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I WSTĘP  
 
1. Opis Gminy Wieluń 

 

Gmina miejsko-wiejska Wieluń położona jest w południowo-zachodniej części województwa 

łódzkiego na pograniczu mezoregionów fizycznogeograficznych: Wyżyny Wieluńskiej 

(południowa i środkowa część gminy) wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz 

Wysoczyzny Złoczewskiej (część północno-zachodnia gminy) i Kotliny Szczercowskiej (część 

północno-wschodnia) należących do Niziny Południowowielkopolskiej.  

 

Wyżyna Wieluńska stanowi najwyższą część gminy, ma również najbardziej urozmaiconą 

rzeźbę, dla której charakterystyczne są pagórki morenowe ze skałami jurajskimi w podłożu. 

Wysoczyzna Złoczewska to falista wysoczyzna morenowa o niewielkich deniwelacjach, Kotlina 

Szczercowska urozmaicona jest pagórkami i wydmami parabolicznymi.  

 

Najwyższym punktem gminy jest szczyt wzniesienia koło Kadłuba (238,6 m n.p.m.), najniższy 

znajduje się w dolinie rzeki Pyszna na północno-wschodniej granicy gminy (ok. 165 m n.p.m.).  

 

Miasto jest siedzibą powiatu i stanowi regionalny ośrodek gospodarczy, handlowy, oświatowy i 

kulturalny. Gmina obejmuje miasto Wieluń i 20 sołectw: Bieniądzice, Borowiec, Dąbrowa, 

Gaszyn, Jodłowiec, Kadłub, Kurów, Małyszyn, Masłowice, Niedzielsko, Nowy Świat, Olewin, Ruda, 

Rychłowice, Sieniec, Srebrnica-Piaski, Starzenice, Turów, Urbanice      i Widoradz. 

Sąsiaduje z innymi gminami powiatu wieluńskiego: Czarnożyły, Biała, Mokrsko, Skomlin, 

Ostrówek, Osjaków, Wierzchlas i Pątnów. Powierzchnia całej gminy - 131,2 km2 

w tym miasto Wieluń 16,9 km2. 

 

W Wieluniu krzyżują się krajowe i międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Komunikacja 

Odległości od większych miast: Warszawa  220 km, Częstochowa 70 km, Łódź 100 km 

 Opole  85 km, Wrocław  122 km. 

 

2. Cele i zakres opracowania  

 

a. Przegląd oraz oszacowanie stanu zadrzewień przydrożnych na terenie gminy Wieluń; 

b. Identyfikacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych, użytkowych. 

zadrzewień przydrożnych; 

c. Identyfikacja głównych problemów i miejsc konfliktowych wynikających  

z występowania zadrzewień przydrożnych; 

d. Przedstawienie propozycji działań mających na celu zachowanie zadrzewień przydrożnych; 

e. Stworzenie planu nasadzeń i odtwarzania alej. 

 

3. Projekt „Drogi dla Natury”  

Obejmująca swym zasięgiem teren całej Polski akcja „Drogi dla Natury”, zainicjowanej w 2009 

roku przez Fundację EkoRozwoju, ma na celu ochronę przydrożnych drzew. Akcja ta korzysta z 

pomocy i wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach 

projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”), a także  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy programu Unii Europejskiej 

LIFE+. 
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Projekt ten, rozpoczęty w 2012 roku, jest realizowany w 24 gminach na terenie 9 województw. Poza 

ochroną już istniejących drzew przydrożnych jego celem jest ponadto wspieranie tworzenia planów 

zadrzewieniowych i inicjatyw przeprowadzania nasadzeń. Rozumiejąc potrzebę współpracy osób 

zaangażowanych w projekt z lokalnymi władzami samorządowymi organizuje się również szkolenia 

dla samorządowców i osób sprawujących nadzór nad drogami. Celem takich spotkań jest nie tylko 

zaznajamianie przedstawicieli lokalnych środowisk ze stanem zadrzewień na danych terenach, ale 

również przedstawianie możliwości i planów nowych nasadzeń, ochrony już istniejących drzew, jak 

również sposobów diagnozowania stanu zadrzewień i metod ich pielęgnacji. Prowadzone w ramach 

projektu działania szkoleniowe mają na celu, poza elementami wymienionymi wyżej, podnoszenie 

świadomości środowisk lokalnych w kwestii walorów estetycznych i przyrodniczych alej.  

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

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

Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja z Legnicy, Fundacją Aeris Futuro z Krakowa, Federacją Zielonych 

„Gaja” ze Szczecina, Stowarzyszeniem „Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski” z Białegostoku, 

Towarzystwem Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” oraz niemieckim partnerem - meklembursko-

pomorskim oddziałem BUND w Schwerinie. 

Szczegółowe informacje na temat programu „Drogi dla Natury” i ochrony alej znajdują się na stronie 

www.aleje.org.pl, gdzie można również odnaleźć elektroniczną wersję programu zadrzewieniowego.  

 
 

4. Znaczenie alej 
 

Definicja i podział zadrzewień 

Według ustawy o ochronie przyrody, zadrzewienie to drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, 
pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach, wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty 
roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.  

W przedmiotowym opracowaniu w szczególności odnosimy się do zadrzewień przydrożnych, 
które ze względu na swój charakter nazywamy alejami lub szpalerami – w myśl tego używany jest 
następujący podział: 
   -aleja – na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew po każdej ze stron drogi lub  

-szpaler – na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew po jednej stronie.  
Na terenie Gminy Pawonków spotkać możemy zadrzewienia przydrożne kilku rodzajów. Pierwsze – 
aleje i szpalery – jednogatunkowe i jednowiekowe o równomiernym układzie, pochodzące z sadzenia. 
Drugie – zadrzewienia różnowiekowe i wielogatunkowe pochodzenia naturalnego; takie zadrzewienia 
charakterystyczne są dla dróg polnych na terenach rolniczych. Zaznaczyć trzeba, że są to cenne 
siedliska dla zwierząt, bowiem często są to jedyne miejsca, w których ptaki mogą przystąpić do 
lęgów. Spełniają one ważna funkcję w tworzeniu lokalnego mikroklimatu. 
Aleje historycznie pełniły ciekawą funkcję, mianowicie stanowiły element założeń dworów czy 
rezydencji; wraz z parkiem dworskim miały na celu podkreślenie ważności i statusu społecznego 
właściciela, jednym słowem aleje były zarezerwowana dla wyższych sfer. Dziś możliwości sadzenia 
drzew są „wolne” i możliwym jest podjęcie inicjatywy urozmaicenia krajobrazu miasta czy wsi piękną 
aleją.  
Ponadto aleje sadzone były ze względu na cenny pożytek pszczeli, w szczególności aleje lipowe i 
„akacjowe”, aleje gatunków niespotykanych lub rzadkich w lasach dawały możliwość produkcji 
cennych miodów. Obecnie zachowały się jedynie fragmenty dawnych alei. 
Na uwagę zasługują także pojedyncze drzewa w trenie otwartym. Pojedyncze drzewo przydrożne 
często staje się walorem estetycznym, tworzącym malowniczy krajobraz wiejski. 
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Aleje jako cenne siedliska przyrodnicze i korytarze ekologiczne 

Teren Polski uległ znacznemu przekształceniu krajobrazowemu: naturalne krajobrazy zostały 
zmienione w krajobrazy kulturowe, składające się głownie z pól uprawnych, terenów zabudowanych i 
fragmentów lasów, które bardziej przypominają plantacje niż pierwotne puszcze. 
Mimo tych przekształceń, w dalszym ciągu zachowana została różnorodność biologiczna. Tradycyjne 
krajobrazy ukształtowane przez człowieka są postrzegane jako cenne z przyrodniczego punktu 
widzenia. 
Pozostawienie w krajobrazie skrawków o charakterze ostoi daje schronienie różnorodnym 
organizmom żywym. Nawet, jeśli ostoje te zajmują niewielką powierzchnię, część ogólnej 
powierzchni krajobrazu, to ich wpływ na bogactwo biologiczne jest bardzo duży, zwłaszcza jeśli 
występują w formie dobrze połączonych sieci, a nie drobnych, mocno izolowanych fragmentów. 
W krajobrazie Europy Środkowej szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej pełnią 
zadrzewienia, czyli skupiska drzew i krzewów poza lasem. Mogą one tworzyć skupiska wśród pól, łąk, 
zabudowań, albo też mieć charakter liniowy, występując wzdłuż dróg i rzek. 
Rola zadrzewień liniowych dla rodzimej fauny i flory jest ogromna, gdyż znaczna część naszych 
organizmów to gatunki pierwotnie leśne. Zadrzewienia wśród terenów otwartych pełnią rolę ostoi 
dla tych gatunków, które żyją w krajobrazie ukształtowanym przez człowieka. 
Z uwagi na pasowy charakter zadrzewień, tworzą one korytarze ekologiczne. Występowanie 
zadrzewień w postaci sieci o dużej ciągłości ułatwia przemieszczanie się organizmów. Zwierzęta 
unikają otwartych przestrzeni, w szczególności ptaki i nietoperze nie są zdolne przemieszczać się 
pomiędzy kompleksami leśnymi, gdy te nie są połączone korytarzami ekologicznymi. 
Szczególne znaczenie zadrzewienia liniowe maja dla pachnicy dębowej, słabo latającego owada, który 
dzięki alejom może się rozprzestrzeniać w krajobrazie rolniczym i utrzymywać łączność między 
populacjami. 
Najczęściej spotykanym, choć zanikającym, typem zadrzewień są aleje przydrożne. Są to dwustronne 
szpalery drzew występujące wzdłuż dróg. Otoczenie dróg to często na terenach rolniczych jedyny 
fragment przestrzeni publicznej, na którym można realizować nadrzędny cel społeczny, jakim jest 
ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu. 

Funkcje zadrzewień 

- wpływ na stan środowiska naturalnego oraz korzyści społeczno-ekonomiczne 

Pola uprawne to ekosystemy sztuczne, które na skutek prowadzonej gospodarki rolnej ulegają 
stopniowemu wyjałowieniu. Głównymi przyczynami tego procesu są zaburzony obieg materii oraz 
prowadzone prace agrotechniczne, które powodują wzmożoną erozję powierzchniową. 
Sadzenie drzew jest najprostszym i najskuteczniejszym zarazem zabiegiem ograniczającym erozję – 
pasy roślinności znajdujące się pomiędzy uprawami hamują siłę wiatru średnio o 20%, a maksymalnie 
do 70%, co przyczynia się do parowania terenowego oraz powoduje łagodzenie lokalnego 
mikroklimatu. Jednak aby drzewa skutecznie wyciszały wiatr powinny być one posadzone ażurowo, 
gdyż zwarte grupy roślinności nie hamują wiatru, lecz podnoszą go niedaleko za zadrzewienie 
powodując jeszcze silniejsze zawirowania powietrza. Na rysunku poniżej przedstawiony został wpływ 
zadrzewienia liniowego na pole uprawne; widoczny niewielki pas ze zmniejszonymi plonami pod 
drzewami rekompensuje zwiększenie plonów w większej części pola – powstaje tzw. efekt fali. 
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- zadrzewienia śródpolne jako skuteczna bariera ochronna przechwytująca i 
neutralizująca zanieczyszczenia spływające do wód. 

Badania prowadzone przez PAN wykazały, że wielorzędowe pasy zadrzewień ograniczają przesiąkanie 
azotanów do 98%, a fosforanów i metali ciężkich od 40% do 70%. W podobny sposób redukowane są 
stężenia innych, często niebezpiecznych dla zdrowia ludzi substancji chemicznych, pochodzących 
choćby ze środków ochrony roślin. Na rycinie poniżej pokazano wpływ zadrzewień na ilość 
zanieczyszczeń przenikających do wód. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5. Jak dobrze posadzić drzewo – porady praktyczne 

 

1. Wybór materiału sadzeniowego. 

Od drzewa alejowego oczekujemy pewnych cech, które w przyszłości pozwolą na bezproblemowe 
„użytkowanie” alei. Sadzone drzewa powinny: 

-być długowieczne, posiadać regularną, zwartą koronę 
-być tolerancyjne na suszę i nasłonecznienie 
-tolerować nadmierne zasolenie gleby i zanieczyszczenia powietrza 
-być odporne na działanie czynników atmosferycznych (głównie bocznych wiatrów) 
-dobrze znosić cięcia pielęgnacyjne i ubicie gleby w obrębie korzenia 
-być dopasowane do warunków siedliskowych i glebowych 

Sadzić powinno się drzewa wyłącznie pochodzące z polskich szkółek znajdujących się w tej samej lub 
chłodniejszej strefie klimatycznej. 
Należy unikać gatunków obcych, a w szczególności łatwo rozmnażających się gatunków inwazyjnych, 
takich jak robinia biała czy klon jesionolistny. 
Poniżej w tabelce przedstawione zostały najczęściej stosowane gatunki drzew w alejach w stosunku 
do nasłonecznienia i wymagań glebowych (wybierając gatunek do konkretnej alei warto rozejrzeć się 
po okolicy i sprawdzić, jak poszczególne gatunki rosną, czy np. nie chorują, czy mają prawidłowo 
rozbudowaną koronę, a nawet czy są lubiane/tolerowane przez mieszkańców. 
 

 

Nazwa gatunku Wymagania względem żyzności gleby Wymagania świetlne 

brzoza brodawkowata średnie duże 

dąb bezszypułkowy średnie średnie 

dąb szypułkowy duże średnie 

jarząb pospolity średnie średnie 

jarząb brekinia średnie duże 

jarząb szwedzki średnie średnie 

grab pospolity duże małe 

buk zwyczajny duże małe 

jesion wyniosły duże duże 

klon jawor duże średnie 

klon zwyczajny średnie średnie 

klon polny średnie średnie 

lipa drobnolistna średnie małe 

lipa szerokolistna duże średnie 

grusza pospolita duże średnie 

jabłoń dzika duże średnie 

topola biała i czarna duże duże 

wiąz szypułkowy duże średnie 

wiąz polny duże średnie 
Źródło: Praktyczny poradnik, jak skutecznie zadrzewiać otoczenie; red. E. Krawczyk i in.; Kraków 2008 

 

 

2. Wielkość materiału sadzeniowego 
Te same gatunki w różnych warunkach glebowo-klimatycznych osiągają swoją wysokość w 
różnym wieku – wiek rośliny nie może być parametrem w odniesieniu do materiału 
szkółkarskiego. W przypadku drzew podajemy obwód pnia mierzony na wysokości 1 m w 
centymetrach, w przedziałach co 2 cm do obw. 20 cm i 5 cm powyżej 20 cm, liczbę szkółkowań 
oraz wielkość bryły korzeniowej lub pojemnika. 

 
 



10 
 

3. Typ korony 
W sprzedaży oferowane są następujące formy drzew: naturalna, pienna oraz wielopienna. Do 
nasadzeń drzew alejowych można stosować formę naturalną przy drzewach o rozmiarze 10-12 
cm obw. Zalecane jest też sadzenie drzew większych w formie piennej o obw. 10-12 cm. 

Uwaga, bardzo ważne! Drzewa muszą być z wyraźnym, dominującym pędem przewodnikiem 
zakończonym zdrowym pakiem wierzchołkowym, uformowaną koroną. Cechy 
niedopuszczalne to rozwidlenia V-kształtne, świeże cięcia korygujące, uszkodzenia 
mechaniczne, ślady zerowania szkodników, zmiany chorobowe, martwice. 

 
4. Korzeń  

Dostępne są 3 typy drzew dzielone ze względu na korzeń: drzewa z gołym systemem 
korzeniowym, drzewa z bryłą korzeniową oraz drzewa w pojemnikach. 
Drzewa z odkrytym systemem korzeniowym polecane są do nasadzeń stosunkowo młodych 
i niedużych drzew do 6 cm obwodu. Drzewa z otwartym systemem korzeniowym, które 
pochodzą z hodowli, gdzie były szkółkowane, dają bardzo dobry procent przyjęcia. Drzewa z 
odkrytym systemem korzeniowym i nie szkółkowane nie dają pożądanych efektów. 
Podobnie jak z typem koronnym materiał sadzeniowy trzeba dokładnie sprawdzić pod kątem 
jakości korzeni. Przy wyborze drzew należy zwrócić uwagę na to czy korzeń jest prawidłowo 
rozwinięty, posiada dużo włośników i naturalną barwę, nie jest mechanicznie uszkodzony, nie 
posiada zmian chorobowych, zgrubień narośli, martwic, śladów żerowania szkodników. 
Tego typu materiał jest najtańszy i najczęściej oferowany na rynku. 
Drzewa z bryłą korzeniową – materiał polecany do nasadzeń drzew alejowych. 
Przygotowanie drzewa z bryłą korzeniową polega na wykopaniu drzewa z gruntu wraz z bryłą 
ziemi i zabezpieczenie bryły korzeniowej tak, aby się nie rozsypała (do tego stosuje się 
specjalną tkaninę rozkładającą się nie dłużej niż 1,5 roku po posadzeniu oraz siatki stalowe o 
podobnym okresie rozkładu). 
Drzewa w pojemnikach najlepiej się przyjmują. Drzewa w pojemnikach powinny mieć silnie 
przerośniętą bryłę korzeniową oraz być uprawiane w pojemnikach o wielkości dopasowanej 
do rozmiaru rośliny; drzewo powinno rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale 
nie więcej niż dwa lata. Cechą niepożądaną są zawinięte korzenie na ścianie pojemnika. 
Drzewa takie można sadzić praktycznie przez cały rok, ale ich pielęgnacja, np. podlewanie, 
podnosi koszt nasadzenia. 
Drzewa tego typu są drogie i mało dostępne.  

Szkółkowanie. Drzewa alejowe szkółkowane są dostępne co 2 lub 3 lata. Cykl produkcji zależy od 
pożądanego obwodu pnia. Najdłużej trzeba uprawiać buki i dęby (około 10 lat), krócej — lipy i klony 
(5-6 lat). Proces przesadzenia drzew ma na celu stymulację wzrostu korzeni i uformowanie zwartego 

systemu korzeniowego. 

Na zdjęciu obok pokazana jest młoda lipa drobnolistna (8-latka), 
widoczny zwarty, silnie rozbudowany system korzeniowy. Takie 
drzewo z pewnością się przyjmie. 

 

 

 

Uwaga: Pozostawienie gołego korzenia w czasie wietrznej, 
słonecznej pogody na godzinę może doprowadzić do obumarcia 
większości systemu korzeniowego, co skutkować będzie 
niezdolnością drzewa do przyjęcia się po posadzeniu. 
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5. Transport i przechowywanie 

-unikanie przesuszenia korzeni w wyniku działania wiatru i nasłonecznienia. Drzew nie należy 
przewozić w samochodach otwartych. 
-możliwość żelowania korzeni chroniącego przed przesychaniem i utratą wilgoci. 
-drzewa należy przechowywać w chłodni bądź dołować sadzonki. 
-w trakcie transportu unikać ocierania sadzonek o siebie, co mogłoby spowodować ranienie 
kory; w przypadku bardzo dużych sadzonek należy również unikać załadunku za pomocą 

ładowarek. 
 

6. Termin sadzenia 

Drzewa i krzewy z gołym systemem korzeniowym sadzi się wiosną, a z bryłą korzeniową 
wiosną i jesienią. Wiosenne sadzenie daje lepsze efekty w przypadku gatunków o niskiej 
zimotrwałości i powinno zakończyć się przed wznowieniem wegetacji. Jesienią drzewa 
liściaste trzeba posadzić najpóźniej do końca października, a wiosną do połowy kwietnia 
(zależnie od panujących w danym roku warunków pogodowych).  
 

7. Przygotowanie miejsca i sadzenie drzew 

Przy wybieraniu miejsc do nasadzenia lub ich modyfikowania zaleca się określenie 
maksymalnego rzutu korony na płaszczyznę. Tę przestrzeń należy bezwzględnie chronić. 
Miejsce przeznaczone pod drzewa musi być odchwaszczone, oczyszczone z trawy w 
promieniu rzutu korony, a nawet nieco większym. Celem odchwaszczania jest unikanie 
konkurencji pokarmowej, a także wydzielania przez niektóre rośliny substancji 
powstrzymujących rozwój systemu korzeniowego posadzonego drzewa. 
W trakcie pielęgnacji po posadzeniu należy zwrócić uwagę podczas zabiegów koszenia trawy, 
aby nie uszkodzić szyi korzeniowej w wyniku podkaszania kosami spalinowymi żyłkowymi. 
Drzewa można zabezpieczyć perforowanymi osłonkami. 
Uwaga! drzewo z uszkodzoną szyją korzeniową na tzw. obrączkę nie rokuje szans na 
przeżycie. 

 

 

8. Zabezpieczenie przed wiatrem i zwierzyną 

Młode dawka nieukorzenione są wrażliwe na silny wiatr – drzewka należy opalikować i 
zmocować specjalną taśmą, a wysokość palika wbitego do gruntu powinna być równa 
wysokości pnia posadzonego drzewa. 
Na terenach otwartych drzewa należy zabezpieczyć przed spałowaniem, czochraniem i 
zgryzaniem (zwierzyna płowa) lub też podgryzaniem (gryzonie, zające) za pomocą osłonek lub 
preparatów odstraszających.  

 

Na fotografii obok widoczne solidne 
mocowanie  
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Na fotografii poniżej wzorowa nowo nasadzona aleja, 3-rzędowa, widoczne słupki w pewnych 
odległościach od siebie służą jako czatownie dla ptaków szponiastych. 

 
 
Na fotografii poniżej przebudowana aleja brzozowa: przy drodze pozostały pojedyncze brzozy, nowe 
nasadzania wykonane zostały za rowem w bezpiecznej odległości od skrajni 

 

Jak dbać o nasadzenia, by wyrosły z nich zdrowe, dobrze uformowane i bezpieczne 

drzewa. Pielęgnacja po posadzeniu – formowanie skrajni. 

W dalekiej perspektywie, bowiem drzewa sadzimy z myślą, że w danym miejscu będą rosły 100 a 
nawet 200 lat, pielęgnacja, a dokładniej formowanie, staje się bardzo istotnym momentem w życiu 
każdego dorodnego drzewa, na które liczymy i które ma być bezpieczne, estetyczne i długowieczne. 

Sprawą nagminną jest pozostawianie posadzonych drzew samym sobie, co powoduje, że wraz z 
wiekiem drzewa w alejach przyrastają, wchodzą rozrośniętymi konarami i gałęziami w pas drogowy i 
w tym czasie przychodzi czas na formowane skrajni drogi. Prace te wyglądają dość drastycznie, 
zaczynając od podstawy do około 5 m wysokości a czasem nawet 10 m obcinane są gałęzie i konary, 
często o średnicy ponad 10 cm. Drzewo takie, z widocznymi jasnymi ranami, bardzo źle wygląda. 
Rany te stają się zagrożeniem dla trwałości drzew. W wyniku takich cięć powstają bramy wejść dla 
grzybów patogenicznych, czego dalszym efektem jest destrukcja pnia, a powstałe ubytki stają się 
przyczyną wycinki drzew. W ten sposób niejedna aleja lipowa w wieku 80-100 lat została usunięta 
ponieważ stanowiła zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. (Fot. poniżej) 

Po tym czarnym, ale tak często spotykanym scenariuszu, należy przedstawić wersję, która musi na 
dobre zagościć w przypadku postępowania z drzewami przydrożnymi. Jedynym rozwiązaniem tej 
sytuacji jest prawidłowa pielęgnacja – formowanie drzew, czyli proces wieloletni, wymagający 
dobrego planowania oraz dobrze przeszkolonych osób zajmujących się drzewami. Licząc od 
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posadzenia do wieku 50-60 lat należy drzewo systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania pnia o 
wysokości od 5 do 7 m bez gałęzi wchodzących w kolizję z pasem drogowym.  

Formowanie skrajni uzależnione jest od wzrostu oraz możliwości energetycznych drzewa –zdolności 
do gojenia ran. Po posadzeniu drzewo rośnie na wysokość i szerokość, proces formowania polega na 
obcinaniu gałęzi dolnych w celu wyprowadzenia strzały drzewa na daną wysokość. Proces ten 
odbywać się musi w odstępach 3- lub 4-letnich i trwać do momentu, gdy uzyskamy skrajnię: pień 
czysty bez gałęzi oraz dobrze rozwiniętą koronę. Czas, w jakim drzewo dojdzie do tego stanu jest 
uzależniony od jego gatunku i siedliska, ale w praktyce może to oznaczać około 40-60 lat. W tym 
czasie drzewu należy poświęcić wiele uwagi obserwując proces regeneracji po każdym cięciu. W 
trakcie formowania drzewa usuwane powinny być gałęzie o małej średnicy i przy dobrym wykonaniu 
drzewo jest w stanie rany takie zagoić w ciągu 3-4 lat. 

W praktyce oznacza to, że koronę młodego drzewa traktujemy jako koronę wtórną, a powyżej 
zakładanej wysokości jako koronę pierwotną (rys. 1) 

Na rycinie poniżej przedstawiony został proces formowania drzewa, z uwzględnieniem docelowej 
wysokości jaką chcemy uzyskać. 

 

Na fotografiach poniżej: po lewej stronie, kilkuletnie nasadzenie, w którym w cyklach 3-4 letnich 
dokonuje się podkrzesania, rany na drzewach goją się bardzo dobrze, drzewa mają wzorowo 
rozwiniętą koronę. Na uwagę zasługuje także staranność nasadzenia.  
Po prawej stronie cięcia formujące skrajnie, powstałe rany nigdy nie ulegną zabliźnieniu, ponadto na 
pniu pojawi się wiele pędów, tzw. wilków.  
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II. Podsumowanie inwentaryzacji istniejących zadrzewień liniowych na terenie 

Gminy Wieluń: 

1. Skład gatunkowy 

Na terenie gminy Wieluń zlokalizowano 2447 drzew z 23 gatunków. Największy udział w 

drzewostanach mają dwa gatunki: jesion pensylwański (około 660 szt.) i lipa drobnolistna (546 szt.).  

Zaraz za nimi spory udział mają topole obcego pochodzenia. Czwartym pod względem ilościowym jest 

klon zwyczajny, który współtowarzyszył jesionom pensylwańskim w alejach przy drogach krajowych i 

wojewódzkich. Na uwagę zasługuje występowanie klonu srebrzystego tworzącego jedną z 

ładniejszych i okazalszych alei na terenie gminy w miejscowości Kurów – aleja ta pochodzi z nasadzeń 

okresu zajęcia tych terenów przez Niemcy. Klon sadzony był w celu produkcji drewna do kolb 

karabinów wojskowych. Historycznie alei z tychże klonów było więcej, o czym świadczą pozostałości 

w postaci kilku dorodnych drzew przy niektórych drogach, jak np. w Turowie. Niewielki udział drzew 

owocowych świadczy o tym, że aleje te w wyniku upływu czasu i braku zachowania ciągłości, czyli 

nowych nasadzeń zniknęły z krajobrazu. Historycznie było kilka zadrzewień gatunków drzew 

owocowych na terenie gminy i w propozycjach nasadzeń podano lokalizacje miejsc, gdzie można 

przywrócić takie zadrzewienia. 

 

Tabela nr 1: Udział ilościowy poszczególnych gatunków w zadrzewniach na terenie Gminy Wieluń 

 GATUNEK  ILOŚĆ SZTUK 

Jesion pensylwański 660 

Lipa drobnolistna 546 

Topole obcego pochodzenia 283 

Klon zwyczajny 259 

Jesion wyniosły 114 

Topola osika 109 

Jarząb szwedzki 76 

Klon jawor 72 

Klon srebrzysty 60 

Jarząb pospolity 46 

Kasztanowiec 41 

Brzoza brodawkowata 28 

Jabłoń domowa 15 

Olsza czarna 13 

Sosna pospolita 6 

Świerk pospolity 5 

Topola włoska   4 

Wierzba krucha 1 

Dąb szypułkowy 1 

Grusza pospolita 1 

Czereśnia 1 

razem 2242 
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Wykres nr 1: Udział procentowy drzew przydrożnych w Gminie Wieluń 

 

2. Stan zdrowotny 

Stan zdrowotny drzew na terenie gminy w połowie ich liczby jest dobry. Około 25% drzew 

stanowią aleje, których stan zdrowotny jest zróżnicowany. Niestety, stwierdzono drzewa 

zdewastowane silnymi cięciami, martwe lub grożące upadkiem. Drzewa takie stwierdzono w alei 

lipowo-jesionowej z Wielunia w kierunku Mokrska: część drzew została tam obcięta i pozbawiona 

koron, pozostały jedynie częściowo już martwe kłody lipowe. Aleje w bardzo dobrym stanie 

zdrowotnym stwierdzono przy drodze gminnej (aleja lipowa w miejscowości Kadłub) oraz przy 

dogach krajowych, np. droga Kluczbork – Wieluń, DK nr 45 od miejscowości Kadłub do miejscowości 

Osica (szpaler lipy drobnolistnej). 

 
Tabela nr 2: Procentowy i ilościowy stan zdrowotny alei 

% Szt. 

Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, w 
pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 

16 4 

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub kształtowana 
korona 

48 12 

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, zredukowana 
korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony 

8 2 

Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające konary, tzw. 
szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające statykę drzewa, itp. 

4 1 

Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 

24 6 

Wykres nr 2: Stan zdrowotny drzew w zadrzewniach na terenie Gminy Wieluń wyrażony 
                        w procentach 
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3. Stan zachowania zadrzewień liniowych 
Aleje na terenie gminy w ponad połowie są jeszcze ciągłe. Ponadto w kilku miejscach spotykać 

można szczątkowe pozostałości po alejach. Nierzadko były to już pojedyncze drzewa rozrzucone na 

sporych odcinkach wzdłuż dróg, niestanowiące już układu szpalerów czy alei, np. pojedyncze klony 

srebrzyste w Turowie. Ślady alei dotyczyły głównie tych najstarszych na terenie gminy. 

 
Tabela nr 3: Stan zachowania zadrzewień liniowych wyrażony w procentach i ilości szt. 

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze Udział % w alejach Udział w szt. w alejach 

zwarta pełna 0 - 20% 28 7 

zwarta z lukami 21 - 40% 32 8 

przerzedzona 41 - 60% 16 4 

fragmenty 60 - 80% 4 1 

ślady 81 - 99% 20 5 
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Wykres nr 3: Stan zachowania zadrzewień liniowych wyrażony w procentach 

 

4. Ilościowy udział dróg z zadrzewieniami w poszczególnych zarządach   

Właściciel/zarządca dróg na terenie Gminy Wieluń Ilość aleij/szpalerów w szt. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieleniu 9 alei 

Własność Gminy Wieluń 1 aleja, 2 szpalery 

Drogi krajowe 8 alei, 1 szpaler 

Drogi wojewódzkie 4 aleje 

Łącznie 3 szpalery i 22 aleje 

 

5.Ilość km dróg z zadrzewieniami liniowymi w poszczególnych zarządach 

 

 

 

 

 

 

Właściciel/zarządca dróg na terenie Gminy Wieluń Ilość km w danym zarządzie 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieluniu 7,608 km 

Własność Gminy Wieluń 1,465 km 

Drogi krajowe 8,357 km 

Drogi wojewódzkie 5,525 km 

Łącznie 22,955  km 
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CZĘŚĆ III  PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ZADRZEWIEŃ  W GMINIE WIELUŃ  
  Instrukcja do wypełniania ankiety inwentaryzacji zadrzewień liniowych  

Program zadrzewieniowy w Gminie Wieluń został przeprowadzony przy użyciu poniżej ankiety. Na 
końcu wzoru ankiety znajdują się skróty oznaczające gatunki drzew wykorzystane w opracowaniu.  

Zgodnie z przyjęta metodyką aleje były inwentaryzowane w sposób ogólny (ogólna inwentaryzacja 
dendrologiczna obejmowała: skład gatunkowy, przeciętne wymiary drze, zdrowotność, stan 
zachowania obiektu) ich głównym celem było wskazanie wartości przyrodniczych alei w gminie. W 
ankietach wykazano również konieczność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, wskazano 
również drzewa do wycinki oraz inne zabiegi które należy przeprowadzić w zerdzewieniach. 
Podana zostały gatunki oraz ilości drzew do uzupełnień w istniejących oraz aleja topolowe do 
przebudowy. W oddzielnym rozdziale wykazano planowane nasadzenia. Ważnym elementem 
inwentaryzacji były poszukiwania rzadkich i chronionych gatunków występujący w alejach. 
Dokonane zostały pomiary drzew, szerokości jezdni, rozstaw drzew, odległości od o skrajni, 
szerokości pomiędzy szpalerami. Długość alei obliczona za pomocą narzędzi udostępnionych na 
stronie www.geoportal.gov.pl. Wszystkie ankiety posiadają dokumentacje fotograficzna   

 
 
 

ANKIETA NR ………… 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY……………….. 

 
Mamy do czynienia z aleją, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew po każdej ze stron 

drogi lub szpalerem, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew.  

 

Imię i nazwisko ankietera: .............................................................  

Data zebrania danych i podpis: ....................................................... 

 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: ………………………………………………….. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
Nr....: N.................../ E...................; Nr....: N......../E........; Nr....: N........./E.........; 
Nr....: N......../E........; Nr....: N......../E........; Nr....: N......./E.......; Nr....: N......./E.......; 
 
Długość: ......... m; Droga nr........ 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): .............. 
 
Szerokość między szpalerami: ....... m   Rozstaw drzew: ....... m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: ........ m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Gat.* Db 
szyp. 

Db 
Bersz. 

Lp. 
drob. 

Lp. 
szer 

Kasz. Kl. Jaw. Js. Db. 
czer. 

Owoc. 
jakie? 

Tp. 
kult 

Inne – 
jakie? 

Szacowany 
udział % 

            

 
 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
……………../...........,      ………………/……... 
Uwagi: ..................................................................................................... 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
.............................................................................................................. 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III. Stan obiektu 
 

a. Stan zdrowotny drzew: 
 

 Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, w 
pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 

 Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony 

 Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające konary, 
tzw.szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające statykę drzewa, 
itp. 

 Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 

 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

 zwarta pełna 0 - 20% 

 zwarta z lukami 21 - 40% 

 przerzedzona 41 - 60% 

 fragmenty 60 - 80% 

 ślady 81 - 99% 
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IV. Rekomendowane działania ochronne  
 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek     

Liczba     

 
Inne potrzebne zabiegi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .................. 

 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i 
kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. 
 

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instrukcja do wypełniania ankiety inwentaryzacji zadrzewień liniowych 
 

Jak zbierać dane 
Ankieterzy powinni wstępnie zidentyfikować aleje i szpalery w oparciu o znajomość terenu, posiłkując 
się w razie potrzeby mapami satelitarnymi (np. przy użyciu Google earth). W terenie opiszą położenie 
obiektu i zarejestrują współrzędne geograficzne. Drzewa powinny być policzone, oznaczane do 
gatunku i podany średni obwód (bazując na pomiarach części egzemplarzy) na wysokości 1,3 m. 
Następnie zaznaczyć stan zdrowotny drzew, stan zachowania alei/szpaleru i ślady cięć w koronach. 
Na koniec zapisać obserwacje przyrodnicze, uwagi i rekomendacje ochronne, w tym liczbę drzew 
zalecanych do posadzenia przy danej drodze. Sporządzenie szkicu sytuacyjnego, którego zakres i 
szczegółowość będzie określana przez ankietera, może być pomocna w późniejszych etapach 
realizacji planu. Wypełnione ankiety oraz dokumentacja fotograficzna będą podstawą do stworzenia 
programu zadrzewień w gminach. 
Inwentaryzację najlepiej przeprowadzić w okresie od lipca do października aby została ukończona 
przed zakończeniem sezonu wegetacyjnego. 
 
I. Dane ogólne 

 Lokalizację opisujemy w sposób ułatwiający trafienie do obiektu, np. „droga z centrum wsi X 
w kierunku miasta Y, od ostatniej chałupy po lewej” 

 Współrzędne początku i końca obiektu oraz punktów załamania mierzymy za pomocą GPS i 
podajemy najlepiej w formacie płaskim – w metrach, układ 92. Podajemy numer waypointu 
oraz współrzędne N.... i E...., przy czym pełne brzmienie tylko dla pierwszego punktu obiektu, 
dalej tylko końcówki. 

 Jeśli obiekt rośnie wzdłuż drogi publicznej, podajemy jej numer i zaznaczamy zarządcę, o ile 
znany. Zaznaczamy rodzaj nawierzchni, a jeśli obiekt nie rośnie wzdłuż drogi, zaznaczamy to, 
pisząc np. „rów, staw, miedza...”.  
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 Szerokość między szpalerami i rozstaw drzew podajemy z dokładnością do 0,5 m, a odległość 
szpalerów od krawędzi jezdni (jeśli nawierzchnia twarda) z dokładnością do 0,1 m;  

 jeśli drzewa rosną za rowem, zaznaczamy kratkę.  

 Rozstaw drzew to inaczej więźba sadzenia – jak gęsto aleja została posadzona, niezależnie od 
utraconych później drzew. Jeśli to trudno określić, podajemy przeważający rozstaw. 

II. Dane przyrodnicze 

 Zaznaczamy skład gatunkowy oszacowany z dokładnością do 10%, jeśli gatunek występuje 
jako nieliczna domieszka, stawiamy gwiazdkę *.  

 Podajemy liczbę drzew dla każdej strony drogi i określamy je (S, N, E, lub W).  

 Obwód na wysokości pierśnicy mierzymy na reprezentatywnych drzewach; jeśli w alei 
występują różne pokolenia, traktujemy je odrębnie, zaznaczając także obecność młodych 
podsadzeń lub samosiewów. 

 Wskazujemy obecność chronionych ksylofagów i przy okazji innych ciekawych organizmów. 
Jeśli występuje potencjalne siedlisko pachnicy (dziuplaste drzewa), zaznaczamy odpowiednią 
kratkę. 

III. Stan obiektu 
Wybrać i zaznaczyć właściwy wariant w punktach a,b,c. 
IV. Rekomendowane działania ochronne 

 W tym punkcie zawieramy rekomendacje praktyczne, do wykorzystania przy sadzeniu drzew 
oraz innych zabiegach. Informacje o faktycznych i potencjalnych pomnikach przyrody, które 
mogą być wykorzystane w działaniach prawnych. W przypadku szczególnie wartościowych 
alej można rozważyć inne, niż pomnik przyrody, formy ochrony. 

 W ostatniej części ankiety podajemy spostrzeżenia nt. wartości kulturowych, krajobrazowych 
i estetycznych obiektu. Zaznaczamy, jeśli obiekt jest wyróżniający się, wybitny i zasługuje na 
szczególne traktowanie.  

 Na osobnej kartce sporządzamy szkic sytuacyjny i podajemy ew. dodatkowe informacje. 
Dodatkową kartkę oznaczyć numerem ankiety i zszyć zszywaczem z ankietą. 

 Wpisujemy istniejące lub potencjalne miejsca konfliktowe 
 
*Skróty oznaczające gatunki drzew, wzorowane 
na stosowanych w leśnictwie: 
Brz br – brzoza brodawkowata, Betula verrucosa 
Brz omsz – brzoza omszona, Betula pubescens 
Db szyp – dąb szypułkowy Quercus robur 
Db bezszyp – dąb bezszypułkowy, Quercus petraea 
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 
Lp drob – lipa drobnolistna, Tilia cordata 
Lp szer – lipa szerokolistna, Tilia platyphyllos 
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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ANKIETA NR 1 A 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 22.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga Kluczbork – Wieluń, DK nr 45 od miejscowości Kadłub do miejscowości Osica 
szpaler lipy drobnolistnej po lewej stronie drogi. Drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, zaleca się 
uzupełnić luki.  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: kierunek 
inwentaryzacji: południe  -  północ 
początek N 51°10´38,8¨  E018°33´16,9¨  koniec   N51°10´49,7¨  E018°33´19,4¨ 
 
Długość: 363 m Droga nr 45 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów z lewej strony 
 
Szerokość między szpalerami: - m   Rozstaw drzew: 20 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 3,7 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość:  18 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Lp drob Jaw 

Szacowany 
udział % 

95 5 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Strona lewa(zachodnia)/18,  Lip drob 17 szt., Jaw 1 szt.,   razem 18 drzew  
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Lip drob: 119 cm,176 cm, 168 cm Jaw: 84 cm, 55 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna 
drzewa, w pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa 
korona 

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 
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b. Stan zachowania alei/szpaleru 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 

Gatunek Lip drob 

Liczba 10 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w lukach lipa drobnolistna z zachowaniem dotychczasowej 
więźby 20 m. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. krzyż na końcu szpaleru po 
lewej stronie. 

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 
znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 

 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na szpaler. 

 
Fot. 2. Widoczne luki pomiędzy drzewami,   

możliwość uzupełnień. 

 
VI mapa szpaleru 
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ANKIETA NR 1 B 

PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 
 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 22.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Osica - Gaszyn, DK nr 45, aleja lipy drobnolistnej. Aleja dość przerzedzona – 
konieczność uzupełnień. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: kierunek 
inwentaryzacji: południe  -  północ 
początek N 51°10´54,0¨  E018°33´20,7¨ koniec   N51°11´34,1¨  E018°33´28,0¨ 
 
Długość: 1400 m Droga nr 45 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 14 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 4 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 114 szt. 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Lp drob Ol So Top włoska Wb Kasz Tp kult 

Szacowany 
udział % 

81 7 5 3 1 1 1 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/62      lewa zachodnia/51 
Uwagi: Lp drob: 93 szt., Ol 8szt., Top włoska 4 szt., So 6 szt., Wb 1 szt., Kasz 1 szt., Top obcego 
pochodzenia 1 szt. Razem 114 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Lp drob: 124 cm, 89 cm, 147 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
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X Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od 
dobrego do złego - w jednym przebiegu drogi. 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): 2 lipy zamarłe do 
usunięcia  
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X przerzedzona 41 - 60% 

 
 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lip drob 

Liczba 40 

 
Inne potrzebne zabiegi: wiele z drzew zamiera, nieudane nasadzenia klonów  należy wymienić, 
ponadto na tym odcinku jest wiele luk, w których koniecznie należy dokonać nasadzeń pomijając 
miejsca przebiegu linii napowietrznej. Zachowanie dotychczasowej więźby 10 m i 4 m od skrajni 
drogi. 
 
b.   Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: 1 
 
c.   Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. krzyż po lewej stronie drogi 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na aleję. 

 
Fot. 2. Widoczne luki pomiędzy drzewami, 

możliwość uzupełnień. 
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Fot. 3. Widoczne zamierające lipy i luki –       

miejsca uzupełnień. 

 
Fot. 4. Nieudane nasadzenia klonów. 

 
VI mapa alei 

 
 
 
 
 

ANKIETA NR 1 C 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 22.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Gaszyn - Wieluń, DK 46. Aleja lipy drobnolistnej z udziałem kasztanowca i klonu 
zwyczajnego. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: kierunek 
inwentaryzacji: południe  -  północ 
początek N 51°12´03,8¨  E018°33´33,7¨ koniec   N51°12´49,8¨  E018°34´08,5¨ 
 
Długość: 2231 m Droga nr 45 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
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Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 14-15 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 4 m, miejscami drzewa bezpośrednio przy drodze 
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: na całym odcinku za rowem; w mieście Wieluń na wysokości 

cmentarza drzewa w bliskiej odległości drogi. 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Lp drob Kasz Kl Js Wz szyp Owoc. jakie? 

Szacowany 
udział % 

69 18 7 1 1 1 czereśnia 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/114,      lewa zachodnia/78 
Uwagi: Lp drob: 133 szt., Kasz: 34 szt., Kl: 13 szt., Js: 10 szt., Wz: 1 szt., czereśnia 1 szt. Razem 192 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Lip drob: 172 cm, 128 cm, 150 cm, 155 cm Kl: 161 cm, 136 cm Kasz: 177 cm, 172 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i 
lub kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): w lutym 2015 drzewa 
zostały dynastycznie podkrzesane przez drogowców-prawa strona drogi. 
W mieście Wieluniu na końcu alei cześć lip została ogłowionych 

 
Fot. Dewastacja drzew, luty 2015. 
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b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lip drob 

Liczba 88 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w lukach, proponowany gatunek to lipa drobnolistna. 
Zachowanie dotychczasowej więźby sadzenia 10 m oraz odległości od skrajni 4m. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i    

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek,   

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję - ładna wizytówka miasta. 

 
Fot. 2 Widoczne kasztanowce w bliskiej odległości 

od drogi już w samym Wieluniu. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 2 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 22.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Wieluń, ul. Sieradzka.  DK nr 45. Aleja zaczyna się na wysokości szklarni w 
kierunku Sieradza, a kończy na mostku (do granicy gminy) na rzece Pyszna. Aleja lipowa z udziałem 
jesionu. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: kierunek 
inwentaryzacji: południe - północ 
początek N 51°14´25,2¨  E018°33´34,0¨ koniec   N51°14´42,5¨  E018°33´28,9¨ 
 
Długość: 1062  m Droga nr 45 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15,2 m   Rozstaw drzew: 11 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 4,6 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 72 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Lp drob Js Kl Inne – jakie? 

Szacowany 
udział % 

77 21 1 Nasadzenia 
klonu 4 szt. 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/31      lewa zachodnia/41 
Uwagi: Lip drob: 56 szt., Js: 15 szt., Kl: 1 szt., razem 72 drzewa. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Lip drob: 175 cm, 166 cm, 134 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, w 
pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): jesiony w końcowym 
fragmencie zamierające, usunięty posusz, jesiony nie rokują szans na przeżycie. 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta pełna 0 - 20% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lip drob 

Liczba 45 

 
Inne potrzebne zabiegi: odtworzenie końcowego fragmentu alei, zamierające jesiony należy zastąpić 
lipami drobnolistnymi. Zachowanie dotychczasowej więźby 11 m i odległości od skrajni 4,6 m. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  brak 
 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczne zamierające i po przycinane 

jesiony oraz luki pomiędzy drzewami, 
możliwość uzupełnień. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 3 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 22.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Droga krajowa nr  8, z Wielunia w kierunku Wieruszowa, krótka aleja jesionu 
pensylwańskiego, ślad po dawnej alei, za torami do granicy gminy na rzece Pyszna. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: wschód – zachód 
początek N 51°14´41,5¨  E018°31´24,6¨  koniec   N51°14´46,9¨  E018°31´17,3¨ 
 
Długość: 232 m Droga nr 8 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 16 m   Rozstaw drzew: 15 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 13 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pensylwański 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa północna /7      lewa południowa/6 
Uwagi: Js pensylwański 13 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js pensylwański: 212 cm, 248 cm, 198 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, w 
pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 
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b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X ślady 81 - 99% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js lub Lp dro 

Liczba 30 

 
Inne potrzebne zabiegi: odtworzenie alei: uzupełnienie jesionem, ewentualnie można jesiony 
zastąpić lipą drobnolistną. Zachowanie dotychczasowej więźby 15 m i odległości od skrajni 5 m. 
Drzewa mogą także  zostać posadzone pomiędzy jesionami pensylwańskimi – będą stanowić nowe 
pokolenie drzew, 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję, widoczne drzewa dużych 

rozmiarów. 

 
Fot. 2 Widoczne luki pomiędzy drzewami, 

możliwość uzupełnień. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 4 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 23.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Piękna aleja klonu srebrzystego od miejscowości Kurów, ul. Wieluńska (od 
ośrodka zdrowia), do przysiółka Przydatki (do skrzyżowania z drogą Turów- Piaski) 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: północ - południe  
początek N 50°13´12,8¨  E018°29´04,2¨  koniec   N501°12´59,3¨  E018°29´06,0¨ 
 
Długość: 455 m Droga nr 4508 E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 7,8 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa zachodnia 1,8 m, lewa wschodnia 1 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: drzewa pomiędzy rowem a pasem drogi 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Kl srebrzysty 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa zachodnia/32      lewa wschodnia/28 
Uwagi: razem 60 klonów 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Kl srebrzysty: 217 cm, 218 cm, 157 cm, 213 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 

 



34 
 

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): w przeszłości drzewa 
podkrzesano, pozostały duże rany, jedno z drzew ogłowiono pod linią energetyczną, uszkodzenie 
korzeni w wyniku prac przy odbudowie rowów melioracyjnych. 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x zwarta pełna 0 - 20% 

 
 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Kl srebrzysty 

Liczba 30 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienie luk po wyciętych drzewach, przy drzewach w złym stanie 
zdrowotnym posadzić młode drzewka, zdjąć posusz oraz kilka drzew należy związać wiązaniami 
elastycznymi, zwrócić uwagę na prace w obrębie brył korzeniowych podczas prac przy odtwarzaniu 
rowów. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. klony srebrzyste sadzono dla 
drewna używanego do produkcji kolb do broni wojskowej 

 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
konserwacje rowów  

 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję od strony Kurowa. 

 
Fot. 2 Widok od strony cmentarza, widoczny 

posusz na drzewach z uszkodzonymi 
korzeniami. 
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Fot. 1 Podczas prac odbudowy rowu zostały 

znacznie uszkodzone korzenie. 

 
Fot. 2 Aleja zimą. 

 
VI mapa alei 

 

 

ANKIETA NR 5 A 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 23.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga Zwiechy – Piaski; ślad alei brzozowej, początek od skrzyżowania do 
Kurowa w kierunku miejscowości Piaski, do alei jesionu pensylwańskiego. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: wschód- zachód 
początek N 51°12´59,3¨  E018°29´06,0¨ koniec   N51°13´25,3¨  E018°28´29,0¨ 
 
Długość: 660 m Droga nr 4507 E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
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Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 14 m   Rozstaw drzew: zmienny m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa północna 3,7 m, lewa południowa 4  m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 19 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Brz br 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa północna/12      lewa południowa/7 
Uwagi: razem 19 szt. Brz br 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Brz br: 188 cm, 187 cm, 183 cm, 172 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x fragmenty 60 - 80% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Brz br lub Lp drob 

Liczba 100 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienie luk z uwzględnieniem wjazdów na pola, proponowana więźba 
sadzenia 10 m i odległość od skrajni 4m. Proponuje się ewentualną przebudowę alei, wprowadzenie 
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nowego pokolenia w lukach oraz pomiędzy brzozami za pomocą gatunków bardziej długowiecznych i 
miododajnych, jak np. lipa drobnolistna. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) linia 
energetyczna przebiega w poprzek drogi. Brak 

 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczna duża przestrzeń bez drzew, 

możliwość uzupełnień lub przebudowy. 

 
VI mapa alei 
Na kolor czerwony zaznaczono aleję brzozową, a na kolor zielony aleję jesionu pensylwańskiego 
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ANKIETA NR 5 B 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 23.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: aleja jesionu pensylwańskiego, droga Kurów-Piaski, za aleją brzozową do mostku 
przed skrętem do Srebrnicy. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: wschód - zachód 
początek N 51°13´29,5¨  E0187°28´25,4¨, koniec   N51°13´8,8¨  E018°27´22,6¨ 
 
Długość: 1260 m; Droga nr4507 E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 9 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pensylwański Rb 

Szacowany 
udział % 

97 3 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa północna/50,      lewa południowa/48 
Uwagi: Js 95 szt, Rb 3 szt., razem 98 drzew 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js pensylwański: 181 cm, 143 cm, 152 cm, 134 cm, 199 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta pełna 0 - 20% 

 
 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js pensylwański  lub Lp drob 

Liczba 35 250 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w miejscach po wyciętych drzewach, proponowana więźba 9 m 
i 5 m od skrajni drogi. Odcinek od mostu do wsi Piaski wygląda tak jakby były to nowe nasadzenia; 
niestety, większość sadzonek uległo zniszczeniu lub zostały uszkodzone przez zwierzynę, należy na 
tym odcinku dokonać uformowania sadzonek rokujących na przeżycie, a w miejscach wypadów 
uzupełnić. Wskazaną alternatywą dla  tej alei byłoby jej przebudowanie na aleję z bardziej 
długowiecznych rodzimych drzew, jak np. lipy drobnolistnej. W tym przypadku należałoby na całym 
odcinku posadzić drzewa w lukach oraz pomiędzy rosnącymi tam drzewami; w perspektywie 
długoterminowej, starsze pokolenie zostanie usunięte za kilkadziesiąt lat. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczna duża przestrzeń bez drzew, 
          możliwość uzupełnień. Fragment od 
          mostu do wsi Piaski, miejscami nowe 
          nasadzenia. 
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ANKIETA NR 6 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 23.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: aleja lipowo-jesionowa od strony Mokrska (od granicy gminy) przez Gaszyn do 
Wielunia, do skrzyżowania z ul. Kijak, z wyłączeniem miejscowości Gaszyn, gdzie są pojedyncze 
drzewa. 
Odcinek I Kopaliny - Gaszyn to nasadzenia jesionów pensylwańskich, klonów jaworów i klonów 
zwyczajnych, jedynie po prawej stronie kilka dojrzałych brzóz na górce, stan nasadzeń bardzo zły, 
drzewa nie są opalikowane i podkrzesane, część sadzonek uległa złamaniu i powstały krzewiaste 
odbicia. 
Odcinek II to fragment alei lipowej, część drzew została pozbawiona korony, w szczególności po lewej 
stronie. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: południe - północ 
początek N 51°511´39,7¨  E018°532´15,3¨, koniec   N51°12´28,3¨  E018°33´14,4¨ 
 
Długość: odcinek I 1020 m , odcinek II 837 m; Droga nr 4510 E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 14  m   Rozstaw drzew: 8 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa zachodnia 3,5 m, lewa wschodnia 4 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 116 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 
odcinek I 

Gat.* Js pensylwański Kl Js Brz br Lp drob 

Szacowany 
udział % 

82 11 3 1 1 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/66,      lewa zachodnia/52 
Uwagi: Js 4 szt., Js pensylwański 97 szt., Lp drob 2 szt., Br br 2 szt., Kl 13 szt., razem 118 szt. 
 
odcinek II 

Gat.* Lp drob Brz br 

Szacowany 
udział % 

93 7 
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Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/45,      lewa zachodnia/48 
Uwagi: Lp drob. 87 szt, Brz br. 6 szt., razem 93 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Lp drob: 188 cm, 178 cm, 182 cm  

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające konary, tzw. 
szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające statykę drzewa, itp. 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): 60 % drzew jest 
pozbawiona korony (Fot. 1)  
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X przerzedzona 41 - 60% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob  

Liczba 150 

 
Inne potrzebne zabiegi: na odcinku pierwszym uformowanie sadzonek oraz uzupełnienia, natomiast 
na odcinku drugim odtworzenie alei nasadzenia w lukach oraz przy drzewach zdewastowanych 
cięciami. Zastąpienie jesionów pensylwańskich cenniejszymi drzewami, proponowany gatunek to lipa 
drobnolistna. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. krzyż po lewej stronie 
 
e. Wymień istniejące lub potencjalne miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
Lina energetyczna po lewej stronie za Gaszynem w kierunku Wielunia, ewentualna budowa 
chodników lub ścieżek rowerowych. 
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V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. Odcinek II, drzewa w 

większości zostały obcięte w połowie 
swojej wysokości. 

 
Fot. 2 Odcinek I - nasadzenia, niestety nie są 

formowane. 

 
VI mapa alei 
 

 
 

ANKIETA NR 7 A 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 24.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Wieluń, ul. Warszawska, DK nr 8, ładna aleja dojrzałych jesionów 
pensylwańskich, zaczyna się na końcu Wielunia przy sklepie pokryć dachowych do wsi Widoradz na 
wysokości firmy Welton.  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód  
początek N 51°13´38,6¨  E018°35´41,0¨, koniec   N51°13´46,7¨  E018°36´22,8¨ 
 
Długość: 900 m; Droga nr 8 
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W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rowy po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 14 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa południowa 5 m, lewa północna 4m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 51 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pensylwański Inne – jakie? 

Szacowany 
udział % 

100  Lp drob 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa południowa/24,      lewa północna/27 
Uwagi: .Js pensylwański 50 szt., Lp drob: 1 szt., razem  51 drzew. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js pensylwański: 201 cm, 185 cm, 224 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): 
 jeden jesion po lewej stronie zamierający, na niektórych nieznaczne ilości posuszu 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js pensylwański 

Liczba 10 
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Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w lukach, zabiegi pielęgnacyjne, zdjęcie posuszu na kilku 
drzewach, konieczność zastosowania wiązań elastycznych. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
Ewentualna rozbudowa drogi, budowa chodników lub dróg rowerowych. 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 
  

 
Fot. 2 Widoczny zamierający jesion, zapewne efekt 

stosowania soli zimą. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 7 B 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 24.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga Widoradz-Olewin, DK 8,  aleja - młode nasadzenia jarzębu pospolitego i 
szwedzkiego oraz  jesionu pensylwańskiego, aleja mocno przerzedzona,  jest wiele miejsc, gdzie 
drzewa prawdopodobnie wypadły, istnieje konieczność uzupełnień oraz uformowania drzewek 
istniejących. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód  
początek N51°13´45,0¨  E018°37´36,7¨, koniec   N 501°13´49,2¨  E018°38´30,1¨ 
 
Długość: 850 m; Droga nr 8 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 11 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 51 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pens Jarząb pos Jarząb szwed Lp drob Kl Tp kult 

Szacowany 
udział % 

23 33 21 4 6 6 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
prawa południowa/37,      lewa północna/14 
Uwagi: Jarząb posp: 17 szt., Jarząb szwedzki 12 szt., Js pen 5 szt., Kl 3 szt., Top 3 szt., Lp. drob. 2 szt., 
razem 51 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) drzewa o obwodach pomiędzy 20 a 45 cm  
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X ślady 81 - 99% 

IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Jarząb pospolity i szwedzki lub Lp drob 

Liczba 100 szt. 170 szt. 

 
Inne potrzebne zabiegi: uformowanie drzew rosnących, uzupełnienia w odcinkach bezdrzewnych 
oraz lukach. Proponuje się zastąpienie dotychczasowego składu gatunkowego drzewami bardziej 
długowiecznymi, jak np. lipa drobnolistna, na całym odcinku drzew sadzić w więźbie 10 m, 5 m od 
skrajni drogi. Drzew nie sadzić na łukach zewnętrznych. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczne luki pomiędzy drzewami, 

możliwość uzupełnień. 

VI mapa alei 
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ANKIETA NR 7 C 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 24.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Olewin – Sieniec, DK 8, pomiędzy miejscowościami, aleja wielogatunkowa 
młodych nasadzeń jesionów pensylwańskich, jarzębów i lip.  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód  
początek N 51°13´47,0¨  E018°38´26,8¨, koniec   N51°14´12,7¨  E018°39´49,7¨ 
 
Długość: 1770 m; Droga nr 8 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 11 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 5 m 
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 196 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Jarzą 
posp 

Jarząb 
szwedki 

Lp 
drob 

Kl Jaw Js 
pensylwański 

Inne – 
jakie? 

Szacowany 
udział % 

14 10 30 9 10 25 Os, Brz Br 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa południowa/70,      lewa północna/126 
Uwagi: Jarząb posp. 28 szt., Jarząb szwedzki 20 szt., Kl 17 szt., Lp drob 59 szt., Js pensylwański 40 szt., 
Jaw 20 szt., Os 1 szt., Brz br  1 szt., razem 196 drzew 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js pensylwański: 95 cm, 93 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X ślady 81 - 99% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob 

Liczba 110 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w lukach oraz formowanie drzewek istniejących. 
Wprowadzenie gatunków długowiecznych i miododajnych. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczne luki pomiędzy drzewami, 

możliwość uzupełnień. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 7 D 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 24.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Sieniec w kierunku lasu, za miejscowością do granicy gminy, DK nr 8, aleja 
jesionu pensylwańskiego oraz młodych nasadzeń jarzębu szwedzkiego. Bardzo ładny fragment 
jesionów pensylwańskich za Sieńcem do Józefowa. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód  
początek N 51°14´28,2¨  E018°40´53,6¨, koniec   N51°14´52,0¨  E018°41´59,2¨ 
 
Długość: całość 1424 m z czego fragment dojrzałych jesionów 585 m;   Droga nr 8 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 11 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 1,5 m 
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 84 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pensylwański Db szyp Kl Lp drob Tp kult Inne: jakie? 

Szacowany 
udział % 

4 7 6 1 1 nasadzenia jarzębu 
szwedzkiego 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa południowa/34,      lewa północna/50 
Uwagi: Js pen: 71 szt., Db szyp: 6 szt., Kl: 5 szt., Top: 1 szt., Lp drob: 1 szt.,  razem: 84 drzew. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js pensylwański: 75 cm, 112 cm, 118 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Jarząb szwedzki 

Liczba 40 

 
Inne potrzebne zabiegi:  
Uzupełnienia w odcinku za Józefowem oraz formowanie nasadzeń jarzębów.  
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję dojrzałych jesionów w 

okolicy Józefowa. 

 
Fot. 2 Widoczne nowe nasadzenia w  końcowym 

fragmencie. 
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VI mapa alei (….. odcinek dojrzałych jesionów, …… odcinek mniejszych drzew oraz uzupełnień) 
 

 
 

ANKIETA NR 8 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 24.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga od miejscowości Starzenice do Masłowic. Aleja jesionu pensylwańskiego i 
jaworu. 
  
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: południe - północ  
początek N 51°14´40,8¨  E018°38´33,1¨, koniec   N51°15´14,7¨  E018°38´16,8¨ 
 
Długość: 1100 m; Droga nr E 4545E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 12 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa wschodnia 3,2 m, lewa zachodnia 3,5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 113 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Kl Jaw Js pensylwański Inne – jakie? 

Szacowany 
udział % 

3 9 80 Top, grusza, jarząb szwedzki i pospolity, 
Db szyp 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/65,      lewa zachodnia/48 
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Uwagi: Js Pensylwański 90 szt., Kl 3 szt., Jaw 10 szt., Db szyp 1 szt., jarząb szwedzki 1 szt., jarząb posp 
1 szt., grusza 1 szt., Top 5 szt., razem 113 drzew., dodatkowo 25 szt. nowych nasadzeń z czego 80 % 
zamarłych, razem 138 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js 143 cm, 149 cm, 143 cm, Jw 90 cm, 95 cm, 86 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):            W wyniku naprawy 
rowów został uszkodzony system korzeniowy wielu drzew, 4 Js pensylwańskie po prawej stronie 
zamierające (posusz 80%) - drzewa do usunięcia. 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob 

Liczba 70 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w lukach, proponowany gatunek lipa drobnolistna, ponadto 
zdjęcie posuszu z drzew. Wskazane byłoby także wprowadzenie nowego pokolenia lipy pomiędzy 
jesiony pensylwańskie. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
Pogłębianie rowów i uszkodzenia korzeni 
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V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na ładniejszą część alei przy wsi 

Masłowice. 

 
Fot. 2 Widok na aleję od wsi Starzenice, widoczne 

luki w ciągłości zadrzewienia. 

 
VI mapa alei 

 

ANKIETA NR 9 A 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 25.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga od miejscowości Masłowice w kierunku wsi Borowiec, aleja nasadzeń 
jaworów i klonów zwyczajnych oraz kilku jesionów pensylwańskich  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: południe - północ  
początek N 51°15´35,4¨  E018°38´53,6¨, koniec   N51°15´43,8¨  E018°39´13,8¨ 
 
Długość: 515 m; Droga nr 481 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
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Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 4,5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 63 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Jaw Js Kl 

Szacowany 
udział % 

35 8 57 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/26,      lewa zachodnia/23 
Uwagi: Jaw 17 szt., Kl 28 szt., Js Pensylwański 4 szt., razem 49 drzew, nieudane nasadzenia 14 szt., 
razem 63 drzewa. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) nasadzenia drzew  
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak   

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta pełna 0 - 20% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Kl lub Lp drob 

Liczba 20 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w miejscach, gdzie sadzonki wypadły oraz w lukach, 
proponowany gatunek to klon zwyczajny, można go zastąpić lipą drobnolistną. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
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c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 
zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 

 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję przy wsi  
          Masłowice. 

 
Fot. 2 Nowe nasadzenie klonu 
           zwyczajnego. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 9 B 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 25.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga Małaszyn-Borowiec, aleja topolowa, za nasadzeniami, początek na łuku 
drogi od mostku na Kanale Starzenickim, do ściany lasu. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: południe - północ  
początek N51°15´43,8¨  E018°39´13,8¨koniec   N51°16´03,1¨  E018°39´32,3¨ 
 
Długość: 660 m; Droga nr 481 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 14 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 4 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 78 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Tp kult Js pensylwański 

Szacowany 
udział % 

95 5 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa wschodnia/33,      lewa zachodnia/45 
Uwagi: Top 74 szt., Js Pensylwański 4 szt., razem 78 drzewa. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Top: 238 cm, 220 cm, 209 cm, 205 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): kilka drzew do 
natychmiastowego usunięcia, zdjęcie posuszu znad drogi 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta pełna 0 - 20% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob 

Liczba 130  

 
Inne potrzebne zabiegi: Aleje proponuje się do przebudowy, wiele z drzew zamiera oraz intensywnie 
wydziela się posusz, proponuje się pomiędzy istniejącymi drzewami nasadzić nowe pokolenie, 
proponowany  gatunek to lipa drobnolistna, więźba sadzenia 10-12 m, po kilku latach przystąpić do 
usunięcia topoli. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego należy zdjąć posusz 
z drzew. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: 74 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. krzyż po lewej stronie. 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Po lewej stronie widoczne zamarłe drzewa 

do usunięcia. 
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VI mapa alei 

 
 
 

ANKIETA NR 10 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 25.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: od drogi Staw - Masłowice (od krzyża) do Małyszyn (do mostu), szczątkowa aleja 
jesionowa.  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: północ - południe  
początek N 51°15´22,6¨  E018°37´28,4¨, koniec   N51°15´01,2¨  E018°37´37,7¨ 
 
Długość: 730 m; Droga nr P 4531 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): ślad rowu 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 4 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 22 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Kasz Js Rb Ol Inne – jakie? 

Szacowany 
udział % 

27 50 14 2 Nalot Rb i Js 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa zachodnia/8,      lewa wschodnia/14 
Uwagi: Js 11 szt., Kasz 6 szt., Ol 2 szt., Rb 3 szt., razem 22 drzewa. 
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Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js: 227 cm, 217 cm, 220 cm 

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X ślady 81 - 99% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob 

Liczba 140 

 
Inne potrzebne zabiegi: odbudowa historycznej alei, proponowany gatunek to lipa drobnolistna, 
więźba sadzenia 10-12 m, odległość od skrajni 4m. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. Historycznie była tam aleja 
widoczna na mapach z  1932 r. 

 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
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V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję.  

Fot. 2 Po lewej stronie widoczny kasztanowiec - 
pozostałość historycznej alei. 

VI mapa alei (po prawej stronie mapa z 1932 r. z zaznaczoną aleją) 

 
 
 

ANKIETA NR 11 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 25.09.2014. 
 
I. Dane ogólne  
 
Lokalizacja – opis: droga z Masłowic przez Małyszyn w kierunku Wielunia do DK nr 8, aleja 
topolowo-klonowa  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: północ - południe  
początek N 51°15´11,0¨  E018°38´12,1¨, koniec   N51°13´47,5¨  E018°36´17,7¨ 
 
Długość: 3660 m; Droga nr 481 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 16 m   Rozstaw drzew: 12 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa zachodnia 5 m, lewa wschodnia 4 m  
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Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 344 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Kl Js pen Tp kult Inne – jakie? 

Szacowany 
udział % 

42 8 46 Jarząb, grusza Św, Lp 
drob 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
prawa/165,      lewa/179 
Uwagi: Top 160 szt., Kl 145 szt., Js pensylwański 27 szt., jarząb szwedzki 5 szt., Sw 5 szt., Lp drob 1 
szt., razem 344 drzewa 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Top: 385 cm, 356 cm, 371 cm, Kl 170 cm, 175 cm, 162 cm, 150 cm 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Kl lub Lp drob 

Liczba 200 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w lukach i miejscach, gdzie drzewa wypadły; proponowany 
gatunek to klon pospolity, przebudowa odcinków z topolami, proponuje się pomiędzy drzewami 
wprowadzić nowe pokolenie: proponowany gatunek klon zwyczajny, można go zastąpić lipą 
drobnolistną, zachowanie dotychczasowej więźby  12 m.  
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: 160 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
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d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 
wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. krzyż po prawej stronie drogi 

 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) przez aleje 
przebiega w kilku miejscach linia energetyczna 

 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 W oddali po prawej stronie widoczna spora 

luka do uzupełnień. 

 
VI mapa alei 

 
 
 

ANKIETA NR 12 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 25.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: aleja jesionu pensylwańskiego, droga z Wielunia, ul. Przemysłowa, w kierunku 
wsi Bieniądzice. Drzewa znacznych rozmiarów, otoczenie to w początkowym fragmencie budynki 
mieszkalne, a w dalszym pola uprawne. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne S/N: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: południe - północ  
początek N 51°13´37,2¨  E018°35´29,9¨, koniec   N51°13´52,4¨  E018°35´37,7¨ 
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Długość: 506 m; Droga nr P 4537 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 8 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa wschodnia 1,2 m, lewa zachodnia 1,2 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 56 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pensylwański 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa /29,      lewa/27 
Uwagi: razem 56 Js 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js pensylwański: 163 cm, 203 cm, 170 cm, 146 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): duże rany po odciętych 
konarach, wynik cięć skrajni, ślad po złamanym drzewie 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js 

Liczba 20 
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Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia. Pod uwagę należy też wziąć wprowadzenie nowego pokolenia 
drzew, gatunkiem wskazanym byłaby lipa drobnolistna, na przedmiotowy odcinek przewiduje się 100 
szt. lip. Drzewa należy sadzić po obu stronach drogi między jesionami w więźbie 10 w linii istniejących 
drzew na terenie miejscowości, w odcinku wśród pól za rowem. 
 
b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) drzewa 
blisko skrajni oraz budynki w początkowym fragmencie alei 

 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczne spore luki do uzupełnień. 

 
VI mapa alei 

 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ANKIETA NR 13 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 26.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga polna z Olewina w kierunku wschodnim - granicy gminy, zadrzewienie 
wielogatunkowe, cenna ostoja zwierząt, w szczególności ptaków i owadów. Szpaler. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne W/E: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód  
początek N 51°13´18,8¨  E018°38´11,0¨, koniec   N51°13´7,38¨  E018°38´33,8¨ 
 
Długość: 715 m; Droga dz. nr 178/2 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów):  
 
Szerokość między szpalerami: - m   Rozstaw drzew: - m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: - 
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 
W przypadku przedmiotowego zadrzewienia podanie ilości oraz parametrów nie jest możliwe,  
Młode pokolenie: jesionów, robinii  akacjowej, wierzby kruchej oraz dębów 
Krzewy: trzmielina pospolita, róża dzika, jeżyny, głóg jednoszyjkowy 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: 
siedlisko dla wielu chronionych gatunków ptaków i owadów 

III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się: brak  

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x zwarta pełna 0 - 20% 
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IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob 

Liczba 30 

 
Inne potrzebne zabiegi: ewentualnie w lukach można dosadzić krzewy, np. głogi, róże, tarninę, a w 
miejscach bez krzewów można posadzić drzewa, zalecany gatunek to lipa drobnolistna. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na zadrzewienie.  

Fot. 2 W końcowym fragmencie kilka dojrzałych 
drzew tworzących szpaler. 

VI mapa szpaleru 
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ANKIETA NR 14 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 25.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: aleja jesionowa od miejscowości Widoradz do Wielunia, ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej,  aleja zaczyna się przy budynkach socjalnych, a kończy przy linii kolejowej. Część drzew 
w alei została obcięta w połowie. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne E/W: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: wschód - zachód  
początek N 51°13´03,9¨  E018°36´02,4¨, koniec   N51°13´03,5¨  E018°35´25,9¨ 
 
Długość: 690 m; Droga nr 4539 E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów):  
 
Szerokość między szpalerami: 12 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 2,8 m 
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa północna/29,      lewa południowa/49 
Uwagi: 74 szt. Js., 3 Ol i jeden jarząb szwedzki, razem 78 drzew 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js: 135 cm,107 cm, 135 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 
do złego - w jednym przebiegu drogi. 
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Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się: 2 jesiony do usunięcia - 
zamarłe. 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js 

Liczba 10 

 
Inne potrzebne zabiegi: usunięcie dwóch zamarłych jesionów w połowie odcinka, zdjęcie posuszu, 
uzupełnienie w lukach; proponowany gatunek to jesion wyniosły w dotychczasowej więźbie 10 m. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
Z prawej strony przebiega linia energetyczna, drzewa pod linią zostały drastycznie 
ogłowione. 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Ogłowione jesiony pod linią 

energetyczną. 
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VI mapa alei 

 
 

ANKIETA NR 15 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 26.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga z Rudej do Wierzchlas. Aleja jesionu pensylwańskiego. Aleja zaczyna się za 
torami kolejowymi, a kończy na granicy gminy przy krzyżu przydrożnym po lewej stronie. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód  
początek N 51°12´27,3¨  E018°34´59,2¨, koniec   N51°11´54,8¨  E018°38´46,1¨ 
 
Długość:  690 m; Droga nr 486 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 12 m   Rozstaw drzew: 12 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa południowa 2,2 m, lewa północna 2,5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 28 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js Inne – jakie? 

Szacowany 
udział % 

100 Nalot jesionu 
oraz krzewy 
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Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
prawa/25,      lewa/3 
Uwagi: razem 28 drzew. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Dwie generacje wiekowe drzew Js I: 168 cm, 110 cm, 158 cm II: 188 cm, 245 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): ślady po odciętych 
konarach powstałych wyniku formowania skrajni. 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X przerzedzona 41 - 60% 

 
 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js Lp drob 

Liczba 30 90 

 
Inne potrzebne zabiegi: Uzupełnienia we fragmencie od torów do końca gminy, lewa strona to 
szpaler śladowy, natomiast po prawej stronie luki po wyciętych drzewach.  Od miejscowości Ruda do 
torów kolejowych (450 m) brak drzew, droga po remoncie, chodniki po obu stronach drogi, szeroki 
pas poboczy, miejsce to nadaje się do założenia nowej alei, proponowany gatunek to lipa 
drobnolistna. Zaleca się wprowadzenie nowego pokolenia drzew na całej długości alei.  
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
Pas drogi nie jest zbyt szeroki, drzewa rosną w odległości około 2,5 m od skrajni, droga 
bardzo ruchliwa. 
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V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 W końcowym fragmencie szpaler topoli 

włoskiej. 

 
VI mapa alei 

 
 
 
 

ANKIETA NR 16 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 26.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga z Rudej (za torami) w kierunku miejscowości Toporów (do ściany lasu) - 
aleja starych jesionów pensylwańskich. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: północ - południe 
początek N 51°11´44,6¨  E018°37´35,3¨, koniec   N51°11´35,5¨  E018°37´43,9¨ 
 
Długość: 350 m; Droga nr 4523 E 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 15 m 
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Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: 5 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 22 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pensylwański 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa zachodnia/11,      lewa wschodnia/11 
Uwagi: jesion pensylwańskim 22 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js Pensylwański: 188 cm, 218 cm, 179 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x przerzedzona 41 - 60% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Js lub    Lp drob 

Liczba 12 70 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnienia w luce po lewej stronie 70 m oraz w lukach po usuniętych 
drzewach, proponowany gatunek to jesion. Aleja już dość mocno przerzedzona w związku z tym 
proponuje się jej przebudowę, wprowadzenie nowego pokolenia cennych i długowiecznych 
gatunków takich jak lipa drobnolistna, proponowana  więźba 10 m, a odległość od skrajni 5 m, 
drzewa posadzić w lukach, a także pomiędzy rosnącymi jesionami. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
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c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 
zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 

 
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 
V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
Fot. 2 Widoczne luki pomiędzy drzewami, 

możliwość uzupełnień. 

 
VI mapa alei 
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ANKIETA NR 17 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 
Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 26.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: droga z Wielunia, ul. Częstochowska do Nowego Światu, początek alei za 
Wieluniem, aleja wielogatunkowa, w pierwszym fragmencie 380 m to topole i klony zwyczajne w 
dalszym fragmencie młodsze drzewa jesion pensylwański jarzęby: pospolity i szwedzki klony i 
jawory. 
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód 
początek N 51°12´27,3¨  E018°34´59,2¨, koniec   N51°10´44,4¨  E018°36´04,7¨ 
 
Długość: 3180 m; Droga nr 43 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: 15 m   Rozstaw drzew: 10 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa południowa 4,3 m, lewa północna 5,2 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 223 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Js pens Lp drob Kl Jaw jarząb Tp kult 

Szacowany 
udział % 

22 8 24 11 17 18 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa południowa/93      lewa północna/130 
Uwagi: top 40szt., Kl 53szt., jarząb 37szt., Js pensylwański 50szt., Lp drob 18szt., Jaw 25szt., razem 
223 drzewa.  
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Js Pensylwanski: 68 cm, 87 cm, Jw 62 cm, Kl 118 cm, 112 cm, Lip drob 109 cm, Top 263 cm, 198 cm, 
192 cm 
 

c. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 

Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
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III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

X zwarta z lukami 21 - 40% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Kl lub Lp drob 

Liczba 146 

 
Inne potrzebne zabiegi: spore fragmenty bez drzew lub miejsca, gdzie nowe nasadzenia nie udały się, 
o czym świadczą paliki i suche sadzonki. Po prawej stronie do uzupełnienia około 250 m, a po lewej 
270 m, proponowany gatunek klon zwyczajny 50 szt. więźba 10 m. Ponadto we fragmencie 
topolowym powinno się wprowadzić nowe pokolenie na odcinku 380 m - proponowany gatunek to 
klon zwyczajny 56 szt. więźba 10 m, nasadzenia pomiędzy topolami. Uzupełnienia w lukach około 40 
szt. klonu zwyczajnego. Klon można zastąpić lipą lub ewentualnie wprowadzić te gatunki 
naprzemiennie. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: 40 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. 2 krzyże przydrożne 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję, odcinek  
           z topolami za Wieluniem.  

 
Fot. 2 Odcinek klonowo-lipowy przed Nowym 

Światem. 
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VI mapa alei 

 
 
 

ANKIETA NR 18 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 26.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Szpaler owocowy w okolicy wsi Kadłub, przysiółku Osica, szpaler zapewne jest 
pozostałością po wielu zadrzewieniach składających się z drzew owocowych, które historycznie 
występowały na terenie Gminy Wieluń.  
 
Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód 
początek N 51°11´05,3¨  E018°34´11,6¨, koniec   N51°11´04,1¨  E018°34´18,1¨ 
 
Długość: 200 m; Droga działka nr 944 obręb Gaszyn 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): rów po obu stronach drogi 
 
Szerokość między szpalerami: -m   Rozstaw drzew: 5 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: lewa północna 2 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość: 15 szt. 
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Jabłoń domowa 

Szacowany 
udział % 

100 
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Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Lewa północna/15      
Uwagi: jabłoń domowa 15 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV)  
jabłoń domowa  78 cm, 96 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków brak 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna 
forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i lub 
kształtowana korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): brak 

b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x ślady 81 - 99% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
 
a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Jabłoń domowa  

Liczba 300 

 
Inne potrzebne zabiegi: odtworzenie zadrzewienia owocowego, od wsi Osica do lasku w kierunku 
wschodnim około 800 m, w więźbie 5 m, nasadzenia za rowem. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): brak 
 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. brak 
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) brak 
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V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na szpaler. 

 
Fot. 2 Widoczne owoce świadczą  
          o możliwościach urozmaicenia bazy 

pokarmowej dla wielu ptaków. 

 
VI mapa szpaleru 

 
 
 

ANKIETA NR 19 
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY WIELUŃ 

 

Imię i nazwisko ankietera: Grzegorz Racheniuk 
Data zebrania danych i podpis: 26.09.2014. 
 
I. Dane ogólne 
 
Lokalizacja – opis: Kadłub, dojazd do cmentarza, najpiękniejsza aleja w Gminie Wieluń, aleja 
dojrzałych lip, w bardzo dobrym stanie zdrowotnym oraz stanie zachowania ciągłości. 
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Numer punktu (waypoint): współrzędne N/S: początku, końca i punktów załamania obiektu: 
kierunek inwentaryzacji: zachód - wschód 
początek N 51°09´59,2¨  E018°33´10,8¨, koniec   N51°09´46,7¨  E018°33´26,4¨ 
 
Długość: 550 m; Droga działka nr 263 obręb Kadłub 
 
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny 
 
Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów):  
 
Szerokość między szpalerami: 7m   Rozstaw drzew: 9 m 
 
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: prawa południowa 1,4-1,8 m, lewa północna 2 m  
 
Drzewa za rowem   TAK/NIE       
 
II. Dane przyrodnicze 
 
a. Skład gatunkowy 
 

Gat.* Lp drob 

Szacowany 
udział % 

100 

 
Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Prawa południowa/36,      lewa północna/41 
Uwagi: .Lp drob 77 szt. 
 
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew pomnikowych podać 
w dziale IV) 
Lp drob: 187 cm, 165 cm, 189 cm, 158 cm 
 
b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków 
 
Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące: brak 
 
III. Stan obiektu 
 
a. Stan zdrowotny drzew: 
 

X Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna drzewa, w 
pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 

 
Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się): 
Jedna lipa po prawej stronie prawdopodobnie złamała się i pozostał kilkumetrowy pal. 
 
b. Stan zachowania alei/szpaleru 
 

 Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze 

x zwarta pełna 0 - 20% 

 
IV. Rekomendowane działania ochronne  
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a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi: 
 

Gatunek Lp drob 

Liczba 5 

 
Inne potrzebne zabiegi: uzupełnić w wolnych miejscach lipą drobnolistną z zachowaniem 
dotychczasowej więźby 9 m. 
 
b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: brak 
 
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość): 
Ze względu na fakt, iż jest to najładniejsza aleja na terenie gminy zasługuje ona na uznanie 
jej w całości za pomnik przyrody. 

 
d.  Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i kapliczek, 

wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. na początku alei krzyż po lewej 
stronie 

 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub telefoniczne, 

znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.)  
Aleję przecina linia energetyczna 

V dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na aleję. 

 
VI mapa alei 
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CZĘŚĆ IV PRZEGLĄD POTENCJALNYCH MIEJSC DO NASADZEŃ NOWYCH ALEJ I SZPALERÓW W 

GMINIE WIELUŃ 

1 Lokalizacja: droga od Wielunia przez miejscowość Dąbrowa w kierunku Białej; początek nasadzeń od 

skrzyżowania na Kurów w Dąbrowie, koniec przy linii kolejowej (kierunek inwentaryzacji Wieluń-

Biała) 

Opis: bardzo ruchliwa droga z chodnikami po obu stronach, miejscami budynki po lewej i prawej stronie. Rowy 

po obu stronach, linia energetyczna po lewej stronie, po prawej natomiast wodociąg, kilka metrów od pobocza. 

Nasadzenia z lewej strony, jeden rząd pomiędzy drogą a chodnikiem (za chodnikiem linia energetyczna), prawa 

strona 2 rzędy: jeden pomiędzy drogą a chodnikiem, drugi pomiędzy chodnikiem a polami. 

Nr drogi: droga krajowa nr 8 W zarządzie: GDDKiA 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 370 szt. (długość drogi 1880 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 3-5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować, minimalnie jeden palik, ale zaleca się 3 paliki, drzewa nie 

muszą posiadać osłonek przed zwierzyną, można zastosować dodatkowe paliki od strony pola zapobiegające 

przyorywaniu sadzonek  

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni  

Znaczenie i zasadność nasadzenia (ranga?): prawdopodobnie droga ta wcześniej nie była obsadzona drzewami; 

w trakcie inwentaryzacji stwierdzono kilka młodych drzewek, w tym jarzęby i klony, jednak nasadzenia te są 

kiepskiej  jakości; podejrzewa się, że część drzew uległa zniszczeniu lub zamarła.  

Nasadzenia przy tak ruchliwej drodze stłumią hałas, ograniczą ilość kurzu, ponadto stanowić będą ładny wjazd 

do miasta Wielunia. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N – W) 

początek N 51°13´52,7¨  E018°32´28,81¨, koniec  N51°14´48,3¨  E018°31´16,08¨ 

Dokumentacja fotograficzna  

 
Fot. 1. Widok ogólny na drogę. 

 
Fot. 2. Widoczne nasadzenia jarzębu pospolitego i 

szwedzkiego. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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2 Lokalizacja: droga z Dąbrowy do Kurowa 

Opis: droga asfaltowa, przebiega przez pola, ślad rowów po obu stronach drogi, szerokość pasa drogowego 

5,2 m, pobocze lewa strona 5,2 m, pobocze prawa strona 3,7 m, linia energetyczna po lewej stronie, ale w 

znacznej odległości (około 10 m), w połowie odcinka linia energetyczna przecina drogę, po prawej stronie 

poza pasem drogi linia telefoniczna, śladowe fragmenty po dawnej alei z udziałem jesionu 

pensylwańskiego. Drzewa sadzić po obu stronach drogi, za rowem, zostawiając więcej miejsca przy 

wjazdach na pola, drzew nie sadzić na łukach zewnętrznych; przed przystąpieniem do sadzenia sprawdzić 

infrastrukturę podziemną oraz czy pas poboczy nie jest przyorany. 

Nr drogi: P 4508 W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 600 szt. (długość drogi 3269 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: lewa strona 5 m, prawa strona 3,7 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od 

strony użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek  

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (ranga?): nasadzenie jesionami na tym odcinku drogi było zapewne 

ciągłe, pozostałe drzewa nie stanowią już alei; nasadzenia na tym odcinku będą miały głównie znaczenie ze 

względu na odtworzenie korytarza ekologicznego, ponadto nastąpi zmniejszenie erozji wietrznej na 

pobliskich polach oraz urozmaicenie pożytku dla pszczół. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji E – W) 
początek N 51°13´54,0¨  E018°31´59,4¨, koniec  N51°13´42,9¨  E018°29´31,3¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, 

widoczna linia po lewej stronie. 

 
Fot. 2. Krótki szpaler jesionów pensylwańskich w 

połowie długości odcinka nasadzeń. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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3 Lokalizacja: odbicie od drogi Turów – Piaski, od cmentarza w pobliżu wsi Kurów na południe do granicy 

gminy do krzyża przydrożnego  

Opis: nowo wyremontowania droga z głębokimi i szerokimi rowami po obu stronach. Szerokość samej drogi 5 m, 

natomiast poboczy: lewa strona 4,5 m, prawa strona 4 m; linia energetyczna po lewej stronie drogi około 8 m. 

Miejsce do nasadzeń dyskusyjne, bowiem za rowem nie ma zbyt wiele miejsca, alternatywą byłoby posadzenie 

drzew przy jezdni; droga jest praktycznie nieużywana i nie będzie tu niebezpieczeństwa wypadków. 

Nr drogi: dz. nr 990 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: ze względu na ograniczoną ilość miejsca (1 m pomiędzy rowem a polem) 

proponuje się drzewa owocowe, np. czereśnie, jabłonie  

Przewidziana ilość sadzonek: 123 szt. (długość drogi 617 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek  

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (ranga?): wzbogacenie rolniczego krajobrazu o gatunki drzew biocenotycznych, 

droga ta wcześniej prawdopodobnie nie była obsadzona drzewami. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N – S) 

początek N 51°12´59,3¨  E018°29´06,0¨, koniec  N51°12´39,0¨  E018°29´12,2¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń – widoczna 

linia telefoniczna kilka metrów od drogi po 

prawej stronie. 

  
Fot. 2. Pas za rowem to około 1 metr.   

Mapa projektowanego nasadzenia 
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4 Lokalizacja: od wsi Zwiechy do cmentarza w pobliżu wsi Kurów, do ostatniego domu we wsi do 

skrzyżowania (kierunek inwentaryzacji Zwiechy-Przydatki W-E) 

Opis: droga o średnim natężeniu ruchu, szerokość pasa drogowego 5,5 m, a poboczy około 4 m, linia energetyczna po 

lewej stronie 4 m od skraju pobocza, drzewa posadzić po obu stronach drogi. 

Nr drogi: 4507 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna lub brzoza brodawkowata 

Przewidziana ilość sadzonek: 98 (długość drogi 490 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4 m  

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (ranga?): połączenie istniejącej alei, wcześniej była tam aleja klonów srebrzystych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji W – E) 

początek N 51°12´57,3¨  E018°29´30,4¨, koniec  N 51°12´59,3¨  E018°29´06,0¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, widoczna 

linia po lewej stronie. 

 
Fot. 2. Po lewej widoczny cmentarz, na prawo aleja 

klonowa w kierunku Kurowa. 

Mapa projektowanego nasadzenia 

 

 

 

 



85 
 

5 Lokalizacja: od wsi Piaski na południe do granicy gminy droga polna 

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 4 m, a poboczy: strona prawa zachodnia 5 m, lewa wschodnia 3 

m, linia energetyczna po prawej stronie  2-3 m od skraju pobocza. Proponuje się posadzić drzewa po prawej, 

szerszej stronie drogi. 

Nr drogi: dz. nr 80 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzewa owocowe: czereśnie, jabłonie 

Przewidziana ilość sadzonek: 50 szt. (długość drogi 531 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona prawa zachodnia 5 m, a 

lewa wschodnia 3 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (ranga?): w krajobrazie rolniczym drzewa staną się miejscem bytowania i 

gniazdowania ptaków, ponadto zadrzewienie zmniejszy erozję wietrzną na pobliskich polach 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N – S) 

początek N 51°13´11,4¨  E018°26´13,7¨, koniec  N 51°12´55,09¨  E018°26´11,3¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń: od strony 

południowej widoczna linia po lewej stronie. 

 
Fot. 2. Siewki dębów oraz krzewy, które warto zostawić 

ze względów biocenotycznych.   

Mapa projektowanego nasadzenia 
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6 Lokalizacja: dojazd do wsi Srebrnica , odbicie na południe z drogi  Turów-Piaski  

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5,2 m, a poboczy strona prawa zachodnia 4,8 m, a lewa wschodnia 

4 m, z lewej strony biegnie wodociąg, a z prawej podziemna linia telefoniczna 2 m od skraju pobocza. Proponuje się 

posadzić drzewa po prawej stronie dogi. 

Nr drogi: dz. nr 15 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 45szt. (długość drogi 450m ) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona prawa zachodnia 4,8 m   

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (ranga?): miejsce idealnie nadające się do założenie szpaleru, szeroki pas poboczy, 

urozmaicenie krajobrazu rolniczego oraz zwiększenie ilości drzew miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N –S) 

początek N 51°13´09,1¨  E018°27´15,4¨, koniec  N 51°12´56,7¨  E018°27´14,9¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, widoczny 

szeroki pas pobocza. 

 
Fot. 2. Koniec miejsca nasadzeń - wieś Srebrnica.   

Mapa projektowanego nasadzenia 
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7 Lokalizacja: dojazd do wsi Kurów, droga polna, odbicie na północ od drogi Turów-Piaski  

Opis: droga polna, szerokość pasa drogowego 2,5 m, a poboczy strona prawa wschodnia 2 m, lewa zachodnia 4,5 

m, proponuje się nasadzić szpaler po lewej stronie drogi, rów po lewej stronie 

Nr drogi: Dz. nr 921 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzewa owocowe: czereśnie, jabłonie 

Przewidziana ilość sadzonek: 50 szt. (długość drogi 500m) 

Więźba sadzenia: 10 Odległość od skrajni: lewa zachodnia 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S-N) 

początek N 51°13´01,5¨  E018°28´43,0¨, koniec  N 51°13´19,8¨  E018°28´40,6¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, widoczny 

szeroki pas pobocza z lewej stronie oraz dwie 

brzozy.  

 
Fot. 2. Koniec miejsca nasadzeń wieś Kurów            i 

szeroki pas drogi - konieczność wydzielenia 

pobocza.   

Mapa projektowanego nasadzenia 
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8 Lokalizacja: droga polna od wsi Kurów na północ do linii energetycznej do rozwidlenie dróg, otoczenie to 

pola uprawne. 

Opis: droga polna, szerokość pasa drogowego 5-6 m, a poboczy strona prawa wschodnia 1 m, lewa zachodnia 5 m, 

proponuje się nasadzić szpaler po lewej szerszej stronie drogi. 

Nr drogi: Dz. nr 561 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzewa owocowe: czereśnie, jabłonie lub gat. miododajne Lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 123 szt. (długość drogi 1230 m) 

Więźba sadzenia: 10 m  Odległość od skrajni: lewa zachodnia 4-5 m, 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie terenów rolniczych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S – N) 

początek N 51°13´19,8¨  E018°28´40,6¨ koniec  N 51°14´04,6¨  E018°28´44,7¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, widoczny 

szeroki pas pobocza po lewej stronie.  

 
Fot. 2. Koniec miejsca nasadzeń, pas pobocza drogi 

miejscami ulega zmniejszeniu. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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9 Lokalizacja: do wsi Kurów na zachód w kierunku rezerwatu Lasek Kurowski 

Opis: droga polna, szerokość pasa drogowego 5-6 m, a poboczy strona prawa i lewa około 4 m, otoczenie to pola 

uprawne, rowy po obu stronach drogi, niestety czasami pas poboczy ulega zmniejszeniu, zaleca się sadzenie drzew 

w miejscach, gdzie nie ulegną zniszczeniu. Przed przystąpieniem do nasadzeń sprawdzić czy pas poboczy nie jest 

przyorany. Drzewa sadzić po obu stronach drogi za rowem. 

Nr drogi: Dz.nr 815 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzew owocowe: jabłoń, czereśnie, zaleca się wprowadzenie ponadto gatunków, 

w których ptaki chętnie budują gniazda, np. głogi. Można przy tej drodze w bardziej wilgotnych fragmentach 

nasadzić wierzby, a w szczególności wierzby w formie głowiastej. 

Przewidziana ilość sadzonek: 500 szt. (długość drogi  2472 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: lewa i prawa 4-5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek. Zachowanie odpowiednich 

odległości od wjazdów na pola.  

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni. W przypadku 

posadzenia wierzb głowiastych regularne ogławianie co 3-5 lata. 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): droga ta przebiega przez użytki rolne w pobliżu nie ma tam zbyt 

wielu drzew, remiz, lasów, zadrzewienie stanie się miejscem bytowania wielu zwierząt, w szczególności ptaków. 

Ponadto zadrzewienie zmniejszy erozję wietrzną na pobliskich polach.  

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji M-W) 

początek N 51°13´19,8¨  E018°28´40,6¨ koniec  N 51°13´42,6¨  E018°26´40,17¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, widoczny 

szeroki pas pobocza. 

 
Fot. 2. Otoczenie to pola uprawne ze znikomą roślinnością 

wysoką, remizami, enklawami drzew. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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10 Lokalizacja: droga pomiędzy wsią Zwiechy a wsią Turów. 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5,5 m, a poboczy strona prawa i lewa około 4 m, rowy po obu 

stronach drogi, za miejscowością Zwiechy, po prawej stronie linia energetyczna do około 1,3 długości odcinka 

drogi. Linia energetyczna przecina przedmiotowy odcinek drogi pod wsią Turów. Drzewa sadzić od ostatnich 

domów w Zwiechach, zakończyć przy pierwszych po lewej stronie w Turowie. 

Nr drogi: 4507 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna lub odtworzenie historycznej alei klonu srebrzystego 

Przewidziana ilość sadzonek: 140 szt. (długość drogi 744 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: lewa i prawa 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): historycznie była tam aleja (mapy z 1932r.), w miejscowości 

Turów rośnie kilka dojrzałych klonów srebrzystych. Głównym celem jest odtworzenie historycznej alei klonem 

srebrzystym lub zastąpienie tego gatunku lipą drobnolistną.  

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji W - E) 

początek N 51°12´57,4¨  E018°29´39,5¨ koniec  N 51°12´51,7¨  E018°30´14,9¨ 

Dokumentacja  fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń, widoczna 

linia energetyczna po prawej stronie drogi. 

 
Fot. 2. We wsi Turów pozostało kilka drzew, co 

świadczyć o tym, że droga ta była kiedyś 

obsadzona drzewami. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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11 Lokalizacja: od wsi Turów w kierunku wsi Chotów (Gmina Morsko) do mostu na Kanale Krzyworzeckim 

(granica Gminy Wieluń) 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy strona prawa i lew około 5-6 m, rowy po obu 

stronach drogi, pojedyncze drzewa: wierzby kruche, otoczenie to pola uprawne i łąki. Drzewa sadzić po obu 

stronach drogi. 

Nr drogi: 4509 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 200 szt. (długość drogi 1000 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): historycznie na mapach z 1932r. zaznaczona jest w tym miejscu 

aleja, odtworzenie alei w bardzo dobrym miejscu - szeroki pas poboczy, brak linii energetycznych i infrastruktury 

podziemnej, wprowadzenie gatunków miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N - S) 

początek N 51°12´44,5¨  E018°30´40,9¨ koniec  N 51°12´25,5¨  E018°29´56,7¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok na miejsce nowych nasadzeń.  

 

 
Fot. 2. Na planowanym odcinku pozostało kilka drzew, co 

świadczyć może o tym, że droga ta była kiedyś 

obsadzona drzewami.  

Mapa projektowanego nasadzenia 
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12 Lokalizacja: od wsi Turów w kierunku Wielunia 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 6,4 m, a poboczy strona lewa północna 5,5m, prawa 

południowa 4,3m, za wsią Turów za ostatnimi budynkami do niewielkiego lasu, przez który przebiega droga. 

Jadąc tą drogą w kierunku Wielunia, po minięciu lasu, widoczne są nasadzenia lip. W Turowie kilka dojrzałych 

klonów srebrzystych. W Turowie drzewa sadzić za ostaniem domem po lewej stronie po prawej przez pewien 

odcinek drogi chodnik i budynki blisko drogi, za miejscowością sadzić po obu stronach drogi. 

Nr drogi: 4507 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna lub odtworzenie historycznej alei klonem srebrzystym 

Przewidziana ilość sadzonek: 100 szt. (długość drogi 605 m)  

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona lewa 5 m, prawa 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): historycznie była tam aleja widoczna na mapie z 1932r., 

prawdopodobnie były to klony srebrzyste, w Turowie pozostało kilka egzemplarzy. W związku z tym możliwość 

nasadzeń klonem srebrzystym, a zamiennie można zastosować lipę drobnolistną 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji W - E) 

początek N 51°12´49,6¨  E018°31´30,5¨ koniec  N 51°12´56,3¨  E018°31´57,1¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Początek miejsca nowych nasadzeń, w oddali 

las, przy którym należy zakończyć. 

 

 
Fot. 2. Na planowanym odcinku pozostało kilka drzew, 

co świadczy o tym, że droga ta była kiedyś 

obsadzona drzewami; istnieje możliwość 

odtworzenie nasadzeń              w miejscowości. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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13 Lokalizacja: droga polna na wschód od wsi Turów  do Wielunia ul Kijak,  

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 3,5 m, a poboczy strona prawa i lew około 1,5 m, otoczenia 

to pala i nieużytki, wąski pas poboczy nadaje się do założenia tam szpaleru po jednej stronie. 

Nr drogi: Dz. nr 690, 67 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzewa owocowe -czereśnie 

Przewidziana ilość sadzonek: 115 szt. (długość drogi 1150 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 1 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): miejsce spacerowe, urozmaicenie krajobrazu rolniczego 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji W - E) 

początek N 51°12´44,0¨  E018°31´46,8¨ koniec  N 51°12´44,4¨  E018°32´42,6¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Początek miejsca nowych nasadzeń.  

 
Fot. 2. Widoczny wąski pas poboczy. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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14 Lokalizacja: od wsi Jodłowiec w kierunku lasu na północny wschód od miejscowości  

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 2,5 m, a poboczy strona prawa 2 m, lewa 3,5 m, po prawej 

stronie w odległości 2 m od skraju pobocza wodociąg. Otoczenie to pola uprawne, pojedyncze malownicze 

sosny zwyczajne po prawej stronie, natomiast po lewej 2 młode brzozy brodawkowate, sporo śliwek oraz 

żarnowców. Proponuje się nasadzenie szpaleru po szerszej  (3,5 m), lewej, zachodniej stronie drogi. 

Nr drogi: Dz. nr 162 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzew owocowe: czereśnie, jabłonie, śliwki 

Przewidziana ilość sadzonek: 60 szt. (długość drogi 570 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 3 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego  

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S-N/E) 

początek N 51°14´20,8¨  E018°42´29,7¨ koniec  N 51°14´35,0¨  E018°42´46,2¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń i dwie 

samotne sosny. 

 
Fot. 2. Widoczny szeroki pas pobocza. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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15 Lokalizacja: od wsi Jodłowiec (od krzyża po lewej stronie) w kierunku wsi Sieniec (do pierwszych 

budynków po lewej stronie) 

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 3,2 m, a poboczy: strona prawa N/W 1,5 m, lewa S/E 2 m; 

początkowo za wsią Jodłowiec pas pobocza szeroki, potem zwężający się, linia energetyczna przecinająca drogę w 

dwóch miejscach, kilka topoli obcego pochodzenia: 2 po lewej i 3 po prawej stronie. Konieczność sprawdzenia działki 

ewidencyjnej drogi, być może część drogi podorana, na mapach droga ma aż 16 m szerokości, miejsce nadaje się do 

założenia szpaleru po lewej, południowej stronie drogi. 

Nr drogi: Dz. 261 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: drzewa owocowe: czereśnie, jabłonie lub lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 156 szt. (długość drogi 1560 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 1,5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony użytków 

rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): historycznie za Jodłowcem były drzewa, prawdopodobnie topole, 

widoczne na mapie z 1932r. Celem nasadzenia będzie urozmaicenie monotonnego krajobrazu rolniczego, stworzenie 

dogodnych warunków dla zwierząt terenów rolniczych i zwiększenie udziału gatunków miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji E-S/W) 

początek N 51°14´19,2¨  E018°42´11,3¨ koniec  N 51°14´21,5¨  E018°41´18,3¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, w oddali kilka 

topoli. 

 
Fot. 2. Widoczny wąski pas pobocza, miejscami dwa razy 

szerszy.  

Mapa projektowanego nasadzenia 
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16 Lokalizacja: od wsi Sieniec-Błonie w kierunku cmentarza. 

Opis: droga asfaltowa (nowa nawierzchnia i odtworzone rowy po obu stronach drogi), szerokość pasa drogowego 

5 m, a poboczy: strona prawa i lewa po 3,5 m, nowe rowy zajmują spory pas pobocza, proponuje się posadzenie 

drzew za rowem po obu stronach drogi. 

Nr drogi:  Dz. nr 1663 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 84 szt. (długość drogi 420 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 3,5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu oraz zwiększenie udziału gatunków 

miododajnych  

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S - N) 

początek N 51°14´35,7¨  E018°40´39,4¨ koniec  N 51°14´47,1¨  E018°40´54,4¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, w oddali po 

prawej widoczny cmentarz. 

 
Fot. 2. Widoczny szeroki pas pobocza z rowami, które 

stanowią utrudnienie w sadzeniu, gdyż zajmują 

sporo miejsca. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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17 Lokalizacja: od przysiółka Piaski (od DK nr 8) w kierunku wsi Starzewice 

Opis: droga asfaltowa (nowa nawierzchnia i odtworzone rowy po obu stronach drogi), szerokość pasa drogowego 5 

m, a poboczy: strona prawa i lewa 4,5 m, po lewej stronie drogi za poboczem wodociąg       i kabel telefoniczny, 

proponuje się nasadzenia po prawej stronie drogi za rowem. Nasadzenie rozpocząć za halą po lewej stronie, a 

zakończyć na łuku drogi w miejscowości. 

Nr drogi: 4545 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 50 szt. (długość drogi 510 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego, zwiększenie udziału 

gatunków miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S-N) 

początek N 51°14´07,8¨  E018°39´10,9¨ koniec  N 51°14´20,8¨  E018°39´06,8¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, w oddali wieś 

Starzenice. 

 
Fot. 2. Widoczny szeroki pas pobocza z rowami, które 

stanowią utrudnienie w sadzeniu, widok w 

kierunku drogi nr 8. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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18 Lokalizacja: od wsi Masłowice za mostem na rzece Pyszna w kierunku wsi Staw do granicy gminy 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy: strona prawa i lewa 4 m, kilka pojedynczych 

drzew po obu stronach drogi: 10 wierzb kruchych i 3 dęby szypułkowe, ślady po rowach melioracyjnych, proponuje 

się nasadzenia po obu stronach drogi za rowem melioracyjnym. 

Nr drogi: 4545 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 190 szt. (długość drogi 946 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie terenu rolniczego, zmniejszenie erozji wietrznej, 

poprawa bytowania zwierząt terenów rolniczych, zwiększenie udziału gatunków miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji E-W) 

początek N 51°15´26,4¨  E018°37´55,1¨ koniec  N 51°15´20,5¨  E018°37´08,6¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, w oddali 

wierzby kruche 

 
Fot. 2. Widoczny szeroki pas pobocza, widok w kierunku 

wsi Staw (Gmina Czarnożyły) 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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19 Lokalizacja: od krzyża na drodze Masłowice-Staw w kierunku wsi Stawek do granicy gminy. Miejsce 

idealne na założenie alei. 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 4 m, a poboczy: strona prawa wschodnia 4,2 m, lewa 

zachodnia 3 m, otoczenie to pola uprawne, brak budynków i infrastruktury napowietrznej           i podziemnej, 

proponuje się nasadzenia po obu stronach drogi. 

Nr drogi: 4531 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 280 szt. (długość drogi 1400 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 3 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): wzbogacenie monotonnego krajobrazu rolniczego, 

zmniejszenie erozji wietrznej, polepszenie bytowania zwierząt związanych z terenami rolniczymi, zwiększenie 

udziału gatunków miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S - N) 

początek N 51°15´23,5¨  E018°37´28,2¨ koniec  N 51°16´11,8¨  E018°37´15,7¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, po prawej 

ślad dawnej alei kasztanowców. 

 
Fot. 2. Widoczny szeroki pas pobocza, widok od wsi 

Stawek (Gmina Czarnożyły). 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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20 Lokalizacja: doga z Wielunia, ul. Przemysłowa, za aleją jesionu pensylwańskiego w kierunku wsi 

Bieniądzice. 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy: strona prawa i lewa 4,5 m, ślad rowu po obu 

stronach, kilka pojedynczych drzew: robinia, brzoza brodawkowata, proponuje się nasadzenia po obu stronach 

drogi, wcześniej jednak trzeba sprawdzić czy w pobliżu nie ma infrastruktury podziemnej. 

Nr drogi:  4537 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 460 (długość drogi 4808 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4-4,5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu. Droga blisko miasta Wieluń 

obsadzona drzewami stanie się bardziej przyjazna, np. do jazdy rowerem, zwiększanie udziału gatunków 

miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S-N) 

początek N 51°13´52,4¨  E018°35´37,7¨ koniec  N 51°15´00,3¨  E018°35´58,0¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń. 

 

 
Fot. 2. Koniec alei jesionowej w oddali wolna 

przestrzeń - miejsce na nasadzenia. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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21 Lokalizacja: od wsi Widoradz (koniec wioski, na skrzyżowaniu w prawo do Rudej, prosto Olewin), w 

lewo miejsce do nasadzeń, droga gruntowa dojazd do DK nr 8  

Opis: droga polna, szerokość pasa drogowego 3 m, a poboczy: strona prawa 5 i lewa 3,5 m, rowy po obu stronach 

drogi, 3 stare jesiony w połowie drogi po lewej stronie niestety dwa z nich zamierające. Otoczenie to pola 

uprawne. Proponuję się nasadzenia po obu stronach drogi. 

Nr drogi: Dz. 147/2 i 177/1 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna lub drzewa owocowe 

Przewidziana ilość sadzonek: 148 (długość drogi 740 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona prawa 4-5 m, lewa 3 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego, zwiększenie udziału 

gatunków miododajnych, zmniejszenie erozji na pobliskich polach 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S - N) 

początek N 51°13´19,5¨ E018°37´22,5¨ koniec N 51°13´40,7¨  E018°37´33,5¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń. 

 

 
Fot.. 2. Widok od wsi Widoradz, w oddali po lewej 

stronie 3 jesiony, w tym 2 zamierające. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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22 Lokalizacja: droga od wsi Widoradz w kierunku wsi Olewin 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy: strona prawa południowa 3,7 m  i lewa  

północna 2,5 m, rowy po obu stronach drogi, 2 grusze, na początku linia energetyczna, 2 grusze pod 

Olewinem po lewej stronie, tam też pas pobocza szerszy - około 5 m. Proponuje się nasadzenia po obu 

stronach drogi, wcześniej należy sprawdzić infrastrukturę w pobliżu drogi oraz czy pas poboczy nie jest 

przyorany. 

Nr drogi: Dz. nr 778 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 126 szt. (długość drogi 630 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona lewa 2 m, prawa 3,5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego, zwiększenie udziału 

gatunków miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji W-E) 

początek N 51°13´18,9¨  E018°37´22,1¨ koniec  N 51°13´23,2¨  E018°37´55,0¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, od wsi 

Widoradz w kierunku Olewina. 

 
Fot. 2. Miejscami pas pobocza węższy, konieczność 

ustalenia granic działki drogi. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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23 Lokalizacja: od granicy gminy, kierunek – Wierzchlas (Gmina Wierzchlas) do Olewina 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy: strona prawa 2 i lewa 3 m, rowy przed 

Olewinem po obu stronach drogi, drzewa owocowe: jabłonie grusze, kapliczka na drzewie. Drogę przecina linia 

energetyczna, otoczenie to pola uprawne, droga o średnim natężeniu ruchu. Drzewa sadzić po obu stronach 

drogi, możliwość zamieniania lipy na gatunki owocowe, a także zalecane jest stworzenie alei wielogatunkowej, 

kombinacji kilku gatunków, np. lipy i jabłoni. Prawdopodobnie pas poboczy mocno przyorany, przed 

przystąpieniem do nasadzeń sprawdzić infrastrukturę podziemną      w okolicy drogi.  

Nr drogi: 4518 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 240 szt. (długość drogi 1200 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona lewa 3 m, prawa 2 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): droga prowadzi na wyniesienie, aleja podkreśli jej urok, 

zwiększenie udziału gatunków miododajnych 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S - N) 

początek N 51°13´03,1¨  E018°39´05,9¨ koniec  N 51°13´35,5¨  E018°38´50,0¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń, od granicy 

gminy w oddali widoczne drzewa owocowe. 

 
Fot. 2. Końcowy fragment przed wsią Olewin, rowy po 

obu stronach drogi. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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24 Lokalizacja: droga od krzyża przy drodze pomiędzy wsiami Widoradz a Ruda, droga polna w kierunku 

Olewina 

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 3,4 m, a poboczy: strona prawa 4 m, lewa 2 m, rów po prawej 

stroni drogi, w początkowym fragmencie linia energetyczna po lewej stronie, otoczenie to pola uprawne. Według 

map droga ma 15 m, jednak w terenie 9,5 -  istnieje konieczność sprawdzenia czy pas poboczy nie został przyorany; 

proponuje się posadzenie drzew po obu stronach drogi. 

Nr drogi: 548 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna lub drzewa owocowe 

Przewidziana ilość sadzonek: 174 szt. (długość drogi 870 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona lewa 2 m, prawa 3 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): w miejscu tym prawdopodobnie były drzewa, niekoniecznie była 

to ciągła aleja; celem nasadzeń będzie urozmaicenie monotonnego terenu rolniczego, zmniejszenie erozji, 

poprawa bytowania zwierząt terenów rolniczych oraz zwiększenie udziału gatunków miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji S/W-N/E) 

początek N 51°12´38,0¨  E018°37´01,4¨ koniec  N 51°12´53,2¨  E018°37´34,8¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń. 

 
 

Fot. 2. Początek miejsca nasadzeń. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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25 Lokalizacja: droga od krzyża przy drodze między wsiami Widoradz i Ruda, droga polna w kierunku wsi 

Wierzchlas. 

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 3 m, a poboczy: strona prawa południowa 4,4 i lewa  

północna1,2 m, otoczenie to pola uprawne, droga ta jest szlakiem rowerowym. Droga na mapach ma aż 15 m 

szerokości i istnieje potrzeba sprawdzenia czy pas poboczy nie jest przyorany. Proponuje się szpaler po prawej 

stronie. 

Nr drogi: Dz. nr: 97,1139, 579 W zarządzie: droga gminna  

Proponowany skład gatunkowy: drzewa owocowe: jabłoń domowa, czereśnie lub lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 153 (długość drogi 1530 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 3,5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): droga jest szlakiem rowerowym - nasadzenia drzew od strony 

południowej drogi ocienią drogę, dzięki czemu stanie się ona bardziej przyjazna dla rowerzystów, ponadto 

urozmaici monotonny krajobraz rolniczy i poprawi warunki bytowania zwierząt bytujących w okolicy. Zwiększy się 

też udział gatunków miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji W - E) 

początek N 51°12´37,3¨  E018°37´01,1¨ koniec  N 51°12´26,5¨  E018°38´19,2¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń.  

 
Fot. 2. Lewa strona z wąskim pasem pobocza nie nadaje 

się do nasadzeń. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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26 Lokalizacja: droga polna od krzyża przy drodze między wsiami Widoradz i Ruda w kierunku Wielunia do 

linii kolejowej 

Opis: droga gruntowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy: strona prawa północna 5 m i lewa  południowa 

5,5 m, otoczenie to pola uprawne, fragmentami rowy, linia energetyczna w znacznej odległości od drogi po lewej 

stronie. Proponuje się nasadzenia po obu stronach drogi. 

Nr drogi: Dz. nr 97 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 230 szt. (długość drogi 1170 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego, drogą tą biegnie szlak 

rowerowy - zadrzewianie ocieni drogę, dzięki czemu stanie się ona bardziej przyjazna dla rowerzystów. Zwiększony 

również zostanie dział gatunków miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji (E - W) 

początek N 51°12´37,3¨  E018°37´00,1¨ koniec  N 51°12´44,0¨  E018°36´12,8¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń. 

 
Fot. 2. Po lewej stronie linia energetyczna                 w 

odległości 10 m od drogi. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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27 Lokalizacja: droga  między wsiami Widoradz i Ruda do linii kolejowej  

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 6 m, a poboczy: strona prawa, zachodnia 5,2 m i lewa, 

południowa 3,4 m, rów po prawej stronie drogi, natomiast po lewej stronie ślad rowu. Proponuje się nasadzenia po 

obu stronach drogi. Przed przystąpieniem do nasadzeń należy sprawdzić podziemną infrastrukturę oraz czy pas 

pobocza nie jest przyorywany. 

Nr drogi: 4515 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 360szt. (długość drogi 1820 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: strona lewa 3 m, prawa 5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): historycznie przy części drogi była aleja (bliżej miejscowości Ruda) 

- kilka jesionów, aleja będzie mieć na celu urozmaicenie krajobrazu rolniczego oraz zwiększenie udziału gatunków 

miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N - S) 

początek N 51°13´17,2¨  E018°37´21,3¨ koniec  N 51°12´22,5¨  E018°36´54,5¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń.  

 

 
Fot. 2. W końcowym fragmencie w pobliżu cmentarza przy 

wsi Ruda zachowały się 4 dojrzałe  jesiony 

pensylwańskie oraz 6 ładnych młodych drzewek. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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28 Lokalizacja: droga między miejscowościami Ruda, ul. Nowy Świat, a miejscowością Nowy Świat do 

drogi DW 43. 

Opis: droga asfaltowa, szerokość pasa drogowego 5 m, a poboczy: strona prawa, zachodnia 4,5/5 m i lewa, 

wschodnia 4,5 m, ślad rowu po obu stronach drogi, linia energetyczna po lewej stronie drogi 5 m od skraju 

pobocza, kilka małych drzewek po lewej stronie: jarząb szwedzki, klon jawor. Proponuje się nasadzenia drzew 

po obu stronach drogi. Przed przystąpieniem do nasadzeń istnieje konieczność sprawdzenia czy w okolicy drogi 

nie ma infrastruktury podziemnej. 

Nr drogi: 4515 E W zarządzie: droga powiatowa 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna lub jarzęby pospolite lub szwedzkie 

Przewidziana ilość sadzonek:  260 szt. (długość drogi 1350 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 4-4,5 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): w tym miejscu są ślady po nieudanym nasadzeniu, świadczyć 

mogą o tym pojedyncze małe drzewka oraz kępy odbiciowe po złamanych drzewkach; celem nasadzenia będzie 

urozmaicenie krajobrazu rolniczego i zwiększenie udziału gatunków miododajnych. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N-S) 

początek N 51°11´47,3¨  E018°36´31,83¨ koniec  N 51°11´18,8¨  E018°35´46,0¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń.  

 

 
Fot. 2. Widoczne sporadyczne nasadzenia jesionów 

pensylwańskich, jarzębów i klonów jaworów. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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29 Lokalizacja: droga polna na północ od wsi Kurów w kierunku wsi Kopydłów 

Opis: droga szutrowa, szerokość pasa drogowego 6 m, a poboczy: strona prawa, wschodnia 6,5-5 m   i lewa, 

zachodnia 3-3,5 m, ślad rowu po obu stronach drogi. Proponuje się nasadzenia po obu stronach drogi. Przed 

przystąpieniem do nasadzeń należy sprawdzić czy nie ma tam infrastruktury podziemnej oraz czy pas poboczy 

nie jest przyorywany. 

Nr drogi: Dz. nr 589 W zarządzie: droga gminna 

Proponowany skład gatunkowy: lipa drobnolistna 

Przewidziana ilość sadzonek: 300 szt. (długość drogi 1520 m) 

Więźba sadzenia: 10 m Odległość od skrajni: 3 m 

Zalecenia podczas sadzenia: drzewa opalikować i zabezpieczyć przed zwierzyną za pomocą osłonek, od strony 

użytków rolnych można zastosować palik zapobiegający przyorywaniu sadzonek 

Zalecenia pielęgnacje: po posadzeniu drzewa systematycznie podkrzesywać w celu uzyskania skrajni 

Znaczenie i zasadność nasadzenia (cel + ranga?): urozmaicenie krajobrazu rolniczego, droga ponadto jest 

szlakiem rowerowym, a drzewa ocienią drogę, dzięki czemu stanie się ona bardziej przyjazna dla rowerzystów. 

Celem nasadzeń będzie również zwiększenie udziału gatunków miododajnych. Na terenie Gminy Biała 

posadzony szpaler klonów, fot. 2. 

Współrzędne GPS: (kierunek inwentaryzacji N-S) 

początek N 51°13´44,8¨  E018°29´28,0¨ koniec  N 51°14´25,1¨  E018°29´33,0¨ 

Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Widok miejsca nowych nasadzeń.  

 
Fot. 2. W kierunku Kopydłowa, Gmina Biała - widoczne nowe 

nasadzenia. 

Mapa projektowanego nasadzenia 
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Część V podsumowanie 
 

1. Wykaz zadrzewień o szczególnych walorach 
 
1. Lokalizacja – opis: Gaszyn - Wieluń, DK 46. Aleja lipy drobnolistnej z udziałem kasztanowca białego 

i klonu zwyczajnego. Niestety tylko dwa dobrze zachowane fragmenty. 
 

 
 

2. Lokalizacja – opis: Wieluń, ul. Sieradzka.  DK nr 45. Aleja zaczyna się na wysokości szklarni  
w kierunku Sieradza, a kończy na mostku (do granicy gminy) na rzece Pyszna. Aleja lipowa  
z udziałem jesionu. Odcinek lipy drobnolistnej za samym Wieluniem bardzo dobrze zachowana, w 
końcowym fragmencie jesiony zamierające. 
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3. Lokalizacja – opis: Piękna aleja klonu srebrzystego od miejscowości Kurów, ul. Wieluńska (od 
ośrodka zdrowia), do przysiółka Przydatki (do skrzyżowania z drogą Turów- Piaski).  
 

 

4. Lokalizacja – opis: krótki szpaler jabłoni w okolicy wsi Kadłub, przysiółka Osica, szpaler zapewne 
jest pozostałością po zadrzewieniach składających się z drzew owocowych, które historycznie 
występowały na terenie Gminy Wieluń.  
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5. Lokalizacja – opis: Kadłub, dojazd do cmentarza, najpiękniejsza aleja w Gminie Wieluń, aleja 
dojrzałych lip w bardzo dobrym stanie zdrowotnym oraz stanie zachowania ciągłości. 
 

 

 

2. Wykaz drzew do objęcia ochroną pomnikową 

Na terenie Gminy Wieluń nie stwierdzono pojedynczych drzew w alejach, które kwalifikowałyby się 

do grupy drzew pomnikowych. Proponuje się objęcie alei lipowej w miejscowości Kadłub w całości 

ochroną pomnikową. Uzasadnieniem objęcia tej alei ochroną jest fakt, że stanowi ona najpiękniejszą i 

najlepiej zachowaną aleję w Gminie Wieluń oraz tym, że powinna ona stać się przykładem 

harmonijnego i naturalnego krajobrazu wsi i terenów otwartych. 

3. Wykaz miejsc konfliktowych 

 

Na ternie Gminy Wieluń nie stwierdzono alei i szpalerów, które wywołują konflikty. Przy większości 

dróg drzewa znajdują się poza skrajnią i nie ograniczają widoczności na skrzyżowaniach. 

 W szczególności przy drogach o dużym natężeniu ruchu drzewa były w odległościach od 3 do 5 

metrów od skrajni, przy drogach lokalnych w kilku przypadkach drzewa znajdowały się przy skrajni, 

ale zazwyczaj były to niewielkie odcinki, jak np. aleja klonów srebrzystych w Kurowie czy aleja lipowa 

w Kadłubie. 

Poniżej 3 aleje, w których stwierdzono problemy: 

1. Aleja lipowo-jesionowa od strony Mokrska (od granicy gminy) przez Gaszyn do Wielunia, do 
skrzyżowania z ul. Kijak, z wyłączeniem miejscowości Gaszyn, gdzie są pojedyncze drzewa. 
(ankieta nr 6) 
Część drzew w alei została obcięta w połowie z niewiadomych powodów; część drzew znajduje się 

w bardzo złym stanie zdrowotnym – drzewa są zdewastowane. 

2. Droga Małaszyn - Borowiec, aleja topolowa (ankieta nr 9 B) 

Topole ze sporą ilością posuszu nad drogą. 

3. Aleja jesionowa od miejscowości Widoradz do Wielunia, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej; aleja 

zaczyna się przy budynkach socjalnych, a kończy przy linii kolejowej (ankieta nr 14)  

W przypadku tej alei część drzew została obcięta w połowie pod linią energetyczną. 
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4. Wykaz wymaganych ekspertyz 

W kwietniu 2015 roku zostały przeprowadzone ekspertyzy 10 drzew w alejach na terenie Gminy 
Wieluń – ekspertyzy przeprowadzili: dr Davide Baridon, dr Andrea Alberto Rettori, dr Roberto 
Martinis, mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Okołowicz, mgr inż. arch. kraj. Agata Milanowska.  

 
Drzewa badane w ramach projektu. Na zdjęciu po lewej stronie potężny wiąz szypułkowy w parku w 
Wieluniu, a na zdjęciu po prawej pomnikowa topola biała w Olewinie. 

 

5. Wykaz miejsc, w których przeprowadzono modelowe nasadzenia 

Nasadzenia. Zostało posadzonych 70 drzew, w wyniku czego powstały 2 szpalery lip drobnolistnych 
przy drogach gminnych: pierwszy przy dojeździe do miejscowości Srebrnica, drugi szpaler w okolicy 
Masłowic, przy drodze w kierunku miejscowości Stawek.  
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Posadzony szpaler lipy drobnolistnej w przyszłości spełniać będzie ważną funkcję w ochronie gleby 
przed erozją oraz stanowić będzie cenny pożytek dla pszczół podczas kwitnienia. 
(dojazd do miejscowości Srebrnica) 
 

 
Ten niewielki szpaler drzew stać się może zachętą do dalszych działań i odtwarzania zadrzewień. 
(szpaler w okolicy Masłowic, przy drodze w kierunku miejscowości Stawek) 
 
Mapa przedstawiająca lokalizacje nasadzeń 
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6. Plan finasowania przewidzianych przedsięwzięć 

Koszty nasadzeń przedstawione zostaną na przykładzie najczęściej wspomnianego w planie gatunku, 
jakim jest lipa drobnolistna: 

Koszty zostaną rozpatrzone w dwóch wariantach i dotyczą najczęściej stosowanego materiału, jakim 
są drzewka szkółkowane, około 8-letnie, o obwodzie na wys. 1m 8-10 cm: 

1. Nasadzenia wykonane przez firmę specjalistyczną - koszt drzewka z palikiem, osłonką i 
gwarancją wynosi 100-150 zł. 

2. Nasadzenia własnymi siłami - koszt sadzonki 40-50 zł., palik 10 zł., osłonka i taśma około 10 
zł, razem około 70 zł 

Możliwe są nasadzenia drzew o większym obwodzie na wys. 1m 10-12 cm, koszt 80-120 zł., takie 
też są zaliczane do sadzenia jako drzewa alejowe. Przy większych drzewach zaleca się 
zastosowanie trzech palików. 
Dość drogie, ale dające szybki efekt są sadzonki drzew w pojemnikach o obwodach na wys. 1m 
18-20 cm; koszt takiego drzewa wynosić może nawet ponad 1000 zł. 
 

Pozyskanie środków na odtwarzanie alei na terenie Gminy Wieluń 
 

Koszty nasadzeń są dość wysokie, w szczególności w przypadku nasadzeń liniowych wiążących się z 
dużą ilością sadzonek. Poszczególni zarządcy dysponują ograniczonymi środkami na finansowanie 
nasadzeń. Istnieje możliwość finansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Łodzi oraz z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Dobrze 
funkcjonującą praktyką jest zadawanie nasadzeń zastępczych przez urząd gminy, są bowiem 
przypadki, gdy nie ma możliwości pozostawienia drzew w dobrym stanie, a wynikać to może np. z 
konieczności przeprowadzenia inwestycji. Gminy mają taką możliwość wynikającą z ustawy o 
ochronie przyrody. Wraz z wydawaniem pozwoleń na wycinkę nakazuje się wnioskodawcy wykonanie 
nasadzeń. Wybierając taką możliwość, pomimo usunięcia drzewa, strata zostaje zrekompensowana. 

Warto jednak zauważyć ze gmina powinna zawsze określić gatunek drzewa zgodnie z warunkami 

siedliskowymi oraz wskazać miejsce nasadzenia tak, aby drzewo rosło w bezpiecznym dla niego 

otoczeniu. Zaleca się ponadto wskazanie parametru sadzonki, wskazanie wnioskodawcy posadzenia 

dobrego materiału oraz prawidłowe i staranne wykonanie nasadzenia. 

 

 

 

7. Rekomendacje do dokumentów planistycznych 

 

Stworzenie „Programu zachowania zadrzewień” wpisuje się w założenia planów ochrony środowiska 

województwa łódzkiego, powiatu wieluńskiego, strategii rozwoju Gminy Wieluń, a także miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

We wszystkich tych dokumentach stwierdza się dużą rolę zadrzewień w przeciwdziałaniu erozji gleb, 

ochronie bioróżnorodności oraz zachowaniu i odtwarzaniu korytarzy ekologicznych. 

Na uwagę zasługuje także wskazanie na duże wartości estetyczne i krajobrazowe oraz na 

podniesienie jakości życia mieszkańców, choćby zmniejszeniem uciążliwego hałasu. 

 

1. Program Ochrony Środowiska województwa łódzkiego 2012  
 
Poniżej przedstawione zostały wybrane kierunki działań w województwie łódzkim. W pkt. 6 i 11 
wskazuje się w szczególności ochronę zadrzewień w zasięgu województwa. 
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(…) poniżej fragment Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego: 

 
 

 
 

2. Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2014 –  

2017 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego w dużym stopniu wskazuje konieczność 

zachowania zadrzewień przydrożnych w aspekcie ochrony przed hałasem. Teren gminy przecina 

bardzo wiele ważnych i ruchliwych szlaków komunikacyjnych, a w samym Wieluniu przebiegają one 

przez centrum miasta. Hałas jest jednym z głównych uciążliwości dla mieszkańców gminy. 

Wykorzystanie zieleni wysokiej w celu zmniejszenia oddziaływania hałasu staje się bardzo istotnym 

wyzwaniem oraz szansą poprawy jakości życia.  

(…) poniżej fragment Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego 

 
 

 

3. Strategia Rozwoju Gminy Wieluń 2025 

W strategii rozwoju jest mowa o dużym znaczeniu zieleni publicznej w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. 
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(...) poniżej fragment Strategia Rozwoju Gminy Wieluń 

 

 
 

 
 

4. Miejscowe plany zagospodarowania Gminy Wieluń na przykładzie MPZ obrębu Turów 

W zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w znaczący sposób wskazuje się konieczność 

ochrony i odtwarzania zieleni wysokiej przy drogach i nie tylko. Teren Gminy Wieluń jest narażony na 

silne procesy erozji gleby. Zachowanie i odtwarzanie zieleni na terenach otwartych staje się sprawą 

bardzo ważną.  Niniejsze opracowanie stanie się pomocne do tworzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  

i programów ochrony środowiska w skali Gminy Wieluń i powiatu wieluńskiego. 

 

(…) poniżej fragment MPZ 
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8. Podsumowanie i wnioski 

Program rewitalizacji zadrzewień przydrożnych w Gminie Wieluń został opracowany w ramach 

ogólnopolskiej kampanii na rzecz drzew, realizowanej przez Fundację Ekorozwoju. Gmina Wieluń jako 

pierwsza w województwie łódzkimi została objęta tym programem, co pozwoliło sąsiednim 

samorządom uczestniczyć w warsztatach, a w samej gminie przeprowadzono szereg modelowych 

realizacji oraz spotkań z lokalną społecznością i zajęć w szkołach. 

Programy zadrzewieniowe stają się pomocnym narzędziem dla gminy oraz drogowców 

poszczególnych zarządów w podejmowaniu działań mających na celu gospodarowanie 

zadrzewieniami przydrożnymi. 

W projekcie w szczególności zwrócono uwagę na zachowanie zadrzewień. Dotyczy to przede 

wszystkim nasadzeń uzupełniających oraz odtwarzanie alei, które historycznie rosły przy drogach. 

Teren gminy obfituje w aleje, jednak spory jest również udział zadrzewień mocno przetrzebionych – 

istnieje pilna konieczność uzupełnień oraz przebudowy alei z obcych gatunków topól i jesionu 

pensylwańskiego. 

 Gmina Wieluń obfituje w aleje,  

 aleje podnoszą wartości estetyczne i krajobrazowe terenu o dużym potencjale turystycznym, 

 wskazano możliwości poprawiające jakość zadrzewień, w tym uzupełnienia i pielęgnację, 

 wskazano 29 miejsc do nowych nasadzeń – ponad 36 km dróg,  

 miejsca proponowanych nasadzeń znajdują się na terenach otwartych; przede wszystkim są 

to tereny upraw rolnych, a spory udział w tych miejscach stanowią drogi gminne o bardzo 

korzystnych parametrach, tj. o szerokich pasach drogowych, 

 nie stwierdzono gatunków chronionych, ale są potencjalne,  

 zwraca się uwagę na to, aby zaniechać cięć dewastujących drzewa, 

 miejscowa społeczność wykazała duże zainteresowanie przeprowadzonym projektem, 

 sąsiednie samorządy oraz organizacje pozarządowe uczestniczyły w szkoleniach, a ponadto 

wyraziły zainteresowanie możliwościami odtwarzania alei, 

 zaleca się także w miejscach, gdzie jest to możliwe, wprowadzenie drzew i krzewów 

miododajnych rodzimego pochodzenia,  

 zaleca się także podjęcie działań ze strony zarządców dróg o staranniejsze wykonywanie cięć, 

 zachęca się gminy do współpracy z lokalną społecznością oraz kołem pszczelarzy w celu 

podejmowania inicjatyw nasadzeń drzew miododajnych, których liczba stale spada, 

 zwrócono uwagę na sposób sadzenia oraz pielęgnacji drzewek, ponieważ stwierdzono 

podczas inwentaryzacji, iż wykonuje się dużo cięć niezgodnych ze sztuką oraz nie prowadzi 

się formowania nowych nasadzeń. 
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9. Podsumowanie tabelaryczne nowych nasadzeń i uzupełnień w istniejących alejach. 

Nr 
kart
y 
 

Forma 
S-
szpaler 
A-aleja 

Ilość 
drze
w 

Udział procentowy drzew w 
zadrzewieniu 

Stan zdrowotny 
drzew 

Stan zachowania 
zadrzewień  

Zarządca drogi: 
 G-gmina,  
 P-powiat, 
 DK-droga 
krajowa 
W-wojewódzka 

Ilość km w 
poszczególnyc
h zarządach 

1 A S 18 Lp drob: 17 szt., Jaw 1 bardzo dobry zwarta z lukami DK 363 

1 B A 
 

118 Lp drob: 93 szt., Ol 8szt., Top włoska 
4 szt., So 6 szt., Wb 1 szt., Kas 1 szt., 
Top 1 szt 

zróżnicowany przerzedzona DK 1400 

1 C A 
 

192 Lp drob: 133 szt., Kasz: 34 szt., Kl: 13 
szt., Js: 10 szt., Wz: 1 szt., czereśnia 1 
szt. 

dobry zwarta z lukami DK 2231 

2 A 
 

72 
 

Lp drob: 56 szt. Js 15 szt., Kl 1 szt. bardzo bobry zwarta pełna DK 1062 

3 A 13 Js pen13 szt. bardzo dobry ślad DK 232 

4 A 60 Kl erebrzysty 60 szt. zróżnicowany zwarta pełna P 455 

5 A 19 Brz br 19 szt. dobry fragmenty P 660 

5 A 98 Js pen 95 szt., Rb 3 szt. dobry zwarta pełna P 1260 

6 A 
 
 

211 Js 4 szt., Js pensylwański 97 szt., Lp 
drob 89 szt., Br br 8 szt., Kl 13 szt., 

zły przerzedzona P 1857 

7 A A 51 Js pensylwański 50 szt., Lp drob: 1 
szt 

dobry zwarta z lukami DK 900 

7 B A 
 
 

51 Jarząb posp: 17 szt., Jarząb szwedzki 
12 szt., Js pen 5 szt., Kl 3 szt., Top 3 
szt., Lp. drob. 2 szt.,  

dobry ślad DK 850 

7 C A 
 
 

195 Jarząb posp. 28 szt., Jarząb szwedzki 
20 szt., Kl 17 szt., Lp drob 59 szt., Js 
pensylwański 40 szt., Jaw 20 szt., Os 
1 szt., Brz br  1 szt 

dostateczny ślad DK 1770 

8 A 
 
 

138 Js Pensylwański 90 szt., Kl 3 szt., Jaw 
10 szt., Db szyp 1 szt., jarząb 
szwedzki 1 szt., jarząb posp 1 szt., 
grusza 1 szt., Top 5 szt 

zróżnicowany zwarta z lukami P 1100 

9 A A 63 Jaw 17 szt., Kl 28 szt., Js 
Pensylwański 4 szt 

dobry zwarta pełna W 515 

9 B A 
 
 

78 Top 74 szt., Js pens 4 szt. zróżnicowany zwarta pełna W 660 

10 A 22 Js 11 szt., Kasz 6 szt., Ol 2 szt., Rb 3 
szt., 

dobry ślad P 730 

11 A 
 
 

344 Top 160 szt., Kl 145 szt., Js 
pensylwański 27 szt., jarząb szwedzki 
5 szt., Sw 5 szt., Lp drob 1 szt., 

zróżnicowany zwarta z lukami W 3660 

12 A 56 Js pensylwański 56 dobry zwarta z lukami P 506 

13 S - - dobry zwarta pełna G 715 

14 A 78 Js 74 szt., Ol 3 szt., jarząb szwedzki 1 
szt. 

zróżnicowany zwarta z lukami P 690 

15 A 28 Js pensylwański 28 szt. dostateczny przerzedzona W 690 

16 A 22 Js pensylwański 22 szt. dobry przerzedzona P 350 

17 A 223 Top 40szt., Kl 53szt., jarząb 37szt., Js 
pensylwański 50szt., Lp drob 18szt., 
Jaw 25szt., 

dobry zwarta z lukami DK 3180 

18 S 15 Jabłoń domowa 15 szt. dobry ślad G 200 

19 A 77 Lp drob 77 szt. bardzo dobry zwarta pełna G 550 

 

 

 


