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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 – 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. 

 

 

„Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi” – szkolenie w Przelewicach 
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Ponieważ decyzje dotyczące zadrzewień podejmowane są zwykle na stopniu gminnym, dlatego też 

projekt dotyczy 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.  

 

 

Zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. 

 
Projekt „Drogi dla Natury” obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących zadrzewień liniowych 

w gminie. Obejmuje ona sprawdzenie stanu ogólnego alej, stanu ich zachowania, składu gatunkowego 

oraz stanu zdrowotnego poszczególnych drzew. Oprócz tego analizie podlega wiele parametrów 

technicznych. Należą do nich: przeciętny obwód i ilość drzew, odległość drzew od jezdni, rozstaw drzew 

w szpalerze czy też szerokość między szpalerami. Każda aleja  otrzyma swój syntetyczny opis, zostanie  

także dokładnie zmierzona. 
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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. 

 
 

 

Modelowe sadzenie drzew wzdłuż drogi powiatowej Jesionowo-Topolinek z uczniami Szkoły 

Podstawowej w Jesionowie 

 
„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 Przelewice 
 

Gmina Przelewice to gmina wiejska, leżąca w województwie zachodniopomorskim,  

we wschodniej części powiatu pyrzyckiego. W jej skład wchodzi 15 sołectw: Bylice, Jesionowo, Kluki, 

Kłodzino, Kosin, Laskowo, Lubiatowo, Lucin, Płońsko, Przywodzie, Rosiny, Ślazowo, Topolinek, 

Ukiernica i Żuków, miejscowości niesołeckie takie jak: Czartowo, Gardziec, Karsko, Myśliborki, 

Oćwieka, Radlice, Rutnica, Wołdowo, Wymykowo oraz wieś gminna – Przelewice. 

 

Gmina zajmuje obszar 162,2 km², co stanowi 22,4% powierzchni całego powiatu. Jest  

w większości gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 78,9% powierzchni, użytki leśne – 7,2% (lasy 

publiczne – 1005,38 ha, w tym własność gminy 93,30 ha), wody – 5,9%, tereny komunikacji – 2,6%, a 

tereny osiedlowe – 1,8%. Gmina rozciąga się na terenie dwóch krain geograficznych: Równiny 

Pyrzycko-Stargardzkiej i Pojezierza Myśliborskiego. Graniczy z gminami: Lipiany, Pyrzyce i Warnice 

(powiat pyrzycki), Barlinek (powiat myśliborski) oraz Dolice (powiat stargardzki).  

 

 

Davidia involucrata w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach 

 

Przez gminę Przelewice prowadzi droga wojewódzka nr 122 łącząca wieś Lubiatowo (10 km od 

Przelewic) z Pyrzycami (12 km) i Dolicami (11 km). Odległość z Przelewic do stolicy powiatu, Pyrzyc, 

wynosi 18 km. Przelewice (stacja "Przelewice Pyrzyckie") uzyskały połączenie kolejowe 22 sierpnia 
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1898, po wybudowaniu linii z Pyrzyc do Płońska Pyrzyckiego. W 1954 linia została zamknięta dla ruchu 

pasażerskiego, w 1979 wstrzymano ruch towarowy, a w 1987 została rozebrana. W gminie czynny jest 

1 urząd pocztowy: Przelewice. 

 

Według danych na 2013 rok gminę Przelewice zamieszkiwało 5 351 osób, co dawało 33 osoby na  

1 km2. Największą grupą była grupa osób w wieku produkcyjnym, liczyła 3503 osób. Przyrost naturalny 

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

wyniosły 3885 zł, natomiast wydatki 3821 zł. W gminie Przelewice w 2013 roku 100% wydatków 

majątkowych przeznaczono na cele inwestycyjne. Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 17,8% 

wydatków ogółem budżetu gminy. Ogółem dochody gminy wyniosły 20,8 mln zł, a wydatki 20,5 mln zł. 

 

Gmina Przelewice pod względem fizycznogeograficznym położona jest na Równinie Pyrzycko 

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

Równina Goleniowska oraz Pojezierze Zachodniopomorskie) i Pojezierzu Myśliborskim (od północy 

graniczy z Równiną Pyrzycko-Stargardzką i Równiną Wełtyńską, od południa z Równiną Gorzowską, od 

zachodu wyraźna granica na Dolinie Dolnej Odry, a na wschodzie na dolinie Płoni). 

 

Przelewice leżą na terenie moreny dennej. Przez pewien czas ziemie pyrzyckie zajęte były przez wody 

Zalewu Szczecińskiego, który wciskał się głęboko w ląd aż po miejscowość Warcin, na połowie drogi 

między Choszcznem a Pyrzycami. W następstwie cofnięcia się południowej linii Bałtyku, wzdłuż nizin 

rzecznych ustabilizowały się rozległe mokradła. Fryderyk II przeprowadził meliorację bagien, między 

innymi bagien nad rzeką Płoną, które wiązały się z terenami przelewickimi. Moczary po odwodnieniu 

dały gleby wysokowartościowe dzięki zawartości żyznych po zalewowych namułów, powstałych ze 

szczątek roślinnych i planktonu. Gleby posiadają własności fizyczne zbliżone do lessu, to znaczy 

porowatość, dużą zdolność podsiąkania i wysoką pojemność kapilarną. 

 

Roczne amplitudy temperatur są niższe aniżeli w pozostałych dzielnicach Polski – dla Przelewic 19,2ºC 

(dla Warszawy 22,2ºC). Bywają lata, gdy zimne, wysuszające wiatry przy bezśnieżnej pogodzie 

wpływają ujemnie na zimotrwałość aklimatyzowanych gatunków. 

 

Rozmieszczenie opadów w czasie wykazuje wyraźną jednostajność – Średni opad roczny dla Ziem 

Pom. Zach. = 500 mm – 600 mm, dla Przelewic – 500 mm. Zaznacza się przewaga opadów letnich nad 

zimowymi. Usłonecznienie wykazuje maksimum w miesiącu maju (41%), w grudniu obniża się do 5% 

(procent wyraża stosunek usłonecznienia realnego do astronomicznego). Okres wegetacyjny 
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rozpoczyna się wcześniej aniżeli w Polsce środkowej i trwa w sumie 2 tygodnie dłużej (210 – 215 dni). 

Ostatnie przymrozki wiosenne notuje się średnio około 25 kwietnia, jesienne – 20 października. 

 

Na prawie bezleśnym obszarze Niziny Pyrzyckiej można mówić o szacie roślinnej jedynie  

w odniesieniu do fragmentów lasów liściastych, a głównie do płatów roślinności łęgowej należącej do 

naturalnych zbiorowisk w dolinach małych strumieni i na powierzchniach sąsiednich mokradeł. Takie 

właśnie płaty roślinności łęgowej występują w dolinie przelewickiej, będącej przedłużeniem niecki 

polodowcowej jezior Miedwie i Płoń. Rosną na żyznych podłożach mułowo-torfowych i tworzą naturalną 

osłonę Arboretum przelewickiego na jego wschodnich obrzeżach. Oprócz panujących olszy czarnej  

i jesionu widoczny jest udział czeremchy. Bujny podszyt złożony z podrostów tych drzew, kruszyny  

i jeżyn oplątany jest pnączami chmielu i psianki słodkogórz. 

 

W bogatym runie znajdziemy charakterystyczne czartawy (Circaea), kępy paproci wietlicy samiczej 

(Athyrium filix-femina) i kostrzewy olbrzymiej (Festuca gigantea) oraz łany niecierpka pospolitego 

(Impatiens noli-tangere) i pokrzywy (Urtica dioica). W wielu miejscach łęg ten jest zagęszczony, ciemny, 

grząski. 

 

Przez północną część gminy przepływa rzeka Płonia dostępna dla kajaków. Na jej trasie leży duże 

Jezioro Płoń. Jezioro jest połączone z jeziorem Miedwie, rzeką Płonią i Kanałem Płońskim. Płoń jest 

jeziorem morenowym. Ma wydłużony kształt w kierunku północno-zachodnim. Linia brzegowa jest słabo 

rozwinięta, brzegi są niskie, torfiaste. Leży 10 km wschód od Pyrzyc. Nad północnym skrajem jeziora 

leży Lubiatowo. W pobliżu jeziora znajdują się wsie: Karsko, Oćwieka, Kluki, Przelewice, Żuków.  

W 2009 r. przeprowadzono badania jakości wód Płoni w ramach monitoringu diagnostyczno-

operacyjnego. W ich wyniku oceniono stan ekologiczny na słaby (IV klasy), a stan chemiczny na dobry. 

W ogólnej dwustopniowej ocenie stwierdzono zły stan wód jeziora. Nazwę Płoń wprowadzono urzędowo 

w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę – Plönesee. 

 

Gmina Przelewice jest objęta dyrektywą, jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320005 "Jezioro 

Miedwie i okolice" oraz obszar chronionej przyrody Europejskiej Sieci Natura 2000. Jezioro Miedwie  

i okolice, obejmujące obszar 15.782,00 ha położony w województwie zachodniopomorskim na terenie 

gmin: Stare Czarnowo (2.065,40 ha), Bielice (809,30 ha), Przelewice (2.491,20 ha), Pyrzyce (5.340,60 

ha), Warnice (2.063,70 ha), Kobylanka (365,60 ha) i Stargard Szczeciński (2.646,20 ha). 

 

Na terenie gminy Przelewice stwierdzono liczne ślady bytowania człowieka już od wczesnej epoki 

kamiennej. Tylko dla przykładu na polach Przelewic przed 1939 r. odkryto w kilku miejscach ceramikę, 
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siekierki i kamienną płużycę, tzw. groby kujawskie, popielnice świadczące też o trwaniu osadnictwa  

w okresie brązu (1500 – 400) i okresie lateńskim (400 – 0). Moneta cesarza rzymskiego Heliogabala  

z roku 219 n.e. zaświadcza m.in. o kontaktach z basenem Morza Śródziemnego. Przelewice dzisiejsze 

mogą nawiązywać wprost do znalezisk z osad słowiańskich z okresu wczesnośredniowiecznego (VI–XII 

w.). Z osad pochodzi ceramika, szydło z kości, nóż żelazny i prząślik. Do dziś zachowało się też 

grodzisko w pobliżu wsi Gardziec — ślad po warowni Pyrzyczan, znanych z VIII wieku. Inną ciekawą 

pamiątką z tego okresu jest osada palowa w jeziorze Płoń k. Lubiatowa, zamieszkała również 

wcześniej, w okresie brązu i kultury łużyckiej. 

 

 

Mauzoleum rodu Von Prillwitz 

 

Do najcenniejszych i najstarszych zabytków z terenu gminy należy niewątpliwie zespół budowli 

sakralnych, w tym granitowe kościoły z XIII wieku (Kościół zabytkowy pw. św. Floriana w Jesionowie, 

Kościół zabytkowy pw. św. Antoniego z Padwy w Kłodzinie, Kościół zabytkowy pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Laskowie, Kościół zabytkowy pw. św. Michała Archanioła w Rosinach). Wśród 

majątków rycerskich na szczególne wyróżnienie zasługują Przelewice, gdzie istnieje cenny zespół 

rezydencyjny z parkiem (obecnie Ogród Dendrologiczny) oraz folwarkiem. Z dawnych majątków 

wartościowe są też Karsko, Kłodzino i Laskowo. Z architektury rezydencjonalnej na uwagę zasługują 

neogotyckie pałace w: Karsku (obiekt zabytkowy w stylu neogotyckim, położony w kompleksie 

zabudowań folwarcznych. Wybudowany przez rodzinę V. Schöning pod koniec XIX w.), Lubiatowie 
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(obiekt w zespole pałacowo-parkowym, w stylu neogotyckim o uproszczonych formach, wybudowany  

w drugiej połowie XIX w. z narożną wieżą o neogotyckiej dekoracji), Żukowie (w stylu neogotyckim, 

wzniesiony na początku drugiej połowy XIX w. przez szlachecki ród Schöningów), neobarokowy pałac  

w Laskowie (obiekt położony w centrum wsi, wzniesiony na początku drugiej połowy XIX w. w stylu 

neorenesansowym) oraz klasycystyczne rezydencje w Przelewicach i Kłodzinie (obiekt wzniesiony na 

przełomie IX/XX w. w stylu eklektycznym z dominacją elementów późnobarkowych). Zasługującą na 

wyróżnienie, w pełni chłopską wsią są Rosiny. Zachowało się tu klasyczne założenie owalnicowe oraz 

znaczne nasycenie wartościową zabudową. Ciekawy jest także Gołębnik w Lubiatowie – obiekt 

zabytkowy położony w zespole folwarcznym i w pobliżu zabytkowego pałacu oraz zabudowań 

mieszkalnych. 

  

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego i jeden  

z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Został  założony przez niemieckiego króla hut – 

Conrada von Borsiga. Bogata kolekcja drzew i krzewów  ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata 

na powierzchni 30 ha przyciąga tysiące turystów. W odbudowanym w 2006 r. XIX wiecznym pałacu 

mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Na terenie ogrodu 

znajdują się: Ogród Japoński, Wrzosowisko – Ścieżka Borsiga, Ścieżka Marii Augusty, Aleja Róż, 

Kolekcja oczarów – polana śródleśna, mauzoleum, Wąwóz drzew iglastych – Aleja Świerków, Ścieżka 

Różaneczników, Ścieżka Wrzosowa, Źródlisko, Łąka centralna: zespół roślin zimozielonych, staw 

centralny, Ogród Skalny i Wzgórze, Trzy Stawy i Aleja Kalinowa.  
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3. Metodyka inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych gminy Przelewice 

 

Podstawę opracowania planu zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Przelewice 

stanowi inwentaryzacja alej i szpalerów rozmieszczonych na całym jej terenie. Materiałem wyjściowym 

do rozpoczęcia prac terenowych były mapy topograficzne Niziny Pyrzyckiej i gminy Przelewice, mapa 

drogowa gminy zdobyta dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach 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 Przelewice 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, 

 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 Przelewice 
 

Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień przydrożnych gminy Przelewice zrealizowany został  

w marcu 2015 r, a podstawą jego wykonania była przeprowadzona w terminie od czerwca 2014 do 

marca 2015 r. inwentaryzacja zadrzewień przydrożnych gminy, która objęła ogółem 46 fragmentów dróg 

różnej kategorii, na ogół – powiatowych, o łącznej długości 58,21 km.   

 

Rozmieszczenie zinwentaryzowanych zadrzewień liniowych na terenie gminy Przelewice 

 



14 
 

4.1 Karty przeglądu zadrzewień przydrożnych gminy  

 

DANE OGÓLNE 

nr 1 

lokalizacja Zachodnia granica gminy-Kosin 

pkt początkowy N53˚08,205' E15˚02,124' 

pkt końcowy N53˚07,517' E15˚03,322' 

długość alei/szpaleru 1,85 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 16 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 8m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 4 m 

drzewa za rowem tak 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 70 

jesion wyniosły 15 

klon zwyczajny 15 

jabłoń, tarnina, bez czarny, topola ok. 1 

liczba drzew S-31 N-69 

średni obwód drzew 145 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew bardzo dobry 

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

OPIS 

Aleja w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, budowana przez drzewa w średnim wieku. Większość drzew 
wykazuje prawidłowo ukształtowaną formę pienną. 

ZALECENIA 

Szeroki pas zieleni i odpowiednio duża odległość szpalerów od krawędzi jezdni przemawia za uzupełnieniem 
istniejącej alei sadzonkami lipy drobnolistnej z zachowaniem więźby 8 m. Dobrym rozwiązaniem byłoby 
przedłużenie alei, uzupełniając drzewa również na odcinku Kosin-Przelewice (aleja nr 16). 
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DANE OGÓLNE 

nr 2 

lokalizacja Kosin-Kluki 

pkt początkowy N53˚7,608' E15˚3,506' 

pkt końcowy N53˚8,254' E15˚4,230' 

długość alei/szpaleru 1, 45 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 10 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska  55 

kasztanowiec zwyczajny 40 

jesion wyniosły 5 

robinia akacjowa, czereśnia 1 

liczba drzew E-24 W-20 

średni obwód drzew 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Pozostałość dawnej alei kasztanowcowej, uzupełniona częściowo nasadzeniami topoli kanadyjskiej.  

ZALECENIA 

Topole kanadyjskie sukcesywnie zastępować nasadzeniami kasztanowca zwyczajnego lub rodzimych gatunków 
drzew, np. jesionu wyniosłego. Drzewa sadzić w więźbie ok. 10 m. 
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DANE OGÓLNE 

nr 3 

lokalizacja Na południowy wschód od Kluk 

pkt początkowy N53˚8,162' E15˚4,383' 

pkt końcowy N53˚7,963' E15˚4,347' 

długość alei/szpaleru 0,39 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia bruk 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 60 

śliwa domowa 40 

grusza domowa 1 

liczba drzew W-3 E-10 

średni obwód drzew 110 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Krótki fragment zadrzewienia w części na terenie wsi budowany przez jesion wyniosły, a wsród pól - przez 
drzewa owocowe. 

ZALECENIA 

Zaleca się odtworzyć aleję, sadząc drzewa owocowe wzdłuż drogi w kierunku południowo-wschodnim. 
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DANE OGÓLNE 

nr 4 

lokalizacja Na zachód od Oćwieki 

pkt początkowy N53˚8,666' E15˚3,745' 

pkt końcowy N53˚9,120' E15˚2,035' 

długość alei/szpaleru 2,12 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-8 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 10 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 35 

klon jawor 25 

klon zwyczajny 20 

wiąz górski 10 

dąb szypułkowy 10 

wierzba biała 1 

liczba drzew N-119 S-102 

średni obwód drzew różnorodne - 300 cm, 30-50 cm, średnio - 140 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew 
zróżnicowany,  nieliczne drzewa uschnięte i porażone przez 
grzyby pasożytnicze 

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

OPIS 

Okazała aleja budowana głównie przez trzy rodzime gatunki drzew: jesion wyniosły, klon zwyczajny i jawor. 
Część drzew zbyt wysoko ciętych; Dwa drzewa o wymiarach pomników przyrody - jesion i jawor o obwodach pni 
300 cm. Pojedyncze drzewa porażone przez grzyby pasożytnicze. 

ZALECENIA 

Zaleca się objęcie całego obiektu ochroną pomnikową. Należy zaniechać praktyki podcinania koron drzew od 
dołu, drzewa porażone przez grzyby należałoby poddać ekspertyzom i poddać odpowiednim zabiegom 
pielęgnacyjnym. 
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DANE OGÓLNE 

nr 5 

lokalizacja Kanał Płoński-Lubiatowo 

pkt początkowy N53˚10,000' E15˚2,486' 

pkt końcowy N53˚10,065' E15˚2,558' 

długość alei/szpaleru 0,14 km 

zarządca zarząd dróg wojewódzkich 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 100 

liczba drzew 17 

średni obwód drzew 300 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew bardzo dobry 

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

OPIS 

Szpaler 17 okazałych dębów.  

ZALECENIA 

Objęcie obiektu ochroną pomnikową. Z uwagi na wzmożony ruch na drodze oraz bliskość krawędzi jezdni zaleca 
się osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym oraz oznakowanie ich farbą lub folią odblaskową w 
celu poprawy widoczności. 
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DANE OGÓLNE 

nr 6 

lokalizacja Lubiatowo 

pkt początkowy N53˚9,950' E15˚2,848' 

pkt końcowy N53˚10,135' E15˚2,660' 

długość alei/szpaleru 0,42 km 

zarządca - 

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 38 

średni obwód drzew 190 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry  

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

OPIS 

Szpaler topól kanadyjskich wzdłuż cieku wodnego. 

ZALECENIA 

Zastępowanie  zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 7 

lokalizacja Na zachód od Lubiatowa 

pkt początkowy N53˚10,364' E15˚2,225' 

pkt końcowy N53˚10,518' E15˚1,776' 

długość alei/szpaleru 0,64 km 

zarządca - 

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 54 

średni obwód drzew 205 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler topól kanadyjskich wzdłuż cieku wodnego 

ZALECENIA 

Zastępowanie  zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 8 

lokalizacja Lubiatowo-Zaborsko 

pkt początkowy N53˚10,305' E15˚2,570' 

pkt końcowy N53˚10,890' E15˚2,000' 

długość alei/szpaleru 1,7 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7 (9) m 

rozstaw drzew dęby - 8-9 m; kasztanowce i klony - pierwotnie 4 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 90 

klon zwyczajny 5 

kasztanowiec zwyczajny 5 

liczba drzew NE-143 SW-148 

średni obwód drzew 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Piękna aleja dębowa (tylko we fragmencie na terenie Lubiechowa budowana przez klon zwyczajny i 
kasztanowca). Dobrze widoczny harmonijny układ założenia, zdecydowana większość drzewa w podobnym 
wieku. Widoczne nieliczne mechaniczne uszkodzenia pni.  

ZALECENIA 

Objęcie całej alei ochroną pomnikową. Z uwagi na wzmożony ruch na drodze oraz bliskość krawędzi jezdni 
zaleca się osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym oraz oznakowanie na zakręcie farbą lub folią 
odblaskową w celu poprawy widoczności. 
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DANE OGÓLNE 

nr 9 

lokalizacja Lubiatowo-Ukiernica 

pkt początkowy N53˚10,128' E15˚3,120' 

pkt końcowy N53˚10,210' E15˚4,176' 

długość alei/szpaleru 1,19 km 

zarządca zarząd dróg wojewódzkich 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew 7-8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

kasztanowiec zwyczajny 100 

liczba drzew N-90 S-105 

średni obwód drzew 240 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Zwarta aleja kasztanowcowa biegnąca od Lubiatowa w kierunku Ukiernicy. Drzewa porażone przez szrotówka 
kasztanowcowiaczka. Pojedyncze drzewa z uszkodzeniami pni. Za omawianą aleją, dalszym ciągu drogi -  
młode, niezbyt regularne nasadzenia wiązowe. 

ZALECENIA 

Aleja godna objęcia ochroną pomnikową. Drzewa uszkodzone należałoby poddać ekspertyzom i pielęgnacjom. Z 
uwagi na wzmożony ruch na drodze oraz bliskość krawędzi jezdni zaleca się osłanianie pni w porze zimowej 
przed aerozolem solnym oraz oznakowanie ich  farbą lub folią odblaskową w celu poprawy widoczności. Odcinek 
drogi od końca alei w kierunku Ukiernicy warto obsadzić kasztanowcami lub wiązami, zwiększając jednak 
odległość drzew od drogi (ok. 3 m). 
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DANE OGÓLNE 

nr 10 

lokalizacja Na północ i południe od Ukiernicy 

pkt początkowy N53˚10,647' E15˚5,564' 

pkt końcowy N53˚9,907' E15˚6,250' 

długość alei/szpaleru 1,7 km 

zarządca gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5-6 m 

rozstaw drzew pierwotnie 14 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 95 

topola kanadyjska 

5 
wierzba biała 

jesion wyniosły 

robinia akacjowa 

liczba drzew E-74 N -63 

średni obwód drzew 240 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Okazała aleja dębowa z niewielką domieszką innych gatunków drzew, położona wzdłuż rzadko uczęszczanej 
drogi gruntowej. Najpiękniejsze drzewa rosną w odcinku na południe od Ukiernicy. 

ZALECENIA 

Objęcie południowego odcinka ochroną pomnikową. Luki w drzewostanie uzupełnić nasadzeniemi dębów. 
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DANE OGÓLNE 

nr 11 

lokalizacja Ukiernica-Żuków 

pkt początkowy N53˚10,400' E15˚6,200' 

pkt końcowy N53˚9,520' E15˚6,227' 

długość alei/szpaleru 1,65 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6 m 

rozstaw drzew 10-12 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec zwyczajny 100 

liczba drzew W-97 E-109 

średni obwód drzew 245 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Zwarta aleja kasztanowcowa biegnąca od Ukiernicy w kierunku Żukowa Drzewa porażone przez szrotówka 
kasztanowcowiaczka, pojedyncze - z uszkodzeniami pni.  

ZALECENIA 

Aleja godna objęcia ochroną pomnikową. Drzewa uszkodzone należałoby poddać ekspertyzom i pielęgnacjom. Z 
uwagi na wzmożony ruch na drodze oraz bliskość krawędzi jezdni zaleca się osłanianie pni w porze zimowej 
przed aerozolem solnym oraz oznakowanie ich  farbą lub folią odblaskową w celu poprawy widoczności.  
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DANE OGÓLNE 

nr 12 

lokalizacja Karsko-Przywodzie 

pkt początkowy N53˚9,000' E15˚7,366' 

pkt końcowy N53˚8,100' E15˚9,860' 

długość alei/szpaleru 3,32 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-8 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 14 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 40 

topola kanadyjska 20 

klon zwyczajny 10 

jesion wyniosły 10 

lipa drobnolistna 10 

wiąz górski 5 

robinia akacjowa 5 

liczba drzew - 

średni obwód drzew 180 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Nieregularna aleja budowana przez różne gatunki drzew. Odcinek bliżej Karska reprezentuje lepiej zachowany, 
zwarty fragment alei dębowej. Bliżej Przywodzia obiekt stanowi głównie przerzedzony szpaler drzew i zarośli po 
południowej stronie drogi. Dęby wykazują dobry stan zdrowotny, jednak na pniach topól występują niekiedy 
rozległe uszkodzenia, wymagające opinii eksperta. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie obiektu nowymi nasadzeniami rodzimych gatunków drzew, najlepiej dębów. Również zastępowanie 
nimi wypadających topól kanadyjskich. 
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DANE OGÓLNE 

nr 13 

lokalizacja Na północny wschód od Karska 

pkt początkowy N53˚8,903' E15˚7,744' 

pkt końcowy N53˚9,328' E15˚8,492' 

długość alei/szpaleru 1,15 km 

zarządca gmina Przelewice 

nawierzchnia płyta betonowa 

szerokość między poszczególnymi alejkami 5-6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 80 

wiąz górski 10 

dąb szypułkowy 10 

jabłoń domowa 1 

liczba drzew NW-20 SE-50 

średni obwód drzew 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja obecnie zdominowana przede wszystkim przez młode odrosty robiniowe, okazałe drzewa występują w niej 
nielicznie. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie alei i zastępowanie robinii nasadzeniami rodzimych gatunków drzew - wiązem górskim i dębami.  
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DANE OGÓLNE 

nr 14 

lokalizacja Przywodzie-Płońsko 

pkt początkowy N53˚7,740' E15˚9,676' 

pkt końcowy N53˚7,207' E15˚9,572' 

długość alei/szpaleru 1,52 km 

zarządca powiat pyrzycki, wsch. odcinek – gmina Przelewice 

nawierzchnia asfalt, gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-10 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 90 

wiąz górski 

10 jesion pensylwański 

brzoza brodawkowata 

liczba drzew NE-196 SW-214 

średni obwód drzew 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Zwarta aleja jesionowa. Drzewa zbyt intensywnie cięte od dołu - podniesiony środek ciężkości, pojedyncze 
egzemplarze z rozległymi uszkodzeniami pni, wymagające opinii eksperta i podjęcia szybkich działań.  

ZALECENIA 

Objęcie alei ochroną pomnikową, zaniechanie praktyki podcinania dolnych konarów. Dokonanie cięć 
pielęgnacyjnych lub, jeśli zajdzie taka konieczność - usunięcie uszkodzonych drzew.  
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DANE OGÓLNE 

nr 15 

lokalizacja Na południe od Kosina 

pkt początkowy N 53˚6,919' E15˚3,640' 

pkt końcowy N 53˚6,690' E15˚3,618' 

długość alei/szpaleru 0,43 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3,5-4,5 m 

rozstaw drzew - 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

wierzby, bez czarny, 
głogi, klon zwyczajny, 
róza dzika 

100 

liczba drzew brak możliwości określenia 

średni obwód drzew nie określono 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Głównie zarośla, niezbyt okazałe drzewa występują w rozproszeniu. 

ZALECENIA 

Doskonałe miejsce do założenia alei owocowej. Na odcinku od skrzyżowania z drogą Kosin-Przelewice do alei nr 
19 możnaby wprowadzić nasadzenia jabłoni lub inncyh drzew owocowych, przy czym fragmenty zarośli, ze 
względu na ich znaczenie przyrodnicze, najlepiej pozostawić nienaruszone. 
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DANE OGÓLNE 

nr 16 

lokalizacja Kosin-Przelewice 

pkt początkowy N53˚6,919' E15˚3,640' 

pkt końcowy N53˚6,813' E15˚3,777' 

długość alei/szpaleru 0,27 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 16 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 80 

jesion wyniosły 20 

liczba drzew 7 - po S stronie drogi 

średni obwód drzew 
jabłonie - 140 cm, kasztanowce - 250 cm, 
średnio - 195 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew bardzo dobry 

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

OPIS 

Pozostalość alei lipowej. Nieliczne drzewa wykazują dobrze ukształtowaną formę pienną. 

ZALECENIA 

Szeroki pas zieleni i odpowiednio duża odległość szpaleru od krawędzi jezdni przemawiają za odtworzeniem alei. 
Zaleca się posadzenie lipy drobnolistnej z zachowaniem więźby 8 m, stwarzając ciągłość z aleją nr 1. 
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DANE OGÓLNE 

nr 17 

lokalizacja Przelewice-Ślazowo 

pkt początkowy N53˚6,199' E15˚4,569' 

pkt końcowy N53˚5,803' E15˚3,892' 

długość alei/szpaleru 0,96 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew 5-6 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec zwyczajny 100 

liczba drzew E-131 W-146 

średni obwód drzew 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Okazała, zwarta pomnikowa aleja kasztanowcowa.  

ZALECENIA 

Przedłużenie alei do samego Ślazowa, sadząc w dalszym ciągu drogi kasztanowce, zachowując więźbę 5-6 m. 
Uzupełnienie luk w drzewostanie nasadzeniami kasztanowca. 
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DANE OGÓLNE 

nr 18 

lokalizacja Przelewice-Myśliborki 

pkt początkowy N53˚6,404' E15˚3,937' 

pkt końcowy N53˚6,094' E15˚2,000' 

długość alei/szpaleru 2,52 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt, bruk 

szerokość między szpalerami 6-9 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 30 

grusza pospolita 25 

wierzba biała 20 

jesion wyniosły 10 

głóg, czereśnia, bez 
czarny, róża dzika, orzech 
włoski, śliwa domowa, 
topola kanadyjska, dąb 
szypułkowy 

15 

liczba drzew nie określono 

średni obwód drzew 160 - drzewa owocowe 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Dawna aleja owocowa, obecnie bardzo zróżnicowana zarówno pod względem składu gatunkowego, jak i stanu jej 
zachowania. W dużym stopniu zdominowana przez zarośla krzewiaste.  

ZALECENIA 

Luki w alei najlepiej jest uzupełnić gatunkami drzew owocowych, przy czym fragmenty zarośli, ze względu na ich 
znaczenie przyrodnicze, najlepiej pozostawić nienaruszone. 
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DANE OGÓLNE 

nr 19 

lokalizacja Na zachód od Przelewic 

pkt początkowy N53˚6,426' E15˚3,585' 

pkt końcowy N53˚6,022' E15˚3,554' 

długość alei/szpaleru 0,75 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew niereularny, pierwotnie - 4-5 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

lipa drobnolistna 40 

topola balsamiczna 30 

czereśnia 10 

topola kanadyjska 10 

bez czarny 5 

śliwa domowa 5 

liczba drzew N-54 S-46 

średni obwód drzew 120 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Krótka i zróżnicowana aleja z licznie występującymi w jej obrębie krzewiastymi zaroślami. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie i zastępowanie wypadających topól nasadzeniami lipy w więźbie ok. 7-8 m. 
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DANE OGÓLNE 

nr 20 

lokalizacja Przelewice-Letnin 

pkt początkowy N53˚6,500' E15˚2,824' 

pkt końcowy N53˚6,667' E15˚1,204' 

długość alei/szpaleru 1,88 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

brzoza brodawkowata 40 

topola kanadyjska 20 

dąb czerwony 20 

wierzba biała, wierzba iwa, 
głóg, 

pozostałe 

liczba drzew S-41 N-37 

średni obwód drzew 225 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Przerzedzona aleja brzozowa z liczną domieszką gatunków obcych: topoli kanadyjskiej i dębu czerwonego. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie i zastąpienie topól i dębów czerwonych nasadzeniami brzozy brodawkowatej w więźbie 6-8 m.  
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DANE OGÓLNE 

nr 21 

lokalizacja Myśliborki 

pkt początkowy N53˚6,024' E15˚1,694' 

pkt końcowy N53˚5,967' E15˚1,370' 

długość alei/szpaleru 0,37 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia płyta betonowa, trylinka 

szerokość między szpalerami 8-12 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-7 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy gatunek  udział % 

  topola kanadyjska 70 

  topola biała 30 

liczba drzew S-18 N-18 

średnia pierśnica drzew 230 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Krótka aleja topolowa w Myśliborkach. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk i zastąpienie wypadających topól nasadzeniami drzew rodzimych, np. jesionu wyniosłego, klonu 
zwyczajnego, jaworu czy lipy drobnolistnej. 
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DANE OGÓLNE 

nr 22 

lokalizacja Na północny zachód od Myśliborek 

pkt początkowy N53˚5,883' E15˚1,442' 

pkt końcowy N53˚6,463' E15˚0,732' 

długość alei/szpaleru 1,34 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 5-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

robinia akacjowa 80 

wiąz polny 15 

lipa drobnolistna 5 

klon jawor ok. 1 

liczba drzew W-35 E-31 

średni obwód drzew 230 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Przerzedzona aleja robiniowa, budowana przez okazałe egzemplarze drzew. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk i zastąpienie w przyszłości wypadających robinii nasadzeniami drzew rodzimych, np. jesionu 
wyniosłego, klonu zwyczajnego, jaworu, wiązu polnego czy lipy drobnolistnej. Warto rozważyć obsadzenie 
bezdrzewnego fragmentu drogi na południe od omawianej alei, wykorzystując ww. gatunki drzew i łącząc ją z 
aleją nr 23. 
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DANE OGÓLNE 

nr 23 

lokalizacja Bylice-Ślazowo 

pkt początkowy N53˚5,531' E15˚1,747' 

pkt końcowy N53˚5,167' E15˚3,216' 

długość alei/szpaleru 2 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7-12 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-6 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 60 

klon jawor 40 

liczba drzew W-86 E-76 

średni obwód drzew 245 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja topolowa z liczną domieszką klonu jaworu. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk i zastąpienie w  wypadających topól nasadzeniami klonu jaworu 
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DANE OGÓLNE 

nr 24 

lokalizacja Na północny zachód od Lucina 

pkt początkowy N53˚4,718' E15˚5,106' 

pkt końcowy N53˚4,671' E15˚4,935' 

długość alei/szpaleru 0,21 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

czereśnia 100 

liczba drzew 10 

średni obwód drzew 175 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler 10 czereśni, prawdopodobnie pozostałość dawnej alei czereśniowej. 

ZALECENIA 

Warto rozważyć obsadzenie bezdrzewnego fragmentu drogi na zachód od omawianej alei sadzonkami czereśni, 
łącząc ją z głogowym szpalerem nr 28. 
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DANE OGÓLNE 

nr 25 

lokalizacja Na południe od Ślazowa 

pkt początkowy N53˚4,195' E15˚2,896' 

pkt końcowy N53˚3,989' E15˚3,074' 

długość alei/szpaleru 0,47 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-3 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 45 

kasztanowiec zwyczajny 35 

klon jawor 

20 

jesion wyniosły 

klon zwyczajny 

lipa szerokolistna 

wierzba iwa 

liczba drzew N-65 S-22 

średni obwód drzew 
zróżnicowany, od kilkunastu do ok. 250 cm, średnio 
160 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Wielogatunkowa aleja położona wzdłuż rzadko uczęszczanej drogi gruntowej. 

ZALECENIA 

Ze względu na swoje położenie, nie wymaga przeprowadzania specjalnych zabiegów. Rozważyć można 
uzupełnienie luk gatunkami ją budującymi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 26 

lokalizacja Przelewice-Lucin 

pkt początkowy N53˚5,881' E15˚5,085' 

pkt końcowy N53˚5,081' E15˚5,091' 

długość alei/szpaleru 1,48 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 3-3,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jawor 80 

jesion wyniosły 20 

liczba drzew W-58 

średni obwód drzew 40 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Szpaler młodych jaworów po zachodniej stronie drogi Przelewice-Lucin 

ZALECENIA 

Drzewa wymagają przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych w celu wyznaczenia jednego pędu przewodnikowego i 
zlikwidowania rozgałęzień V-kształtnych. Uzupełnienie szpaleru nasadzeniami jawora w więźbie 8-10 m. 
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DANE OGÓLNE 

nr 27 

lokalizacja Na południe od Lucina 

pkt początkowy N53˚3,980' E15˚4,405' 

pkt końcowy N53˚4,118' E15˚5,003' 

długość alei/szpaleru 0,75 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 4-6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

dąb szypułkowy 45 

szakłak zwyczajny 25 

głóg 20 

bez czarny 10 

liczba drzew - 

średni obwód drzew 155 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Bardzo zróżnicowana aleja, w której obok pojedynczych dębów występują zwarte zrośla krzewów.  

ZALECENIA 

Ze względu na położenie alei wśród pól, dobrym rozwiązanie byłoby uzupełnienie luki  gatunkami drzew 
owocowych, przy czym fragmenty zarośli, ze względu na ich znaczenie przyrodnicze, najlepiej pozostawić 
nienaruszone. 
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DANE OGÓLNE 

nr 28 

lokalizacja Na zachód od Lucina 

pkt początkowy N53˚4,580' E15˚4,595' 

pkt końcowy N53˚4,614' E15˚4,639' 

długość alei/szpaleru 0,1 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew - 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

głóg jednoszyjkowy 100 

liczba drzew 13 

średni obwód drzew nie określono 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

stan zachowania obiektu zwarta z lukami 

OPIS 

Krótki szpaler krzewów głogu.  

ZALECENIA 

Dobrym rozwiązaniem byłoby obsadzenie drogi sadzonkami czereśni, stwarzając ciągłość z aleją nr 24. Krzewy 
głogu należy pozostawić nienaruszone. 
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DANE OGÓLNE 

nr 29 

lokalizacja Na północny zachód od Jesionowa 

pkt początkowy N53˚3,116' E15˚6,192' 

pkt końcowy N53˚3,503' E15˚4,325' 

długość alei/szpaleru 2,2 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 5-6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

kasztanowiec zwyczajny, 
ligustr pospolity, grusza 
pospolita, jesion wyniosły, 
robinia akacjowa, bez 
czarny, głóg, trzmielina 
zwyczajna, brzoza 
brodawkowata, róża dzika, 

100 

liczba drzew S-86 N-73 

średni obwód drzew 135 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Wielogatunkowa aleja budowana przez drzewa i krzewyw róznym wieku.  

ZALECENIA 

Luki i miejsca po wypadających drzewach warto uzupełniać drzewami owocowymi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 30 

lokalizacja Jesionowo-Rutnica 

pkt początkowy N53˚2,780' E15˚7,173' 

pkt końcowy N53˚2,667' E15˚8,126' 

długość alei/szpaleru 1,1 km 

zarządca Gmina Przelewice 

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 % 

jabłoń domowa 50 

dąb szypułkowy 40 

kasztanowiec zwyczajny 
10 

bez czarny 

liczba drzew S-24 N-24 

średni obwód drzew 155 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Fragment alei bliżej Jesionowa budowany głównie przez dęby, bliżej Rutnicy - przez jabłonie. Część drzew 
niewłaściwie podcinanych. 

ZALECENIA 

Uzupełnić luki w alei drzewami ją budującymi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 31 

lokalizacja Na wschód od Jesionowa 

pkt początkowy N53˚3,329' E15˚6,689' 

pkt końcowy N53˚3,534' E15˚7,292' 

długość alei/szpaleru 0,79 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami - 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie 4-5 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-2,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon zwyczajny 99 

dąb szypułkowy 

1 
kasztanowiec zwyczajny 

liczba drzew N-48 

średni obwód drzew 115 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler klonów zwyczajnych wzdłuż drogi z Jesionowa w kierunku Laskowa. Drzewa zbyt silnie podcinane od 
dołu. 

ZALECENIA 

Zaniechać praktyki podcinania dolnych konarów. Warto rozważyć przedłużenie szpaleru w kierunku Laskowa, 
obsadzając drogę sadzonkami klonu, łącząc omawiany szpaler z aleją nr 43. 
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DANE OGÓLNE 

nr 32 

lokalizacja Jesionowo-Radlice 

pkt początkowy N53˚3,329' E15˚6,689' 

pkt końcowy N53˚3,992' E15˚7,622' 

długość alei/szpaleru 1,77 km 

zarządca powiat pyrzycki, wsch. odcinek – Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa, żużlowa 

szerokość między szpalerami 9-10 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 40 

jesion wyniosły 30 

jabłoń domowa 30 

wierzba biała 
ok. 1 

dąb szypułkowy 

liczba drzew W-69 E-68 

średni obwód drzew 250 cm - topole, 120 cm - jabłonie, średnio - 210 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

W początkowym odcinku, w pobliżu Jesionowa w ramach programu "Drogi dla Natury" jesienią 2014 r. 
posadzono 50 lip drobnolistnych. W dalszej części aleja budowana jest przede wszystkim przez topole 
kanadyjskie, a przy Radlicach dominują w niej jabłonie.  

ZALECENIA 

Luki w drzewostanie i miejsca po wypadłych topolach  należy uzupełniać rodzimymi gatunkami wchodzącymi w 
skład alei - jesionem wyniosłym i lipą drobnolistną. Fragment koło Radlic natomiast - jabłoniami. 
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DANE OGÓLNE 

nr 33 

lokalizacja Jesionowo-Topolinek 

pkt początkowy N53˚3,811' E15˚6,927' 

pkt końcowy N53˚4,204' E15˚7,055' 

długość alei/szpaleru 0,75 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 8-10 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 40 

jesion wyniosły 30 

klon zwyczajny 10 

jabłoń domowa 5 

dąb szypułkowy 5 

kasztan jadalny 5 

liczba drzew NW-24 SE-56 

średni obwód drzew 250 cm - topole, 100 cm - pozostałe, średnio - 205 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Przerzedzona, wielogatunkowa aleja, zdominowana przez topole kanadyjske. Ciekawostką jest występowanie tu 
3 kasztanów jadalnych, z czego 2 posiadają status pomnika przyrody. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk i zastępowanie topól nasadzeniami drzew rodzimych budujących aleję - jesionu wyniosłeg, 
klonu zwyczajnego, dębu szypułkowego. Ciekawym rozwiązanie byłoby wprowadzenie sadzonek kasztana 
jadalnego w sąsiedztwie trzech już tu rosnących. 
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DANE OGÓLNE 

nr 34 

lokalizacja Topolinek-Kłodzino 

pkt początkowy N53˚4,850' E15˚6,910' 

pkt końcowy N53˚6,264' E15˚6,426' 

długość alei/szpaleru 2,69 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 9-11 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie - 4-5 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 35 

jesion wyniosły 25 

robinia akacjowa 20 

jabłoń domowa 20 

topola włoska ok.1 

liczba drzew E - 60 W - 50 

średni obwód drzew 
200 cm - topole i jesiony, 130 cm - jabłonie, średnio - 
175 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Aleja wielogatunkowa - bliżej Topolinka budowana głównie przez jesiony i robinie, natomiast bliżej Kłodzina przez 
jabłonie i topole kanadyjskie. 

ZALECENIA 

Uzupełnienie luk w drzewostanie i zastępowanie wypadających topól i robinii gatunkami drzew rodzimych bądź 
owocowych. 
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DANE OGÓLNE 

nr 35 

lokalizacja Na E od Topolinka 

pkt początkowy N53˚4,754' E15˚7,180' 

pkt końcowy N53˚5,185' E15˚6,790' 

długość alei/szpaleru 1 km 

zarządca - 

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 52 

średni obwód drzew 220 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Szpaler topól kanadyjskich wzdłuż cieku wodnego. 

ZALECENIA 

Zastępowanie  zamierających topól żywokołami z wierzby białej i ich systematyczne ogławianie. 
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DANE OGÓLNE 

nr 36 

lokalizacja Na NW od Topolinka 

pkt początkowy N53˚4,963' E15˚6,723' 

pkt końcowy N53˚5,695' E15˚5,760' 

długość alei/szpaleru 1,75 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 3,5-5 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 50 

robinia akacjowa 10 

jabłoń domowa 10 

topola kanadyjska, wierzba 
biała, głóg, dzika róża 

30 

liczba drzew - 

średni obwód drzew 205 cm - jesiony, średnio - 185 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zły 

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

OPIS 

Obiekt zdominowany przede wszystkim przez zarośla krzewów. Nieliczne drzewa  w bardzo złym stanie - na wpół 
martwe, dawniej drastycznie cięte. Droga uczęszczana od niedawna. Widoczne świeże ślady po wycięciu 
krzewów z pasa ruchu. 

ZALECENIA 

Ze względu na sporadyczne uczęszczanie drogi drzewa i pasy zarośli powinno się pozostawić w stanie 
nienaruszonym. Luki warto uzupełnić drzewami owocowymi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 37 

lokalizacja Na N od Kłodzina 

pkt początkowy N53˚6,810' E15˚6,229' 

pkt końcowy N53˚6,838' E15˚5,064' 

długość alei/szpaleru 1,38 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa 

szerokość między szpalerami 6-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

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

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 50 

jesion wyniosły 30 

klon zwyczajny 15 

grusza pospolita 5 

liczba drzew S-127 N-97 

średni obwód drzew 200 cm - topole, 60 cm - pozostałe, średnio - 130 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Wielogatunkowa aleja budowana przez drezwa w bardzo różnym wieku. Częśc  drzew z widocznymi 
rozwidleniami V-kształtnymi, również zbyt intensywnie podcinane od dołu. 

ZALECENIA 

Młode drzewa należy poddać cięciom korekcyjnym, nadającym im formę pienną. Uzupełnienie luk w 
drzewostanie i zastępowanie wypadających topól nasadzeniami klonu zwyczajnego i jesionu wyniosłego.  
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DANE OGÓLNE 

nr 38 

lokalizacja Kłodzino - jez. Płoń 

pkt początkowy N53˚6,810' E15˚6,229' 

pkt końcowy N53˚7,377' E15˚5,685' 

długość alei/szpaleru 1,26 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia gruntowa, bruk 

szerokość między szpalerami 5-7 m 

rozstaw drzew 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska  95 

jesion wyniosły 5 

liczba drzew W-14 E-35 

średni obwód drzew 195 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Śródpolna aleja topolowa. Drzewa zbyt silnie podcinane od dołu, porażone przez jemiołę. 

ZALECENIA 

Ze względu na swoją lokalizację wśród pól i znaczne ubytki w drzewostanie warto rozważyć założenie w tym 
miejscu alei owocowej, sadząc jabłonie, grusze czy czereśnie poczatkowo w lukach drzewostanu, a z czasem 
wprowadzać je w miejsca wypadłych topól. 
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DANE OGÓLNE 

nr 39 

lokalizacja Kłodzino-Rosiny 

pkt początkowy N53˚6,587' E15˚6,477' 

pkt końcowy N53˚6,599' E15˚7,541' 

długość alei/szpaleru 1,19 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie ok. 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jawor 70 

jesion wyniosły 30 

liczba drzew N-100 S-77 

średni obwód drzew 190 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew zróżnicowany 

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

OPIS 

Zwarta aleja jaworowa z domieszką jesionuwyniosłego. Częśc jesionów zamiera. Dzrewa zbyt intensywnie 
podcinane od dołu. 

ZALECENIA 

W celu poprawy bezpieczeństwa uzytkowników drogi zaleca się przeprowadzenie ekspertyz drzew w złym stanie 
zdrowotnym i podjęcie stosownych działań (zabiegi pielęgnacyjne lub wycinka). Luki w drzewostanie uzupełnić 
nasadzeniami jaworu, zaniechać praktyki podcinania dolnych konarów. 
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DANE OGÓLNE 

nr 40 

lokalizacja Rosiny-Czartowo 

pkt początkowy N53˚6,599' E15˚7,541' 

pkt końcowy N53˚7,634' E15˚7,369' 

długość alei/szpaleru 2,0 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia bruk 

szerokość między szpalerami 6-8 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jabłoń domowa 70 

jesion wyniosły 10 

wierzba biała 10 

brzoza brodawkowata 10 

liczba drzew W-48 E-45 

średni obwód drzew 230 cm - jesiony, jabłonie - 140 cm, średnio - 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja budowana głównie przez stare dziuplaste jabłonie, wiele drzew porażonych przez jemiołę. 

ZALECENIA 

Warta odtworzenia aleja jabłonkowa. Stare drzewa należy pozostawić do ich naturalnej śmierci, natomiast luki w 
drzewostanie uzupełnić nowymi nasadzeniami jabłonkowymi. 
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DANE OGÓLNE 

nr 41 

lokalizacja Rosiny-Płońsko 

pkt początkowy N53˚6,461' E15˚7,613' 

pkt końcowy N53˚6,325' E15˚8,564' 

długość alei/szpaleru 1,1 km 

zarządca  powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 7 m 

rozstaw drzew nieregularny, pierwotnie 9 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jawor 50 

klon zwyczajny 40 

jesion wyniosły 10 

liczba drzew S-81 N-79 

średni obwód drzew 175 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Okazała aleja budowana głównie przez dwa gatunki klonów. Zbyt intensywne cięcia dolnych konarów. 

ZALECENIA 

Aleja warta objęcia ochroną pomnikową. Zaniechanie praktyki podcinania koron drzew od dołu. Z uwagi na bliską 
odległość drzew od  krawędzi jezdni zaleca się osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym oraz 
oznakowanie ich farbą lub folią odblaskową w celu poprawy widoczności. 
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DANE OGÓLNE 

nr 42 

lokalizacja Płońsko-Laskowo 

pkt początkowy N53˚4,714' E15˚9,339' 

pkt końcowy N53˚4,263' E15˚9,739' 

długość alei/szpaleru 1,19 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 5-7 m 

rozstaw drzew 4-6 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

jesion wyniosły 40 

klon zwyczajny 30 

klon jawor 10 

kasztanowiec zwyczajny 10 

kasztanowiec biały 10 

dąb szypułkowy 
5 

lipa drobnolistna 

liczba drzew E-70 W-82 

średni obwód drzew 205 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Zwarta aleja wielogatunkowa z dominacją jesionu wyniosłego. Częśc drzew z widocznymi uszkodzeniami pni  
Drzewa zbyt intensywnie podcinane od dołu. 

ZALECENIA 

Z uwagi na bliską odległość drzew od  krawędzi jezdni zaleca się osłanianie pni w porze zimowej przed 
aerozolem solnym oraz oznakowanie ich farbą lub folią odblaskową w celu poprawy widoczności (przynajmniej 
na zakrętach). W celu poprawy bezpieczeństwa uzytkowników drogi zaleca się przeprowadzenie ekspertyz drzew 
uszkodzonych i podjęcie stosownych działań pielęgnacyjnych. Luki w drzewostanie uzupełnić nasadzeniami 
drzew budujących aleję. Warto rozważyć odbudowanie alei w kierunku Płońska, obsadzając drogę sadzonkami 
jesionu, klonu zwyczajnego i jaworu. 
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DANE OGÓLNE 

nr 43 

lokalizacja Laskowo-Jesionowo 

pkt początkowy N53˚3,996' E15˚9,674' 

pkt końcowy N53˚3,706' E15˚8,614' 

długość alei/szpaleru 1,32 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia bruk 

szerokość między szpalerami 8-10 m 

rozstaw drzew pierwotnie 8 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 2-4 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 45 

kasztanowiec zwyczajny 25 

robinia akacjowa 20 

liczba drzew N-71 S-54 

średni obwód drzew 240 cm - topole, 210 cm - kasztanowce 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja mieszana wzdłuż brukowej drogi z Laskowa w kierunku Jesionowa. Topole porażone przez jemiołę. 

ZALECENIA 

Wypadające topole warto zastępować gatunkami rodzimymi. Warto rozważyć wprowadzenie klonu zwyczajnego 
na zachód od omawianej alei, łącząc ją z aleją nr 31. 
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DANE OGÓLNE 

nr 44 

lokalizacja Laskowo-Topolinek 

pkt początkowy N53˚3,946' E15˚9,439' 

pkt końcowy N53˚4,183' E15˚9,128' 

długość alei/szpaleru 0,55 km 

zarządca Gmina Przelewice 

nawierzchnia bruk 

szerokość między szpalerami 6-7 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

topola kanadyjska 80 

jesion wyniosły 20 

liczba drzew N-24 S-21 

średni obwód drzew 185 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dostateczny 

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

OPIS 

Aleja topolowa wzdłuż brukowej drogi na zachód od Laskowa. Drzewa zbyt intensywnie cięte od dołu, porażone 
przez jemiołę. 

ZALECENIA 

Zaniechać praktyki podcinania dolnych konarów. Warto rozważyć obsadzenie dalszej części drogi w kierunku 
Topolinka drzewami owocowymi oraz zastąpić nimi wypadające topole. 
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DANE OGÓLNE 

nr 45 

lokalizacja Płońsko - E granica gminy 

pkt początkowy N53˚6,757' E15˚9,469' 

pkt końcowy N53˚6,129' E15˚12,106' 

długość alei/szpaleru 3,63 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 5-6 m 

rozstaw drzew 9 m 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 0,5-1,5 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 

gatunek  udział % 

klon jawor 99 

klon zwyczajny 1 

liczba drzew S-302 N-300 

średni obwód drzew 205 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Jedna z lepiej zachowanych alej w gminie Przelewice. Dobrze widoczny regularny, harmonijny układ założenia 
alejowego. Drzewa generalnie w dobrym stanie zdrowotnym, jednak niepotrzebnie podcinane od dołu. 

ZALECENIA 

Aleja godna objęcia ochroną pomnikową. Należy zaniechać praktyki podcinania drzew od dołu. Z uwagi na bliską 
odległość drzew od krawędzi jezdni zaleca się osłanianie pni w porze zimowej przed aerozolem solnym oraz 
oznakowanie ich farbą lub folią odblaskową w celu poprawy widoczności. 
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DANE OGÓLNE 

nr 46 

lokalizacja N od Wołdowa 

pkt początkowy N53˚5,632' E15˚10,924' 

pkt końcowy N53˚5,544' E15˚10,865' 

długość alei/szpaleru 0,15 km 

zarządca powiat pyrzycki 

nawierzchnia asfalt 

szerokość między szpalerami 6 m 

rozstaw drzew nieregularny 

odległość szpalerów od krawędzi jezdni 1,5-2 m 

drzewa za rowem nie 

DANE PRZYRODNICZE 

skład gatunkowy 
gatunek  udział % 

robinia akacjowa 100 

liczba drzew E-29 W-26 

średni obwód drzew 170 cm 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny drzew dobry 

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

OPIS 

Krótki fragment zadrzewienia wzdłuż drogi na północ od Wołodowa. W jej północnej części rosną 4 jabłonie, 
prawdopodobnie pozostałość dawnej alei owocowej. 

ZALECENIA 

Warto rozważyć odtworzenie alei jabłoniowej wzdłuż całej drogi. 
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4.2 Dane statystyczne 

Zaprezentowany poniżej wykres przedstawiający stan zachowania zadrzewień liniowych gminy 

Przelewice wskazuje na to, że najwięcej, bo 40% (23,51 km) zinwentaryzowanych pasów zadrzewień, 

stanowią obiekty przerzedzone. Aleje zwarte pełne ciągną się na długości 17,07 km (28%), zwarte  

z lukami – 12,67 km (23%). Zadrzewienia fragmentaryczne i śladowe stanowią łącznie 9% 

zinwentaryzowanych obiektów i zajmują odpowiednio: 3,32 km oraz 2,02 km. Za najcenniejsze należy 

uznać zadrzewienia zwarte pełne oraz zwarte z lukami. W gminie stanowią one ponad połowę 

omawianych alej, co wskazuje na zadowalający stan ich zachowania. 

 

W odniesieniu do wielkości drzew, na terenie gminy dominują aleje budowane przez drzewa  

o obwodach pni 200-250 cm oraz 150-200 cm. Tak spektakularny wynik daje przede wszystkim duży 

udział w drzewostanach szybko rosnacych topól oraz w mniejszym stopniu dębów. Tylko w jednym 

obiekcie odnotowano drzewa o średnich obwodach powyżej 250 cm. Jest to krótki szpaler dębowy koło 

Lubiatowa (nr 5). 
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Zadrzewienia liniowe gminy budowane są przez różnorodne gatunki drzew. Taksonami dominującymi  

w ponad 1/4 obiektów są hybrydowe topole kanadyjskie, znacznie mniejszy jest natomiast udział innych 

gatunków. Spośród 46 zinwentaryzowanych alej, w 6 z nich dominuje dąb szypułkowy, w 5 – jesion 

wyniosły, w 4 klon jawor, w 3 – lipa drobnolistna, jabłoń domowa i kasztanowiec zwyczajny. Na 

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

drobnolistną. Niepokojącym zjawiskiem jest tak liczne występowanie w zadrzewieniach gminy 

Przelewice topól kanadyjskich.  
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5. Miejsca potencjalnie konfliktowe 

 

Miejscami potencjalnie konfliktowymi na terenie gminy Przelewice 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 lub farbą odblaskową z poziomymi pasami białymi i czerwonymi. Powinno się 

rozważyć utworzenie ścieżek pieszo-rowerowych poprowadzonych poza pasami drogowymi. 

Częstym problemem na terenie gminy jest zajmowanie przez rolników pasów drogowych. Szczególnie 

zauważalne jest to przy drogach polnych pozbawionych całkowicie drzew lub krzewów, gdzie uprawy 

często dochodzą prawie do krawędzi jezdni. Może to skutecznie uniemożliwiać założenie nowych 

zadrzewień wzdłuż takich dróg, lub takowe mogą być w przyszłości celowo niszczone. Zagrożeniem dla 

już istniejących wśród pól zadrzewień są prowadzone bardzo blisko nich zabiegi agrotechniczne, 

mogące uszkadzać korzenie drzew. 

Dużym problemem w gminie są licznie występujące w alejach 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.  

 

 

 

 

 

 



109 
 

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 robinię akacjową) oraz wprowadzenie nowych nasadzeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

przy uwzględnieniu lokalnych warunków przestrzennych i środowiskowych.  

 stopniowe zastępowanie drzew obcego pochodzenia (przede wszystkim topól kanadyjskich  

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; 

 ochrona drzew alejowych podczas wszelkich inwestycji drogowych – w trakcie modernizacji 

nawierzchni dróg zapewnić ochronę pni i korzeni drzew, zrezygnować z utwardzania 

powierzchni pomiędzy pniami; 

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

aerozolem solnym, oznakowanie ich (przynajmniej na zakrętach) folią lub farbą odblaskową  

w celu poprawy widoczności; 

 objęcie ochroną pomnikową ośmiu alej z terenu gminy – obiekty o numerach: 4, 8, 9, 10, 11, 

14, 41, 45 oraz dębów szypułkowych rosnących w szpalerze nr 5; 

 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; 
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 stosowanie dobrej jakości materiału szkółkarskiego przeznaczonego do obsadzania dróg w celu 

zagwarantowania przyjęcia się przynajmniej większości sadzonek; 

 promowanie przez Urząd Gminy sadzenia i potrzeby ochrony drzew przy drogach oraz na 

miedzach; 

 pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na pielęgnacje i sadzenie alej; 

Obiekty proponowane do objęcia ochroną pomnikową: 

 

 

Jesionowa aleja nr 14 

Jaworowo-klonowa aleja nr 41 
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Mieszana aleja nr 4 Dębowa aleja nr 8 

Kasztanowcowa aleja nr 9 Dębowa aleja nr 10 
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Kasztanowcowa aleja nr 11 Dęby szypułkowe w szpalerze nr 5 
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7. Charakterystyka wybranych gatunków drzew alejowych 

 
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Drzewo o grubym, zazwyczaj regularnie walcowatym pniu, u okazów rosnących samotnie 

przeważnie nisko rozwidlonym na potężne konary, w zwartych drzewostanach natomiast długim i do 

znacznej wysokości oczyszczonym z gałęzi. Korona jest gęsto ugałęziona, u młodych drzew posiada 

regularnie sercowaty kształt 

Wymagania. Preferuje gleby żyzne i świeże, piaszczysto-ilaste. Jest drzewem cienioznośnym  

i najbardziej mrozoodpornym ze wszystkich lip, ale też jak większość z nich często atakowanym przez 

liczne szkodniki i mało odpornym na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Gatunek leśny i polny, również ważne drzewo ozdobno-użytkowe. Lipa ta jest często 

sadzona w parkach, wzdłuż dróg, na osiedlach, przy kościołach itp. Drzewa te są też jednymi  

z najważniejszych drzew pszczelarskich – z ich kwiatów powstaje bardzo dobry gatunkowo miód. 

Kwiaty lip są szeroko stosowane w ziołolecznictwie, a jasne i plastyczne drewno jest cenione  

w rzeźbiarstwie i modelarstwie.  

Długość życia i tempo wzrostu.  Lipy są drugimi po dębach najdłużej żyjącymi europejskimi drzewami 

liściastymi, osiągają wiek 300-500 (700) lat i wysokość 25-30 (35) m przy średnicy pnia 1,5-2 (2,5) m. 

 

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Okazałe, wysokie drzewo liściaste z grubym pniem i szeroką, kopulasto wysklepioną koroną. Pień 

bardzo gruby (u starych drzew czasami o imponujących rozmiarach), prosty i regularny. Korona gęsto 

ugałęziona, u młodych okazów regularnie sercowata z wyraźnie zaznaczonym wierzchołkiem. Z czasem 

staje się szeroka (zwykle pozostaje bardziej wyciągnięta w górę niż rozłożysta) i wysoko, kopulasto 

wysklepiona. Konary bardzo grube, dolne – łukowato zwieszające się (czasami aż do samej ziemi), 

górne – prosto wzniesione. 

Wymagania. Drzewo bardziej wymagające od poprzedniego, porastające gleby lekkie, żyzne i wilgotne. 

Gatunek ciepło- i cieniolubny, mrozoodporny, ale wrażliwy na wiosenne przymrozki, atakowany przez 

liczne szkodniki, niezbyt odporny na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Jak lipy drobnolistnej. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo długowieczne, szybciej rosnące niż lipa drobnolistna, osiąga 

wiek 300-600 (1000) lat. Dorasta do 30-35 (40) m wysokości, przy średnicy pnia 1,5-2 (2,5) m. 

 

 



114 
 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Potężne, monumentalnie zbudowane drzewo. Pień bardzo gruby – najgrubszy ze wszystkich 

rodzimych drzew, zwykle nieregularny i stosunkowo krótki, rozgałęziający się na niewielkiej wysokości 

na kilka potężnych konarów (tylko u drzew rosnących w zwartych drzewostanach regularny i wysoki), 

prawie zawsze pojedynczy. Korona silnie ugałęziona, stosunkowo nieregularna (różnica w stosunku do 

dębu bezszypułkowego), u drzew rosnących na wolnej przestrzeni szeroka i rozłożysta, zaczynająca się 

nisko, natomiast u rosnących w zwarciu osadzona wysoko, stosunkowo wąska i strzelista. Konary 

bardzo grube i silne, u starszych drzew często o imponujących rozmiarach, w przypadku wolno 

stojących osobników zwykle ustawione bardzo rozłożyście, czasami wręcz poziomo. Zarówno konary 

jak i mniejsze gałęzie mocno i nieregularnie, kanciasto powyginane. Gałązki niezbyt grube, nie 

zwieszają się, nieregularnie, kanciasto powyginane.  

Wymagania: Gatunek o dużych wymaganiach glebowych – najbardziej imponujące rozmiary osiąga na 

glebach świeżych, głębokich, żyznych i wilgotnych (najlepiej wapiennych), na gorszych rośnie słabo, a 

czasami przyjmuje powykrzywianą lub krzaczastą postać. W młodości dobrze znosi zacienienie, potem 

wymaga intensywnego światła z góry (bez niego może zamierać), w pełni natomiast toleruje zacienienie 

boczne. Dęby wykazują stosunkowo dużą wrażliwość na infekcje grzybowe oraz na mszyce, z tego 

powodu generalnie nie powinny być przycinane (poza chorymi i uszkodzonymi gałęziami). Ze względu 

na głęboki i silnie rozbudowany system korzeniowy, powinno się bezwzględnie unikać przesadzania 

dębów. 

Zastosowanie: Ważne drzewo leśne, m.in. dostarczające zwierzętom cennego pożywienia (żołędzie). 

Poza tym często sadzony jako drzewo ozdobne w parkach, przy drogach czy w miastach.  Drzewo 

użytkowe – przede wszystkim dostarczające jednego z najcenniejszych rodzajów drewna. Kora dębu 

była niegdyś powszechnie używana w garbarstwie. Ze względu na duże rozmiary oraz monumentalny 

pokrój, dąb szypułkowy stanowi ważny czynnik kształtujący krajobrazy otwartych przestrzeni.  

Długość życia i tempo wzrostu: osiągający wiek 500-800(1000) lat dąb szypułkowy jest najbardziej 

długowiecznym drzewem liściastym w Europie (choć żyjącym zdecydowanie krócej niż cis). Z wyjątkiem 

początkowego okresu, jego tempo wzrostu jest stosunkowo nieduże. Wzrost na wysokość ma miejsce 

przez pierwsze 100-200 lat, potem występuje już tylko przyrost grubości. W miejscowości Stelmuze na 

Litwie rośnie dąb szypułkowy, którego wiek jest szacowany na ok. 1500 lat. Jest to prawdopodobnie 

najstarsze drzewo liściaste w Europie. Szacowany na wiek ok. 810 lat, rosnący w Kołobrzeskim Lesie 

na terenie miejscowości Bagicz, dąb szypułkowy Bolesław jest oficjalnie uznawany za najstarsze 

drzewo liściaste w Polsce.  
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Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea, syn. Q. sessilis) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Opis. Wysokie i okazałe drzewo liściaste o grubym i prostym, widocznym często do samego 

wierzchołka pniu. Korona szerokojajowata, rozłożysta i silnie ugałęziona, zwykle dość regularna, co 

wynika z braku podziału pnia na konary. Konary podobne jak u poprzedniego gatunku, lecz nieco 

cieńsze. 

Wymagania. Drzewo mniej wymagające od dębu szypułkowego i bardziej od niego odpowiednie do 

sadzenia na słabszych glebach, preferuje gleby piaszczysto-gliniaste i lekko kwaśne. Jest gatunkiem 

światłolubnym, choć znosi lekkie zacienienie (szczególnie w młodości), występuje zwykle w cieplejszych 

rejonach.  

Zastosowanie Ważne drzewo leśne i polne. Sadzony w celu pozyskiwania cennego drewna. Częste 

drzewo parkowe, czasami też używane do obsadzania dróg. 

Długość życia i tempo wzrostu. Jest jednym z najbardziej długowiecznych drzew liściastych  

w Europie. Żyje nieco krócej niż dąb szypułkowy, potrafi osiągnąć wiek 400-600 (800) lat. Tempo 

wzrostu niezbyt duże (z wyjątkiem początkowego okresu). 

 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Monumentalny, dorastający nawet do 40(-50) m wysokości jesion wyniosły jest uważany za 

najwyższe rodzime drzewo liściaste w Europie. Gruby, prosty i wysoki pień jest zwykle regularnie 

walcowaty, zaś wysoko wysklepiona, wsparta na mocnych i długich konarach korona - luźna i wyraźnie 

prześwitująca. Konary proste i regularne, dolne łagodnie, górne stromo wzniesione, u drzew rosnących 

w zwarciu zaczynają się wysoko, u odosobnionych – nisko. Bardzo dobrą cechą, odróżniającą jesion 

wyniosły od podobnych gatunków są matowoczarne pąki. 

Wymagania. Jesion ma duże wymagania co do gleby i nasłonecznienia, za to wykazuje dużą tolerancję 

na temperaturę. Rośnie na glebach głębokich, żyznych i bogatych w składniki pokarmowe. Wymaga 

stanowisk wilgotnych lub mokrych (nie znosi jednak stagnujących wód). Siewki i bardzo młode drzewa 

są wybitnie cieniolubne, potem jednak zupełnie zmieniają preferencje i jako duże drzewa stają się 

zdecydowanie światłożądne. Jest mrozoodporny, ale równocześnie ze wszystkich rodzimych drzew 

najbardziej wrażliwy na późne wiosenne przymrozki. Roślina odporna na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Gatunek sadzony głównie przy drogach i w parkach. Ze względu na duże tempo 

wzrostu często wykorzystywane do szybkiego uzyskiwania zadrzewień na terenach zurbanizowanych. 

Długość życia i tempo wzrostu. Bardzo wysokie drzewo, dorastające do 30-40 (45) m, przy średnicy 

pnia 1-1,5 (2) m, szybko rosnące – 50-150 cm/rok i stosunkowo długowieczne – osiąga wiek 200-300 

(400) lat. 
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Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy 

Opis. Potężne drzewo liściaste, które łatwo można rozpoznać nawet z daleka po jego 

charakterystycznych, deskowatych napływach korzeniowych, występujących zwykle u podstawy pnia 

starych osobników oraz po pniu często pokrytym licznymi odroślami. Dodatkowo masywne, 

nieregularnie powykrzywiane konary i popielatoszara kora tworzą (zwłaszcza kiedy zapada zmrok) 

specyficzną aurę starego i tajemniczego drzewa. Jedną z najwidoczniejszych cech wiązów jest 

wyraźnie asymetryczna nasada blaszki liściowej. U wiązu szypułkowego asymetria ta przyjmuje skrajną 

postać i jest największa spośród rodzimych gatunków. Spośród rodzimych wiązów gatunek ten jest 

najbardziej odporny na grafiozę. 

Wymagania. Najmniej wymagający gatunek wiązu. Lubi gleby wilgotne (znosi krótkotrwałe zalewy)  

i żyzne, bogate w składniki pokarmowe, choć może też rosnąć na uboższych. Drzewo ciepłolubne, przy 

tym jednak całkowicie mrozoodporne, preferuje półcień, dobrze znosi nawet duże zacienienie. 

Zastosowanie. Wiąz szypułkowy jest ważnym drzewem leśnym. Jest także chętnie sadzony jako 

drzewo ozdobne, przy czym ze względu na okazałe rozmiary najlepiej sprawdza się w zadrzewieniach 

miejskich (np. parkowe lub alejowe). 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo o średniej długości życia, szybko rosnące. Osiąga wiek 200-

300(400) lat. 

 

Wiąz górski (Ulmus glabra) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Potężnie zbudowany, osiągający nawet do 40 m wysokości i 3 m średnicy pnia wiąz górski jest 

największym i najdłużej żyjącym spośród naszych rodzimych wiązów. Jest rozpowszechniony głównie  

w położeniach górskich i wyżynnych. Wyróżnia się m.in. dużymi, często trójwierzchołkowymi liśćmi, 

których nasada jest stosunkowo słabo asymetryczna, a górna powierzchnia jest tak szorstka w dotyku, 

że przypomina papier ścierny. Gatunek bardzo podatny na grafiozę. 

Wymagania. Preferuje gleby żyzne i wilgotne, przepuszczalne, zasadowe, o podłożu żwirowym, 

piaszczystym lub gliniastym. Gatunek bardziej cienioznośny nawet od wiązu szypułkowego, ale mniej 

od niego odporny na suszę. Jest najbardziej mrozoodpornym gatunkiem wiązu. 

Zastosowanie. Drzewo leśne, sadzone też czasami w parkach i przy drogach. Jego drewno jest 

stosowane w przemyśle meblowym. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo długowieczne, relatywnie wolno rosnące. Osiąga wiek 300-

400 (500) lat. Najstarszy (również najgrubszy) w Polsce wiąz górski rośnie w Porębie Wielkiej na 

Sądecczyźnie, drzewo to liczy około 420 lat. 
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Klon zwyczajny (Acer platanoides) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Jest to średniej wielkości, czasem duże drzewo o prostym pniu i szerokiej, prawie kulistej koronie. 

Charakterystyczną cechą drzewa są dłoniasto klapowane, bardzo duże liście, których prostokątne  

w obrysie klapy posiadają brzeg opatrzony długimi i ostrymi zębami. Ogonek liściowy wydziela sok 

mleczny. Najefektowniejszą cechą dekoracyjną klona zwyczajnego jest wyraźnie zmieniająca się w 

trakcie kolejnych pór roku kolorystyka, zwłaszcza wiosną, kiedy przed rozwojem liści drzewo obsypuje 

się jaskrawymi, żółtozielonymi kwiatami, oraz jesienią, gdy liście zaczynają się przebarwiać, 

przybierając całą gamę żywych odcieni kolorów od żółtego do czerwonego. 

Wymagania. Drzewo preferuje gleby zasobne i wilgotne, najlepiej zasadowe, unika suchych, jak 

również zbyt mokrych miejsc (np. z zastoiskową wodą), preferuje półcień i wilgotne powietrze, jest 

mrozoodporny, wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Gatunek przede wszystkim ozdobny, sadzony również ze względu na miododajność 

oraz w celu pozyskania cennego drewna. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo o średniej długości życia, szybko rosnące. Osiąga wiek 150-

200 (250) lat, przyrasta 50-100 cm/rok. 

 

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Jawor jest największym rodzimym klonem i jednym z największych gatunków w obrębie całego 

rodzaju. Jest to okazałe drzewo o prostym, grubym pniu i szerokiej, wysoko wysklepionej koronie, tylko 

rosnąc w górach może wyjątkowo przybierać postać krzewiastą. Podobnie jak zdecydowana większość 

klonów posiada duże, dłoniasto klapowane liście. Cechą wyróżniającą jawora spośród pozostałych 

klonów jest jego tafelkowato spękana na odpadające płaty kora.  

Wymagania. Występuje w obszarach o chłodnym i wilgotnym klimacie, gdzie porasta gleby zasobne, 

średnie do głębokich (w tym także kamieniste). Za młodu dobrze rośnie w półcieniu, jako dorosłe 

drzewo jest światłolubny. Odporny jest na szkodniki i zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Jest ważnym gatunkiem leśnym, sadzony jest także jako drzewo użytkowe (drewno)  

i ozdobne (parki, skwery, aleje). 

Długość życia i tempo wzrostu. Jest gatunkiem stosunkowo długowiecznym, przy czym dość szybko 

rosnącym. Żyje 250-350 (500) lat, przyrasta 50-100 cm/rok. Wzrost jawora jest szybki do około 20. roku 

życia, potem stopniowo słabnie. W wieku mniej więcej 100 lat wzrost na wysokość praktycznie ustaje. 

Dorasta do 25-30 (35) m, przy średnicy pnia 1-1,5(2) m. 
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Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Opis. Potężnie zbudowane drzewo liściaste o grubym pniu, silnych konarach i rozłożystej, kopulasto 

wysklepionej koronie. Drzewa rosnące w odosobnieniu wykształcają gruby i dość krótki, często 

nieregularny pień, ich korona jest zwykle bardzo szeroka i kopulasta, gęsto ugałęziona od samego dołu, 

a mocne konary niezwykle rozłożyste, w dolnej części ustawione niemal horyzontalnie. U drzew 

rosnących w zwarciu pień jest przeważnie smukły, wysoki i prosty, korona wąska, a konary strzeliście 

wzniesione. 

Wymagania. Drzewo o dużych wymaganiach glebowych i klimatycznych. Optymalne warunki wzrostu 

znajduje w lasach regla dolnego, na żyznych i dobrze napowietrzonych glebach wapiennych lub 

piaszczystych. Preferuje łagodny i wilgotny klimat morski, stąd brak jego stanowisk w centralnej  

i północno-wschodniej Polsce, nie znosi silnych mrozów. Jest gatunkiem zdecydowanie cieniolubnym, 

wrażliwym na suszę, ale także na nadmiar wilgoci i wiosenne przymrozki, odpornym natomiast na 

zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Jest jednym z najważniejszych drzew leśnych, poza tym dostarcza bardzo cennego 

drewna. Zarówno forma podstawowa jak i liczne odmiany ozdobne stanowią jedne z naszych 

najpiękniejszych drzew i są często sadzone w celach dekoracyjnych. Z nasion produkuje się olej. 

Długość życia i tempo wzrostu. Osiąga wysokość do 20-25 (30) m i pierśnicę dochodzącą do 1,5-2 m. 

Żyje ok. 200-300 (500) lat i stanowi jedno z bardziej długowiecznych drzew liściastych w Europie. 

 

Grab pospolity (Carpinus betulus) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Niewysokie drzewo o nieregularnym, poskręcanym, często wielokrotnym pniu i miotlasto 

wysklepionej koronie. Konary dość grube, dolne zwykle łukowato wygięte i stromo wznoszące się ku 

górze, górne proste i długie, wzniesione. Z pnia wyrasta często gąszcz cienkich, powyginanych odrośli. 

Wymagania. Gatunek o skromnych wymaganiach glebowych, bardzo dobrze przystosowujący się do 

różnych warunków siedliskowych. Preferuje gleby żyzne i próchnicze, świeże do wilgotnych (ale nie 

podmokłe), gliniasto-piaszczyste, zwykle wapienne. Drzewo odporne na mróz i suszę, obok buka jest 

jednym z najlepiej tolerujących zacienienie. 

Zastosowanie. Jest ważnym gatunkiem leśnym, budującym zwykle niższą warstwę drzew. Często też 

jest sadzony jako drzewo użytkowo-ozdobne (parki, ogrody, żywopłoty). Posiada cenne, wyjątkowo 

twarde drewno, używane m.in. do budowy narzędzi i konstrukcji narażonych na duże obciążenia 

mechaniczne. 

Długość życia i tempo wzrostu. Gatunek dość wolno rosnący, żyjący niezbyt długo – osiąga wiek 150-

200 (300) lat i wysokość 20(25) m. Średnica pnia 0,6-0,8(1)m. 
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Brzoza brodawkowata (Betula pendula, syn. B. verrucosa) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Dzięki smukłej, zwiewnej sylwetce i kredowobiałej korze, brzoza brodawkowata jest jednym  

z najbardziej charakterystycznych polskich drzew. Korona jest silnie rozwinięta, u starszych drzew 

rzadka, z długimi, cienkimi i zwisającymi z konarów gałązkami. 

Wymagania. Gatunek pionierski o niewielkich wymaganiach siedliskowych, odporny na suszę  

i zanieczyszczenia powietrza, występuje często na suchych, piaszczystych terenach, na nieużytkach,  

w lasach liściastych, borach mieszanych i sosnowych, w zaroślach i wzdłuż szlaków kolejowych. 

Zastosowanie. Ze względu na korę i płaczący pokrój, brzoza brodawkowata jest często sadzona jako 

drzewo ozdobne w miastach, na ogrodach oraz wzdłuż dróg, ponadto ma właściwości lecznicze. Dzięki 

pionierskiemu charakterowi brzozy przyczyniają się do poprawy jakości gleb na trudnych, jałowych 

terenach, przygotowując je na przyjęcie bardziej wymagających drzew (dlatego są często sadzone jako 

przedplon). 

Długość życia i tempo wzrostu. Jest drzewem krótkowiecznym, żyjącym niewiele ponad 100 lat, 

rośnie szybko, przyrasta 50-100 cm/rok, osiąga 20-25(33) m wysokości i średnicę pnia 0,5-0,75(0,9) m. 

 

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) 

Status gatunku. Antropofit zadomowiony, kenofit. Naturalnie występuje w górach Półwyspu 

Bałkańskiego. 

Opis. Drzewo o grubym pniu, często skręconym wzdłuż własnej osi, zwykle nisko rozwidlonym na kilka 

równorzędnych konarów. Korona zazwyczaj bardzo rozłożysta, kopulasto wysklepiona i  gęsta. Konary 

grube i łukowato wygięte. Końcowe gałązki grube i długie, w dolnej części korony zgrupowane w gęste, 

zwisające pionowo w dół wiązki, przy końcach łukowato wygięte w górę. 

Wymagania. Porasta gleby żyzne, bogate w wapno, głębokie i wilgotne, jest gatunkiem światłolubnym, 

jednak zupełnie dobrze znosi zacienienie. Niestety jest wyjątkowo podatny na choroby i szkodniki. 

Główne zagrożenie stanowi szrotówek kasztanowcowiaczek – motyl powodujący uszkodzenie  

i wczesne opadanie liści oraz powtórne kwitnienie drzewa jesienią. W ostatnich latach atak tych 

szkodników na kasztanowce nasilił się do tego stopnia, że powołano nawet specjalny krajowy Program 

Ochrony Kasztanowców. Walka ze szkodnikiem polega przede wszystkim na paleniu zarażonych liści 

oraz na owijaniu pni lepkimi foliami, do których przyklejają się wędrujące wzdłuż pnia larwy. 

Zastosowanie. Posiada wyjątkowe walory dekoracyjne – gęsta korona, wielkie i bardzo atrakcyjne 

liście, okazałe kwiatostany i owoce. Z tego względu kasztanowce już dawno stały się niezwykle 

popularnymi drzewami ozdobnymi, chętnie sadzonymi zwłaszcza w parkach i alejach. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo stosunkowo krótkowieczne i szybko rosnące. Osiąga wiek 

150-200 (250) lat. 
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Topola biała (Populus alba) 

Status gatunku. Gatunek rodzimy. 

Opis. Bardzo wysokie i niezwykle okazałe drzewo liściaste o klasycznym pokroju. Posiada nisko 

rozgałęziony, bardzo gruby pień i wysoko wysklepioną koronę wspartą na silnych, stromo wzniesionych 

konarach. Poza imponującą sylwetką, topola biała wyróżnia się przede wszystkim swoją gładką, 

srebrzystobiałą korą występującą w górnej części pnia i na konarach oraz liśćmi wyrastającymi na 

długopędach. Są one ostro i głęboko klapowane, a na spodzie trwale pokryte gęstym, śnieżnobiałym 

kutnerem. 

Wymagania. Jest gatunkiem pionierskim o niewielkich wymaganiach. Preferuje podłoża żwirowe lub 

piaszczyste. Jak wszystkie topole lubi wilgoć, choć jest pod tym względem jednym z najmniej 

wymagających gatunków w obrębie rodzaju – najlepiej rośnie na glebach umiarkowanie wilgotnych,  

a radzi sobie nawet na dość suchych stanowiskach. Jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. 

Zastosowanie. Dzięki charakterystycznej korze i liściom, topola biała jest cenionym drzewem 

ozdobnym. Często sadzona jest w parkach oraz stosowana jako element zieleni miejskiej (w tym jako 

drzewo przydrożne – jej owłosione liście dobrze wyłapują kurz). 

Długość życia i tempo wzrostu. Wyjątkowo długowieczny gatunek topoli, osiągający wiek 150-250 

(300-400) lat. Drzewo niezwykle szybko rosnące, tempo wzrostu wynosi 2-2,5 m/rok. Dorasta do 30-35 

(40) m wysokości. 

 

Topola włoska (Populus nigra 'Italica') 

Status gatunku. Odmiana hodowlana gatunku rodzimego. 

Opis. Bardzo wysokie drzewo o wyjątkowo smukłej sylwetce. Dzięki charakterystycznemu pokrojowi nie 

sposób go pomylić z żadnym innym. Drzewo zostało wyhodowane w Lombardii we Włoszech (stąd 

nazwa) na przełomie XVII i XVIII w. Od około 1750 r. jest sadzone w całej Europie, do Polski 

przywędrowało prawdopodobnie z Francji lub Niemiec w drugiej połowie XVIII w. Spotyka się prawie 

wyłącznie męskie osobniki topoli włoskiej. Dużo rzadziej występujące żeńskie drzewa o zbliżonym 

pokroju i podobnych liściach są prawdopodobnie albo mutantami, albo mieszańcami topoli włoskiej  

z rodzimą topolą czarną lub pochodzącą z Azji i nieodpowiednią dla naszego klimatu P. usbekistanica 

'Afghanica'. 

Wymagania. Nie ma szczególnych wymagań siedliskowych, preferuje gleby wilgotne do mokrych, jest 

ciepło- i światłolubna, poza tym odporna na zanieczyszczenia powietrza, jednak wrażliwa na zasolenie 

gleby. 

Zastosowanie.  Jedno z popularniejszych miejskich drzew ozdobnych, sadzone głównie wzdłuż dróg,  

w parkach i na osiedlach. Częste wysadzanie topoli włoskiej na gęsto zaludnionych terenach 
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(zwłaszcza w dużych miastach) wynika z jej szybkiego wzrostu, dużej wysokości, ale przede wszystkim 

wąskiego i zwartego pokroju. 

Długość życia i tempo wzrostu. Jedno z najkrócej żyjących drzew, bardzo szybko rosnące. Dożywa 

zaledwie 60-80(100) lat. Maksymalne tempo wzrostu – 1,5-2m/rok drzewo osiąga w wieku kilkunastu 

lat. Około 30. roku życia wzrost na wysokość zazwyczaj ustaje. 

 

Topole balsamiczne (Populus sect. Tacamahaca) 

Status gatunku. Gatunki i mieszańce obcego pochodzenia (Ameryka Pn., Azja). 

Opis. Termin "topole balsamiczne" stanowi umowne określenie grupy gatunków topól pochodzących  

z Ameryki Północnej i Azji oraz ich mieszańców i odmian. Grupa ta odpowiada sekcji Tacamahaca 

rodzaju Populus, wyodrębnionej na podstawie wspólnych cech morfologicznych: 

 pąki: duże i szpiczaste, lepkie, balsamicznie pachnące (zwłaszcza na wiosnę), 

 liście: przeważnie duże, eliptyczne lub jajowate, bezklapowe, z klinowatą, zaokrągloną lub lekko 

sercowatą nasadą, na brzegu bardzo drobno i płytko karbowanopiłkowane, bez 

przeświecającego obrzeżenia, z góry ciemnozielone, pod spodem nagie i gładkie, jak gdyby 

woskowane, białozielonawe, często z żółtawymi naciekami, stosunkowo grube i skórzaste, dość 

sztywne w dotyku, za młodu balsamicznie pachnące, u większości gatunków uprawianych  

w Polsce rozwijające się wcześnie (najwcześniej z topól), 

 ogonki liściowe: nie spłaszczone (obłe), z góry często rynienkowate, 

 kora: jasna (zwykle jasnoszara), dość płytko spękana.  

Wymagania. Grupa drzew o niewielkich wymaganiach, preferujących gleby wilgotne do podmokłych  

(w przypadku niektórych gatunków nawet tereny okresowo zalewane), światłolubnych, w większości 

odpornych na niskie temperatury. W surowe zimy może czasem przemarzać topola Simona (gatunek 

ten należy równocześnie do najbardziej odpornych na suszę z całej grupy – dobrze radzi sobie nawet 

na suchych i piaszczystych glebach). Hybrydy 'NE-42', 'NE-49' i 'NE-44' najlepiej rosną na glebach 

ciężkich i gliniastych.  

Zastosowanie. Ze względu na niewielkie wymagania i niezwykle duże tempo wzrostu, topole 

balsamiczne idealnie nadają się do szybkiego uzyskiwania zadrzewień na terenach miejskich. 

Równocześnie dzięki zwartej i niezbyt szerokiej koronie chętnie sadzone były wzdłuż dróg. Jako rośliny 

ozdobne są cenione przede wszystkim z powodu atrakcyjnych, pachnących liści.  

Liczne mieszańce uprawiane są na skalę przemysłową na tzw. plantacjach energetycznych  

i charakteryzują się ekstremalnie szybkim wzrostem (wartość rębną osiągają już w wieku 15-25 lat),  

a także stosunkowo dużą wartością kaloryczną drewna. 
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Długość życia i tempo wzrostu. Drzewa krótkowieczne, ekstremalnie szybko rosnące. W zależności 

od gatunku i odmiany osiągają wiek 100-150 (200) lat, a tempo ich wzrostu może przekraczać 2,5 m/rok 

(topola 'NE-42'). 

 

Topole kanadyjskie (Populus ×canadensis)  

Status gatunku. Mieszańce rodzimego gatunku z obcymi (Ameryka Pn.). 

Opis. Termin topole kanadyjskie (P. ×canadensis) stanowi umowne określenie grupy odmian tzw. 

euroamerykańskich mieszańców powstałych ze skrzyżowania europejskiej topoli czarnej (Populus 

nigra) z topolami amerykańskimi. Jako gatunek zbiorowy, topola kanadyjska nie posiada jednolitych  

i łatwych do określenia cech. W większości mamy tu jednak do czynienia z bardzo wysokimi i okazałymi 

drzewami o klasycznym, regularnym pokroju. Od topoli czarnej różnią się one kilkoma szczegółami 

morfologicznymi oraz, co zwykle ma miejsce w przypadku mieszańców, jeszcze szybszym wzrostem. 

Podobnie jak inne topole oraz wierzby, topole kanadyjskie są drzewami dwupiennymi. Wiele odmian 

stanowi tu jednak sztucznie wyhodowane kultywary, u których występują tylko męskie lub tylko żeńskie 

klony. Przykładowo znane są jedynie męskie osobniki odmian 'Serotina', 'Robusta' i 'Gelrica', podczas 

gdy np. odmiany 'Marilandica' i 'Grandis' posiadają wyłącznie klony żeńskie. 

Pierwsze mieszańce wchodzące w skład gatunku zbiorowego topola kanadyjska powstały we Francji na 

początku XVIII w., kiedy to europejska topola czarna zaczęła się krzyżować ze sprowadzonymi z 

Ameryki Północnej topolami. Mieszańce te następnie krzyżowały się ze sobą oraz swoimi gatunkami 

rodzicielskimi tworząc cały szereg niewiele różniących się od siebie mieszańców wyższych rzędów. 

Powstające w ten sposób formy okazały się ekspansywne i w dużym stopniu wyparły rodzimą topolę 

czarną z jej naturalnych stanowisk. Obecnie są one bardzo rozpowszechnione w Europie i to zarówno 

pod względem wielkości populacji, jak i różnorodności form (dawniej niektóre z nich traktowano nawet 

jako odrębne gatunki).  

Przykłady: 

 topola późna (P. x canadensis 'Serotina') 

 topola bujna (P. x canadensis 'Robusta') 

 topola holenderska (P. x canadensis 'Marilandica') 

 topola geldryjska (P. x canadensis 'Gelrica') 

 topola francuska (P. x canadensis 'Grandis' / 'Regenerata') 

 topola 'I-214' (P. x canadensis 'I-214') 

Oprócz wyżej wymienionych istnieje szereg (dziesiątki lub nawet setki) mieszańców powstałych  

w wyniku spontanicznego krzyżowania się, których rozpoznawanie jest niezwykle trudne. 
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Wymagania. Grupa drzew o niewielkich wymaganiach, preferująca gleby wilgotne do mokrych, 

światłożądne i mrozoodporne. Wymagania zależą od odmiany, np. 'Serotina' i 'Robusta' radzą sobie na 

glebach stosunkowo suchych, podczas gdy 'Marilandica' wymaga gleb żyznych i mokrych.  

Zastosowanie. Stosowane były powszechnie do obsadzania dróg oraz jako element zieleni miejskiej. 

Ze względu na małe wymagania i niezwykle duże tempo wzrostu idealnie nadawały się do szybkiego 

uzyskiwania zadrzewień na terenach miejskich. Obecnie jednak, ze względu na swoje kruche i łamliwe 

drewno oraz z przyrodniczego punktu widzenia nie są polecane do sadzenia i często są usuwane  

z miejsc gdzie mogą stanowić zagrożenie (miasta, drogi).  

Drzewa niektórych odmian (np. 'Robusta') uprawia się na specjalnych "plantacjach energetycznych", 

gdzie już w wieku kilkunastu lub dwudziestu kilku lat są pozyskiwane na opał. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewa krótkowieczne, niezwykle szybko rosnące.  Osiągają wiek 

100-150 lat, a tempo ich wzrostu może dochodzić do  2,5 m/rok. 

 

Dąb czerwony (Quercus rubra) 

Status gatunku. Antropofit zadomowiony, inwazyjny kenofit. Gatunek został sprowadzony do Europy  

z Ameryki Północnej w XVII w. 

Opis. Jest to rozłożyste drzewo o mocnych, szerokich, prostych konarach, nie posiada pokrzywionego 

kształtu, typowego dla wielu dębów. Korona nisko osadzona. 

Wymagania. Jest to gatunek o niewielkich wymaganiach, łatwy w uprawie. Ma znacznie mniejsze 

wymagania glebowe niż rodzime dęby oraz wysoką odporność na niekorzystne czynniki, takie jak mróz, 

susza, zacienienie czy zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie. Główny walor dekoracyjny dębu czerwonego stanowią jego i bardzo ostro ząbkowane 

liście, które jesienią przebarwiają się (zwłaszcza u młodych okazów) na efektowny, szkarłatnoczerwony 

kolor. Ze względu na jego inwazyjny charakter należy unikać sadzenia tego gatunku, przede wszystkim 

w obrębie siedlisk naturalnych i półnaturalnych. Liście dębu czerwonego bardzo powoli się rozkładają, 

czym znacząco utrudniają wegetację roślinom runa leśnego. 

Długość życia i tempo wzrostu. Dąb czerwony żyje znacznie krócej niż nasze rodzime dęby, zwykle 

tylko ok. 300 lat, za to rośnie zdecydowanie od nich szybciej.  W środowisku naturalnym , w Ameryce 

Północnej nierzadko osiąga wysokość ponad 40 m, w Europie wyjątkowo przekracza 30 m. 
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Jabłoń domowa (Malus domestica) 

Opis. Niewielkie drzewo liściaste o krótkim pniu i szerokiej, gęsto ugałęzionej koronie. Niewątpliwie 

najbardziej charakterystyczne, a równocześnie najważniejsze z użytkowego punktu widzenia są owoce 

jabłoni domowej, czyli znane wszystkim doskonale jabłka. W związku ciągłym ulepszaniem takich 

parametrów jabłek jak wielkość, kolor, smak czy trwałość, w uprawie pojawiły się tysiące sztucznie 

wyhodowanych odmian szlachetnych jabłoni. To właśnie te odmiany w swej ogromnej liczbie, idącej w 

kilkanaście tysięcy, tworzą gatunek zbiorowy o nazwie jabłoń domowa. Powstały one wskutek 

odpowiedniego krzyżowania ze sobą dziko rosnących gatunków jabłoni, dzięki czemu z małych, niezbyt 

efektownie zabarwionych, twardych i niesmacznych dzikich jabłek powstały jabłka duże, różnokolorowe, 

ale przede wszystkim bardzo soczyste i smaczne. Poza różnicami w wyglądzie i smaku jabłek, drzewa 

jabłoni domowej są zwykle niższe a przez to wygodniejsze przy zbiorze owoców, same zaś jabłka 

charakteryzują się wydłużonym okresem przydatności do spożycia. 

Wymagania. Jabłonie posiadają dość wysokie wymagania glebowe; preferują gleby zasobne, żyzne, 

głębokie i wilgotne, najlepiej o zasadowym odczynie. Są to drzewa światłolubne (choć znoszące lekkie 

zacienienie), stosunkowo odporne na suszę i mróz, jednak należy je chronić przed wiosennymi 

przymrozkami i przed silnym wiatrem w zimie.  

Zastosowanie. Jedno z najważniejszych drzew owocowych świata. Roczna światowa produkcja jabłek 

wynosi prawie 50 milionów ton (w Polsce 2 miliony ton), co stanowi drugi po roślinach cytrusowych 

wynik na świecie. Owoce jabłoni są smaczne i bardzo zdrowe, ponieważ zawierają duże ilości witamin 

oraz soli mineralnych a także rozpuszczalny w wodzie błonnik. Wszystkie te cenne składniki znajdują 

się głównie w skórce jabłka i w cienkiej warstwie miąższu bezpośrednio pod nią. Ze względu na 

efektowne kwiaty i duże, kolorowe owoce, jabłonie są chętnie sadzone jako drzewa ozdobne. Drewno 

jabłoni należy do bardziej wartościowych i jest czasami wykorzystywane w stolarstwie i tokarstwie. 

Drzewo dawniej często sadzone na miedzach i wzdłuż polnych dróg. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo krótkowieczne, dosyć wolno rosnące. W zależności od 

odmiany i warunków bytowania osiąga wiek 20-100 lat. Tempo wzrostu 30-60cm/rok. 

 

Grusza pospolita (Pyrus communis) 

Opis. Średniej wielkości drzewo liściaste o dość smukłej, gęsto ugałęzionej i często ciernistej koronie. 

Gatunek dzieli się na 3 podgatunki. Dwa z nich to dziko rosnące: grusza polna (inaczej g. dzika, płonka, 

ulęgałka itp. - Pyrus communis subsp. pyraster, syn. P. pyraster - jedyny podgatunek występujący 

naturalnie w Polsce) oraz grusza kaukaska (Pyrus communis subsp. caucasica). Trzeci podgatunek – 

grusza pospolita (inaczej g. domowa, uprawna itp. - Pyrus communis subsp. communis) – to ogromny 

(szacowany na 5000!), zbiór sztucznie wyhodowanych odmian (uzyskanych m.in. z dwóch ww. 

podgatunków). Spośród nich najczęściej uprawiane w Polsce są grusza 'Szlachetna', grusza 'Williamsa', 
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grusza 'Bokkreta' i 'Faworytka' (odmiany o owocach najlepszych do bezpośredniego spożycia) oraz 

'Licpcówka', 'Luksusówka' i 'Paryżanka' (odmiany nadające się głównie na przetwory). 

Zastosowanie. Dziko rosnące grusze (zwłaszcza g. kaukaska) są używane jako podkładki do 

szczepienia przy uzyskiwaniu odmian szlachetnych. Ich drewno jest używane m.in. w przemyśle 

meblowym. Poza tym nie znajdują one większego zastosowania; ich owoce ze względu na niewielkie 

rozmiary i cierpki smak są rzadko wykorzystywane (czasami używa się ich do skarmiania zwierząt). 

Duże znaczenie sadownicze posiadają natomiast nazywane zbiorczo gruszą domową odmiany uprawne 

gruszy pospolitej. Dawniej, podobnie jak jabłonie często sadzone na miedzach i przy polnych drogach. 

Wymagania. Posiada stosunkowo wysokie wymagania. Preferuje gleby zasobne, żyzne i wilgotne oraz 

klimat o ciepłym lecie, jest światłolubna, ale znosi lekkie zacienienie.  

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo o średniej długości życia, dość szybko rosnące. Osiąga wiek 

około 150-250(300) lat (odmiany uprawne żyją zwykle krócej - maks. do 150 lat). 

 

Czereśnia, wiśnia ptasia, trześnia (Prunus avium, Cerasus avium)  

Opis. Wysokie drzewo liściaste o dość smukłej sylwetce. Posiada gruby, regularnie walcowaty pień i 

okrągławą lub jajowatą koronę. Czereśnia jest to najwyższym i obok orzecha włoskiego, jednym z 

najbardziej okazałych drzew owocowych uprawianych w naszych sadach. Dziko rosnąca wiśnia ptasia - 

tzw. trześnia jest gatunkiem wyjściowym dla wielu odmian czereśni uprawianych w całej Europie jako 

popularne drzewa owocowe. Odmiany te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich nosi nazwę 

czereśnia 'Chrząstka' (Prunus avium var. duracina) i obejmuje odmiany charakteryzujące się dużymi, 

jasno zabarwionymi owocami, posiadającymi bardzo jędrny miąższ. Kolor dojrzałych owoców jest w tej 

grupie żółty lub (jasno)czerwony. Druga grupa to tzw. czereśnia 'Sercówka' (P. avium var. Juliana); w jej 

skład wchodzą odmiany o ciemnoczerwonych lub nawet czarnych owocach, które posiadają nieco 

bardziej miękki, a przy tym niezwykle soczysty miąższ, zabarwiony najczęściej na czerwonawo. 

Niektóre odmiany uprawne czereśni wykazują tendencję do dziczenia. Takie zdziczałe formy są 

niejednokrotnie trudne do odróżnienia od pierwotnej, naturalnie występującej odmiany wiśni ptasiej. 

Zastosowanie. Sztucznie hodowane odmiany czereśni są jednymi z ważniejszych drzew w europejskim 

sadownictwie. Ich mięsiste, słodkie owoce są wyjątkowo smaczne i stosowane głównie do 

bezpośredniego spożycia. Znajdują one także zastosowanie w przemyśle przetwórczym, jednak pod 

tym względem ustępują typowym wiśniom. Obok pozyskiwania owoców, czereśnie są także często 

uprawiane jako drzewa ozdobne. 

Wymagania. Czereśnia posiada stosunkowo duże wymagania i to zarówno pod względem jakości 

gleby, jak i wykonywanych czynności pielęgnacyjnych. Preferuje gleby zasobne, gliniaste i wilgotne, ale 

nie podmokłe. Lubi ciepłe i nasłonecznione stanowiska, choć toleruje też półcień. Wymaga pielenia, 

kopcowania, opryskiwania, często także irygacji. Kwiaty czereśni są bardzo wrażliwe na wiosenne 
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przymrozki natomiast same owoce w trakcie dojrzewania mogą być zrywane przez grad czy silny wiatr. 

Duże straty powodują również ptaki, dla których czereśnie stanowią jeden z największych przysmaków. 

Wszystko to sprawia, że uprawa czereśni należy do dość kosztownych, a owoce są stosunkowo drogie. 

Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo krótkowieczne, dosyć szybko rosnące. Osiąga wiek 80-

90(100) lat. 
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8. Podsumowanie 
 

Na obszarze gminy Przelewice zinwentaryzowano pod kątem występowania zadrzewień 46 odcinki dróg 

różnej rangi o łącznej długości 58,21 km. Analiza stanu zachowania alej w gminie wykazała, że 

najwięcej, bo 23,51 km (tj. ok. 40%) pasów zadrzewień oceniono jako przerzedzone (41-60% ubytków 

drzew), dość duży jest również udział alej zwartych pełnych (0-20% ubytków drzew) – 17,07 km. Aleje 

zwarte z lukami (21-40% ubytków drzew) występują wzdłuż odcinków dróg o długości 12,67 km, 

fragmentaryczne (61-80% ubytków drzew) – 3,32 km, natomiast śladowe (81-99% ubytków drzew) – 

2,02 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. 

Najczęściej dominującymi taksonami wśród zadrzewień liniowych gminy są topole kanadyjskie. 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.  

Stare okazy jabłoni, czereśni i grusz 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 Przelewice zauważa się niewielki 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, tym bardziej, że pszczelarstwo jest 

rzemiosłem często praktykowanym w gminie Przelewice. 

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). Osiem alej z terenu gminy: dwie 

dębowe (8 i 10 – fragment na południe od Ukiernicy), dwie kasztanowcowe (9 i 11), jedna jesionowa 

(14), jedna jaworowa (45), jedna jaworowo-klonowa (41) oraz jedna mieszana (4) zasługują na objęcie 

ich w całości ochroną pomnikową lub zabytkową. Oprócz tego do ochrony pomnikowej pretendują dęby 

szypułkowe rosnące w szpalerze nr 5. 
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