazała, że najwięcej, bo 40,12 km pasów zadrzewień oceniono jako zwarte  

z lukami (21-40% ubytków drzew), dość duży jest również udział alej przerzedzonych (41-

60% ubytków drzew) – 28,825 km. Aleje zwarte pełne (0-20% ubytków drzew) występują 

wzdłuż odcinków dróg o długości 12,655 km, fragmentaryczne (61-80% ubytków drzew) – 

17,305 km, natomiast śladowe (81-99% ubytków drzew) – 7,48 km. Zdecydowana większość 

drzew alejowych rosnących w założeniach jednogatunkowych i jednowiekowych wykazywała 

dobrą kondycję zdrowotną, natomiast w alejach wielogatunkowych budowanych przez okazy 

w różnym wieku obserwowano duże zróżnicowanie stanu zdrowotnego drzew. 

Założenia alejowe gminy budowane są przez 28 gatunków drzew. Najczęściej dominującym 

taksonem jest tu jesion wyniosły. Znaczny jest również udział topól kanadyjskich, które 

nawet jeśli nie są dominantami, występują domieszkowo w drzewostanach ponad połowy 

zinwentaryzowanych zadrzewień liniowych gminy Pyrzyce. Z uwagi na swoje mieszańcowe 

pochodzenie gatunku rodzimego z obcym stwarzają one zagrożenie dla lokalnej przyrody, 

natomiast ze względu na swój krótki okres życia oraz łatwość odłamywania się gałęzi 

stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Mając na uwadze te dwa czynniki, 

zamierające okazy topól kanadyjskich powinny być systematycznie zastępowane 

nasadzeniami drzew rodzimych. Zarośla śliwy domowej występujące w wielu pasach 

zadrzewień przynajmniej domieszkowo świadczą o dawnej obecności w takich miejscach alej 

owocowych. Dobrą praktyką jest odtwarzanie tego typu zadrzewień wzdłuż polnych dróg, 

które od wieków wpisane są w krajobraz rolniczych obszarów zachodniej Polski. Na terenie 

gminy Pyrzyce zauważa się znikomy udział alej z często spotykaną w innych rejonach lipą 

drobnolistną. Jako długo żyjące drzewo miododajne powinna ona być szerzej stosowana do 

uzupełniania luk w przerzedzonych alejach i sadzona w nowych.  

Stare aleje od dawna wpisane 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). Sześć alej  

z terenu gminy: trzy dębowe – nr 6, 43 i 63, dwie lipowe – odcinek alei nr 22 na E od 

Mechowa i aleja nr 30 oraz jedna klonowo-jaworowa – nr 50, zasługują na objęcie ich  

w całości ochroną pomnikową lub zabytkową. Oprócz tego do ochrony pomnikowej 
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pretendują liczne pojedyncze okazy drzew: 9 lip drobnolistnych budujących szpaler nr 34, co 

najmniej kilkanaście klonów zwyczajnych i jaworów wchodzących w skład alej nr 44 i 53 

oraz kilka lip drobnolistnych i jesionów wyniosłych rosnących w alei nr 51. 

   

Obiekt nr 6 – aleja dębowa koło Giżyna wskazana do objęcia ochroną 
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Obiekt nr 43 – aleja dębowa koło Mechowa wskazana do objęcia ochroną 
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Obiekt nr 63 – aleja dębowa koło Mechowa wskazana do objęcia ochroną 



 

153 
 

 

Obiekt nr 22 – fragment alei lipowej koło Mechowa wskazanej do objęcia ochroną 

 

Obiekt nr 50 – aleja klonowo-jaworowa wskazana do objęcia ochroną 
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Obiekt nr 30 – aleja lipowa koło Mechowa wskazana do objęcia ochroną 
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Obiekt nr 34 – szpaler 9 lip w Obrominie wskazanych do objęcia ochroną pomnikową 
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Obiekt nr 44 –  aleja  klonowa koło Mechowa z występującymi w niej okazami drzew 

wskazanymi do objęcia ochroną pomnikową 
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Obiekt nr 51 – aleja jesionowo-lipowa z występującymi w niej okazami drzew 

wskazanymi do objęcia ochroną pomnikową 
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