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Projekt „Drogi dla Natury” – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym, jako 

siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”. 

Celem ogólnopolskiej kampanii „Drogi dla Natury”, zainicjowanej w 2009 roku przez Fundację 

EkoRozwoju, jest ochrona drzew przydrożnych. 

Misją projektu jest odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych poprzez: podniesienie 

świadomości decydentów, społeczności lokalnych i społeczeństwa na temat ich znaczenia i funkcji 

jako siedlisk i zielonej infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania 

zadrzewień odpowiedzialnych władz. Działania takie przyczyniają się do zatrzymania spadku 

bioróżnorodności na obszarach wiejskich, w tym ochrony gatunków priorytetowych UE. Niniejsze 

opracowanie powstało dzięki wsparciu przez program LIFE+ Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Rozpoczęty w roku 2012 projekt obejmuje swoim zasięgiem docelowo 66 gmin w 9 województwach i 

obejmuje przygotowanie programów kształtowania zadrzewień. W jego ramach są także prowadzone 

szkolenia dla drogowców i samorządowców dotyczące tworzenia, utrzymania i diagnozowania stanu 

oraz wartości przyrodniczej alej, jak też działania edukacyjne.  

Projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień” jest realizowany przez Fundację 

EkoRozwoju wspólnie z partnerami regionalnymi: Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, 

Federacją Zielonych „Gaja” ze Szczecina, Stowarzyszeniem „Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca 

Polski” z Białegostoku oraz niemieckim partnerem – meklembursko – pomorskim oddziałem BUND 

w Schwerinie. 

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie www.aleje.org.pl, na której jest 

także dostępna elektroniczna wersja programu zadrzewieniowego.  

 

        Stowarzyszenie Eko- Inicjatywa                                                         Fundacja EkoRozwoju 

        ul. Miłosna 1                                                                                          ul.św.Wincentego 25A,C 

        82-500 Kwidzyn                                      50-252 Wrocław 

       www.ekokwidzyn.pl              www.fer.org.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.aleje.org.pl/
http://www.ekokwidzyn.pl/
http://www.fer.org.pl/
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1. Informacje ogólne o Gminie Stary Targ 

 

Gmina Stary Targ jest gminą wiejską, położoną w południowo – wschodniej części 

województwa pomorskiego, w powiecie sztumskim. Sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki 

Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole, Malbork. Przez jej teren przebiega ważny szlak drogowy: 

Malbork – Iława. Część południową gminy stanowią wyniesienia morenowe, zaś na północy 

rozciąga się nizinny obszar Żuław Elbląskich.   

W skład gminy wchodzi 14 sołectw, powierzchnia wynosi 14.104 km².  Gminę 

zamieszkuje  6 594 osób. Gmina Stary Targ to głównie gmina rolnicza, użytki rolne stanowią 

tu 81% powierzchni. Lesistość tego obszaru wynosi  zaledwie 9 %. Gmina posiada duży 

walor krajobrazowy w postaci licznych zadrzewień znajdujących się w krajobrazie 

rolniczym, nie tylko rosnących wzdłuż dróg, ale również wzdłuż cieków wodnych, kanałów, 

rowów.    

Na północy znajduje się rzeka Tejna, na południu Malborska Młynówka, tak zwany Kanał 

Juranda –  kanał wodny, który jest dopływem Nogatu  o długości 29,3 km, wypływający z 

jeziora Dzierzgoń. Kanał  ten został zaprojektowany i wykonany w latach 1280–1320 przez 

Krzyżaków. Dostarczał niezależnie wodę do zamku w Malborku.  Przepływa przez położone 

na południe od Malborka jezioro Dąbrówka. Stary Targ jest jedną z miejscowości przez którą 

ta rzeka przepływa aby dotrzeć do Malborka - gdzie kanał wpływa do Nogatu. 

 Część południowo - wschodnia  gminy charakteryzuje się większą lesistością w stosunku do 

reszty powierzchni. To właśnie w tej części występuje kompleks leśny Waplewski Las oraz 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora  Dzierzgoń  chroniący  północną część zlewni  

Jezioro Dzierzgoń ( jezioro występujące na terenie gminy Prabuty).  

Na terenie gminy Targ na uwagę zasługuje wieś Waplewo Wielkie, gdzie znajduje się dwór 

Sierakowskich wraz z pozostałościami dawnych zabudowań gospodarczych, rodową kaplicą 

grobową oraz z pięknym parkiem przypałacowym  z wieloma starymi okazami drzew. 

Drugim założeniem dworskim są Trankwice.  Przed wojną znajdował się tu budynek  

dworski (obecnie ruina) został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, na starszych 

fundamentach i częściowo ścianach. Najprawdopodobiej przebudowano wówczas i 

rozbudowano w kierunku północnym, istniejący tam, pochodzący z XVIII wieku dwór. Dwór 



 5 

wraz z położonym po jego zachodniej stronie parkiem, zajmował północną część zespołu 

folwarcznego. Na południe od niego usytuowany był czworobok zabudowy gospodarczej 

folwarku, a wieś folwarczna ciągnęła się wzdłuż drogi, w kierunku wschodnim. Park w stylu 

krajobrazowym założono w I połowie XIX wieku, wokół istniejącego wcześniej stawu, 

podzielonego groblą i XIX wieczym młynem wodnym. Staw o nieregularnym kształcie 

obiegała owalna aleja parkowa. Aleja była obsadzona lipami. Układ zieleni stanowiły grupy 

kasztanowców, lip, buków, wiązów i grabów. Wokół dworu nieregularnie rozmieszczono 

pojedyncze okazy kasztanowców, buków i lip. Ponadto, na układ zieleni składają się 

jednostronne lub obustronne obsadzenia większości dróg w zespole: głównej drogi 

dojazdowej do dworu - dębami, a pozostałych lipami, klonami i drzewami owocowymi. 

Obecnie ślady tych zadrzewień widoczne są wkrajobrazie. Do miejscowości biegnie z 

Bukowa piękna aleja dębowa pamiętająca czasy świetności dworu. 

 Miejscowość Stary Targ powstała na starym terenie osadniczym, zamieszkiwanym od 2500 

lat. W okolicy odnaleziono ślady pochówków z wczesnej epoki żelaza (650 - 125 p.n.e.) i z 

okresu rzymskiego (125-375 n.e.). W średniowieczu obszar ten zasiedlony był przez 

zachodniobałtyjskich Prusów. Wieś ta była wówczas zapewne osadą targową w związku z 

czym nazwano ją w 1323 r. Aldemork. 

W latach 1215-16 nastąpiło założenie przez biskupa misyjnego Prus Chrystiana parafii w 

Starym Targu. Osada ta została zniszczona prawdopodobnie w XIII w. Ponowne jej 

zasiedlenie, wraz z pierwszą lokacją wsi na prawie chełmińskim, przez komtura 

dzierzgońskiego Hermanna Schonberga, miało miejsce w latach 1271-1276. Znalazła się 

wówczas w granicach państwa krzyżackiego w komturii dzierzgońskiej. 

Około 1 km na północ od wsi, w dawnym folwarku Stary Targ został zawarty 26 

października 1629 r. znany z historii jako altmarski sześcioletni rozejm między Zygmuntem 

III a Gustawem Adolfem (dzięki pośrednictwu Francji). Na jego mocy Szwedzi zatrzymali 

Inflanty na północ od Dźwiny i Ekwiszty oraz porty w Prusach Książęcych, z wyjątkiem 

Królewca; Sztum, Malbork i Iławę oddano w zarząd elektorowi brandenburskiemu. 
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2. Przegląd zadrzewień gminy Stary Targ (wraz z  dokumentacją 

fotograficzną).  

 

2.1 Metodyka przeglądu zadrzewień przydrożnych.   

 

Zbiór danych na temat zadrzewień przydrożnych gminy poprzedzony został przeglądem 

dostępnych materiałów fotogrametrycznych (zasoby serwisu geoportal.gov.pl oraz 

maps.google.pl) oraz przeprowadzoną w urzędzie gminy ankietą na temat zadrzewień. W 

wyniku tej analizy ustalono lokalizację zadrzewień liniowych występujących na terenie 

gminy, ich punkty charakterystyczne i długości odcinków, na których występują. 

Z tak przygotowanym szkicem terenu gminy przystąpiono do prac terenowych, które 

przeprowadzono w 2014 roku okresie od lipca do końca października. Okres zbioru 

danych pokrywa się w okresem wegetacyjnym i szczytem aktywności życiowej 

większości interesujących gatunków zasiedlających zadrzewiania przydrożne. 

W ramach prac terenowych zbierano informacje dotyczące poszczególnych 

zadrzewień przydrożnych, weryfikując ich istnienie, stan i skład drzewostanu, stan 

zachowania, zwarcie drzewostanu, szerokość pasa drogowego, odległość drzew 

(szpalerów) od krawędzi jezdni, rozstaw szpalerów itd. Ponadto zbierano informacje o 

obecności walorów kulturowych, krajobrazowych, przyrodniczych. Ważnym elementem 

inwentaryzacji były poszukiwania rzadkich i chronionych gatunków występujących w 

obrębie alei. Z uwagi na rozległy zakr

 zielnym i grzybom. 

 

Dodatkowo w lipcu – sierpniu 2014r. prowadzono badania na obecność występowania  

Pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) z wykorzystaniem pułapek feromonowych.  

 

Karta do zbioru danych w terenie została załączona poniżej w punkcie 2.2. Zebrane dane 

terenowe były podstawą do przygotowania ankiet alejowych, które znajdują się w 

punkcie 2.3 
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2.2 Wzór terenowej ankiety alejowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raptularz terenowy  inwentaryzacji przyrodniczej alei –
projekt  „Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewień”.

* - zakreśl właściwe **- jeśli istnieje

data prac terenowych: Zbierający dane:

I. OPIS OGÓLNY

Gmina:

Lokalizacja

Zarząd*: gmina powiat województwo krajowa prywatna

Nawierzchnia*: asfalt bruk gruntowa Inna:.................................. rów*:  Str 1.  /  Str 2.

Szerokość między szpalerami [m] Śr: I. II. III. IV.

Szpaler.1 Śr: I. II. III. IV. V.

Szpaler.2** Śr: I. II. III. IV. V.

Szpaler.3** Śr: I. II. III. IV. V.

Szpaler.4** Śr: I. II. III. IV. V.

Szpaler.1 Śr: I. II. III. IV.

Szpaler.2** Śr: I. II. III. IV.

Szpaler.3** Śr: I. II. III. IV.

Szpaler.4** Śr: I. II. III. IV.

II. DANE PRZYRODNICZE

Skład gatunkowy

gatunek Szpaler.3 Szpaler.1 Szpaler. 2 Szpaler. 4 Obwód/śr.obwód

Liczba drzew

% drzew w alei

Uwagi:

Długość [km]

Rozstaw drzew 
[m]

Odległość szpalerów od  jezdni 
[m]

Drzewa za rowem:   tak / nie *
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Występowanie gatunków chronionych (rośliny, zwierzęta, grzyby-porosty)

stwierdzona lokalizacja symptomy potenc. siedl. uwagi

pachnica dębowa TAK/ NIE

III. STAN OBIEKTU

Stan zdrowotny drzew*

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

dobry

dostateczny

zły

zróżnicowany stan od bardzo dobrego do złego

Cięcia korony*: brak prawidłowe nadmierne dewastacyjne

Stan zachowania alei*

Opis stany ubytki w %

uwagi:

zwarta pełna 0-20%

zwarta z lukami 21-40%

przerzedzona 41-60%

fragmenty 61-80%

ślady 81-99%

różny kilka powyższych

IV. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE

Liczba i gatunki drzew do posadzenia

Gatunek 

Ilość szt.

Liczba topól do zastąpienia:

nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pnia, zdrowa, dość dobrze 
zachowana i/lub wykształcona korona

znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana korona, nadmiernie lub dewastacyjne 
cięta korona

rozległa uszkodzenia pnia i korony, zasychanie konarów, obecność organizmów pasożytniczych, 
zaburzona statyka drzewa

Istniejące formy ochrony przyrody (np.. pomniki przyrody) Walory kulturowe (kapliczki, założenia folwarczne itd..)
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2.3. Ankiety zinwentaryzowanych alej na terenie gminy Stary Targ. 

 

Uwaga! Kierunek przebiegu drogi wpisany w kartach  jest ważny, wskazuje 

szpaler nr 1 będący po stronie prawej do wskazanego kierunku przebiegu drogi  

i szpaler  nr 2 jako znajdujący się po stronie lewej do wskazanego kierunku 

przebiegu drogi.  

 

Skróty nazw drzew znajdujące się w ankietach: 

 

Brz – brzoza brodawkowata, Betula verrucosa 
Db – dąb szypułkowy Quercus robur 

Db czer – dąb czerwony, Quercus rubra 

Gb – grab zwyczajny, Carpinus betulus 
Js – jesion wyniosły, Fraxinus excelsior 

Jw – jawor, Acer pseudoplatanus 

Kasz – kasztanowiec, Aesculus hippocastani 

Kl – klon zwyczajny, Acer platanoides 

Jb – jarząb sp. Sorbus L. 

Lp – lipa drobnolistna, Tilia cordata 

Ol – olcha czarna, Alnus glutinosa 

Os – osika, Populus tremula 

Rb – robinia akacjowa, Robinia pseudoaccacia 

So – sosna pospolita, Pinus silvestris 

Tp kult –  odmiany uprawne nierodzimych 
topól, głównie kanadyjskich, Populus x canadensis 

Wb – wierzba, Salix sp. 

Wz – wiąz, Ulmus sp. 

posp – pospolity/a 

zw – zwyczajny/a 
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2.5. Mapa gminy Stary Targ z lokalizacją zinwentaryzowanych alej.  
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Droga nr  1 lokalizacja/ przebieg:  Brzozówka-Telkwice 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie  

Nr GPS p.N53°46’55,4” E 19°31’30,1” i k. N 53°57’32,2” E 19°12’37,4” 

Długość/Nawierzchnia 1,8km/ gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 nieregularny 

Szpaler  2 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 106 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Jb 1szt(1%); Gr 2szt.(3%); Gb 24szt.(44%); Kasz 1szt.(1%); Js 
26szt.(48%); Lp 2szt. (3%). 

56szt. 

2 
 
 

Gb 5szt.(10%); Js 37szt.(76%); Lp 7szt.(13,5%); Wb 1szt.(0,5%) 50szt. 

Obwód 
(średnia) 

182cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Jb 120cm; Gr 92cm; Gb 143cm; Kasz 170cm; Js 88cm; Lp 
143cm; Wb 515cm  

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Fragmenty alei.  Miejscami droga bez drzew np.ze zjazdu z drogi nr 
515odcinek ok. 200m bez drzew.  
Sama aleja o bardzo zróżnicowanym  charakterze. Przy końcu alei w 
pobliżu wsi Tekwice bardzo gęste nasadzenia jesionowe w domieszce z 
lipą, drzewa rosną w odstępach 1m. Natomiast na początku aleja z 
dużymi lukami pomiędzy drzewami.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Głównie prawostronne uzupełnienie  łącznie - 50 szt. (grab zwyczajny , 
jesion wyniosły). 

Inne zabiegi - 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 
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Uwagi:  

Dokumentacja fotograficzna: 
 

 
Piękny okaz wierzby (obwód 515cm) na poczatku alei. 
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Miejscami aleja z dużymi 

lukami.  

W miejscowości Telkwice gęsto rosnące jesiony i lipy.  
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Krzyż w Telkwicach. 
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Droga nr  2    lokalizacja/ przebieg:  Telkwice-Bukowo 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°57’36,4” E19°12’40,1” i k.N53°58’12,6” E 19°12’23,8” 

Długość/Nawierzchnia 1km / bruk/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 9,6m 

Szpaler  2 9,6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2m 

Szpaler 2 0,9m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 105 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 17szt.(37%); Lp 12szt.(26%); Gb 5szt.(11%); Kl 8szt.(17%); Bk 
1szt. (2%); Kasz 3szt.(7%);  

46szt. 

2 
 
 

Js 4szt.(8%); Lp 35szt.(59%); Gb 16szt.(27%); Kasz 2szt.(3%); Tp 
kult 2szt.(3%) 

59szt. 

Obwód 
(średnia) 

164cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 175cm; Lp 236cm; Gb 183cm; Kl 50cm; Kasz 172cm;  
Tp kult 170cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dobry. Jedno drzewo  - lipa, w alei suche. 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta aleja z lukami.  We wsi Telkwice brak alei. Jest miejsce na 
utworzenie przynajmniej jednostronnego szpaleru.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

40 szt. Lipa drobnolistna- utorzenie w miejscowości Telkwice szpaleru i 
uzupełnienie luk w alei.  
 

Inne zabiegi 
 

Monitoring suchego drzewa – ewentualnie usunięcie.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  

 



 17 

Dokumentacja fotograficzna  
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Kapliczka w miejscowości Telkwice 
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Droga nr  3    lokalizacja/ przebieg:  Bukowo - Jordanki 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N 53° 58’13.12” E 19°12’23.48” i k. N 53°59’02,1” E19°10’58,5” 

Długość/Nawierzchnia 2,4km /asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 nieregularny 

Szpaler  2 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2m 

Szpaler 2 2m 

Drzewa za rowem tak 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 53 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Db  3szt.(10%); Lp 8szt.(28%); Rb 1szt.(3,5%); Js 12szt. (41%); Kl 
1szt.(3,5%); Jw 2szt.(7%); Tp kult 1szt.(3,5%); Gr 1szt.(3,5%) 

29 szt. 

2 
 
 

Db szyp 2szt.(8%); Lp 12szt.(50%); Js 10szt.(42%);  24szt. 

Obwód 
(średnia) 

118cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Db 135cm; Lp 97cm; Js 107; Kl 110cm; Jw 100; Tp kult 130; 
Gr 150 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Ślady alei. Wzdłuż drogi występują odcinki  z drzewami jak i duże 
fragmenty drogi pozbawione drzew. Miejscami rosna gęste 
zakrzaczenia utworzone z takich gatunków jak :tarnina, głogi, kruszyna, 
czarny bez.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Łącznie 300szt. gatunków: Lp, Js, Db szyp. 
W pasie drogowym po obu stronach jest miejsce na odtworzenie alei i 
nowe nasadzenia. 

Inne zabiegi 
 

Isniejące zakrzaczenia należy utrzymać  jako ważny element 
różnorodności przyrodniczej. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Fragmenty drogi z pojedynczymi drzewami. Szeroki pas drogowy umożliwia tutaj nasadzenia. 
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Droga nr   4   lokalizacja/ przebieg:  Bukowo - Trankwice 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’18,3” E19°13’11,0” i k. N53°58’10,5” E19°14’14,5” 

Długość/Nawierzchnia 1,6km / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 7m 

Szpaler  2 7m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1,2m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 85 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Db 33szt.(92%); Lp 3szt.(8%) 36szt. 

2 
 
 

Db 46szt.(94%); Lp 1szt.(2%); Db cz.2szt.(4%) 49szt. 

Obwód 
(średnia) 

228cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Db 290cm; Lp 163cm; Db cz. 230cm  

Występowanie gatunków chronionych    
 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry. Niektóre dęby maja okazałe rozmiary stwierdzono dąb 
szyp. o obwodzie 480cm.  

 
Stan zachowania alei 
 

Bardzo ładna aleja dębowa. Aleja zwarta z lukami. Poczatek drogi na 
długości ok. 400m bez drzew.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Lewa strona drogi od zjazdu z drogi powiatowej ,na odcinku 400 
metrów jest miejsce na nowe nasadzenia.  
40szt. – dęby.  
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 
 

 
 
 

 
 
Na pierwszym planie dąb szypułkowy o obwodzie 480cm.  
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Droga nr    5  lokalizacja/ przebieg:  Jordanki - Szropy 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°59’07,1” E19°10’52,0” i k.53°59’12,1” i E19°09’51,9” 

Długość/Nawierzchnia 1,7km/asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 8m 

Szpaler  2 8m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,8m 

Szpaler 2 0,8m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 155 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 54szt.(72%); Gb 19szt.(25%); Kasz 2szt.(3%) 75szt. 

2 
 
 

Lp 62szt.(78%); Gb 17szt.(22%);Js 1szt.(1 %) 80szt. 

Obwód 
(średnia) 

160cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 195cm; Gb 117cm; Kasz 177cm; Js 150cm 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Ładna, zwarta i pełna aleja. Miejscami pomiędzy drzewami oraz w 
lukach zakrzaczenia: tarnina, wierzby. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotgraficzna: 
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Krzyż w Jordankach 
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Droga nr  6    lokalizacja/ przebieg:  Szropy - Grzymały 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p. N 53°59’10,3” E19°09’06,0” i k. N 53°58’57,4” i E 19°07’11,5” 

Długość/Nawierzchnia 2,0km / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m  

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,75m 

Szpaler 2 0,75m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 81 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Gb 4szt.(11%); Js 9szt.(25%); Lp13szt.(36%); Tp kult 9szt.(25%);  
Jw 1szt.(3%) 

36 szt. 

2 
 
 

Gb 12 szt.(27%); Js 10szt.(22%); Lp 20szt.(44%); Jw 3szt.(7%) 45 szt. 

Obwód 
(średnia) 

145cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Jw 153cm; Lp 162cm; Js 137cm; Gb 125cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja na dwóch odcinkach drogi zachowana jako zwarta, pełna. 
Pomiędzy tymi odcinkami isnieje fragment drogi bez alei.  
Od wsi Grzymała na odcinku ok. 400m aleja jesionowa. Dalej droga bez 
drzew aż do skrzyżowania w kierunku na łozę. Od skrzyżowania do 
Szrop aleja grabowo – lipowa. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

 
Łącznie 150drzew, gatunki: Js, Lp, Gb. Na odcinku pozbawionym drzew  

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  
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Droga nr 7     lokalizacja/ przebieg:  Szropy - Łoza 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°59’12,7” E19°08’21,7” i E53°59’52,0” E19°07’28,8” 

Długość/Nawierzchnia 1,5km / bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 9,5m 

Szpaler  2 9,5m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 233 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 93szt.(74%); Gb 24szt.(19%); Js 7szt.(5%); Jb 2szt.(2%) 126 szt. 

2 
 
 

Lp 80szt.(75%); Gb 24szt.(22%); Js 2szt.(2%); Jb 1szt.(1%) 107 szt. 

Obwód 
(średnia) 

181cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 215cm; Gb 162cm; Js 167cm; Jb 180cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Piękna, zwarta aleja. Wiadać prowadzona pielęgnację polegającą 
m.in. na wyprowadaniu drzew w lukach alejowych alejowych z 
samorośli drzew. 
W ponad 30% drzew wypróchnienia spowodowane dawnymi 
cięciami konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstajacego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr   8   lokalizacja/ przebieg:  Łoza - Lasy 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N 53°59’57.89” E19°7’55.98”  k. N53°55’08,0” E19°20’49,0” 

Długość/Nawierzchnia 1,5km / bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 7m 

Szpaler  2 7m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 244 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 21szt.(18%); Kasz 1szt.(1%); Js 1szt.(1%); Gb 92szt.(79%); 
Wb 1szt.(1%) 

116szt. 

2 
 
 

Lp 33szt.(26%); Js 2szt.(2%); Gb 88szt.(69%); Wb 5szt.(4%) 128szt. 

Obwód 
(średnia) 

186cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 220szt; Kasz 120szt; Js 205cm; Gb 171; Wb 13cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Piękna, zwarta pełna aleja.  
50% drzew z dziuplami. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

8 sztuk – Gb uzupełnienia w lukach.  
 

Inne zabiegi 
 

Za wsią Lasy, droga już bez drzew. Rosną pojedyncze wierzby, 
zarośla wierzbowe. Jest tu miejsce na posadzenie lewostronnego 
szpaleru wierzb ok.40 sztuk.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi: Jedna z piękniejszych alej w gminie Stary Targ. 
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Za miejscowościa Lasy brak alei, jedynie zakrzaczenia wierzbowe. Jest tu miejsce na 
utworzenie lewostronnego szpaleru wierzbowego.  
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Krzyż w miejscowości Łoza 
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Droga nr  9    lokalizacja/ przebieg:  Szropy – Śledziówka Wielka 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N 53°59’46,07” E 19°09’56,86” i k. N 54°00’41,2” E 19°12’2,99” 

Długość/Nawierzchnia 4,2km / bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 2,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 406 
 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 206 szt.(90%);Gb 11szt.(4,5%); Jb 1szt. (0,5%); Tp kult 2szt.(1%); 
Js 7szt.(3%); Kl 1szt.(0,5%); Db 1szt.(0,5%) 

229 szt. 

2 
 
 

Lp 157szt.(89%); Gb 12szt. (7%); Jb 3szt.(2%); Jw 1szt.(0,5%);  
Js 3szt.(2%); Kasz 1szt.(0,5%) 

177 szt. 

Obwód 
(średnia) 

227cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 223cm; Gb 156cm; Jb 200cm; Jw 150cm; Tp kult 
350cm; Js 215cm; Kl 24ocm; Db 260cm; Kasz245cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa  Osmoderma eremita  
Mąkla tarniowa Evernia prunastri, Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 
 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja zwarta, pełna za zabudowaniami Szropy kol.  Aż do  granicy gminy. 
Dalej  ma ciągłość z aleją na terenie gminy Stare Pole.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

50 sztuk, Lp , od skrzyżowania z drogi Szropy – Złotowo do skrz. Szropy 
kol. Rosnie jedynie 8 drzew, resztki po alei – można odtworzyć tutaj 
aleję.  
  

Inne zabiegi 
 

Wymagany systematyczny monitoring pod kątem bezpieczeństwa ruchu 
na drodze. Wykonywanie pielęgnacji – zdejmowanie pojawiającego się 
posuszu.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 
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Uwagi: / Walory kulturowe 

 
Kapliczka w miejscowości  Śledziówka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja fotograficzna drogi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok ogólny na aleję  
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Droga nr 10    lokalizacja/ przebieg:  skrzyżowanie Szropy kol. – Szropy Niziny 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p. N 53°59’46,2” E 19°09’55,6” i k. N 54°00’17,8” E 19°09’39,2” 

Długość/Nawierzchnia 1,6km / bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6,8m 

Szpaler  2 5,8m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 2,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt.  98 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 25szt.(58%); Gb 11szt.(26%); Jw 1szt.(2%); Kasz 6szt. (14%) 43szt. 

2 
 
 

Lp 51szt.(93%); Gb 4szt.(7%) 55szt. 

Obwód 
(średnia) 

189cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 226cm; Gb 160cm; Jw 150cm; Kasz 220cm 

Występowanie gatunków chronionych    
 
Pachnica dębowa  Osmoderma eremita – stwierdzona  
Mąkla tarniowa Evernia prunastri, 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta, pełna aleja do wsi Szropy Niziny. We wsi droga bez charakteru 
alejowego – pojedyncze drzewa przy posesjach. Za wsią wzdłuż pól 
zakrzaczenia. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

Wymagany systematyczny monitoring pod kątem bezpieczeństwa ruchu 
na drodze. Wykonywanie pielęgnacji – zdejmowanie pojawiajacego się 
posuszu.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna drogi: 
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Droga nr  11    lokalizacja/ przebieg:  Szropy-kierunek W – w pola  

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’40,7” E 19°08’52,6” k. N 53°58’42.76” E19°8’12.5” 

Długość/Nawierzchnia 0,5km / gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m 

Szpaler  2 10m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1,5m 

Szpaler 2 1,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt.  42 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 19szt. (100%) 19szt. 

2 
 
 

Lp 23 szt.(100%)  23 szt. 

Obwód 
(średnia) 

215cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

LP 215cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Mąkla tarniowa Evernia prunastri, Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dostateczny 

 
Stan zachowania alei 
 

Fragmenty dawnej alei prowadzącej do drogi krajowej nr 515. Aleja 
występuje tylko na krótkim odcinku 350m. Dalej droga z zakrzaczeniami 
bądż z woranym polem uprawnym – rzepakiem.  
Drzewa z nadmiernymi cięciami bocznych konarów. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  

Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr 12 lokalizacja/ przebieg:  Zielonki – kierunek S – droga  śródpolna 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’27.97” N19°9’34.22” k. N53°58’12.28” E19°9”16.44” 

Długość/Nawierzchnia 0,5km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1  

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 35 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Tp kult 35szt.(100%) 35szt. 

Obwód 
(średnia) 

150cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Tp kult 150cm 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarty szpaler z lukami 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

10 sztuk – Lp drobn jako uzupełnienie luk 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi: Szpaler tworzy nasadzenia śródpolne, niewykluczone że rosną na dawnej drodze 
prowadzącej do dworu w Zielonce.  
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Dokumentacja fotograficzna 
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Droga nr  13 lokalizacja/ przebieg:  Zielonka- Jodłówka 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’31,2” E19°09’54,00” i k N 53°58’4.96”  E19°11’5.16” 

Długość/Nawierzchnia 1,9km/asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 nieregularny 

Szpaler  2 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2,5m 

Szpaler 2 2m 

Drzewa za rowem tak/nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 61 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 7szt.(54%); Wb 3szt.(23%); Tp kult 3szt.(23%);  13szt. 

2 
 
 

Js 14szt.(29%); Tp kult 31szt.(65%); Kl 3szt.(6%) 48szt. 

Obwód 
(średnia) 

129cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 160cm; Wb 200cm; Tp kult 187cm; Kl 127cm 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Stan zdrowaotny drzew zróznicowany, kilkanaście topól w złym stanie – 
podpalone.  Kilka drzew z nadmiernymi cięciami duzych konarów. 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja zachowana fragmentarycznie, jesiony rosną tuż za wsią Zielonka, 
dalej topole i wierzby. 
Miejscami, w lukach pomiędzy drzewami odrosty wierzb, zakrzaczenia.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Łącznie 50 – 60 drzew: Jesion, klon lub jarząb 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  

 
Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr  14    lokalizacja/ przebieg:  Zielonki-  droga w pole kierunek NE 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’39,6” E19°09’53,8” i k. N53°58’47,5” E19°10’11,3” 

Długość/Nawierzchnia 0,6km / gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 5m 

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 0,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 43 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 23szt.(100%) 23 szt. 

2 
 
 

Js 19szt.(95%); Kl 1szt.(5%) 20szt. 

Obwód 
(średnia) 

245cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 295cm; Kl 195cm  

Występowanie gatunków chronionych    
Mąkla tarniowa Evernia prunastri, Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea, Odnożyca kępkowa 
Ramalina fastigiata, Odnożyca mączysta Ramalina farinacea. 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dostateczny. Na kilku drzewach ślady po dawnych cięciach dużych 
konarów- zaburzających statykę. 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta aleja z lukami. Aleja całkowicie nieprzejezdna. Gęste i liczne 
zakrzaczenia  głównie tarniny, głogów, czarny bez, podrosty klonów, 
jesionów. Aleja kończy się w polu, dalej brak alei- występują jedynie 
zakrzaczenia.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Z uwagi na gęste zakrzaczenia nie są możliwe dosadzenia nowych 
drzew.  
 

Inne zabiegi 
 

Utrzymanie pasa zakrzaczeń jako ważnego elementu bioróżnorodności 
terenu rolniczego. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

 

Uwagi: Od strony pól w paru miejscach podorane korzenie drzew. Również ślady niszczenia 
zakrzaczeń tarniny rosnącej w alei. Aleja jest dawną aleja prowadzącą do majątku w Zielnonkach. 
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Dokumentacja fotograficzna:  
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Droga nr   15   lokalizacja/ przebieg:  Zielonki – droga polna równoległa do drogi do Jodłówki 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’31,9 E19°09’28,6” i k.N53°58’01,5” E19°09’54,6” 

Długość/Nawierzchnia 1km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 8m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 57 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 53szt.(93%); Js 4szt.(7%) 57szt. 

Obwód 
(średnia) 

241cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 192cm; Js 290cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita; Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea; Mąkla tarniowa 
Evernia prunastri. 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dobry. Lipy dawniej podkrzesywane i kształtowano im korony. Teraz z 
wieloma odrostami wychodzącymi z  pni.  

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarty pełen szpaler.  Szpaler lip kończą 4 jesiony, w śród nich jeden z 
dudą w środku i stanowiskiem pachnicy. 
 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

20 szt. Lp – uzupełnienie luk. 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi:  Aleja kończy się w polu –dalej  brak nawet  zakrzaczeń.  Aleja należała do układu dawnych 
dróg prowadzących do majątku w Zielonkach.  
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Jesiony wyniosłe  kończące zadrzewienia przy drodze. 
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Stanowisko pachnicy w jesionie wyniosłym . 
 

 
 
Pozostałości z majątku w Zielonkach widoczne z badanej drogi. 
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Droga nr  16   lokalizacja/ przebieg:  Jordanki – kierunek Śledziówka 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p. N53°59’07,1” E19°10’52,3” i k.N53°59’25,9” E19°11’09,5” 

Długość/Nawierzchnia 0,7km/ bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 5m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,8m 

Szpaler 2 2m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 115 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 42szt.(76%); Gb 12szt.(22%); Jw1 szt.(2%) 55szt. 

2 
 
 

Lp 30szt.(50%); Gb 29szt.(48%); Jw 1szt.(2%) 60szt. 

Obwód 
(średnia) 

177cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 196cm; Gb 150cm; Jw 185cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa  Osmoderma eremita   

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

Stan zachowania alei 
 

Piękna zwarta, pełna aleja lipowo- grabowa.  W ponad 50% drzew 
wypróchnienia spowodowane dawnymi cięciami konarów bocznych. 
Miejscami niewielkie zakrzaczenia tarniny w lukach pomiędzy 
drzewami. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  Aleja zachowana jedynie na odcinku 700m drogi, dalej w kierunku Jordanki brak drzew, 
wystepują jedynie zakrzaczenia, głównie tarniny. 
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Dokumentacja fotograficzna: 
 

 
 

 
 
 

Widok na aleję 
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Fragment drogi z zakrzeczeniami.  
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Droga nr  17   lokalizacja/ przebieg:  Zielonki-kierunek E – droga śródpolna 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’31,4” E19°09’53,8” k. N53°58’30.7” E19°10’12.51” 

Długość/Nawierzchnia 0,3km/ gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 18m 

Szpaler  2 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2m 

Szpaler 2 2m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 23 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 12szt.(75%); Kl 3szt.(19%); Wb 1szt.(6%) 16szt. 

2 
 
 

Js 7szt.(100%) 7szt. 

Obwód 
(średnia) 

260cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 152cm; Kl 330cm; Wb 300cm 

Występowanie gatunków chronionych    
 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dobry.  

 
Stan zachowania alei 
 

Fragmenty dawnej alei  prowadzącej do majątku w Zielonkach. Obecnie 
droga nieprzejezdna, Miejscami pomiędzy drzewami luki ok. 30m 
pomiędzy którymi rosną gęste zakrzaczenia tarniny, leszczyny, podrosty 
drzew.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Ze względu na zakrzaczenia nie ma miejsc do nasadzeń nowych drzew. 
 

Inne zabiegi 
 

Utrzymanie pasa zakrzczeń jako ważnego elementu zwiększającego 
bioróżnorodność agrocenoz.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr  18 lokalizacja/ przebieg:  Tropy Sztumskie – Kościelec-granica gminy 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS P. N53°57’12.29” E19°11’28.39” i k. N53°59’41,9 E 19°13’36,1” 

Długość/Nawierzchnia 5,3km / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 7m 

Szpaler  2 7m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 0,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 732 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 353szt.(98%); Jb 1szt.(0,5%); Gb 1szt.(0,5%); Js 2szt.(0,5%); Kl 
1szt.(0,5%) 

358szt. 

2 
 
 

Lp 362szt.(97%); Jb 6szt.(1,5%); Gb 6szt.(1,5%) 374szt. 

Obwód 
(średnia) 

150cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 279cm; Jb 137cm; Gb 148cm; Js 135cm; Js 135cm; Kl 
50cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Jest to ładna, zwarta, pełna wleja, z niewielkimi lukami. Od 
miejscowości Tropy Sztumskie do Bukaowa, w alei rosną piękne stare 
lipy o obwodach 380-390cm. Od Bukowa do Kościelca w alei przewaga 
młodszych lip o mniejszych obwodach. Brak starych drzew.  
W ponad 30% drzew wypróchnienia spowodowane dawnymi cięciami 
konarów bocznych. 
Miejscami w alei spro zakrzaczeń tarniny, głogu, róży, czarnego bzu.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 



 62 

 

Uwagi:  

 
Dokumentacja fotograficzna:  
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Kapliczka za miejscowością Bukowo 
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Droga nr  19   lokalizacja/ przebieg: Kościelec - Pozolia 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N 53°59’14,2” E 19°13’38,4” i k.N 53°59’14,8” E 19°14’36,4” 

Długość/Nawierzchnia 1km / jumby  

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m 

Szpaler  2 10m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 54 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 11szt.(52%); Jw 3szt.(14%); Db 1szt.(5%); Tp kult 5szt.(24%); Kl 
1szt.(5%);  

21szt. 

2 
 
 

Js 20szt.(61%); Jw 7szt.(21%); Tp kult 3szt.(9%); Kl 1szt.(3%); Wb 
1szt.(3%); Rb 1szt.(3%) 

33szt. 

Obwód 
(średnia) 

165cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 142cm; Jw 107cm; Db 140cm; Tp kult 213cm; Kl 115cm; 
Wb 250cm; Rb 190cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
-  

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Zróżnicowany. Kilka drzew z wyraźnymi uszkodzeniami mechanicznymi 
kory pnia oraz z nadpalonymi pniami. Inne zaś drzewa w stanie bardzo 
dobrym i dobrym.  

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja przerzedzona, z dużymi lukami.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Uzupełnienie luk w alei:  
Strona prawa – łącznie 50szt drzew: Kl, Jw,  Js 
Lewa strona- łącznie 30szt. drzew: Kl, Jw, Js 

Inne zabiegi 
 

Monitoring i pielęgnacja uszkoszonych drzew, - ewentualne usunięcie 
drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi: Rb- Robinia pseudoakacja 
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr  20  lokalizacja/ przebieg:  Trankwice – kierunek Ramoty 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’09,8” E19°14’15,9” i k. N53°57’18,0” E19°14’15,6” 

Długość/Nawierzchnia 1,8km / gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 nieregularny 

Szpaler  2 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 180 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Dąb 90szt.(88%); Bk 3szt.(3%); Kl 3szt.(3%); Jw 1szt.(1%); Wz 
1szt.(1%); Lp 1szt.(1%); Os 3szt.(3%) 

102szt. 

2 
 
 

Db 65szt.(83%); Bk 1szt.(1%); Wz 2szt.(2%); Gb 5szt.(7%); Os 
5szt.(7%) 

78szt. 

Obwód 
(średnia) 

136cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Db 190cm; Bk 301cm; Kl 77cm; Jw 50cm; Wz 117cm; Gb 
103cm; Os 117cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Wepa marmurkowana Protaetia marmorata, Mąkla 
terniowa Evernia prunastri, Odnożyca mączysta Ramalina farinacea 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny drzew dobry 

Stan zachowania alei 
 

Jest to stara śródpolna aleja, zwarta z lukami. Obecnie miejscami 
trudna do przejechania. Pomiędzy drzewami bardzo dużo zakrzaczeń: 
tarnina, głóg, czarny bez, trzmielina; duża ilość podrostów drzew: 
dębów, klonów. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Z powodu zakrzaczeń nie ma możliwości dosadzenia nowych drzew, 
natomiast można wyprowadzić drzewa alejowe z rosnących tam 
podrostów drzew.  

Inne zabiegi 
 

Należy utrzymać rosnące tam zakrzaczenia jako bardzo ważny element 
bioróżnorodności terenów rolniczych.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  Droga jest poostałością sieci dawnych dróg prowadzących do majątku w Trankwicach. 
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Dokumentacja fotograficzna  
 

 
 
Widok na aleję od strony wsi Trankwice 
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Droga nr  21  lokalizacja/ przebieg:  Trankwice – kierunek Pozolia 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’23,5” E19°14’26,6” i k.N 53°58’50,3” E 19°14’42,6” 

Długość/Nawierzchnia 0,8km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 15m 

Szpaler  2 16m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 65 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Wz 5szt.(15%); Db14szt.(43%); Gb 2szt.(6%); Lp 8szt.(24%); Kl 
2szt.(6%); Jw 1szt.(3%); Wb 1szt.(3%) 

33szt. 

2 
 
 

Wz 3szt.(9%); Db szyp 19szt.(60%); Lp 7szt.(22%); Kl 2szt.(6%); Jw 
1szt.(3%)) 

32szt. 

Obwód 
(średnia) 

192cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Wz 157cm; Db 253cm; Gb 140cm; Lp 255cm; Kl 100cm; Jw 
118cm; Wb 320cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa  Osmoderma eremita 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny drzew Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja przerzedzona. Jest to śródpolna aleja, przy trudno przejezdnej 
drodze. Aleję tworza piękne, stare dęby pomiędzy którymi rosną gęste 
zakrzaczenia tarniny, głogów, czarnego bzu, kruszyny oraz podrostów 
drzew.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Ze względu na gęste zakrzaczenia nie ma możliwości uzupełnienia 
dosadzenia nowych drzew, jedynie można wyprowadzać drzewa 
alejowe z rosnących tam smosiewk drzew.  

Inne zabiegi 
 

Utrzymanie zakrzaczeń, które są cennym elementem bioróżnorodności 
w terenie rolniczym. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna; 
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Droga nr   22   lokalizacja/ przebieg:  Trankwice – kierunek Budzisz 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’14,6” E19°14’17,1” i k.N53°58’35,9” E19°15’32,1 

Długość/Nawierzchnia 1,3km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m 

Szpaler  2 10m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 140 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Db  55szt.(70%); Gb 14szt.(18%); Wz6 szt.(8%); Lp 2szt.(3%); Bk 
1szt.(1%) 

78szt. 

2 
 
 

Db 40szt.(65%); Gb 15szt.(24%); Wz 2szt.(3%); Lp 5szt.(8%). 62szt. 

Obwód 
(średnia) 

148cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Db 228cm; Gb 94cm; Wz 83cm; Lp 57cm; Bk 280cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Zróżnicowany. We wsi Trankwice stare, piękne dęby z uszkodzeniami u 
nasady pnia – możliwe że zostały uszkodzone przy pracach 
poprawiających drogę, jedno drzewo nadpalone. Drzewa rosnące w 
polu – bez uszkodzeń w stanie dobrym i barfzo dobrym.  

 
Stan zachowania alei 
 

Jest to śródpolna, nieprzejezdna, zwarta aleja z lukami. Miejscami z 
bardzo gęstymi zakrzaczeniami tarniny, głogów, czarnego bzu i 
podrostami dębów, klonów.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Ze względu na gęste zakrzaczenie nie ma możliwości uzupełnienia luk 
nowymi nasadzeniami, można wyprowadzać rosnące tam podrosty 
dębów, co zresztą w początkowym przebiegu alei na polu jest 
wykonane.  

Inne zabiegi 
 

Zachowanie zakrzaczeń w alei jako ważnego elementu 
bioróżnorodności terenów rolniczych.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
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Uwagi:  Droga należy do systemu dawnych alej prowadzących do pałacu w Trankwicach.  

 
Dokumentacja fotograficzna:  
 

 
 
 

 
 Droga miejscami jest gęsto zakrzaczona 
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Dalsza część alei przez pola jest nieprzejezdna – tu widoczne zalegające stare baloty słomy. 
 

Widok na aleję we wsi Trankwice 
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Droga nr  23   lokalizacja/ przebieg:  Śródpolna droga biegnąca od drogi 515 w kierunku wschodnim 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N 54°0’15.5” E 19°5’25.18”  N54°0’3.95” E19°5’11.78” 

Długość/Nawierzchnia 0,5km / gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 31 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Jw 7szt.(25%); Js 21szt.(75%) 28 szt. 

2 
 
 

Jw  3szt. (100%) 3szt. 

Obwód 
(średnia) 

290cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Jw 300cm; Js 280cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita  

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Przerzedzona aleja, bardziej zachowany jest lewostronny szpaler. Dalej 
aleja traci swój alejowy charakter, zaczynają się pojedyncze 
zakrzaczenia.   

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Brak miejsca do uzupełnień i nasadzeń. 
 
 

Inne zabiegi 
 

Utrzymanie pasa zakrzaczeń jako ważnego elementu zwiekszajacego 
bioróżnorodność agrocenoz.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  Jest to pozostałość po starej alei śródpolnej. Drzewa zachowane jedynie od strony drogi  
515, dalej drogie biegnie prez pola bez drzew, jedynie rosną zakrzaczenia tarniny, głogu, bzu 
czarnego. Droga kończy się ślepo na polu uprawnym.  
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Dokumentacja fotograficzna:  
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Droga nr  24    lokalizacja/ przebieg:  Dąbrówka Malborska – Jurkowice II 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p. N53°58’24,5” E19°05’29,5” i k.N 53°58’17,0”  E19°06’07,3” 

Długość/Nawierzchnia 0,8km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 8m 

Szpaler  2 14m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 89  

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Brz 3szt( 4%), Js 1szt (1%), Tp kult 67szt(95%) 71sztuk 

2 
 
 

Brz 4szt.(22%), Js 6szt.(33%), Kasz 8szt.(45%) 18 sztuk 

Obwód 
(średnia) 

204cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Brz 170cm; Js 162cm; Tp kult 253cm; Kasz 232cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa ( Osmoderma eremita) – stwierdzony imago w kasztanowcach 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja zwarta z lukami, miejscami drzewa rosnące w duzym zwarciu- 
topole rosną w odległości co śr co 5m.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

 
Brzoza – 8sztuk, w uzupełnieniu luk pomiędzy rosnącymi brzozami w 
alei.  
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna 
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Droga nr 25    lokalizacja/ przebieg:  Jurkowice II - Łabuń 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°58’17,0” E19°06’07,3” i k. N53°58’6.73” E19°7’35.27” 

Długość/Nawierzchnia 1,50km/gruntowa/płyty 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 9m  

Szpaler  2 10m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 53 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Kl 1szt.(4%); Js 21szt.(88%); Gb 2szt.(8%);  24szt. 

2 
 
 

Kasz 8szt (27%); Js 15szt. (53%); Gb 2szt. (7%); Tp kult 3szt.(10%); 
Rb 1szt. (3%). 

29szt. 

Obwód 
(średnia) 

222cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Kl 160cm; Kasz 240cm; Js 212cm; Gb 187cm; Tp kult 
255cm; Rb 220cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja zachowana w stanie różnym. Fragment alei od strony drogi nr 515 
na odcinku 300m – zwarta pełna aleja jesionowa. Za nią w kierunku 
Jurkowic II fragmenty alei. Dalej zupełny brak alei oraz zakrzaczeń. Jest 
miejsce do nowych nasadzeń.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Jesion wyniosły – 10 szt. w lukach w części alei jesionowej.  
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  Krzyż w miejscowości Jurkowice II 
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Dokumentacja fotograficzna: 

 
 
Droga ze zwartą  aleją jesionową. 
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Dalsza część drogi z fragmentami zachowanej alei 
 

 
 
Krzyż w Jurkowicach II 
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Droga nr  26    lokalizacja/ przebieg:  Jurkowice-Szropy 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°57’50,1” E19°07’54” k. N 53°58’58.21” E19°9’10” 

Długość/Nawierzchnia 3km / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 11m 

Szpaler  2 11m 

Szpaler  3 nieregularny 

Szpaler  4 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,75m 

Szpaler 2 0,75m 

Szpaler  3 4m 

Szpaler  4 4m 

Drzewa za rowem Tak /nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 279 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1. 
 
 

Jw 2szt.(1%); Jb 9szt.(6%); Lp 105szt.(71%); Js 2szt.(1%); Gb 
30szt.(20%);  

148szt. 

2. 
 
 

Jb 4szt.(4%); Lp 76szt.(66%); Js 2szt.(2%); Gb 29szt.(25%); Brz 
3szt.(3%) 

114szt. 

3. Jw 5szt. (36%); Jb 1szt.(7%); Tp kult 8szt. (57%); 14szt. 

4. Jw 2szt.(67%); Tp kult 1szt.(33%) 3szt. 

Obwód 
(średnia) 

243cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Jw 153cm; Jb 152cm; Lp 218cm; Gb 172cm; Tp kult 287; 
Brz197cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Zróżnicowany.Drzewa w stanie od bardzo dobrego do złego. Jarzęby w 
alei w przeszłości bardzo mocno cięte, obecnie osłabione – stan zły.  

 
Stan zachowania alei 
 

Stan zachowania alei – zróżnicowany: 
- od Jurkowic do skrzyżowania Szropy – Gintro – aleja przerzedzona, 
głownie z jarzabami i jaworami w II pasie. 
- od skrzyżowania Szropy – Gintro, aleja zwarta z lukami, lipowo – 
grabowa. 

Rekomendowane działania ochronne 
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Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- Łącznie 50 szt. – Lipa i grab (uzupełnienie od skrzyżowania Szropy -
Gintro w kierunku do Szrop. 
- łącznie 50szt. Jarząb – uzupełnienie do skrzyżowania Szropy-Gintro 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  

 
Dokumentacja fotograficzna: 
 

 
Przerzedzony fragmeny alei głównie z jarząbami 
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Przykład dewastacyjnych cięć  drzew w alei. 
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Fragment zwartej alei  lipowo- grabowej   
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Droga nr 27     lokalizacja/ przebieg:  Jurkowice-skrzyżowanie-Gintro 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°57’55,5” E19°08’23,8” k. N53°57’57.6” E19°8’47.63” 

Długość/Nawierzchnia 0,4km/bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 13m 

Szpaler  2 11m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 24 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Kl 3szt.(30%); Js 7szt.(70%) 10szt. 

2 
 
 

Js 5szt.(36%); Tp kult 9szt.(64%) 14szt. 

Obwód 
(średnia) 

228cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Kl 185cm; Js 218cm; Tp kult 280cm 

Występowanie gatunków chronionych    
 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dostateczny, ślady nadpaleń 3 topól.  

 
Stan zachowania alei 
 

Fragmenty alei. Charakter alejowy zachowany na początku zjazdu ze 
skrzyżowania do wsi; dalej duże luki pomiędzy drzewami. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Łącznie 50 sztuk – jesion wysniosły. 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  

 
 
Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr  28   lokalizacja/ przebieg:  skrzyżowanie z dogi nr 515 - Malewo 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p. N 54°0’4,09”  E19°5’42,84” i k.N 54°0’48,14” E19°6’45,1” 

Długość/Nawierzchnia 1,5km /bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 5m 

Szpaler  2 5m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2m 

Szpaler 2 2m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 277 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 162szt.(99%);  Kl 1szt. (1%) 163szt. 

2 
 
 

Js 110szt. (96%);  Kl 4szt.(4%) 110szt. 

Obwód 
(średnia) 

109cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 108cm; Kl 110cm 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Jest to zwarta, pełna aleja stosunkowo młodych drzew.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

 
30 szt. – uzupełnienia w lukach po obu stronach drogi. 
 

Inne zabiegi 
 

W połowie drogi, na lekkich skarpach rosną bardzo gęsto, nieregularnie 
jesiony, o obw. 40-80cm. Część rosnących tam drzew należy usunąć , 
aby stworzyć dogodne miejsca do rośnięcia drzew. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 

 
 

 
 
 

Fragment alei z gęsto rosnącymi na skarpie młodymi jesionami. Należy 

część rosnących tu drzew usunąć. 
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Droga nr 29     lokalizacja/ przebieg:  Dąbrówka Malborska – Stacja PKP 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°58’38,8” E19°05’15,0” i k. N53°58’21,3” E19°05’31,5” 

Długość/Nawierzchnia 0,2km / bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 52 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp  6szt.(100%) 6szt. 

2 
 
 

Lp 42szt.(92%);  Js 2szt.(4%);  Jw 2szt. (4%) 46szt. 

Obwód 
(średnia) 

216cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 264cm; Js 220cm; Jw 165cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Tutaj zadrzewienie jest w kierunku szpaleru. Fragment alei jest na 
krótkim odcinku. Biorąc bąd uwage szpaler (szpaler nr 2) jest zwarty z 
lukami.  
W ponad 60% drzew wypróchnienia spowodowane dawnymi cięciami 
konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

5szt. Lp drobn – uzupełnienie szpaleru po lewej stronie (szpaler nr 2) 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  



 92 

 
 
Dokumentacja fotograficzna 

 
 
 

 
 

 

Szpaler lipowy występuje po stronie E drogi.  

Widoczne luki drzew w szpalerze i widok w oddali na początek 

szpaleru od strony W. 
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Droga nr  30  lokalizacja/ przebieg:  Kalwa – kierunek Pietrzwałd 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°57’02,7” E19°08’47,3” k. N53°56’25.45” E19°7’10.61” 

Długość/Nawierzchnia 1,8km/asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 14m 

Szpaler  2 18m 

 Szpaler 3 nieregularny 

 Szpaler 4 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 0,5m 

 Szpaler 3 3m 

 Szpaler 4 3m 

Drzewa za rowem Tak/nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 50 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Jb 19szt.(80%) ; Jw. 1szt. (4%); Tp kult 2szt. (8%) ; Kl 2 szt. (8%) 24szt.  

2 
 
 

Jb 12szt. (85%); Tp kult 2szt. (15%) 14szt. 

3 Kl 2szt.(66%) ; Os 1szt. (34%) 3szt. 

4 Kl 5szt. (56%);  Os 1 szt. (11%); Lp 3szt.(33%) 9szt. 

Obwód 
(średnia) 

161cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Jb 152cm; Jw 108cm; Js 110cm; Tp kult 290cm; Kl 155cm; 
Os 140cm; Lp 170cm 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dostateczny. Nadmierne, dawne cięcia drzew owocowych.  

 
Stan zachowania alei 
 

Ślady alei owocowej. Jedynie na dwóch odcinkach o długości ok. 200m 
zachowany charakter alejowy lub szpaler drzew.  
Liczne podrosty klonów ,lip. Miejscami zakrzaczenia tarniny. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Tworzenie alei w II pasie drogi.  
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Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  

 
Dokumentacja fotograficzna:  
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Droga nr   31   lokalizacja/ przebieg:  Krótka aleja odchodząca do prywatnego gospodarstwa od 
drogi Kalwa- Pietrzwałd 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ  

Nr GPS p.N53°56’50,0” E19°07’59,7” i k.53°56’50.24” E 19°8’4.61” 

Długość/Nawierzchnia 0,1km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 0,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 17 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 9szt.(100%) 9 szt. 

2 
 
 

Lp 8 szt.(100%) 8szt. 

Obwód 
(średnia) 

217cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 217cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa  Osmoderma eremita 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

 Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Piękna, zwarta pełna aleja. Jest to krótka dojazdowa aleja z głównej 
drogi prowadząca do gospodarstwa.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

 

Uwagi:  Aleja zasługuje na uwagę, gdyż pokazuje, że nawet krótkie aleje z dojrzałymi drzewami są 
ostoją pachnicy. Droga o przebiegu Kalwa – Pietrzwałd pozbawiona jest dojrzałych drzew. Ten fakt 
wskazuje na konieczność tworzenia nowych alej, szpalerów wszędzie gdzie to możłiwe aby w 
przyszłości zwiększać bioróżnorodność agrocenoz.  
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Dokumentacja fotograficzna:  
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Droga nr  32    lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ - Kalwa 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N53°43’12,2” E 19°31’05,5” i k. N53°43’12,2’ E19°31’05,5” 

Długość/Nawierzchnia 2,7km/ asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 13m 

Szpaler  2 11m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 258 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 123szt.(98%);  Gb 2szt.(2%) 125szt. 

2 
 
 

Lp 130szt.(98%);  Gb 3szt.(2%) 133szt. 

Obwód 
(średnia) 

197cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 243cm; Gb 150cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa  Osmoderma eremita 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dobry.  

 
Stan zachowania alei 
 

Ładna, zwarta, pełna aleja lipowa. W ponad 50% drzew wypróchnienia 
spowodowane dawnymi cięciami konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  

 
Dokumentacja fotograficzna. 
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Droga nr  32  lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ – Stary Dwór 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°55’51.68” E19°10’48.82” k. N53°55’53.0” E19°10’42.66” 

Długość/Nawierzchnia 0,12km / treblinka 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m  

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 15 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 5szt.(33%); Gb 5szt.(33%); Kl 5szt. (33%) 15szt. 

Obwód 
(średnia) 

199cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 200cm; Gb 180cm; Kl 218cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea, Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dobry. 

 
Stan zachowania alei 
 

Lewostronny szpaler, zwarty z lukami.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

8 sztuk- uzupełnienia w lukach (Jw, Kl, Gb  lub Db szyp)  
 

Inne zabiegi 
 

Druga strony drogi ma pobocze z  miejscem możliwym do nasadzeń. 
Możliwe posadzenie ok. 23 drzew gatunki: Jw, Kl, Gb lub Db. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi:  Droga prowadzi do starych założeń dworsich we wsi Stary Dwór. 
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Dokumentacja fotograficzna  
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Droga nr  34 lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ- Tropy Sztumskie 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Wojewódzki Zarząd Dróg w Gdańsku 

Nr GPS p. N53°55’30.02 E19°10’37.19” k. N53°57’1.69” E19°11’7.63” 

Długość/Nawierzchnia 3km / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m  

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,6m 

Szpaler 2 0,6m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 397 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 194szt.(99%); Jb 1szt.(1%) 195 szt. 

2 
 
 

Lp 199szt.(97%); Jb 1szt.(1%); Js 1szt. (1%); Jw. 1szt.(1%) 202 szt. 

Obwód 
(średnia) 

165cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 220cm; Jb 142cm; Js 150cm; Jw. 150cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita;    Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Bardzo ładnie zachowana aleja, w ponad 40% drzew wypróchnienia 
spowodowane dawnymi cięciami konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna 
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Droga nr 35 lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ – kierunek Sztum – granica gminy 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Wojewódzki Zarząd Dróg w Gdańsku 

Nr GPS p. N53°55’23,0 E 19°09’32,6” i k. N 53°54’48,0 E 19°06’10,4” 

Długość/Nawierzchnia 3,6km  / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 6,5m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 0,7m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 210 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 120szt. (100%) 120szt. 

2 
 
 

Lp 90szt.(100%) 90szt. 

Obwód 
(średnia) 

243cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp drobn 243cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita , Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Ładnie zachowana, zwarta, pełna leja. Brak zadrzewień w 
miejscowościach: Mleczewo i Klecewo. Miejscami  występują 
zakrzaczenia: tarnina, głóg, podrosty lipy.  
W ponad 50% drzew wypróchnienia spowodowane dawnymi cięciami 
konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Należy tworzyć nowe nasadzenia w II pasie  drogi po obu stronach. 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr  36    lokalizacja/ przebieg:  Klecewo - Kątki 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N 53°54’54,8” E 19°08’15,2” i k. N53°54’09,6” E 19°08’25,1” 

Długość/Nawierzchnia 1,5km  /gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 6m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1,5m 

Szpaler 2 1,5m 

Drzewa za rowem Nie i Tak 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 140 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Kl 18szt. ; Jw 24szt.  ; Lp 67szt.  ; Js 1szt.  ;  110szt. 

2 
 
 

Kl 12szt.  ; Jw 24szt.  ; Js 3szt.   30szt. 

Obwód 
(średnia) 

156cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 188cm; Js 97cm 

Występowanie gatunków chronionych    
- 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry i dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Dobrzez zachowana zwarta i pełna aleja.  
Aleja o zróżnicowanym charakterze: początek alei  od strony północnej 
tworzą młode drzewa –Kl i Jw , które rosną za rowem w odległości 
średnio 2m od skraju drogi. Dalej aleję tworzą dojrzałe Lp drobn 
rosnące w odległości średnio 0,8m od skraju drogi. W lipach ponad 40% 
drzew wypróchnienia spowodowane dawnymi cięciami konarów 
bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

50 szt. Kl i Jw (łącznie). W północnej części drogi – poczatek drogi –  
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring lip  pod kątem bezpieczeństwa 
ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego na lipach posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 
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Uwagi:  

Dokumentacja fotograficzna: 
 

 
 

 
 
 
 

Aleja od strony N zaczyna się młodymi klonami zwyczajnymi i jaworami 

W południowej części alei rosną dojrzałe lipy. 
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Początek drogi, przy której istnieje możliwość dosadzenia drzew, tworząc w ten sposób ciągłość alei 
od zjazdu z DW 517  do wsi Kątki. 
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Droga nr  37    lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ- Nowy Targ (do granicy gminy, kierunek Krasna 
Łąka) 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N 53°55’16,1”; E 19°10’13,7” i k. N 53°53’31,5”; E 19°12’22,6” 

Długość/Nawierzchnia 4,8 km/ asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) Szpaler  1 14m 

Szpaler  2 12m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 120 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Jw 5szt.(8%); Kl 10szt.(16%); Jab 43szt.(67%); So 1szt.(1%); Jb 
5szt.(8%). 

64 szt. 

2 
 
 

Jw 3szt.(5%); Kl 16szt.(29%); Jab 31szt.(56%); Jb 2szt. (3,5%); Brz 2szt. 
(3,5%); Lp drobn 1szt.(2%); Db 1szt.(2%). 

56 szt. 

Obwód 
(średnia) 

152cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Jw 221cm; Kl 209cm; Jab 110cm; Jb 120cm; So 90cm; Db  
160cm 

Występowanie gatunków chronionych    
 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Zróżnicowany. W stanie złym są drzewa owocowe, część z nich z 
usychającymi konarami, dwa drzewa całkowicie suche. Na wszystkich 
jabłoniach ślady po starych cięciach dużych konarów. 
Pozostałe gatunki rosnące wzdłuż drogi – stan dobry i bardzo dobry.  

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja zachowana fragmentarycznie. Występują krótkie odcinki z 
zachowanym charakterem alejowym, na przemian z odcinkami drogi z 
pojedynczymi drzewami lub zupełnie bez drzew.  
Brak alei w miejscowości Stary Targ i Nowy Targ. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

Strona prawa: jarząb, klon lub jabłoń - 120 szt.  łącznie. 
Strona lewa: jarząb, klon lub jabłoń – 80 szt. łącznie. 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

Obrzar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń 
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Uwagi:  

Dokumentacja fotograficzna: 
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Szerokie pobocze tej drogi umożliwia uzupełnienie alei.  
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Droga nr  38    lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ – Stary Targ kolonia 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N 53°55’31,9” E 19°12’09,7” i k.N 53°55’43,2” E 19°12’07,4” 

Długość/Nawierzchnia 0,3km /  gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m 

Szpaler  2 - 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1,5m 

Szpaler 2  

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 18 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Brz 1szt.(100%) 1szt. 

2 
 
 

Db 5szt.(29%); Gr 1szt.(6%); Gb 2szt.(12%); Lp 9szt.(53%) 17szt. 

Obwód 
(średnia) 

176cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Db 140cm; Gr 180cm; Gb 177cm; Lp 190cm; Brz 195cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarty, pełny szpaler  drzew prowadzący do pojednczych zabudowań 
gospodarczych.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi - 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  

 
Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr 39 przebieg drogi: Waplewo Osiedle – Stary Targ 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p. N53°55’35,9” E 19°12’59,2” i k. N 53°55’29,4” E 19°10’39,3” 

Długość/Nawierzchnia 3,1/asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6,5m 

Szpaler  2 6,5m 

 Szpaler  3 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 0,7m 

 Szpaler  3 3m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 282 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1. 
 

Gb 21szt.(16%); Lp 102szt.(76%); Kl 2szt.(2%); Jw 1szt.(1%); Js 
7szt.(5%) 

133szt. 

2. 
 

Gb 17szt.(13%); Lp 109szt.(83%); Js 5szt.(4%) 131szt. 

3. Kl 1szt.(5%);  Jw. 17szt.(95%) 18szt. 

Obwód 
(średnia) 

200cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Gb 200cm; Lp 238cm; Kl 177cm; Jw 130cm; Js 255cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Mąkla tarniowa Evernia prunastri, Odnożyca jesionowa 
Ramalina fraxinea 

Stan obiektu 

Stan zdrowotny drzew dobry 

Stan zachowania alei 
 

Bardzo ładna, zwarta, pełna aleja.  W ponad 60% drzew wypróchnienia 
lub dziuple  spowodowane dawnymi cięciami konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu  Jeziora Dzierzgoń 

Uwagi:  
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Dokumentacja fotograficzna: 
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Droga nr 40    lokalizacja/ przebieg:  Stary Targ – kolonia Stary Targ (kierunek Brzozówka) 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p. N53°55’56,4” E19°10’22,5” i k.N53°56’17,2” E19°12’02,5” 

Długość/Nawierzchnia 1,5km/ gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m 

Szpaler  2 10m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,6m 

Szpaler 2 1,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 126 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Wb 7szt.(11%); Kl 2szt.(3%)  ; Brz 57szt.(86%) 66 szt. 

2 
 
 

Js 3szt. (5%); Wb 10szt. (17%); Brz 46szt. (76%); Lp 1szt. (2%) 60szt. 

Obwód 
(średnia) 

194cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 80cm; Wb 380cm; Kl 145cm; Brz 170cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Zróznicowany. Wszystkie brzozy są w stanie bardzo dobrym  ale wierzby 
w stanie złym lub dostatecznym; niektóre podpalone, usychające. 
Nieogławiane powoli się rozłamują. 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta, pełna aleja. Miejscami w lukach podrosty wierzb, zakrzaczenia. 
Droga gruntowa prowadzi do dwóch gospodarstw , za którymi rozwidla 
się i dalej droga pozbawiona alei. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

30 sztuk – brzoza – uzupełnienia w lukach. Wierzby 10 sztuk. 
 

Inne zabiegi 
 

Należałoby ogłowić stare wierzby, ponieważ nieogławiane, rozłamują 
się.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi:  Można posadzić tu wierzby w ramach akcji społecznej – żywokoły wierzbowe.   
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Dokumentacja fotograficzna:  
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Droga nr  41    lokalizacja/ przebieg:  Kaplicówka -Waplewo Osiedle-Waplewo 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°55’34,1” E19°13’19,1” i N53°55’46,6” E19°13’52,2” 

Długość/Nawierzchnia 0,7km /gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 10m 

Szpaler  2 10m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1m 

Szpaler 2 2m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 87 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 40szt. (  ; Kasz 1szt. 41szt. 

2 
 
 

Lp 46szt. (100%) 46szt. 

Obwód 
(średnia) 

272cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 272cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita;  Wepa marmurkowata Protaetia marmorata, Mąkla 
tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Dobry.  

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta aleja z lukami.  

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

25 szt lip – uzupełnienie w lukach między drzewami. 
 

Inne zabiegi 
 

W alei występuje lipa o obwodzie 500cm złożona z 5 przewodników – 
należy założyć wiązania. Ponadto występuje tu kilka lip z odciętymi 
dawniej dużymi konarami. Aby poprawić statykę drzew wskazane jest 
założenie wiązań na tych drzewach.  
Wskazane jest zdjęcie posuszu występującego w koronach drzew. 
Prowadzenie monitoringu drzew.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 
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Uwagi:  Dawna aleja prowadząca do kościoła w Waplewie. 

 
Dokumentacja fotograficzna:  
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Piękny okaz lipy drobnolistnej, rosnącej w alei,  o obwodzie 500cm. 
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Droga nr 42  lokalizacja/ przebieg:  Waplewo - Ramoty 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p.N 53°55’54,1” E19°14’18,5” i k.N53°56’31,2” E19°14’05,2” 

Długość/Nawierzchnia 1,5 km /asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 9m 

Szpaler  2 9m 

Szpaler  2 nieregularny 

Szpaler  2 18m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1,5m 

Szpaler 2 1m 

 Szpaler  3 2,5m 

Szpaler  4 2,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 184 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1. 
 
 

Gb 11szt.(16%); Js 1szt.(1%); Lp 48szt.(70%); Kl 5szt.(7%); Brz 
4szt.(6%) 

69szt. 

2. 
 
 

Gb 13szt.(25%); Js 1szt.(2%); Lp38szt.(71%); Kl 1szt.(2%) 53szt. 

3. Js 20 szt.(100%) 20szt. 

4. Js 42szt.(100%) 42szt. 

Obwód 
(średnia) 

176cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Gb 215cm; Js 196cm; Lp 289cm; Kl 83cm; Brz 90cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta aleja z lukami. W II pasie drogi (szpaler 3 i 4) rosną młode 
drzewa – jesiony. W alei rosna miejscami zakrzaczenia: tarnina,głóg, 
bez czarny, podrosty drzew.  
Ponad 30% drzew  ma wypróchnienia spowodowane dawnymi 
cięciami konarów bocznych. 

Rekomendowane działania ochronne 
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Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Ponieważ rosną już drzewa w II pasie należy tworzyć nasadzenia w II 
pasie drogi.  
 
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring dojrzałych drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu. 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

 

Uwagi:  W Waplewie znajduje się zabytkowy pałac rodziny Sierakowskich. 

Dokumentacja fotograficzna  
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Kapliczka i krzyże w miejscowości Ramoty 
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Droga nr  43  lokalizacja/ przebieg:      Tulice-Waplewo  

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Powiatowy Zarząd Dróg w Sztumie 

Nr GPS p. N53°54’11,7” E19°14’06,7” i k. N 53°55’24,5” E19°13’46,59” 

Długość/Nawierzchnia 1,5km / asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 nieregularny 

Szpaler  2 7m 

Szpaler 4 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 1,5m 

Szpaler 2 0,5m 

Szpaler 4  3m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 142 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Js 1szt.(4%) ; Lp 14szt.(59%); Gb 1szt.(4%); Db 1szt. (4%); Tp kult 
7szt. (29%) 

24szt. 

2 
 
 

Js 7szt.(7%); Lp 82szt.(78%); Gb 4szt.(4%) ; Jw2szt.(2%); Kl 
6szt.(6%); Db 3szt.(3%);  
 

104szt. 

4 Lp drobn 2szt.(14%); Db szyp 12szt.(86%) 14 szt 

Obwód 
(średnia) 

200cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Js 167cm; Lp 256cm; Gb 150cm; Jw 167cm; Kl 210cm; 
Db 262cm; Tp kult 190cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita, Mąkla tarniowa Evernia prunastri, Odnożyca jesionowa 
Ramalina fraxinea, Odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Aleja zachowana fragmentami. Za miejscowością Tulice rośnie ładny 
fragment szpaleru lewostronnego, fragmentami  z drzewami w II 
pasie. Brak alei w Tulicach i Waplewie.  Miejscami droga bez alei, 
jedynie z zakrzaczeniami i młodymi drzewami wyprowadzonymi z 
samosiewek i podrostów. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Lp drobn 20 szt.   
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Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring starych  drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu na strych drzewach.. 
-Docelowo zastąpienie dojrzałych topól  lipą drobnolistną – 7 sztuk.  

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu  Jeziora Dzierzgoń 

Uwagi:  W ponad 50% drzew wypróchnienia spowodowane dawnymi cięciami konarów bocznych. 
Stwierdzono obecność dużej dziupli w pniu zasiedlonej przez m.in. pachnicę dębową.  

Dokumentacja fotograficzna  
 

 
 

 
 
Lipa z dziuplą, w której jest stanowisko Pachnicy dębowej. 
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Po lewej stronie drogi istnieje szeroki pas drogowy  z możliwością utworzenia nowych nasadzeń. 
 
 
 

 
 
Kapliczka w Tulicach  
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Dawny cmentarz na wzgórzu w Tulicach.  
 

 
 
Istniejący jeszcze pomnik z czasów PRL-u  upamiętniajacy poległych w funkcjonariuszy SB i ORMO  w 
walkach w 1946 w Tulicach.  
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Droga nr  44    lokalizacja/ przebieg:  Kalwa - Iłgi 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N53°57’02,4” E19°08’59,0” i k.N53°57’08,5” 
E19°09’10,3” 

Długość/Nawierzchnia 0,3km/gruntowa 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 6m 

Szpaler  2 7,5m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,5m 

Szpaler 2 1m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 86 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Db 9szt.(26%); Js 23szt.(68%); Wb 2szt.(6%) 34szt. 

2 
 
 

Db 16szt.(31%); Js 32szt.(62%); Wb 4szt.(7%) 52szt. 

Obwód (średnia) 196cm Obwody 
wybranych 
gatunków (średnie) 

Db 145cm; Js 81cm; Wb 363cm 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita;  Mąkla tarniowa Evernia prunastri 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta, pełna aleja młodych drzew – jesionów wyniosłych. 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do posadzenia 
 

- 

Inne zabiegi 
 

Miejscami drzewa rosną za gęsto – wymagane 
przerzedzenie rosnących tam drzew.  

Istniejące formy ochrony przyrody 
 

 

Uwagi:  Droga po 300m z aleją dalej bez drzew i zakrzaczeń.  

Dokumentacja fotograficzna: 
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Fragment drogi bez drzew –potencjalne miejsce do utworzenia alei. 
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Droga nr 45   lokalizacja/ przebieg:  Tropy Sztumskie – kierunek Iłgi ( do byłej stacji PKP) 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Gmina Stary Targ 

Nr GPS p.N 53°57’05,1” E 19°11’27,6” i k.53°57’02,4” E19°08’59,0” 

Długość/Nawierzchnia 0,7km / asfalt/bruk 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 11m 

Szpaler  2 9m 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 2m 

Szpaler 2 1,5m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 47 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 26szt. (74%); Js 9szt. (26%) 35szt. 

2 
 
 

Lp 1szt.(8%);  Js 10szt.(84%); Gb 1szt.(8%) 12szt. 

Obwód 
(średnia) 

200cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 235cm; Js 195cm; Gb 170cm 

Występowanie gatunków chronionych    
 Pachnica dębowa  Osmoderma eremita ; Mąkla tarniowa Evernia prunastri, Odnożyca jesionowa 
Ramalina fraxinea 

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

 Bardzo dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Zwarta pełna aleja 

Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 

- 
 

Inne zabiegi 
 

- 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 
 

- 

Uwagi:  Aleja prowadzi do dawnych zabudowań kolejowych. Brak ciągłości alei w polach w kierunku 
Iłg. 
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Droga nr  46   lokalizacja/ przebieg:  Ramoty – Dąbrówka Malborska 

 

Dane ogólne 

Zarząd drogi  Wojewódzki Zarząd Dróg w Gdańsku (droga wojewódzka nr 515) 

Nr GPS p.N53°56’30.84” E19°15’24.46” k.N54°0’22.08”E19°5’10.87” 

Długość/Nawierzchnia 15km/asfalt 

Rozstaw drzew (śr.) 
 

Szpaler  1 8m 

Szpaler  2 9m 

Szpaler 3 nieregularny 

Szpaler 4 nieregularny 

Odległość szpalerów 
od krawędzi jezdni (śr. ) 

Szpaler 1 0,6m 

Szpaler 2 0,6m 

Szpaler 3 3m 

Szpaler 4 3m 

Drzewa za rowem nie 

Dane przyrodnicze 

Liczba drzew ogółem 
 

szt. 894 

 Szpaler 
 

                                  Gatunek  i udział (szt. %) 
 

Liczba drzew 

1 
 
 

Lp 268szt.(66%); Js 15szt.(4%); Jw 44szt.(11%); Kl 29szt.(7%); Tp 
kult 12szt.(3%); Gb 34szt.(8%); Db 1szt(0,5%); Brz 2szt.(0,5%) 

405 szt. 

2 
 
 

Lp 271szt.(63%); Js 11szt.(3%); Jw 23szt.(6%); Kl 31szt.(8%); Tp kult 
1szt.(0,5%); Gb 34szt.(9%); Jb 2szt.(0,5%); Kasz 2szt.(0,5%); Wb 
2szt.(0,5%) 

377 szt. 

3. Lp 35szt.(63%); Js 1szt.(2%); Kl 14szt.(25%); Jw 2szt.(4%); Kasz 
2szt.(4%); Tp kult 1szt.(2%) 

55szt. 

4. Lp 25szt.(443%); Js 1szt.(2%); Kl 21szt.(37%); Jw 10szt.(17%); 57 

Obwód 
(średnia) 

162cm Obwody 
wybranych 
gatunków 
(średnie) 

Lp 175cm; Js 154cm; Jw 194 cm; Kl 153cm; Tp kult 150cm; 
Gb 188cm; Db 170cm; Brz 137cm. 

Występowanie gatunków chronionych    
Pachnica dębowa Osmoderma eremita; Wepa marmurkowana Protaetia marmorata,  Mąkla 
tarniowa Evernia prunastri,Odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea, Odnożyca kępkowa Ramalina 
fastigiata  

Stan obiektu 

 
Stan zdrowotny drzew 

dobry 

 
Stan zachowania alei 
 

Stan zachowania alei zróżnicowany. Wzdłuż drogi istnieją odcinki z 
zachowaną aleją zwarta lub zwartą z lukami – odcinki: od E granicy 
gminy do Ramot i odcinek  Grzymały – W granica gminy. Na pozostałej 
długości drogi aleja zachowana jako przerzedzona, bądź z fragmentami i 
śladami po istniejących zadrzewieniach.  
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Rekomendowane działania ochronne 
 

Liczba i gatunki drzew do 
posadzenia 
 

Tworzenie nowych nasadzeń w II pasie drogi, wzdłuż całego badanego 
odcinka drogi, w bezpiecznej odległości od skraju jezdni.  
 

Inne zabiegi 
 

-Wymagany systematyczny monitoring starych  drzew pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu na drodze.  
-Zdejmowanie powstającego posuszu na starych drzewach.. 
 

Istniejące formy ochrony 
przyrody 

- 

Uwagi:  

Dokumentacja fotograficzna  
 

 
 
 

 
 
Odcinek drogi od E granicy gminy do Ramot. Ładna zwarta grabowa aleja. 
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Odcinek drogi ze śladami  alei: Ramoty-Brzozówka. 
 
 

 
 
Odcinek: Brzozówka – Tropy Sztumskie. Przerzedzona aleja w lukach między drzewami zakrzaczenia 
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Odcinek: Tropy Sztumskie- Kalwa. Fragmenty alei, widoczne miejsca do nasadzeń w II pasie drogi. 
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Odcinek Kalwa-Grzymała. Przerzedzona aleja lipowa.  
 
 

 
Odcinek: Grzymały do W granicy gminy. Bardzo ładna, zwarta aleja lipowa. 
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Odcinek: Grzymały do W granicy gminy. Bardzo ładna, zwarta aleja lipowa.  
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3. Wyniki i podsumowanie inwentaryzacji. 

3.1. Opis ogólny zadrzewień przydrożnych na terenie gminy Stary Targ.  

W wyniku prowadzonych w 2014r. prac terenowych zinwentaryzowano  46 alej o łącznej 

długości 85,12km,  przy których stwierdzono 7 000 rosnących  drzew (stan na koniec 

października 2014r.). Średnia długość badanych alej wyniosła 1,9 km; od najkrótszej badanej 

alei mającej długość 0,1km,  po najdłuższą o długości 15km.   

Opisywane aleje na terenie gminy Stary Targ  występują przy drogach kategorii: 

wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych (tab. 1). 

3.1.1 Zadrzewienia alejowe w poszczególnych zarządach dróg. 

Najwięcej zadrzewień przydrożnych jest w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sztumie (PZD 

Sztum). Przy 18 inwentaryzowanych alejach o długości 35,7km, będących w zarządzie  PZD 

w Sztumie, rośnie 3 275 drzew;  co stanowi 47% wszystkich zinwentaryzowanych drzew.  

Nieco mniej drzew rośnie w alejach będących w zarządzie Gminy Stary Targ. Tutaj przy 

inwentaryzowanych 25 alejach, o łącznej długości 30,4 km rosną  2 224 drzewa, co stanowi  

32% wszystkich stwierdzonych drzew.   

Na terenie gminy Dzierzgoń znajdują się dwie drogi wojewódzkie (515 i 517), o łącznej  

długości 21,6 km,  będące w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, przy których rośnie 

1 501 drzew, stanowiące 21 % wszystkich stwierdzonych w opracowaniu drzew.  

Biorąc pod uwagę średnią ilość drzew rosnącą na kilometr drogi alejowe,  zauważa się że 

charakter  alejowy zadrzewień zachowany jest  najlepiej przy drogach   powiatowych 

(92drzewa/km drogi) . Mniej drzew rośnie przy drogach gminnych (73 drzewa/km drogi) zaś 

najmniej drzew na kilometr drogi znajduje się przy drogach wojewódzkich (69 drzew/km 

drogi) (tab.1.)  
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Tabela 1. Liczba i długość alej oraz liczba drzew w poszczególnych zarządach dróg, 

zinwentaryzowanych  na terenie gminy Stary Targ. 

Lp. Zarządca drogi 
 

Długość 
alej 
km 

Liczba 
alej 
sztuk 

Liczba 
drzew 
sztuk 

Udział % 
drzew w 
alejach 

Średnia 
Ilość drzew 
/km drogi 

1. Drogi wojewódzkie: Zarząd 
Dróg Wojewódzkich  w 
Gdańsku 

21,6 3 1501 21% 69szt/km 

2.  Drogi powiatowe: 
Powiatowy Zarząd Dróg w 
Sztumie 

35,7 18 3275 47% 92szt/km 

3.  Drogi gminne: Gmina Stary 
Targ 
 

30,42 25 2224 32% 73szt/km 

                                             Razem 85,12 46 7 000 100%  

 
 
 

 

3.1.2. Gatunki drzew rosnące w alejach na terenie gminy Stary Targ  
 

Aleje Gminy Stary Targ tworzy łącznie  19 gatunków drzew (stan na koniec października 

2014r.).  Najliczniej reprezentowanym gatunkiem w alejach jest lipa drobnolistna (Tilia 

cordata), która stanowi 59% wszystkich drzew rosnących w alejach. Drugim gatunkiem 

licznie reprezentowanym wśród drzew alejowych w gminie Stary Targ  jest jesion wyniosły 

(Fraxinus excelsior),który stanowi 11% wszystkich drzew alejowych. Oba te gatunki rosną w 

ponad ¾ dróg  na terenie gminy Stary Targ . (tab.2, rys.1) 

Wyraźny jest też udział w alejach grabu pospolitego (Carpinus betulus) i dębu szypułkowego 

(Quercus robur), które łącznie stanowią 15% wszystkich drzew alejowych.  (tab.2). Grab 

pospolity rośnie w ponad połowie inwentaryzowanych alej.  

Zauważalny jest również wyraźny udział  klonu pospolitego (Acer platanoides),  jaworu 

(Acer pseudoplatanus) oraz topól obcych gatunków  (Populus sp.), które stanowią łącznie 9% 

drzew alejowych i każdy z tych gatunków rośnie w około ¼ zinwentaryzowanych alej. 

Dodatkowo 5% wszystkich drzew rosnących w alejach stanowią:  jabłoń (Malus sp.), brzoza 

brodawkowata (Betula pendula), wierzba (Salix sp.), kasztanowiec pospolity (Aesculus  

hippocastanum). 

 Pozostałe  osiem gatunków stanowi domieszkę drzewostanu  alejowego i łącznie stanowią 

2% wszystkich alejowych gatunków. (tab.2, rys.1) 
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Tabela 2. Zestawienie składu gatunkowego alej i szpalerów rosnących wzdłuż  dróg gminy Stary 

Targ 

 

Lp.  Nazwa gatunkowa  
 

Liczba  % udział 

1.  Lipa drobnolistna       Tilia cordata 4121 59 

2.  Jesion wyniosły          Fraxinus excelsior   789 11 

3.  Grab pospolity       Carpinus betulus 663 9 

4.  Dąb szypułkowy        Quercus robur 417 6 

5.  Klon pospolity              Acer platanoides  218 3 

6.  Klon jawor              Acer pseudoplatanus 205 3 

7.  Topola (obce gatunki)  Populus sp. 204 3 

8.  Jabłoń  Malus sp.  132 2 

9.   Brzoza brodawkowata       Betula pendula 122 2 

10.  Wierzba   Salix sp. 38  
 
 
 
 
2 

11.  Kasztanowiec pospolity      Aesculus  hippocastanum 37 

12.  Wiąz  Ulmus sp. 19 

13.  Topola osika  Populus tremula 10 

14.  Jarząb sp. Sorbus sp. 9 

15.  Buk pospolity         Fagus sylvatica 6 

16.  Grusza      Pyrus sp. 4 

17.  Robinia akacjowa  Robinia pseudoaccacia  3 

18.  Dąb czerwony Quercus rubra 2 

19.  Sosna pospolita Pinus silvestris 1 

 
Razem    

 
7 000 sztuk 
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3.1.3. Ogólny stan zdrowotności drzew i stan zachowania charakteru alejowego 

zadrzewień. 

 

 Na terenie gminy Stary Targ  aleje, w których rosną stare drzewa, to aleje zakładane w XIX 

wieku  i  na początku wieku XX. 

Ogólny stan zdrowotny drzew rosnących w alejach jest dobry i bardzo dobry i  takie drzewa 

rosną w ponad połowie zinwentaryzowanych alej o długości ponad 69 km. (Nie oceniono 

stanu zdrowotnego każdego drzewa z osobna, dokonywano oceny całości alei). (tab. 3.) 

 

 

 

 

Tabela 3. Ogólna ocena zdrowotności drzew rosnących przy drogach gminy Stary Targ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan zachowania istniejących alej przy drogach na terenie gminy Stary Targ  jest 

zadawalający. Występują tu drogi z pięknie zachowanymi zadrzewieniami liniowymi, które 

zajmują długość ponad 47 km i występują przy 68% inwentaryzowanych dróg (aleje zwarte, 

pełne oraz zwarte z lukami). Aleje przerzedzone stanowią 13%  wszystkich 

zinwentaryzowanych zadrzewień liniowych znajdujących się przy drogach gminy Stary Targ.  

Zdrowotność drzew* 
*patrz -opis  kategorii w ankiecie 
terenowej pkt. 2.2 , str.9 

 

Liczba alej 
(sztuk) 

% udział Długość  alei, w km  
 

bardzo dobra 11 24% 7,8 

dobra 25 54% 61,52 

dostateczna  4 9% 3,3 

zła - - - 

zróżnicowana  6 13% 12,5 

 

 

59 

11 

9 

6 

3 
3 

3 
2 2 2 

Udział procentowy gatunków drzew w alejach 
gminy Stary Targ 

lipa drobnolistna

jesion wyniosły

grab pospolity

dąb szypułkowy

klon pospolity

klon jawor

topola (obce gatunki)

jabłoń

brzoza brodawkowata

inne

Ryc.1 
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Fragmenty alej i ich ślady występują na długości ponad 15 km dróg i stanowią one 19% 

zinwentaryzowanych alej. (tab. 4.) 

 

Tabela 4. Stan zachowania charakteru alejowego zadrzewień rosnących wzdłuż dróg na terenie 

gminy Stary Targ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istniejące aleje są stosunkowo równomiernie dobrze zachowane zarówno przy drogach 

gminnych,  powiatowych,  jak i wojewódzkich i stanowią łącznie 75%  wszystkich 

zinwentaryzowanych istniejących alej przydrożnych na terenie gminy (tab. 5.). Mniejszy jest 

udział alej przerzedzonych, fragmentów i śladów alej w zarządzie gminy Stary Targ - bo 

jedynie 9%, zaś w Powiatowym Zarządzie Dróg  jest takich alej nieco więcej -19% (tab.5).  

 

Tabela 5. Stan zachowania charakteru alejowego zadrzewień rosnących wzdłuż dróg na terenie 

gminy Stary Targ , ze wskazaniem na zarządcę dróg. 

 

Stan 
zachowania 
charakteru 
alejowego* 
*patrz -opis  
kategorii w 
ankiecie terenowej 
pkt. 2.2 , str.9 

Długość drogi, 
przy której 
występuje 
aleja, w km  
 

Długość drogi, przy której występuje aleja, ze wskazaniem na 
zarządcę ( w km i udział %) 
 

Gminne Powiatowe Wojewódzkie  

Zwarta pełna 37,8 14,3km 

17% 

16,9km 

20% 

6,6km 

8% 

Zwarta z lukami 10,12 6,62km 

 8% 

3,5km 

4 % 

15km 

18% 

Przerzedzona 21,8 3,8km 

 5% 

3km 

4% 

- 

Fragmenty 11,2 3,1km 

 4% 

8,1km  

10% 

- 

Ślady 4,2 - 4,2 

5% 

- 

 

Stan zachowania 
charakteru 
alejowego* 
*patrz -opis  kategorii w 
ankiecie terenowej pkt. 
2.2 , str.9 

Ilość alej 
(szt.) 

% udział Długość  alej,  w km  
 

Zwarta pełna 20 44% 37,8 

Zwarta z lukami 11 24% 10,12 

Przerzedzona 6 13% 21,8 

Fragmenty 7 15% 11,2 

Ślady 2  4% 4,2 
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Jednakże należy zwrócić uwagę, że na terenie gminy Stary Targ istnieją  drogi, które 

pozbawione są jakichkolwiek zadrzewień oraz zakrzaczeń. Te drogi są w administracji 

Gminy Stary Targ oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Sztumie i są potencjalnymi miejscami, 

przy których można i należałoby tworzyć nowe zadrzewienia w krajobrazie rolniczym. Drogi 

te, to drogi o przebiegu:  

W zarządzie Gminy Stary Targ: 

- skrzyżowanie z DW515 – Dziesięć Włók N i Dziesięć Włók S 

- Tropy Sztumskie – Brzozówka  

- Telkwice – Telkwice kolonia kier S 

- Stary Targ – Kątki 

- Jurkowice Pierwsze – Jurkowice Drugie 

- Nowy Targ – Nowy Targ kolonia, kier.W 

 

W zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sztumie: 

- skrzyżowanie z DW515 w kierunku Dąbrówki Malborskiej;  

- Jurkowice – Jurkowice Pierwsze 

-Olszak – Tulice 

- Krzyżówki – Czerwony Dwór – Łoza 
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3.1.4. Zadrzewienia o szczególnych walorach przyrodniczych oraz występowanie 

gatunków chronionych. 

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych stwierdzono obecność kilku gatunków 

chronionych  porostów z grupy porostów nadrzewnych (epifitycznych), tj.:odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea, odnożyca mączysta  Ramalina farinacea , odnożyca kępkowa 

Ramalina fastigiata, mąkla tarniowa  Evernia prunastri.  W 24  badanych alejach, co stanowi 

52% wszystkich badanych alej, stwierdzono obecność przynajmniej jednego gatunku 

chronionego porostu z wymienionych powyżej. (tab. 6.) 

 

Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie w 24 alejach pachnicy dębowej 

(Osmoderma eremita)  i w trzech alejach - wepy marmurkowanej (Protaetia marmorata) w 

oparciu o obserwację osobników dorosłych, larw bądź  odchodów. (tab. 6.) 

Ponadto w trakcie prac terenowych w lipcu i sierpniu 2014r. prowadzono inwentaryzację 

pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) za pomocą pułapek feromonowych. Badania 

polegały na wywieszaniu pułapek i stwierdzeniu obecności lub braku dorosłych osobników 

pachnicy. Na terenie gminy Stary Targ  pułapki były wywieszone w alejach w 25 miejscach. 

W dziewiętnastu pułapkach feromonowych stwierdzano obecność pachnicy dębowej. Biorąc 

pod uwagę stwierdzenia pachnicy dębowej podczas inwentaryzacji oraz wysoką skuteczność 

odłowów w pułapki feromonowe, należy stwierdzić, iż owad ten występuje na terenie gminy 

Stary Targ w dużym zagęszczeniu i równomiernym rozmieszczeniu w zadrzewieniach i 

alejach na terenie gminy. Na uwagę zasługuje fakt stwierdzenia pachnicy dębowej w krótkiej, 

izolowanej alei lipowej (aleja nr 31). Odległość tej alei od dużego stanowiska tego gatunku 

wynosi około 2 km. Wskazuje to na fakt, że gatunek ten występuje również w stosunkowo 

izolowanych siedliskach o ile istnieją tam odpowiednie siedliska w drzewach przydrożnych. 

Dlatego bardzo ważnym jest utrzymanie oraz tworzenie nowych zadrzewień alejowych 

warunkujących ciągłość korytarzy ekologicznych i będącym w przyszłości  gwarantem 

utrzymania populacji pachnicy dębowej, a tym samym innych cennych gatunków 

próchnojadów, na badanym terenie. 

 

Przy niektórych drogach na terenie gminy Stary Targ występują w pasie drogowym gęste 

zakrzacznia, utworzone m.in. przez dziką różę, tarninę, kruszynę, czarny bez oraz liczne  

podrosty drzew. Wyraźne pasy zakrzaczeń stwierdzono przy sześciu drogach śródpolnych, 
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będącymi pozostałościami po dawnych drogach prowadzących do majątków w Zielonkach i 

Trankwicach. Istniejące zakrzaczenia przy tych drogach stanowią ważny element 

bioróżnorodności i powinny być zachowane, jedynie odpowiednio przycinane w celu 

utrzymania właściwej  widoczności drogi. Zakrzaczenia te są ważnym miejscem lęgowym 

wielu gatunków ptaków oraz miejscem bytowania ssaków tj. zając, sarna. Ponadto są 

podobnie jak wysokie drzewa w alejach,  zielonymi korytarzami dla znacznej ilości 

gatunków zwierząt.  

Powyższe dane wskazują, iż większość zadrzewień rosnących wzdłuż wszystkich typów dróg 

na terenie gminy Stary Targ oraz zadrzewień śródpolnych charakteryzuje się w skali regionu 

wysokim stopniem różnorodności przyrodniczej.  

 

 

Skróty nazw użytych w tabeli nr 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gatunki porostów 
 

R.fx Ramalina fraxinea Odnożyca jesionowa 

R.fc Ramalina farinacea Odnożyca mączysta 

R.fg Ramalina fastigiata Odnożyca kępkowa 

E.pr  Evernia prunastri Mąkla tarniowa 

                                            Gatunki owadów 
 

P.mm Protaetia marmorata Wepa marmurkowana 

O.er Osmoderma eremita Pachnica dębowa 

                                               Obszary chronione 
 

OCHK Jeziora 
Dzierzgoń 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń 
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Tabela 6. Wykaz zadrzewień o szczególnych wartościach przyrodniczych stwierdzonych na terenie gminy Stary Targ 

 

 
 

Numer drogi/przebieg drogi 

Gatunki  chronionych porostów 
 

Owady 
saproksylofagiczne 

Obszary 
chronione: 

OCHK 
Jeziora 

Dzierzgoń 

E.pr R.fx R.fc R.fg O.er P.mm 

02 / Telkwice-Bukowo        
07/  Szropy - Łoza        

08/ Łoza - Lasy        

09/  Szropy – Śledziówka Wielka        

10 /Szropy – Szropy Niziny        

11/ Szropy – pole kierunek W        

14/ Zielonki- pole kierunek NE        

15/ Zielonki-droga polna równoległa do 
drogi do Jodłówki        

16/ Jordanki – kier. Śledziówka         

18/ Tropy Sztumskie-Kościelec-granica 
gminy        

20/Trankwice-kierunek Ramoty        

21/Trankwice – kier. Pozolia        

22/Trankwice- kier.Budzisz        

23/ śródpolna droga od drogi 515w kier.SW        

24/ Dąbrówka Malborska-Jurkowice II        

25/ Jurkowice II - Łabuń        

26 /Jurkowice-Szropy        
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29/ Dąbrówka Malborska -StacjaPKP        

31/ Aleja odchodząca od drogi Kalawa-
Pietrzwałd 

       

32/ Stary Targ - Kalwa        

33/Stary Targ – Stary Dwór        

34/ Stary Targ – Tropy Sztumskie        

35/ Stary Targ – kierunek Sztum, granica 
gminy        

37/ Stary Targ – Nowy Targ         

38/ Stary Targ – Stary Targ kolonia        

39/ Waplewo Osiedle-Stary Targ        
40/Stary Targ – kolonia Stary Targ, kierunek 

Brzozówka        

41/Waplewo Osiedle-Waplewo (kaplicówka)        

42/Waplewo - Ramoty        

43/ Tulice - Waplewo        

44/ Kalwa - Iłgi        

45/ Tropy Sztumskie-Tropy Sztumskie (dawna 
stacja PKP)        

46/ Ramoty – Dąbrówka Malborska        
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3.1.5. Zadrzewienia o szczególnych walorach kulturowo – krajobrazowych.  

Gmina Stary Targ posiada wysoki potencjał krajobrazowy przede wszystkim dzięki 

urozmaiconej rzeźbie terenu. Piękne widoki ze wzniesień wzgórz morenowych na rolniczą 

przestrzeń z  zadrzewieniami przydrożnymi oraz licznymi kępami zieleni śródpolnej stanowi 

o atrakcyjności tego krajobrazu.  

Wśród pięknych alej wyróżniających się na terenie gminy Stary Targ  wymienić należy aleje 

znajdujące się wzdłuż dróg o przebiegu: 

BUKOWO-TRANKWICE, JORDANKI – SZROPY, SZROPY – ŁOZA, ŁOZA –LASY, 

JORDANKI-kier.ŚLEDZIÓWKA, TROPY SZTUMSKIE-KOŚCIELEC, STARY TARG –

KALWA, STARY TARG-TROPY SZTUMSKIE. 

Na uwagę zasługują zadrzewienia przydrożne przy drogach prowadzących do miejsc o 

znaczeniu historyczno – kulturowych tj. zespoły dworsko – folwarczne, stare cmentarze.  

Spośród tego typu dróg na uwagę na terenie gminy Stary Targ  zasługują aleje istniejące przy 

drogach prowadzących do pałacu w Waplewie. Jedna z dróg prowadząca do tego miejsca to  

piękna lipowa aleja tzw. Kaplicówka (aleja nr 41), w której rosną lipy o rozmiarach 

pomnikowych. Urząd Gminy w Starym Targu planuje utworzeniu tu alei pomnikowej.  

Na uwagę zasługują również aleje prowadzące do byłego majątku w Trankwicach.  Wzdłuż 

drogi biegnącej od Bukowa do Trankwic rosną piękne dęby, niektóre o obwodach ponad 450 

cm. Od miejscowości Trankwice prowadzą 3 aleje przy ginących, nieużytkowanych już 

drogach w kierunku do oddalonych wsi: Ramoty, Pozolia, Budzisz. Obecność pozostałości 

tych dróg świadczy o intensywnym wykorzystaniu ich w przeszłości. Obecnie zakrzaczone te 

drogi są ostoją bioróżnorodności w środowisku agrarnym.  Udrożnienie tych dróg, 

uzupełnienie zadrzewień, utworzyłoby atrakcyjne aleje dla turystyki kwalifikowanej (pieszej, 

rowerowej, nordic walking) i mogłoby się stać ciekawym produktem turystycznym gminy. 

Oprócz wspomnianych powyżej dróg na uwagę zasługują drogi o przebiegu: 

- Stary Targ – Stary Dwór  (nr ) – jest to krótka aleja prowadząca z drogi powiatowej o 

przebiegu Stary Targ – Tropy Sztumskie do osady o dużym znaczeniu historycznym - 

Stary Dwór . (W miejscowości tej w 1629 roku podpisany został zawarty sześcioletni 

rozejm między Polską a Szwecją). 

-  Ramoty – Waplewo  (aleja nr 42) – aleja prowadzi do pałacu Sierakowskich w 

Waplewie. 
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3.2. Zarządzanie zadrzewieniami liniowymi gminy. 

Gmina Stary Targ  posiada stosunkowo bogatą w regionie  sieć zadrzewień przydrożnych o 

wysokich  walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Znaczny jest wśród nich udział  

zadrzewień pochodzących  z nasadzeń prowadzonych w XIX i pocz. XX wieku.  

 Aby zachować ciągłość alej występujących na terenie gminy Stary Targ konieczne jest 

uzupełnianie nasadzeń w istniejących już ciągach drzew i odtwarzanie śladowo zachowanych 

alej ( patrz tab. 8) oraz tworzenie nowych zadrzewień liniowych przy drogach bez 

zadrzewień. Takie drogi występują na terenie całej gminy, szczególnie w części południowej, 

południowo zachodniej.  

 

A. Przy drogach gminnych podstawowym problemem jest wyraźny brak pasa 

drogowego, w którym takie nasadzenia powinny rosnąć. Związane jest to często z 

wykorzystywaniem pasa drogowego przez rolników (zaorywanie powierzchni pod 

uprawy). Wytyczenie dokładne tej przestrzeni oraz wykupywanie w miejscach 

problemowych terenów z przeznaczeniem na poszerzenie pasów drogowych, 

umożliwiłoby konsekwentne i skazane na sukces działanie, którego celem jest 

ochrona zadrzewień liniowych.  W przeciwnym wypadku użytkownicy terenów 

rolnych przylegających bezpośrednio do dróg gminnych, pomimo prowadzonych 

działań edukacyjnych, odnoszą się do nowych nasadzeń z niechęcią i dezaprobatą.  

 

B. Przy drogach powiatowych oraz wojewódzkich na terenie gminy Stary Targ nowe 

nasadzenienia drzew powinny polegać na uzupełnianiu drzew w drugim pasie 

drogowym na tzw. przeciwskarpach.  Drzewa tak rosnące są wówczas odsunięte od 

krawędzi drogi. Do takich dróg, przy których nasadzenia należy wprowadzać w II pas 

drogi, należą drogi o przebiegu: Kalwa – Pietrzwałd (nr 30); Stary Targ – kier. Sztum, 

granica gminy (nr 35); Waplewo – Ramoty (nr 42); Ramoty – Dąbrówka Malborska 

(nr 46) 

 

C. Ponadto dla zachowania ciągłości przestrzennej i czasowej zadrzewieni przydrożnych 

proponuje się:  

  Ochronę zieleni średniej pasów zakrzaczeni przy drogach lokalnych, jako 

ważnego składnika różnorodności przyrodniczej terenów otwartych; siedliska 
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bytowania wielu gatunków ptaków i ssaków. Właściwa pielęgnacja zakrzaczeń 

jedynie poprzez przycinanie zakrzaczeń od strony drogi w celu utrzymania 

odpowiedniej widoczności i przejezdności drogi.  

 Prowadzenie systematycznych nasadzeń drzew gatunków długowiecznych i 

tradycyjnie występujących na terenie gminy; przy ciągach komunikacyjnych i na 

terenie wszystkich miejscowości. 

 Konserwację i pielęgnację istniejących zadrzewień z zachowaniem układu 

gatunkowego i przestrzennego. Właściwie wykonane pielęgnacje dojrzałych 

drzew polegać powinny na cięciach sanitarnych - usuwaniu posuszu w koronie 

drzew. Niedopuszczalne jest cięcie żywych konarów i gałęzi grubszych niż 5cm. 

Tak prowadzone cięcia naruszają statykę drzew, zwiększają zagrożenie 

przewrócenia lub złamania drzew na skutek działania wiatrów. Ponadto duże 

otwarte powierzchnie drewna powstałe po odcięciu dużych konarów stają się 

drogą infekcji grzybowych do wnętrza drzewa, ponieważ drzewo nie jest w stanie 

zabliźnić tak rozległych ran. To powoduje osłabianie drzew i powolne ich 

zamieranie. 

 Kształtowanie koron młodych drzew. Wzdłuż dróg na terenie gminy rośnie w 

wielu miejscach wiele młodych drzew naturalnego pochodzenia jak też 

nasadzonych (nasadzenia kompensacyjne, nasadzenia realizowane w ramach 

projektów przez Urząd Gminy w Starym Targu). Dla ich prawidłowego rozwoju i 

dla zapobiegania sytuacjom konfliktowym w przyszłości należy jak najszybciej 

rozpocząć kształtowanie ich koron. Pierwsze cięcie powinno dotyczyć wszelkich 

wieloprzewodnikowych form, tak, aby w przyszłości wykształcił się jeden pień 

drzewa.   

 Prowadzenie ogławiania starych wierzb. Przy niektórych drogach w gminie Stary 

Targ rosną piękne, stare wierzby w przeszłości tradycyjnie ogławiane w celu 

pozyskiwania drewna opałowego. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono w wielu 

miejscach występowanie starych wierzb, przy których zaniechano tego procederu. 

Wysokie, grube konary wyrastające powyżej ”głów” starych wierzb stają się 

swoista dźwignią powodująca podczas silniejszych wiatrów rozłamywanie i 

rozszczepianie pni drzew niedostosowanych do takich obciążeń.   
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 Na terenie  gminy Dzierzgoń stwierdzono obecność  204  sztuk topól obcego 

pochodzenia rosnących w alejach przydrożnych. Docelowo, stopniowo należy 

zastępować je rodzimymi gatunkami drzew.   

 Szczególną pielęgnację założeń alejowych prowadzących do obiektów 

zabytkowych na terenie gminy. Udrożnienie dróg prowadzących do interesujących 

obiektów kulturowych i historycznych w Trankwicach. 

 Na terenie gminy Stary Targ  istnieją również drogi lokalne, śródpolne, na których 

brak jest jakichkolwiek zadrzewień i zakrzaczeń.  Powinno się rozważyć 

utworzenie w takich miejscach nowych alej lub jednostronnych szpalerów drzew, 

bądź chociażby zakładanie  zakrzaczeń przydrożnych, które są ważnym 

składnikiem bioróżnorodności pól i łąk, ponadto zatrzymują erozję gleby, 

poprawiają mikroklimat najbliższego środowiska, zwiększają wilgotność 

powietrza.  

 Zaplanowanie w corocznym budżecie gminy oraz pozyskiwanie zewnętrznych 

(np.: Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku) 

środków na  sadzenie drzew przy drogach oraz na ich właściwą pielęgnację. 

 Zachęcanie społeczności lokalnej do dbałości o wspólne dobro, jakie stanowią 

zadrzewienia, przy jednoczesnym piętnowaniu działań niszczących to dobro. 

 

3.2.1. Planowane nasadzenia. 

Istotnym elementem programu zachowania zadrzewień w gminie Stary Targ jest 

wyznaczenie miejsc do nowych nasadzeń. W tabeli nr 8. zestawiono zalecenia dla 

poszczególnych dróg ze wskazaniem ilości i gatunków drzew, które można posadzić, jako 

uzupełnienia w już istniejących alejach przydrożnych.  

Łącznie na terenie gminy Stary Targ wskazano 22 drogi, w których można zaplanować nowe 

nasadzenia uzupełniające istniejących przy nich alei bądź szpalerów drzew. Podsumowanie 

wskazuje na możliwość dosadzenia przy tych drogach 1309 drzew rodzimych gatunków, w 

tym - przy drogach będących w zarządzie gminy Stary Targ – 523 drzew. 
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Tabela nr 7. Zachowanie istniejących alej - wykaz lokalizacji proponowanych do nasadzeń 

(uzupełnienie luk alejowych) przy drogach na terenie gminy Stary Targ.    

Lp. Numer alei i jej przebieg Zarządca drogi, 

przy której jest 

aleja 

Proponowana liczba drzew 

oraz gatunki do nasadzeń 

1.  1/ Brzozówka - Telkwice PZD Sztum 25 szt. Gb 
25 szt. Js 

2.  2/ Telkwice – Bukowo 
 

PZD Sztum 40 szt. Lp  

3.   3/ Bukowo-Jordanki PZD Sztum 300 szt. łącznie: Lp, Js, Db  

4.   4/ Bukowo - Trankwice UG Stary Targ  40 szt. Db  

5.   6/ Szropy – Grzymały  PZD Sztum 150 szt. łącznie: Lp, Js, Gb 

6.   8/ Łoza - Lasy  PZD Sztum 8 szt. Gb 

7.   9/ Szropy – Śledziówka Wielka   UG Stary Targ 50 szt. Lp  

8.  13/ Minięta – kier. Stanowo UG Stary Targ 60 szt łącznie: Js, Jb, Kl;  
 

9.  15/ Zielonki-droga równoległa do 
drogi do Jodłówki 

UG Stary Targ 20 szt. Lp;  
 

10.  19/ Kościelec – Pozolia 
 

UG Stary Targ 80 szt. łącznie: Kl, Jw, Js 

11.  24/ Dąbrówka Malborska – Jurkowice 
II 

PZD Sztum 8szt. Brz  
 

12.  25/ Jurkowic II – Łabuń 
 

UG Stary Targ 10szt. Js 

13.  26/ Jurkowice - Szropy UG Stary Targ 50 szt. łącznie: Lp, Gb 
50 szt. Jb 

14.  27/ Jurkowice-Gintro 
 

UG Stary Targ 50 szt. Js 

15.  28/ skrzyżowanie z drogi 515 - 
Malewo 

PZD Sztum 30 szt. Js 
 

16.  29/ Dąbrówka Malborska – stacja PKP 
 

PZD Sztum 5 szt. Lp  

17.  33/ Stary Targ – Stary Dwór UG Stary Targ 8 szt. Jw 
 

18.  36/ Klecewo - Kątki  UG Stary Targ 50 szt.  łącznie: Jw., Kl 

19.  37/ Stary Targ – Nowy Targ PZD Sztum 200 szt. łacznie: Jb, Kl, Jb 

20.  40/ Stary Targ – kolonia Stary Targ  
 

UG Stary Targ 30 szt. Brz 

21.  41/ Waplewo Osiedle – Waplewo  UG Stary Targ 25 szt. Lp  

22.  43/ Tulice- Waplewo PZD Sztum 20szt Lp  
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3.2.2.  Bezpieczeństwo transportu a zachowanie alej - wykaz miejsc potencjalnie  

konfliktowych.  

Na terenie gminy Stary Targ  drogą wyraźnie konfliktową ze względu na wzmożony ruch 

samochodowy jest droga wojewódzka nr 515 o przebiegu  Dzierzgoń – Malbork. Problemem 

na tej  drodze jest: 

 wąski pas drogowy, 

 brak ścieżki rowerowej, 

 drzewa przydrożne rosnące w skrajni jezdni. 

Podobna sytuacja ma miejsce przy drodze wojewódzkiej nr  517  Stary Targ - Sztum . 

Wzdłuż dróg  na terenie gminy Stary Targ  nie ma żadnej ścieżki rowerowej, bądź pieszo-

rowerowej, po której bezkolizyjnie mogliby poruszać się rowerzyści bądź piesi.  

Poniżej zamieszczono wykaz działań, które powinny być podjęte w celu poprawienia 

bezpieczeństwa na drogach gminy Stary Targ:  

 wyprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza obszar pasa ruchu samochodów 

poprzez pozyskanie gruntów (rozszerzenia pasa drogowego) i budowę dodatkowych 

ścieżek; 

 wprowadzenie odpowiednich urządzeń (np.: barier energochłonnych, lokalnych 

ograniczeń prędkości, znaków ostrzegawczych, oznakowania drzew) w miejscach 

gdzie drzewa występują w skrajni pasa ruchu; 

 wprowadzenie odpowiednich ograniczeń tonażu i gabarytów pojazdów na drogach 

lokalnych; 

 przy braku rozwiązań alternatywnych oraz nadrzędnym interesie społecznym 

jednostronne usunięcie zadrzewienia (np.: jednego szpaleru z alei), przy czym przy 

podejmowaniu decyzji o usunięciu należy zawsze brać pod uwagę:  

◦  usunięcie jak najmniejszej liczny drzew (wybór strony drogi przy której rośnie 

mniej drzew); 

◦ usunięcie jak najmniejszej liczny okazów cennych i chronionych gatunków 

(wybór strony drogi, przy której znajduje się mniej okazów); 

◦ usunięcie drzew o słabszych parametrach statycznych; 

◦ usunięcie drzewostanu z  płn. lub płn-wsch strony niż z płd. lub płd-zach 

(zadrzewienie z płd. lub płd-zach. strony drogi lepiej chronią przed słońcem w 

najgorętszych godzinach dnia oraz przed, dominującymi w Polsce, wiatrami zachodnimi). 
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