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Informacja o projekcie  

 

Głównym elementem projektu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie 

rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” jest realizacja lokalnych kampanii na rzecz 

zadrzewień w 66 gminach na terenie Polski.  

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, 

skutkującego spadkiem bioróżnorodności na obszarach wiejskich, oraz ochrona gatunków 

priorytetowych w Unii Europejskiej.  

Założeniem projektu jest promocja świadomego i konsekwentnego działania na rzecz kształtowania i 

odtwarzania zadrzewień przydrożnych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są szkolenia w Polsce  

i wizyty studyjne w Niemczech, wydane zostały poradniki dla osób zawodowo zajmujących się 

zadrzewieniami przydrożnymi oraz pakiet edukacyjny dla nauczycieli. Ponadto lokalnie w gminach 

realizowane są działania na rzecz alei. Powyższe działania mają przyczynić się do pogłębiania wiedzy, 

wśród decydentów i społeczności lokalnych, na temat znaczenia i funkcji zadrzewień liniowych jako 

siedlisk i zielonej infrastruktury, ale także do doskonalenia umiejętności planowania i utrzymania 

zadrzewień i poszerzenia wiedzy na temat sposobów zachowania zadrzewień. 

Ważnym elementem projektu jest kampania informacyjna skierowana do osób w całym kraju, a także 

promocja i rozpowszechnianie osiągniętych rezultatów.  

Mechanizmem oddziaływania projektu jest partycypacyjny proces planowania i kształtowania 

zadrzewień, prowadzony w ramach lokalnego partnerstwa skupiającego władze, przyrodników i 

lokalną społeczność. Pożądana zmiana jest możliwa dzięki wprowadzeniu metod zarządzania 

zasobami drzew i poparciu społecznemu. 

Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w partnerstwie z Federacją 

Zielonych Gaja ze Szczecina, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, SAE Zielone Płuca Polski 

oraz BUND M-V z Niemiec. 

Projekt jest wspierany przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Wkład własny w projekcie „Drogi dla Natury” stanowi projekt "Ochrona zadrzewień w krajobrazie 

kulturowym", który jest kontynuacją wcześniejszych pilotażowych  działań realizowanych przez 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. 

Realizacja projektu pozwala na rozszerzenie zakresu działań o komponent przyrodniczo-badawczy, 

którego celem jest szczegółowe określenie występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita, 

wraz z towarzyszącymi jej siedliskami i gatunkami, we wschodniej części województwa pomorskiego. 

Działanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 
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Cel opracowania 

 

Niniejsze opracowanie jako dokument planistyczny ma stanowić pomoc w kompleksowych i 

prawidłowych działaniach na rzecz tworzenia i zachowania zadrzewień przydrożnych w gminie 

Pelplin. Ma być narzędziem ułatwiającym zarządzanie zadrzewieniami. 

Zawarte są w nim dane z inwentaryzacji przydrożnych alei na terenie gminy. Przedstawione są 

również zadrzewienia szczególnie cenne przyrodniczo oraz miejsca problematyczne, konfliktowe, a 

także propozycje miejsc do nasadzeń nowych alei. Przedmiotowy dokument wskazuje rekomendacje 

do dokumentów planistycznych gminy Pelplin. Zawarte są w nim również informacje o planowanych 

inwestycjach.  

 

Informacje ogólne o Gminie Pelplin 

 

Historia Pelplina nierozerwalnie wiąże się z zakonem cystersów. Przybyli oni do ówczesnej wsi Polplin 

w 1274 roku, kiedy to książe Mszczuj II darował im te ziemie. W dolinie nad Wierzycą zakonnicy 

wznieśli okazałą trójnawową świątynię, obecnie bazylikę katedralną, siedzibę biskupa. W roku 1821 

Pelplin został stolicą diecezji chełmińskiej, od 1992 roku – diecezji pelplińskiej. W 1931 roku Pelplin 

otrzymał prawa miejskie. 

Miasto i Gmina Pelplin położone są w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie 

tczewskim.  Etnicznie i geograficznie jest to obszar Kociewia. 

Powierzchnia Gminy wynosi nieco ponad 141 km2, z czego 80% powierzchni stanowią użytki rolne, 

11% użytki leśne. Obszar miejski zajmuje 5km2. Lesistość Gminy Pelplin jest znacznie niższa niż całego 

województwa pomorskiego (35,9%), a nawet całego kraju (28,8%). 

Pelplin graniczy z następującymi gminami: od północy z gminą Subkowy, na zachodzie z gminą 

wiejską Starogard Gdański i gminą Bobowo, na południu z gminą Morzeszczyn i gminą Gniew. Od 

wschodu granicę stanowi Wisła, po jej drugiej stronie zaś znajdują się gminy: Miłoradz i Sztum.  

Rzeka Wisła, otoczona wałem przeciwpowodziowym, ochrania leżącą na terenie gminy Nizinę 

Walichnowską. Wzdłuż zachodniej granicy meandruje Węgiermuca, malowniczy dopływ rzeki 

Wierzycy, która z kolei przecina gminę z północy na południe, po drodze przepływając przez Pelplin.  

W gminie dominuje krajobraz wysoczyzny morenowej o urozmaiconej rzeźbie terenu. Geomorficznie 

zachodnia część Gminy Pelplin położona jest na Pojezierzu Starogardzkim, a wschodnia – w Dolinie 

Kwidzyńskiej. 

W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Bielawki, Gręblin, Janiszewo, Kulice, Lignowy Szlacheckie, Małe 

Walichnowy, Międzyłęż, Pomyje, Rajkowy, Ropuchy, Rożental, Rudno i Wielki Garc.  
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Największym wzniesieniem jest góra św. Jana Pawła II 92,3 m.n.p.m., a najniższym punktem – rów 

graniczny Mały Garc – 7,8 m.n.p.m.  

Gmina Pelplin liczy 16675 mieszkańców, w tym miasto Pelplin 8254 mieszkańców (stan na dzień 

01.01.2014r.).  

Pelplin znajduje się ok. 55 km od Gdańska, 14 km od Starogardu Gdańskiego, 21 km od Tczewa, ok. 

70 km od lotniska w Rębiechowie. 

Przez teren gminy przebiegają główne trakty kolejowe i drogowe: Autostrada A1 Amber One, trasa 

międzynarodowa nr 91 : Gdańsk – Śląsk, magistrala kolejowa : Śląsk – Porty. W pobliżu granic gminy 

wiedzie ważna trasa komunikacyjna – droga nr 22, łącząca wschodnią i zachodnią granicę Polski. 

Najważniejsze gałęzie gospodarki na tym terenie, to rolnictwo – 48,4%, handel i usługi – 31,8%, 

przemysł – 19,8%.  

Na obszarze gminy powierzchnia obszarów chronionych jest niewielka i ogranicza się do fragmentu 

Gniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który wykracza poza obszar Gminy Gniew, obejmując 

dolinę rzeki Wierzycy. Szcególnie istotna jest rola doliny jako korytarza ekologicznego. 

Ponadto obecne są fragmenty dwóch obszarów Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

Dolna Wisła PLH 220033 i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB 040003. 

Obejmują one tereny wzdłuż rzeki Wisły oraz miejscowości: Małe Walichnowy i Międzyłęż. 

Na obszarze miasta i gminy znajduje się 16 pomników przyrody. Są to drzewa i grupy drzew oraz 

jeden głaz narzutowy „Diabelski Kamień”. 
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Powiązania z dokumentami planistycznymi 
Gminy Pelplin 

 

W dokumentach planistycznych Gminy Pelplin znajdują się zapisy podkreślające wartość i rolę 

zadrzewień. Podnosi się także konieczność pielęgnacji istniejących zadrzewień oraz potrzebę 

tworzenia nowych. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Pelplin z dnia 10 listopada 2010 r. 

Część I 

2.2.1. Zasady ochrony (przyroda, kultura, krajobraz)  

5. Ochrona powietrza atmosferycznego  

 „Przeznaczanie części terenów niezainwestowanych w granicach administracyjnych miast na 

założenia terenów zielonych przenikających tkankę obszarów zabudowanych oraz bezwzględna 

ochrona zadrzewień, zakrzewień i istniejących terenów zieleni urządzonej – jako elementów 

naturalnych utrzymujących dobre warunki klimatu lokalnego i ograniczających rozprzestrzenianie 

zanieczyszczeń oraz hałasu.” 

2.2.3. Kształtowanie warunków przestrzennych rozwoju gospodarczego  

2. c. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa  

 „Na obszarach wysokotowarowej produkcji rolnej (o najwyższej jakości bonitacyjnej gleb), wskazuje 

się na potrzebę upowszechniania zadrzewień śródpolnych (szczególnie w rejonach o niskiej 

lesistości) i ochronę tych gruntów.” 

3.4.2. Lokalne wartości środowiska kulturowego i krajobrazu  

Wymienione są następujące elementy dziedzictwa kulturowego i krajobrazu: 

- granice historycznych układów ruralistycznych z podziałem na układy zachowane i czytelne 

oraz znacznie przekształcone, 

- historyczne zespoły zabudowy, 

- historyczne zespoły dworsko-parkowe, 

- relikty założeń dworsko-parkowych (historyczne granice), 

- historyczne cmentarze, 

- cenne aleje drzew, 

- miejsca lokalizacji historycznych układów ruralistycznych, 

- szańce w okolicach Stockiego Młyna, 

- zinwentaryzowane stanowiska archeologiczne, 

Część II 

2.3.3. Zasady ochrony zasobów środowiska - W zakresie ochrony biosfery i krajobrazu  

e) „zachowanie zadrzewień, zieleńców i skupień roślinności wysokiej;”  
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i) „wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych.” 

 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 1012 – 2015 z dnia 22 września 2010 r. 

 

7.6 Program poprawy dla pola: Lasy, obszary chronione i tereny zieleni urządzonej  

 „Zachowanie, rozwój i modernizacja układu przyrodniczego Gminy to czynniki warunkujące jej 

zrównoważony rozwój. W związku z powyższym za podstawowe elementy ochrony systemu 

przyrodniczego Gminy można uznać realizację niżej przedstawionych działań. 

Zadrzewienia i zakrzewienia powinny być lokalizowane głównie na następujących obszarach: 

- pobocza szlaków komunikacyjnych i niektórych dróg polnych, 

- obszary zabudowy różnych typów, 

- nieużytki przemysłowe i rolnicze (pod warunkiem, że istniejące nieużytki rolnicze nie 

zasługują na ochronę ze względu na walory przyrodnicze), 

- strefy ochronne wokół obiektów uciążliwych dla otoczenia, 

- strefy ujęć wody.” 

W zakresie zwiększenia różnorodności krajobrazu i jego odporności biologicznej proponuje się: 

- „wprowadzać (głównie na gruntach nie użytkowanych rolniczo) zadrzewienia i 

zakrzewienia, 

- obsadzać pobocza dróg drzewami (zwłaszcza miododajnymi, np. lipa) i krzewami, 

- obsadzać brzegi rowów i naturalnych cieków drzewami i krzewami, o ile nie ma 

przeciwwskazań do takich działań. 

…Należy zwiększać również powierzchnię zieleni urządzonej, dążyć do zagospodarowania zielenią 

istniejących pasów drogowych oraz noworealizowanych i modernizowanych ulic w Gminie, 

zwiększać obszary zieleni izolacyjnej, towarzyszącej obiektom oświaty, rekreacji i sportu. Kolejnym 

krokiem jest bieżące uzupełnianie wypadającej zieleni i stała konserwacja zadrzewienia. Ze 

względu na zachowanie powiązań przyrodniczych, należy odtwarzać zieleń wzdłuż cieków 

powierzchniowych.” 

 

W powyższych dokumentach planistycznych wyraźnie została zaznaczona wartość zadrzewień 

pozaleśnych oraz potrzeba zachowania ich w dobrym stanie. Przedmiotowy dokument powinien  

stanowić bazę danych ułatwiających realizację przedstawionych powyżej założeń. 
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Znaczenie i funkcje zadrzewień liniowych 

 

Zadrzewienia przydrożne i śródpolne to malowniczy komponent, stanowiący od wieków stały 

element kulturowego krajobrazu Polski. Poprzez ich ochronę chronimy ten cenny, tradycyjny pejzaż. 

Drzewa przydrożne mają wartość historyczną, gdyż jako organizmy długowieczne były świadkami 

tworzenia szlaków komunikacyjnych, jak również często stanowią ważny składnik zespołów 

zabytkowych zabudowań.  

W ostatnich dziesięcioleciach rozwój infrastruktury drogowej spowodował znaczący spadek liczby 

drzew w alejach przydrożnych, a scalanie gruntów wywołało zmniejszenie liczby drzew w krajobrazie 

rolniczym. Postępujący zanik zadrzewień skutkuje spadkiem bioróżnorodności w środowisku oraz 

utratą wartości kulturowych i historycznych w danym miejscu. Ochrona i odtwarzanie alei pozwoli 

zachować usługi ekosystemowe oferowane przez drzewa. 

Zadrzewienia liniowe zwiększają spójność ekosystemów i zmniejszają fragmentację siedlisk. Aleje 

przydrożne stanowią korytarze ekologiczne dla małych ssaków, w tym nietoperzy, ptaków, owadów i 

innych zwierząt. Stanowią cenne siedliska przyrody, są ważnymi ostojami, gdyż zapewniają miejsce 

schronienia i żerowania dla wielu gatunków zwierząt, w tym cennych i rzadkich. Liczne chronione 

prawem polskim i unijnym gatunki są ściśle związane z wiekowymi alejami i utrata tych siedlisk 

spowoduje spadek liczebności ich populacji i zagrożenie wyginięciem. 

Ochrona rosnących i sadzenie młodych drzew, dają zarówno korzyści środowiskowe, jak i społeczne i 

ekonomiczne. Drzewa to najbardziej, spośród roślin zielonych, wydajne fabryki tlenu, im starsze 

okazy tym skuteczniejsze. Zadrzewienia skupiskowe wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat - 

chronią przed nagłymi zmianami temperatury, a przez to łagodzą klimat. Są to filtry, które wyłapują 

niebezpieczny dla zdrowia ludzi pył zawieszony w powietrzu. Drzewa nawilżają oraz wzbogacają 

powietrze w substancje o charakterze bakteriobójczym, szczególnie gatunki drzew iglastych.  

Przyczyniają się do polepszania jakości wód podziemnych, głównie pod względem zawartości metali 

ciężkich, poprzez rizofiltrację. Korzenie drzew spajają glebę, zabezpieczając ją przed wodną i wietrzną 

erozją, co jest szczególnie ważne przy dużych nachyleniach terenu. Nasadzone w odpowiedniej ilości i 

o odpowiedniej strukturze drzewa ograniczają poziom hałasu. Ponadto obecność zadrzewień wpływa 

pozytywnie na układ oddechowy, ukłąd krążenia i nerwowy u ludzi. Rosnące przy drogach drzewa 

chronią asfalt przed nadmiernym nagrzaniem, dzięki czemu zwiększają jego trwałość, zmniejszają 

także parowanie szkodliwych związków, a dodatkowo zwiększają komfort podróży, zapewniając cień. 

W przypadku suszy zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne ograniczają przemieszczanie się suchej 

ziemi z pól na drogę. Nieruchomości otoczone zielenią mają wyższą wartość rynkową. Wreszcie aleje 

stanowią wymierną wartość ekonomiczną w odniesieniu do turystyki i promocji regionu, przyciągając 

turystów swoim niekwestionowanym urokiem.  
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Metodyka przeglądu zadrzewień 

 

Gromadzenie informacji na temat zadrzewień przydrożnych gminy Pelplin rozpoczęto od przeglądu 

materiałów dostępnych w zasobach internetowych: serwis geoportal.gov.pl, maps.google.pl oraz 

pelplin.pl. Uzyskano również potrzebne dane w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin. Powyższe działania 

pozwoliły ustalić lokalizację większości zadrzewień liniowych, występujących na terenie gminy. 

Następnie przystąpiono do prac terenowych, które zostały przeprowadzone w okresie czerwiec - 

październik 2014 roku oraz w kwietniu i maju 2015 r. W ramach prac terenowych zbierano informacje 

na temat składu gatunkowego poszczególnych drzewostanów, obwodów na wysokości 130 cm, stanu 

zachowania drzew, odległości szpalerów od krawędzi jezdni, odległości między szpalerami, długości 

alei, rodzaju nawierzchni drogi, a także wykonano uproszczoną waloryzację przyrodniczą. Ponadto 

zwracano uwagę na wartość kulturową i krajobrazową inwentaryzowanych zadrzewień. Dodatkowo 

na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. prowadzone były badania jakościowe pachnicy dębowej 

Osmoderma eremita, przy użyciu pułapek feromonowych. 

Zebrane i opracowane dane terenowe dotyczące poszczególnych alej i szpalerów wraz z 

dokumentacją fotograficzną znajdują się w rozdziale VIII. Ankiety zinwentaryzowanych alej. 

 

Ogólny opis zadrzewień w Gminie Pelplin 

 
W ramach projektu zinwentaryzowano zadrzewienia przydrożne (aleje, szpalery) na terenie Gminy 
Pelplin – łącznie 3120 drzew rosnących w 31 alejach (widoczne na Rys.1.). 
 

 
Rys.1. Zinwentaryzowane aleje w Gminie Gniew – źródło własne 
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Gatunki drzew tworzące aleje w Gminie, to: klon zwyczajny, lipa drobnolistna, topola kanadyjska, 
jesion wyniosły, klon jawor, dąb szypułkowy, lipa szerokolistna, topola balsamiczna, morwa biała, 
jabłoń domowa, kasztanowiec zwyczajny, topola osika, jarząb szwedzki, wierzba biała, buk zwyczajny, 
wiąz szypułkowy, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, klon jesionolistny, 
wierzba iwa, wiąz górski, grusza pospolita, morwa czarna, topola biała, wierzba krucha, sosna 
zwyczajna, wierzba wiciowa, klon srebrzysty, śliwa ałycza. 
W sumie 30 gatunków, z których najliczniej reprezentowane są: klon zwyczajny, następnie lipa 
drobnolistna, topola kanadyjska, jesion wyniosły, klon jawor i dąb szypułkowy. (Rys.2.) 
 

 
 
Rys.2. Procentowy udział wybranych gatunków drzew w zadrzewieniach przydrożnych w Gminie 
Pelplin – źródło własne 

 
Zadrzewienia występują głównie przy drogach powiatowych (38%) i wojewódzkich (27%) (Rys.3.). 
Najogólniej stan drzew w alejach można określić jako dobry lub dostateczny. Za niski stan zdrowotny 
często odpowiadają nadmierne cięcia w koronie drzew. (Rys.4.) 
 
W większości zadrzewień stwierdzono obecność gatunków chronionych, w tym: chrząszcz - pachnica 
dębowa Osmoderma eremita, porosty – brodaczka kępkowa Usnea hirta, szarzynka skórzasta 
Parmelina tiliacea, wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnożyca jesionowa Ramalina 
fraxinea, odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca 
opylona Ramalina pollinaria. (Rys.5.) 
 
Na terenie gminy zidentyfikowano dwie szczególnie cenne aleje: aleja dębowa przy drodze 
wojewódzkiej nr E230 na odcinku Kursztyn – Janiszewo oraz aleja lipowa, z domieszką innych 
gatunków, przy drodze powiatowej nr 2821G, biegnącej przez miejscowość Bielawki. W tych alejach 
rosną okazałe drzewa z gatunków: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny. Występuje także 
wiele gatunków chronionych. (Rys.6.) 
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Rys.3. Liczba drzew w różnych kategoriach dróg na terenie Gminy Pelplin – źródło własne 
 

 
Rys.4. Stan zdrowotny alej w Gminie Pelplin – źródło własne 
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Rys.5. Gatunki chronione zinwentaryzowane w alejach na terenie Gminy Pelplin – źródło własne 
 
 

 

 

Rys.6. Liczba zinwentaryzowanych gatunków chronionych w poszczególnych alejach w Gminie Pelplin 

(numeracja alei zgodna z przedstawioną w rozdziale VIII) – źródło własne 
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W ramach projektu w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia badane było występowanie 
pachnicy dębowej Osmoderma eremita, poprzez odłowy osobników do pułapek feromonowych. 
Obecność pachnicy zanotowano w 11 z 25 punktów. Zdecydowanie większe zagęszczenie gatunku 
występuje w części wschodniej gminy Pelplin, w części zachodniej gatunek jest mniej liczny. W 
znacznej mierze wynika to z wieku i gatunków drzew występujących w alejach. Im starsze drzewa, z 
większą ilością dużych dziupli oraz im więcej lip, dębów i ogłowionych wierzb, tym częściej można 
spotkać pachnicę. (Rys.7.) 
 

 

Rys.7. Występowanie pachnicy dębowej w Gminie Pelplin na podstawie odłowów do pułapek 

feromonowych – źródło własne 
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Ankiety zinwentaryzowanych alej 

 

 

ALEJA NR 1: Aleja dębowa przy drodze Kursztyn - Janiszewo                                                          

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o52'41.9'' E 18o44'37.3''/ N 53o53'03.1'' E 18o43'49.2''  

Data prac terenowych 5 czerwca-27 lipca 2014r. 

  

Długość alei 1,2 km Zarząd drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 230) 

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 8,7 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 11 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 11 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,8 m 
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Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 0,6 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

Szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 dąb szypułkowy 72 269 100% 72 

2 
dąb szypułkowy 81 248 97% 

83 
lipa szerokolistna 2 260 3% 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana 

w pułapkę feromonową  

brodaczka kępkowa Usnea hirta ochrona ścisła, kilka osobników 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

Dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  cenna, dobrze zachowana aleja, rekomendowana do ochrony prawnej 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

dąb szypułkowy 20 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

krzyż po wypadku na jednym z dębów 
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ALEJA NR 2: Aleja głównie lipowa zlokalizowana na południe od Janiszewa  

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o53'03.8'' E 18o43'48.3'' / N 53o53'21.2'' E 18o43'29.4''  

Data prac terenowych 15 września 2014 r. 

  

Długość alei 0,6 km Zarząd drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 230) 

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 9,6 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 36 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 27 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,3 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,1 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

lipa drobnolistna 6 153 26 

23 lipa szerokolistna 13 153 57 

dąb szypułkowy 4 160 17 

2 

lipa szerokolistna 22 159 79 

28 
lipa drobnolistna 4 165 14 

dąb szypułkowy 1 220 4 

jesion wyniosły 1 160 4 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei przerzedzona (ubytki 41-60%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 3: Aleja głównie klonowa zlokalizowana na południe  
od Janiszewka 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o53'54.2'' E 18o42'53.3'' / N 53o54'06.8'' E 18o42'37.3''  

Data prac terenowych 11 października 2014 r. 

  

Długość alei 0,4 km Zarząd drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 230) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 9,4 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 20 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 20 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,9 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,1 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

lipa szerokolistna 1 210 6 

17 klon zwyczajny 2 235 12 

klon jawor 14 200 82 

2 

lipa drobnolistna 1 220 4 

25 klon zwyczajny 6 205 24 

klon jawor 18 192 72 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 4: Aleja mieszana zlokalizowana przy drodze Janiszewko - Pelplin 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o54'17.7'' E 18o42'29.6'' / N 53o54'59.9'' E 18o42'29.9''  

Data prac terenowych 11 października 2014 r. 

  

Długość alei 1,5 km Zarząd drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 230) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 9,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 46 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 46 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,3 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 0,7 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 
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szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

lipa drobnolistna 1 210 5 

22 

jesion wyniosły 6 160 27 

klon zwyczajny 2 200 9 

wiąz szypułkowy 2 305 9 

klon jawor 11 180 50 

2 

lipa drobnolistna 1 120 6 

18 

lipa szerokolistna 1 180 6 

dąb szypułkowy 1 210 6 

klon zwyczajny 3 220 17 

klon jawor 9 199 50 

jesion wyniosły 2 245 11 

robinia akacjowa 1 70 6 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei przerzedzona (ubytki 40-61%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 5: Aleja topolowa w Pomyjach 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o54'27.2'' E 18o44'56.3'' / N 53o54'28.5'' E 18o45'03.3''  

Data prac terenowych 14 października 2014 r. 

  

Długość alei 0,2 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (droga nr 2818G) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 8,1 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 11 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,0 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 
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(cm)  

1 topola kanadyjska 14 174 100 14 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek uwagi 

Brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

klon zwyczajny 10 

klon jawor 10 

Liczba topól do zastąpienia: 14 sztuk 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

 

ALEJA NR 6: Aleja głównie klonowa przy drodze Pelplin – Pomyje 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o54'36.3'' E 18o44'41.0'' / N 53o54'35.4'' E 18o44'47.6''  

Data prac 
terenowych 

14 października 2014 r. 

  

Długość 
alei 

3,1 km 
Zarząd 
drogi 

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (droga nr 2818G) 

Nawierzch
nia 

asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między 
szpalerami 

9,9 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 22 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 19 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 1 

1,0 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 2 

1,4 m 

Drzewa za rowem tak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni obwód 
(cm)  

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 
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1 

klon zwyczajny 81 175 72 

113 

klon jawor 27 102 24 

lipa drobnolistna 2 190 2 

wiąz szypułkowy 1 160 1 

jesion wyniosły  1 270 1 

wierzba wiciowa 1 80 1 

2 

klon zwyczajny 105 148 70 

149 

klon jawor 20 148 13 

jesion wyniosły 4 108 3 

wiąz szypułkowy 1 90 1 

wiąz górski 3 30 2 

topola osika 15 61 10 

dąb szypułkowy 1 50 1 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana w pułapkę 

feromonową 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie lub 

dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony Dewastacyjne 

Stan zachowania alei różna (zwarta pełna i przerzedzona) 

Uwagi:  cenna aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 
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ALEJA NR 7: Aleja mieszana w Międzyłężu 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o56'49.8'' E 18o49'48.2'' / N 53o57'40.4'' E 18o51'35.5''  

Data prac terenowych 22 września 2014 r. 

  

Długość alei 2,8 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie  

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 11,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 100 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 104 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,7 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,2 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

jabłoń 4 173 15 

7 
robinia akacjowa 1 180 4 

dąb szypułkowy 1 410 4 

jesion wyniosły 1 190 4 

2 jabłoń domowa 17 133 35 17 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei różna (częściowo zwarta, częściowo fragmenty) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

jabłoń domowa 30 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

 

ALEJA NR 8: Aleja topolowa w Międzyłężu 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o56'14.6'' E 18o49'39.2'' / N 53o56'25.1'' E 18o49'41.6''  

Data prac 
terenowych 

2 września 2014 r. 

  

Długość 
alei 

0,3 km 
Zarząd 
drogi 

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie  

Nawierzch
nia 

asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między 
szpalerami 

10,1 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 30 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 31 m 
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Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 1 

1,5 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 2 

1,0 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni obwód 
(cm)  

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 

1 topola kanadyjska 19 294 73 19 

2 topola kanadyjska 31 345 65 31 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana w pułapkę 

feromonową  

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

lipa drobnolistna i szerokolistna (lub jabłonie i 
grusze) 

50 

Liczba topól do zastąpienia: 50 sztuk 

Istniejące formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 
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ALEJA NR 9: Aleja głównie jesionowa  
przy drodze Małe Walichnowy - Wielki Garc 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o55'30.4'' E 18o50'49.1'' / N 53o56'44.1'' E 18o47'22.1''  

Data prac 
terenowych 

25, 29, 31 lipca, 4 sierpnia 2014r. 

  

Długość 
alei 

5,0 km 
Zarząd 
drogi 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 229) 

Nawierzch
nia 

asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między 
szpalerami 

12,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 16 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 17 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 1 

1,1 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 2 

1,6 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni obwód 
(cm)  

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 
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1 

jesion wyniosły 56 182 69 

81 

morwa biała 4 163 5 

lipa drobnolistna 12 253 15 

jabłoń 7 126 9 

klon zwyczajny 1 120 1 

wiąz szypułkowy 1 180 1 

2 

jesion wyniosły 65 184 72 

90 

morwa biała 2 155 2 

lipa drobnolistna 18 227 20 

jabłoń 4 165 4 

grusza 1 170 1 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana w pułapkę 

feromonową 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei 
różny (częściowo ślady - 81-99% ubytków, częściowo zwarta pełna - 0-20% 

ubytków) 

Uwagi:  cenna, dość dobrze zachowana aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

jabłoń domowa 40 

grusza pospolita 6 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 
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ALEJA NR 10: Aleja mieszana przy drodze Wielki Garc - Rudno 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o56'30.3'' E 18o46'23.2'' / N 53o56'18.0'' E 18o45'46.4''  

Data prac 
terenowych 

12 września 2014 r. 

  

Długość 
alei 

0,8 km 
Zarząd 
drogi 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 229) 

Nawierzch
nia 

asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między 
szpalerami 

10,3 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 29 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 18 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 1 

0,9 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 2 

1,7 m 



 

 33 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni obwód 
(cm)  

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 

1 

jesion wyniosły 12 182 50 

24 lipa drobnolistna 10 179 42 

buk zwyczajny 2 165 8 

2 

jesion wyniosły 23 188 62 

37 lipa drobnolistna 9 237 24 

buk zwyczajny 5 222 14 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana w pułapkę 

feromonową 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  cenna aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 

 



 

 34 

 

ALEJA NR 11: Aleja mieszana wzdłuż drogi krajowej 91 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o58'36.0'' E 18o46'03.2'' / N 53o58'36.0'' E 18o46'03.2''  

Data prac 
terenowych 

18 sierpnia, 13 października 2014r. 

  
Długość 
alei 

10 km 
Zarząd 
drogi 

Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

Nawierzch
nia 

asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między 
szpalerami 

19,5 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 19 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 25 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 1 

4,5 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 2 

5,0 m 

Drzewa za rowem wszystkie 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni obwód 
(cm)  

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 

1 wiąz szypułkowy 3 43 2 185 
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klon jawor 2 60 1 

klon zwyczajny 18 80 10 

jarząb szwedzki 3 45 2 

topola kanadyjska 150 223 81 

jesion wyniosły 2 115 1 

lipa szerokolistna 6 60 3 

lipa drobnolistna 1 80 1 

2 

jesion wyniosły 15 43 6 

238 

klon zwyczajny 24 69 10 

jarząb szwedzki 12 58 5 

topola kanadyjska 143 183 60 

topola balsamiczna 31 177 13 

klon jawor 8 60 3 

wierzba biała 1 120 0 

lipa szerokolistna 2 25 1 

dąb szypułkowy 1 40 0 

lipa drobnolistna 1 110 0 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana w pułapkę 

feromonową 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła, kilka okazów 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony prawidłowe i nadmierne 

Stan zachowania alei fragmenty (ubytki 61-80%) 

Uwagi:  brak 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

dowolne rodzime gatunki co najmniej 224 

Liczba topól do zastąpienia: 224 

Istniejące formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 
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ALEJA NR 12: Aleja mieszana zlokalizowana na południe od Rudna 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o55'32.7'' E 18o46'17.4'' / N 53o55'27.8'' E 18o47'41.7''  

Data prac terenowych 12 sierpnia 2014 r. 

  

Długość alei 1,5 km Zarząd drogi droga polna 

Nawierzchnia bruk/gruntowa Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 6 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 24 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 25 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,9 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,9 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 
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Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

klon zwyczajny 43 203 70 

61 klon jawor 2 200 3 

lipa szerokolistna 16 203 26 

2 

klon zwyczajny 33 187 79 

42 klon jawor 3 170 7 

lipa szerokolistna 6 218 14 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie 

lub dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei różna (zwarta pełna i przerzedzona) 

Uwagi:  cenna aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

lipa szerokolistna 40 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne ...) brak 
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ALEJA NR 13: Aleja topolowa w Rudnie 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o55'51.2'' E 18o45'39.6'' / N 53o55'50.1'' E 18o46'31.7''  

Data prac terenowych 13 października 2014 r. 

  

Długość alei 0,9 km Zarząd drogi droga polna 

Nawierzchnia płyty/gruntowa Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 11,5 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 17 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 23 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 5,2 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 3,5 m 

Drzewa za rowem tak (jeden szpaler) 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 topola kanadyjska 10 131 100 10 

2 topola kanadyjska 26 254 100 26 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie 

lub dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei różna (zwarta i przerzedzona) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

lipa drobnolistna i szerokolistna 50 

Liczba topól do zastąpienia: 36 sztuk 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne ...) brak 
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ALEJA NR 14: Aleja głównie jesionowa w Gręblinie 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o57'36.5'' E 18o45'58.9'' / N 53o57'17.3'' E 18o46'05.2''  

Data prac terenowych 14 sierpnia 2014r. 

  

Długość alei 0,6 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215021G) 

Nawierzchnia gruntowa Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 8,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 16 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 38 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,1 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,2 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 
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Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
klon zwyczajny 2 220 8 

25 
jesion wyniosły 23 134 92 

2 

jesion wyniosły 13 212 65 

20 klon zwyczajny 6 162 30 

lipa drobnolistna 1 90 5 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta z lukami (ubytki 21-40%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

klon zwyczajny 30 

jesion wyniosły 20 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 15: Aleja mieszana przy drodze Gręblin - Rajkowy 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o57'24.9'' E 18o45'18.8'' / N 53o57'27.4'' E 18o45'00.6''  

Data prac terenowych 13 października 2014r. 

  

Długość alei 0,3 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215003G) 

Nawierzchnia gruntowa Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 7,2 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 38 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 46 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,8 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,4 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
klon zwyczajny 4 185 44 

9 
jesion wyniosły 5 198 56 

2 
klon zwyczajny 5 188 71 

7 
jesion wyniosły 2 265 29 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie 

lub dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei przerzedzona (ubytki 41-60%) 

Uwagi:  cenna, dobrze zachowana aleja, rekomendowana do ochrony prawnej 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

klon zwyczajny 20 

jesion wyniosły 10 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 16: Aleja głównie klonowa przy drodze Gręblin - Mały Garc 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o58'16.6'' E 18o46'49.6'' / N 53o57'58.8'' E 18o46'06.7''  

Data prac 
terenowych 

12 września 2014r. 

  

Długość 
alei 

1,0 km 
Zarząd 
drogi 

Powiatowy Zarząd Dróg 

Nawierzch
nia 

asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między 
szpalerami 

9,4 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 21 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 17 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 1 

1,0 m 

Odległość drzew od  jezdni - 
szpaler 2 

1,2 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 
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szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni obwód 
(cm)  

procentowy 
udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 

1 

lipa drobnolistna 5 180 8 

61 
jesion wyniosły 1 300 2 

klon zwyczajny 43 176 70 

klon jawor 12 198 20 

2 

lipa szerokolistna 1 170 2 

65 
lipa drobnolistna 3 257 5 

klon zwyczajny 43 182 66 

klon jawor 18 174 28 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana w pułapkę 

feromonową 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie lub 

dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania 
alei 

zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  cenna aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

klon zwyczajny 10 

klon jawor 6 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 
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ALEJA NR 17: Aleja głównie klonowa na odcinku Rajkowy - Radostowo 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o57'53.4'' E 18o42'40.6'' / N 53o58'51.7'' E 18o43'01.3''  

Data prac terenowych 10 października 2014 r. 

  

Długość alei 1,9 km Zarząd drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 230) 

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 9,4 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 27 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 15 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,6 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,4 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 klon zwyczajny 21 205 36 59 
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klon jawor 36 204 61 

kasztanowiec 1 220 2 

jesion wyniosły 1 150 2 

2 

klon zwyczajny 27 176 25 

108 

klon jawor 73 187 68 

klon srebrzysty 1 250 1 

lipa drobnolistna 1 180 1 

dąb szypułkowy 3 115 3 

jesion wyniosły 1 10 1 

wierzba 1 150 1 

śliwa ałycza 1 15 1 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie 

lub dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei przerzedzona (ubytki 41-60%) 

Uwagi:  cenna aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 18: Aleja głównie klonowa przy drodze Pelplin - Rajkowy 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o56'09.1'' E 18o42'01.2'' / N 53o57'37.8'' E 18o42'30.6''  

Data prac terenowych 28 sierpnia 2014r. 

  

Długość alei 2,9 km Zarząd drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (droga nr 230) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 9,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 46 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 23 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,9 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 0,9 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
klon zwyczajny  48 213 94 

51 
klon jawor  3 200 6 

2 

klon zwyczajny 95 186 92 

103 klon jawor 7 219 7 

lipa drobnolistna 1 150 1 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie 

lub dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta z lukami (ubytki 21-40%) 

Uwagi:   cenna aleja, jednak przy wąskiej ruchliwej drodze 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 19: Aleja topolowo-wierzbowa przy drodze Rajkowy-Gręblin 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o57'37.3'' E 18o43'15.2'' / N 53o57'32.5'' E 18o44'11.8''  

Data prac terenowych 10 października 2014 r. 

  

Długość alei 1,1 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215003G) 

Nawierzchnia płyty  Rów Brak 

Średnia szerokość między szpalerami 9,8 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 31 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 54 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,8 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,8 m 

Drzewa za rowem Brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

topola kanadyjska 23 199 82 

28 wierzba biała 4 200 14 

klon jawor 1 130 4 

2 
topola balsamiczna 7 209 58 

12 
wierzba biała 5 180 42 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei fragmenty (ubytki 61-80%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

wierzba biała 30 

Liczba topól do zastąpienia: 30 sztuk 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 20: Aleja mieszana w Rajkowach 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o 57' 51.57'' E 18o 42' 33.81'' N 53o 57' 43.97'' E 18o 43' 7.15''  

Data prac terenowych 4 maja 2015 r. 

  

Długość alei 0,6 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg (droga nr 2716G) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 7,5 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 22 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 19 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,0 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,4 m 
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Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

jesion wyniosły  28 114 57 

49 

jarząb pospolity 8 5 16 

klon jesionolistny 5 14 10 

klon zwyczajny 4 118 8 

lipa drobnolistna 3 137 6 

robinia akacjowa 1 150 2 

2 

jesion wyniosły  31 132 76 

41 
lipa drobnolistna 7 114 17 

klon zwyczajny 2 120 5 

robinia akacjowa 1 100 2 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

brak - 

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta z lukami (luki 20-40%) 

Uwagi:  brak 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: 24 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 21: Aleja mieszana w Nowym Dworze Pelplińskim 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o56'30.1'' E 18o39'03.2'' / N 53o56'38.3'' E 18o40'10.5''  

Data prac terenowych 3 października 2014 r. 

  

Długość alei 1,3 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 2150006G) 

Nawierzchnia gruntowa Rów Brak 

Średnia szerokość między szpalerami 9,3 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 13 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 22 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 2,6 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 2,7 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

lipa szerokolistna 2 190 12 

17 

dąb szypułkowy 7 193 41 

wierzba biała 1 300 6 

brzoza brodawkowata 2 15 12 

klon zwyczajny 3 217 18 

jesion wyniosły 2 150 12 

2 

topola kanadyjska 5 192 14 

36 

topola balsamiczna 5 216 14 

dąb szypułkowy 16 179 44 

klon zwyczajny 2 210 6 

jesion wyniosły 6 193 17 

brzoza brodawkowata 2 20 6 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony Nadmierne 

Stan zachowania alei różna (częściowo zwarta, częściowo przerzedzona) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

dąb szypułkowy 20 

Liczba topól do zastąpienia: 10 sztuk 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 22: Aleja mieszana przy drodze Pelplin – Klonówka 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o56'01.4'' E 18o40'57.1'' / N 53o56'38.2'' E 18o40'13.1''  

Data prac terenowych 3 października 2014 r. 

  

Długość alei 1,4 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (droga nr 2718G) 

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 11,6 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 24 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 85 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 3,8 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 3,8 m 

Drzewa za rowem tak (pojedyncze) 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

dąb szypułkowy 23 170 66 

35 

topola biała 1 280 3 

topola balsamiczna 7 190 20 

topola osika 3 93 9 

wierzba iwa 1 70 3 

2 

wierzba krucha 1 160 4 

24 

wierzba iwa 2 40 8 

topola balsamiczna 9 104 38 

topola osika 2 45 8 

dąb szypułkowy 9 57 38 

jesion wyniosły 1 70 4 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei fragmenty (ubytki 61-80%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 23: Aleja mieszana w Ropuchach 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o 55' 49.4'' E 18o 38' 16.81'' N 53o 55' 23.82'' E 18o 37' 55.56''  

Data prac terenowych 10 października 2014 r. i 4 maja 2015 r. 

  

Długość alei 1 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215006G) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 9 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 19 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 11 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,4 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,6 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
lipa drobnolistna 9 143 26 

34 
klon zwyczajny 7 206 21 
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jesion wyniosły 6 187 18 

dąb szypułkowy 5 140 15 

kasztanowiec zwyczajny 3 260 9 

klon jawor 3 227 9 

buk zwyczajny 1 100 3 

2 

klon zwyczajny 15 177 37 

41 

kasztanowiec zwyczajny 6 268 15 

jesion wyniosły 6 165 15 

klon jawor 5 178 12 

dąb szypułkowy 5 136 12 

lipa drobnolistna 3 107 7 

topola osika 1 120 2 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częśćiowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony w części dewastacyjne 

Stan zachowania alei zwarta z lukami (ubytki 21-40%) 

Uwagi:  
fragment alei leżący na południe od drogi nr 229 jest w znacznie lepszym 

stanie niż odcinek północny 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 24: Aleja głównie lipowa przy drodze Bielawki – Rombark 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o55'35.4'' E 18o39'58.1'' / N 53o52'57.3'' E 18o39'17.7''  

Data prac terenowych 6, 9, 25 sierpnia 2014r. 

  

Długość alei 5,3 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (droga nr 2821G) 

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 9,7 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 15 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 18 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,2 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,0 m 

Drzewa za rowem tak (pojedyncze) 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

lipa drobnolistna 140 140 51 

276 

klon zwyczajny  41 41 15 

klon jawor 7 7 3 

dąb szypułkowy 21 21 8 

jesion wyniosły 35 35 13 

brzoza brodawkowata 3 3 1 

robinia akacjowa 3 3 1 

morwa biała 22 22 8 

morwa czarna 1 1 0 

topola osika 1 1 0 

topola balsamiczna 2 2 1 

2 

lipa drobnolistna 194 248 66 

295 

klon zwyczajny 54 209 18 

klon jawor 11 209 4 

dąb szypułkowy 14 201 5 

jesion wyniosły 8 257 3 

morwa biała 14 81 5 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

pachnica dębowa Osmoderma eremita 
ochrona ścisła, IUCN NT, schwytana 

w pułapkę feromonową oraz 
obserwacja samca na drzewie  

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

odnożyca opylona Ramalina pollinaria ochrona częściowa 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata ochrona ścisła 

szarzynka skórzasta Parmelina tiliacea ochrona ścisła, kilka okazów 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne i dewastacyjne 
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Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  
bardzo cenna, dość dobrze zachowana aleja, dwa okazy drzew 

rekomendowane do ochrony prawnej?? 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

lipa drobnolistna 20 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 25: Aleja klonowa przy drodze Bielawki – Mysinek 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o54'47.5'' E 18o38'41.7'' / N 53o54'48.5'' E 18o38'20.1''  

Data prac terenowych 10 października 2014 r. 

  

Długość alei 0,4 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215013G) 

Nawierzchnia gruntowa Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 16,5 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 19 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 10 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 8,0 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,5 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 
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Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
klon zwyczajny 22 193 92 

24 
klon jawor 2 113 8 

2 

klon zwyczajny 9 189 56 

16 klon jawor 6 12 38 

dąb szypułkowy 1 15 6 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea ochrona częściowa 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie 

lub dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony dewastacyjne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  cenna, dobrze zachowana aleja, rekomendowana do ochrony prawnej 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

klon jawor 6 

klon zwyczajny 6 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 26: Aleja lipowa w Bielawkach 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o54'41.2'' E 18o39'25.4'' / N 53o54'45.4'' E 18o39'01.9''  

Data prac terenowych 10 października 2014r. 

  

Długość alei 0,5 km 
Zarząd 
drogi 

Gmina Pelplin (droga nr 215013G) 

Nawierzchni
a 

asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 8,4 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 9 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 13 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,8 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,3 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentow
y udział 

łączna liczba 
drzew w 

szpalerze 

1 
lipa drobnolistna 21 180 84 

25 
lipa szerokolistna 4 185 16 

2 

jesion wyniosły 11 180 35 

31 

klon zwyczajny 7 163 23 

jarząb szwedzki 9 220 29 

topola kanadyjska 2 105 6 

topola balsamiczna 1 200 3 

klon jawor 1 180 3 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

dostateczny 
znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie lub 

dewastacyjne cięta korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  aleja prowadząca do zabytkowego dworu (obecnie Dom Pomocy Społecznej) 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia 
folwarczne ...) 

brak 
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ALEJA NR 27: Aleja klonowa w Kulicach 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o52'45.9'' E 18o41'31.3'' / N 53o52'45.8'' E 18o41'45.2''  

Data prac terenowych 12 października 2014 r. 

  

Długość alei 0,2 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (droga nr 2820G) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 5,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 24 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,9 m 

Drzewa za rowem brak 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 
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Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 klon zwyczajny 10 238 100 10 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

gatunek Uwagi 

brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 28: Aleja kasztanowa w Kulicach 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o52'46.3'' E 18o41'48.8'' / N 53o52'36.3'' E 18o42'04.2''  

Data prac terenowych 12 października 2014 r. 

  

Długość alei 0,5 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215016G) 

Nawierzchnia asfalt Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 6,0 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 23 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 21 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 0,9 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,0 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
kasztanowiec zwyczajny 12 230 80 

15 
klon zwyczajny 3 210 20 

2 kasztanowiec zwyczajny 11 249 100 11 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek Uwagi 

Brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei zwarta pełna (ubytki 0-20%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 29: Aleja mieszana przy drodze Kulice – Rożental 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o53'36.9'' E 18o41'35.9'' / N 53o54'32.7'' E 18o41'19.1''  

Data prac terenowych 12 października 2014 r. 

  

Długość alei 1,8 km Zarząd drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (droga nr 2820G) 

Nawierzchnia asfalt Rów obecny na fragmentach alei 

Średnia szerokość między szpalerami 10,5 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 26 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 11 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 2,8 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 2,7 m 

Drzewa za rowem tak (pojedyncze) 

  

II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 
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1 

topola kanadyjska 31 306 67 

46 

topola osika 7 56 15 

klon zwyczajny 1 30 2 

klon jawor 2 43 4 

dąb szypułkowy 1 40 2 

jarząb szwedzki 1 10 2 

Jabłoń 1 80 2 

sosna zwyczajna 1 140 2 

lipa drobnolistna 1 30 2 

s2 

lipa drobnolistna 19 64 36 

53 

lipa szerokolistna 3 70 6 

klon zwyczajny 1 10 2 

klon jawor 5 17 9 

topola kanadyjska 14 321 26 

topola balsamiczna 10 216 19 

buk zwyczajny 1 70 2 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek Uwagi 

Brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei przerzedzona (ubytki 41-60%) 

Uwagi:  - 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 30: Aleja głównie lipowa w Pelplinie ul. Starogardzka 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o 55' 36.07'' E 18o 40' 24.9'' N 53o 55' 37.72'' E 18o 41' 7.41''  

Data prac terenowych 4 maja 2015 r. 

  

Długość alei 0,7 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215437G) 

Nawierzchnia asfalt Rów miejscami obecny 

Średnia szerokość między szpalerami 8 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 22 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 19 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,0 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,4 m 

Drzewa za rowem młode nasadzenia klonu jesionolistnego 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 

lipa drobnolistna 18 161 90 

20 klon zwyczajny 1 128 5 

klon jawor 1 122 5 

2 
lipa drobnolistna 11 159 85 

13 
klon zwyczajny 2 130 15 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek Uwagi 

Brak - 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony nadmierne 

Stan zachowania alei fragmenty (luki 61-80%) 

Uwagi:  cenna aleja 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

- - 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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ALEJA NR 31: Aleja głównie jesionowa w Ornasowie 

                

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Lokalizacja  N 53o 55' 35.14'' E 18o 44' 0.82'' N 53o 55' 46.07'' E 18o 43' 44.64''  

Data prac terenowych 4 maja 2015 r. 

  

Długość alei 0,5 km Zarząd drogi Gmina Pelplin (droga nr 215007G) 

Nawierzchnia gruntowa Rów brak 

Średnia szerokość między szpalerami 5,5 m 

Rozstaw drzew - szpaler 1 22 m 

Rozstaw drzew - szpaler 2 19 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 1 1,0 m 

Odległość drzew od  jezdni - szpaler 2 1,4 m 

Drzewa za rowem brak 
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II. DANE PRZYRODNICZE 

Skład gatunkowy 

szpaler gatunek drzewa 
liczba 
drzew 

średni 
obwód 

(cm)  

procentowy 
udział 

łączna 
liczba 

drzew w 
szpalerze 

1 
jesion wyniosły 13 162 81 

16 
klon zwyczajny 3 160 19 

2 
jesion wyniosły 10 204 83 

12 
klon zwyczajny 2 175 17 

Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty) 

Gatunek Uwagi 

wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum ochrona częściowa 

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea ochrona ścisła 

  

III. STAN OBIEKTU 

Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 
Zdrowy pień, właściwie ukształtowana forma pienna, w pełni prawidłowo 

ukształtowana i zdrowa korona 

dobry 
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość 

dobrze zachowana i/lub wykształcona korona 

Cięcia korony miejscami nadmierne  

Stan zachowania alei zwarta pełna (luki 0-20%) 

Uwagi:  brak 

  

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 

Gatunek  Ilość sztuk 

jesion wyniosły 40 

klon zwyczajny 10 

Liczba topól do zastąpienia: brak 

Istniejące formy ochrony przyrody (pomniki 
przyrody...)  

brak 

Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne 
...) 

brak 
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Aleje o szczególnych walorach przyrodniczych 

 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iż najbardziej cenne pod względem przyrodniczym są aleje 

z wiekowymi rodzimymi gatunkami drzew, szczególnie tworzonymi przez lipy, dęby, klony, jawory. 

Ważna jest też długość alei, czyli liczba tworzących ją drzew. W długich alejach z okazałymi drzewami 

liczba cennych gatunków grzybów i zwierząt jest znacząco większa. 

W gminie Pelplin pod tym względem wyróżnia się kilka przydrożnych zadrzewień. Bardzo dobrze 

zachowaną, niezwykle atrakcyjną wizualnie jest aleja przy drodze wojewódzkiej nr  230  Kursztyn – 

Janiszewo. Aleja rozciąga się na terenie dwóch gmin: Pelplin i Gniew. Tworzy ją niemal wyłącznie dąb 

szypułkowy, dzięki czemu aleja ma niezwykle dostojny wygląd. Drzewa są zachowane w dobrym 

stanie, co dodatkowo podnosi walory ekosystemowe i wizualne alei. 

W tej alei zinwentaryzowano największą liczbę gatunków chronionych. Występuje tu pachnica 

dębowa Osmoderma eremita, a także rzadkie gatunki porostów: odnożyca jesionowa Ramalina 

fraxinea, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca opylona Ramalina pollinaria, odnożyca 

kępkowa Ramalina fastigiata oraz kilka okazów brodaczki kępkowej Usnea hirta, która została 

zinwentaryzowana tylko w tej alei. 

Kolejną niemniej cenną aleją jest rosnąca przy drodze powiatowej nr 2821G Bielawki – Rombark. 

Znajduje się na terenie dwóch gmin: Pelplin i Morzeszczyn. Jest to aleja składająca się z kilku 

gatunków drzew. Występują w niej między innymi: klon zwyczajny, klon jawor, dąb szypułkowy, 

brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, topola balsamiczna, morwa biała i czarna. Jednak głównym 

gatunkiem tworzącym aleję jest lipa drobnolistna. Drzewa występujące w alei są zwykle w dość 

dobrym stanie. Często za pogorszenie stanu zdrowotnego drzew odpowiadają prowadzone w 

przeszłości nadmierne cięcia. W tej alei zinwentaryzowano siedem gatunków chronionych: pachnica 

dębowa Osmoderma eremita, wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnożyca jesionowa 

Ramalina fraxinea, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca opylona Ramalina pollinaria, 

odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata, szarzynka skórzasta Parmelina tiliacea. Tutaj 

zidentyfikowano także najokazalsze drzewa: dąb szypułkowy o obwodzie na wysokości 130 cm – 470 

cm, klon zwyczajny o obwodzie na 130 cm – 430 cm. 

Dużą wartość przyrodniczą ma również aleja przy drodze wojewódzkiej nr 229 Małe Walichnowy - 

Wielki Garc – Rudno. Tworzona głównie przez jesion wyniosły oraz lipę drobnolistną. Rosną tutaj 

również dwa buki zwyczajne, chociaż są one w niezbyt dobrym stanie. W tej alei rośnie także lipa o 

największym obwodzie – 430 cm. Zinwentaryzowane gatunki chronione to: pachnica dębowa 

Osmoderma eremita, wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnożyca mączysta Ramalina 

farinacea, odnożyca opylona Ramalina pollinaria, odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea, odnożyca 

kępkowa Ramalina fastigiata.  

Podobną wartość przedstawia aleja przy drodze powiatowej nr 2818G Lignowy Szlacheckie – Pomyje 

– Pelplin. Tworzona przede wszystkim przez klon zwyczajny i klon jawor. Zinwentaryzowano tutaj 

pięć gatunków chronionych porostów: wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnożyca 
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jesionowa Ramalina fraxinea, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca opylona Ramalina 

pollinaria, odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata oraz pachnicę dębową Osmoderma eremita. 

Klon zwyczajny i klon jawor są także głównymi gatunkami tworzącymi aleję przy drodze powiatowej 

Gręblin – Mały Garc. W niej, podobnie jak w poprzedniej alei, zinwentaryzowano pięć gatunków 

porostów: wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea, 

odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca opylona Ramalina pollinaria, odnożyca kępkowa 

Ramalina fastigiata i pachnicę dębową Osmoderma eremita. 

Pięć gatunków cennych porostów: wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca opylona Ramalina 

pollinaria, odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata, odnotowano także w alei  przy drodze 

wojewódzkiej nr 230 Pelplin – Rajkowy – Radostowo, jednak tutaj nie odnotowano obecności 

pachnicy dębowej. 

 

Lokalizacja proponowanych nasadzeń 

 

Drzewa przydrożne to cenne siedliska wielu rzadkich cennych gatunków zwierząt i grzybów. 

Zadrzewienia te mają wartość historyczną i krajobrazową. Dlatego ważne jest zachowanie alei w 

miejscach, gdzie jest to możliwe. Wskazane byłoby również zachowanie ciągłości istnienia alei i, w 

związku z tym, wprowadzanie nowych nasadzeń, które płynnie, po latach, zastąpią obecnie istniejące.   

Jednak nowe nasadzenia należy wykonywać w sposób przemyślany, z zachowaniem zasad 

gwarantujących bezpieczne funkcjonowanie użytkownikom dróg. W obecnych uwarunkowaniach 

uzasadnione jest tworzenie alei przy drogach mniej uczęszczanych, w możliwie dużej odległości od 

jezdni.  

W Gminie Pelplin szczególnie zaleca się nasadzenia przy drogach gminnych, np.:  

- droga nr 215021G w miejscowości Gręblin - dosadzenie szpaleru jesionu wyniosłego do istniejącego 

fragmentu alei;  

- droga nr 215003G na odcinku Gręblin – Rajkowy - nasadzenie alei lub szpaleru różnych gatunków 

drzew rodzimych;  

- droga nr 215006G na odcinku Nowy Dwór Pelpliński – Ropuchy - nasadzenie szpaleru dębów 

szypułkowych i bezszypułkowych w istniejącej alei oraz innych gatunków drzew rodzimych;  

- droga nr 215013G na odcinku Bielawki – Mysinek uzupełnienie alei gatunkami: lipa drobnolistna i 

szerokolistna, kasztanowiec zwyczajny oraz klon zwyczajny i klon jawor; 

- droga nr 215011G i 215012G w Rożentalu – dowolne rodzime gatunki. 
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Polecane są również nasadzenia przy drodze krajowej nr 91, ze względu na bezpieczne 

umiejscowienie drzew w dużym odstępie od jezdni, za rowem. Wzdłuż tej drogi zalecane są 

nasadzenia różnych gatunków drzew rodzimych oraz stopniowe zastępowanie nasadzeń topoli 

kanadyjskiej i topoli balsamicznej. 

Wskazane są nasadzenia, szczególnie w formie szpalerów, przy drogach polnych, gdyż ruch kołowy na 

nich jest znikomy, a nasadzenia jednostronne nie utrudniają przemieszczania się dużym maszynom 

rolniczym. Przykładowe miejsca to:  

- droga w osadzie Młynik – nasadzenie szpaleru lip drobnolistnych i szerokolistnych; 

- droga polna w Rudnie – zastąpienie nasadzeń topoli kanadyjskiej.  

Ponadto możliwe są nasadzenia przy drogach powiatowych:  

- droga nr 2818G na odcinku Lignowy Szlacheckie – Pomyje – Pelplin uzupełnienia alei gatunkami  

klon zwyczajny i klon jawor oraz zastąpienie topoli kanadyjskiej w miejscowości Pomyje;  

- droga gminna na odcinku Gręblin – Mały Garc dosadzenie pojedynczych sztuk klonów zwyczajnych i 

klonów jaworów;  

- droga nr 2820G na odcinku Kulice – Pelplin nasadzenia różnych gatunków drzew rodzimych; 

- droga 2716G w Rajkowach – dowolne rodzime gatunki. 

Przy drogach wojewódzkich zalecane są ewentualne uzupełnienia istniejących alei niż nasadzenia 

nowych: 

- droga 230 na odcinku Kursztyn – Pelplin - uzupełnienia gatunkami dąb szypułkowy i lipa 

drobnolistna oraz szerokolistna;  

- droga 229 na odcinku Małe Walichnowy – Wielki Garc – Rudno - nasadzenia różnych gatunków 

drzew rodzimych.  
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Miejsca konfliktowe 

 

Działania inwentaryzacyjne obejmowały również identyfikację alej potencjalnie konfliktowych. 

Miejsc, które mogą budzić niepokój mieszkańców, bądź użytkowników dróg, z powodu istniejącego 

lub mogącego się pojawić zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. 

Oczywistym jest, że miejsca rodzące najwięcej wątpliwości są tam, gdzie przy dużym natężeniu ruchu 

aleja rośnie blisko skrajni drogi. W związku z tym najtrudniejsze dla użytkowników dróg są zwykle 

drogi kategorii wojewódzkiej lub krajowej.  

W przypadku Gminy Pelplin nasadzenia przy drodze krajowej nr 91 nie stanowią zagrożenia dla ruchu  

drogowego, gdyż są wykonywane w znacznej odległości od jezdni, dodatkowo umiejscowione za 

rowem.  

Niestety aleje rosnące wzdłuż dróg wojewódzkich, rosną znacznie bliżej skrajni drogi, często poniżej 

jednego metra. Taka sytuacja niewątpliwie wymaga od kierowcy zachowania ostrożności i 

dostosowania prędkości do warunków. Jednak należy pamiętać również o tym, że drzewa są 

jednocześnie dobrym punktem odniesienia dla kierowcy, który może lepiej ocenić rzeczywistą 

prędkość pojazdu. 

W Gminie Pelplin drogą, która wymaga szczególnej uwagi jest droga wojewódzka nr 230 na odcinku 

Pelplin – Radostowo, w której, oprócz blisko usytuowanej alei, sytuację utrudnia także wyjątkowo zły 

stan nawierzchni jezdni. Powoduje to rzeczywistą trudność w sprawnym przemieszczaniu się tym 

odcinkiem. Z danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wynika, że planowany jest remont 

wskazanej drogi, co powinno pozytywnie wpłynąć na komfort podróżujących. Podczas prac należy 

jednak zadbać o to, żeby zachować, w miarę możliwości, istniejące zadrzewienia. 

Na pozostałych drogach wojewódzkich, a także na drogach powiatowych i gminnych nie 

zidentyfikowano podobnych problemów. Jednakże w zależności od potrzeb  i możliwości zaleca się 

wprowadzenie ograniczeń prędkości lub barier energochłonnych w pojedynczych miejscach, w 

których okaże się to uzasadnione. 
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