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1. Informacje ogólne o gminie Wiślica

Wiślica jest niedużą gminą położoną w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim. Siedzibą

gminy jest Wiślica – jedno z najstarszych miast polski. Pod koniec XX wieku obok Krakowa i Sandomierza

było najważniejszym ośrodkiem administracyjnym w Małopolsce.

Gminę Wiślica tworzą 23 miejscowości w 20 sołectwach. Na terenie gminy o powierzchni 100 km2

mieszka prawie 6 000 ludzi. Na terenie gminy przeważają użytki rolne – 83 % (lasy i grunty leśne zajmują

4%, stawy i rozlewiska 4%, pozostałe grunty 9 %). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest

rolnictwo i jego obsługa. 

Wiślica położona jest na lewym brzegu Nidy, nieopodal jej ujścia do Wisły w Nadnidziańskim Parku

Krajobrazowym oraz w centralnej  i  południowej  części  Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.  Zespół

Parków  skupia  najcenniejsze  i  najbardziej  charakterystyczne  cechy  przyrodnicze  i  krajobrazowe  Niecki

Nidziańskiej.  Najbardziej  charakterystycznym  elementem  Ponidzia,  wyróżniającym  go  spośród  innych

regionów Polski jest: kras gipsowy, malownicze murawy kserotermiczne porastające dobrze nasłonecznione

wzgórza wapienne i gipsowe oraz rzeka Nida silnie meandrująca i tworząca starorzecza, rozlewiska i jedyną

w Polsce deltę śródlądową.

Poza  cennymi  elementami  przyrody  gmina  może  poszczycić  się  wieloma  zabytkami.  W  tym

średniowiecznym mieście zachowały się obiekty takie jak np: Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny z

1350 roku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, Dom Długosza – wikariat z 1460, budowla z cegły,

ufundowana przez słynnego historyka, kronikarza Jana Długosza.

Ważnym  elementem  Ponidzia  są  także  liczne  kapliczki  przydrożne  (na  terenie  całego  parku

krajobrazowego ponad 100) z XIX i początku XX w. wykonane z wapienia litotamniowego, ze względu na

miejsce eksploatacji zwanego pińczowskim usytuowane najczęściej przy wiejskich drogach i wśród pól. 

2.Drogi dla Natury

Projekt  LIFE  11  INF/PL/467  Roads  for  Nature  –  campaign  promoting  trees  in  Poland`s  rural

landscapes,  as  habitats  and  ecological  corridors (polski  tytuł:  DROGI  DLA NATURY  kampania  promocji

zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych) jest wspierany przez

program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne

działania przypadające na lata 2012 – 2016 obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w

66 gminach  we wszystkich województwach.

W  ramach  programu  są  prowadzone  szkolenia  dla  drogowców  i  samorządowców  dotyczące  tworzenia,

utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alej, jak też działania edukacyjne. Szkolenia na

temat utrzymania i kształtowania zadrzewień, ich wartości przyrodniczych i kulturowych będą skierowane do

pracowników służb drogowych, urzędników samorządowych odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń na

wycinkę oraz za planowanie przestrzenne i infrastruktury, fachowców zajmujących się pielęgnacją, wycinką i

sadzeniem drzew, oraz społeczników i miłośników drzew.



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

EkoRozwoju wspólnie partnerami regionalnymi:  wspólnie partnerami regionalnymi: Stowarzyszeniem Eko-

Inicjatywa z  Kwidzyna,  Federacją  Zielonych „Gaja”  ze  Szczecina,  Stowarzyszeniem „Agencja  Ekorozwoju

Zielone Płuca  Polski”  z  Białegostoku,  oraz  niemieckim partnerem -  meklembursko-pomorskim oddziałem

BUND w Schwerinie.

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

dostępna elektroniczna wersja programu zadrzewieniowego.

2.1 Misja projektu

Celem projektu KAMPANIA NA RZECZ ZADRZEWIEŃ DROGI DLA NATURY jest odwrócenie trendu

zanikania zadrzewień liniowych. 

Program obejmuje trzy główne zadania:

•przygotowanie programu szkoleń dla samorządowców i drogowców

•wzorcowe programy zachowań zadrzewień dla każdej gminy wiodącej

•rozpowszechnienie programu.

Celem  opracowania  lokalnego  programu  kształtowania  zadrzewień  (w  skrócie  „program

zadrzewieniowy”) jest tworzenie modelowych działań na poziomie gminy, mających na celu trwałą ochronę i

odtwarzanie zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Jest to proces partycypacyjny i edukacyjny, angażujący

szeroką grupę społeczności lokalnej. Program obejmuje cały obszar gminy, w tym drogi wszystkich szczebli

obecnych na jej terenie, z większą uwagą dla gminnych. Zaproszony  do udziału został możliwie szeroki krąg

interesariuszy związanych z zadrzewieniami.

2.2. Główne zadania programu zadrzewieniowego

a) Zidentyfikowanie głównych zagrożeń dla zadrzewień, problemów i miejsc konfliktowych,

b) Sporządzenie programu zawierającego zadane elementy, w bliskiej współpracy z urzędnikami gminnymi i

drogowcami, przeprowadzenie konsultacji z przyrodnikami, społecznikami i społecznościami lokalnymi,

c) Omawianie i konsultowanie projektu programu podczas szkolenia.

Pracę  nad  programem zadrzewień rozpoczęto  od  sporządzenia  planu  pracy  i  poznania  walorów

gminy.  Przy określeniu  partnerów do współpracy (zarządy dróg,  sołtysi,  pszczelarze,  nauczyciele,  lokalni

liderzy, przyrodnicy) przystąpiono do zapoznawania się z alejami i szpalerami na terenie gminy.  Sporządzona

inwentaryzacja obejmuje drogi wszystkich szczebli, z największą uwagą dla dróg gminnych.

 Opracowanie zawiera: ogólne rozpoznanie zasobów zadrzewień oraz ich walorów krajobrazowych i

przyrodniczych.

Produktem końcowym projektu jest plan stworzony we współpracy z urzędnikami gminnymi, który zawiera:

a)przegląd zadrzewień gminy (wraz z dokumentacją fotograficzną) na podstawie ankiet



b)wykaz zadrzewień o szczególnych walorach

c)wykaz lokalizacji proponowanych do nasadzeń, z zaleceniami

d)wykaz miejsc potencjalnie konfliktowych – odcinki alej o małej odległości od jezdni, kolidujące z planami

inwestycyjnymi – z rekomendacjami

Przedstawiony poniżej  przegląd zadrzewień jest  tylko jednym z punktów programu.  W ramach pracy  w

gminie przeprowadzone zostały również dwudniowe szkolenia dla urzędników i drogowców oraz spotkania z

urzędnikami gminy.

3. Definicja alei, szpaleru

3.1 Aleje i szpalery w sztuce ogrodowej

Zgodnie z ogólnie pojmowaną sztuką ogrodową szpalery i aleje to jedne z podstawowych rozwiązań

kompozycyjnych.  To  elementy  krajobrazu,  które  celowo  są  formowane  i  podporządkowane  liniom

wykreślonym przez architekta.

Szpaler to jednorzędowe nasadzenie drzew, które jest również częścią składową alei. Aleję tworzą

dwa  równoległe  szpalery  (rzędy)  drzew.  Często  w  przypadku  alei  korony  drzew  zamykają  się  u  góry.

Zarówno szpaler jaki i aleję tworzą nasadzenia drzew, których korony wytyczają „ścianę” podkreślającą daną

linię  kompozycyjną,  np.  ścieżkę.  Ich  silna forma na tyle  definiuje daną przestrzeń,  iż  często dzięki  nim

wyznaczane są nowe wnętrza w założeniach ogrodowych. Pożądany efekt „zielonego ekranu” można uzyskać

tylko  i  wyłącznie  dzięki  odpowiedniemu  zagęszczeniu  materiału  nasadzeniowego.  W  związku  z  tym,

konieczne jest projektowanie małych odległości pomiędzy poszczególnymi drzewami oraz przeprowadzanie

zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu redukcję odchodzących od lica „ściany” gałęzi zewnętrznych.

Szpalery i aleje to typowe elementy ogrodów francuskich.  Podstawowym założeniem w kreowaniu szpaleru

czy alei było stworzenie nasadzeń ściśle przylegających ze sobą koronami z jednoczesnym podkreśleniem

rytmiczności kompozycji.

3.2 Definicja przyjęta na potrzeby programu

Opracowanie  ma na  celu  wykazać  zadrzewienia  przydrożne  w gminie.  Opisywane są aleje  oraz

szpalery  wzdłuż  dróg  gminnych,  wojewódzkich  i  krajowych.  Zgodnie  z  definicją  stworzoną  na  potrzeby

projektu:

•ze szpalerem mamy do czynienia, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew

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



4. Ankiety opisujące zadrzewienia przydrożne gminy

Na potrzeby projektu  została  stworzona ankieta,  która jest  podstawą do opisywania zadrzewień

przydrożnych.  Poniżej  przedstawiona  jest  ankieta,  która  była  podstawą  do  zbierania  informacji  o

zadrzewieniach występujących w gminie.

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

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%

Na postawie powyższej  ankiety została  opracowana tabela,  która  ma być pomocą dla  kolejnych

inwentaryzacji prowadzonych w gminie.

Wypełnione  ankiety  oraz  dokumentacja  fotograficzna  jest  podstawą  do  stworzenia  programu

zadrzewień w gminach. Uzupełnieniem opracowania jest rysunek z przedstawionymi na mapie lokalizacjami

elementów objętych inwentaryzacją.



130 m

8 m
2.5m

DANE PRZYRODNICZE

170
10

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA - 1.  Przy cmentarzy, Kobylniki

Nr punktu Start: 50.35977,20.68405 koniec:50.359426,20.685646
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

w chodniku

Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew 9 – jesion
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny b. dobry
Stan zachowania zwarta pełna

Zalecenia / Uwagi Poszerzenie otworów w chodniku



440m

25-30m
7m
4m

DANE PRZYRODNICZE

130cm
8-10m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  2. Droga 072T

Nr punktu Start: 50.369103,20.677983 koniec: 50.369158,20.683969
Zarządca drogi powiatowa 0072T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew 17 – klon pospolity, 1 – klon jawor

Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

Stan zdrowotny b.dobry
Stan zachowania zwarta pełna

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 40 klonów 
pospolitych.



700m

7m
4m
2m

DANE PRZYRODNICZE

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  3. Kobylniki 

Nr punktu Start: 50.375207,20.668906 koniec: 50.379709,20.661886
Zarządca drogi powiatowa 0072T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Drzewa za rowem nie/tak

Gatunek - liczba drzew Klon pospolity – 26, jesion – 55 ( w tym 15 młodych), lipa – 34, dąb 
– 1, kasztanowiec - 2

Pierśnica 120cm (młode jesiony - 60cm)
Korona 6m (młode jesiony – 4m)
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny dobry/ b.dobry
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Zalecia się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 50 jesionów.



100m

6m
4m
2m

DANE PRZYRODNICZE

200cm
6m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  4. Gluzy

Nr punktu Start: 50.395974,20.714802, koniec: 50.396865,20.714565
Zarządca drogi powiatowa 0089T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew 14 – wierzba
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarta pełna

Zalecenia / Uwagi Szlak rowerowy. Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 
7 wierzb.



50m

3m
2m
50 cm

DANE PRZYRODNICZE

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  5. Przy stawie rybnym

Nr punktu Start: 50.404933,20.712554, koniec:50.405155,20.711916
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew 4 - robinia, 5 – wierzba
Pierśnica robinia – 100cm, wierzba – 200cm
Korona robinia – 6m, wierzba – 4m
Występowanie ciekawych 
gatunków

Stan zdrowotny dostateczny
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Wierzby stare, ale b malownicze



50m

6m
4m
2,5m

DANE PRZYRODNICZE
7szt.
120cm
8m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  6. Skręt na Chotel czerwony

Nr punktu Start: 50.412536,20.722999, koniec:50.412871,20.723398
Zarządca drogi powiatowa
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Drzewa za rowem tak

Gatunek - liczba drzew
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez posadzenie 4 jesionów.



540m

3-20m
3m
1m

DANE PRZYRODNICZE

200cm

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  7. Wierzby, droga szutrowa

Nr punktu Start: 50.413919,20.713924, koniec: 50.409803,20.709976
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia szuter, bita
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew 43 – wierzby, 2 – topola biała
Pierśnica 
Korona korony ogłowione lub do 10m
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalne siedlisko

Stan zdrowotny dostateczny
Stan zachowania przerzedzona

Zalecenia / Uwagi Obszar Natura 2000. Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez 
dosadzenie 25 wierzb.



220m

5m
4
2

DANE PRZYRODNICZE
2ierzba – 24szt.
200cm
6m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  8. Wierzby, Hołudza

Nr punktu Start:50.418636,20.718765, koniec: 50.420273,20.720434
Zarządca drogi powiat 0089T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalne siedlisko

Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 20 wierzb. 



80m

4m
2m

DANE PRZYRODNICZE

130cm
7m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA -  9. Łatanice

Nr punktu Start: 50.41678,20.71692, koniec: 50.416944,20.715762
Zarządca drogi powiatowa 088T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew wierzby co 3m, inne co 8m
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

Drzewa za rowem tak

Gatunek - liczba drzew wierzba – 6szt., jesion - 1, topola - 1, kasztanowiec – 4
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 3 wierzb.



445m

5m 
4m 
1m 

DANE PRZYRODNICZE

150cm
8m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 10. Wiślica/Zielonki

Nr punktu Start: 50.346446,20.670752 , koniec: 50.34253,20.671374
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew topola balsamiczna – 27 szt.

Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny dobry/b.dobry
Stan zachowania przerzedzona

Zalecenia / Uwagi



1130m

9m
10m
6,5m

DANE PRZYRODNICZE

150cm
6m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 11. Koniecmosty w stronę Jurkowa

Nr punktu Start: 50.342027, 20.656624, koniec: 50.349445, 20.645753
Zarządca drogi powiatowa 0073T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem tak

Gatunek - liczba drzew Jesion – 99 
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarta pełna

Zalecenia / Uwagi 5 drzew do wycięcia, posusz. Zaleca się uzupełnienie luk w alei 
poprzez dosadzenie 30 jesionów.



200m

5,5m
7,5m
4,5m

DANE PRZYRODNICZE

110cm
7m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 12. Jurków wzdłuż dłuższego boku cmentarza

Nr punktu Start: 50.356811, 20.636131, koniec: 50.358505, 20.635209
Zarządca drogi powiatowa 0073T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew lipa – 29, jesion – 2
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny bardzo dobry
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 12 sztuk lip. 
Istnieje możliwość przedłużenia alei do granic gminy w stronę 
Biskupic.



70m

7m
4m
2m

DANE PRZYRODNICZE

300cm
12m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 13. Jurków obok cmentarza 

Nr punktu Start: 50.356660, 20.636148, koniec: 50.356445, 20.635258
Zarządca drogi powiatowa 0079T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew jesion – 4 

Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

dziupla dzięcioła, potencjalne siedlisko innych gatunków

Stan zdrowotny dobry
Stan zachowania zwarta z lukami (luka – studzienka)

Zalecenia / Uwagi drzewa o wymiarach pomnikowych



340m

4m

DANE PRZYRODNICZE

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 14. Jurków wzdłuż  krótszego boku cmentarza

Nr punktu Start: 50.356729, 20.636475, koniec: 50.357701, 20.641002
Zarządca drogi powiatowa 0079T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew robinie – 4,5m, pozostałe – 3m
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni

robinie – 2m, pozostałe – 4m

Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew jesion (2 młode) – 9, kasztanowce – 9, robinie – 21, klon jawor – 1
Pierśnica kasztanowce – 225cm, robinie – 120cm, jesiony – 170 (młode 110) 

cm
Korona kasztanowce – 10m, pozostałe – 7m (młode jesiony – 5m)
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny dobry 
Stan zachowania zwarta 

Zalecenia / Uwagi uszkodzona kora kasztanowca, posusz jesionów



980m

9m
2,5m
3,5m

DANE PRZYRODNICZE

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 15. droga Jurków – Koniecmosty 

Nr punktu Start: 50.356277, 20.636496, koniec: 50.352635, 20.640670
Zarządca drogi powiatowa 0073T
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew jesion – 1, lipa – 23, modrzew – 20, brzoza – 10
Pierśnica lipa, jesion – 220cm, modrzew – 140cm, brzoza – 40cm
Korona Brzoza – 3m, pozostałe – 10m
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny dobry 
Stan zachowania zwarta z lukami

Zalecenia / Uwagi Usunąć jedną lipę (całkowity posusz), obszar Natura 2000. Zaleca się 
uzupełnienie luk w alei – 17 lip.



45m

4,5m
4,5m
3m

DANE PRZYRODNICZE

130cm
10m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 16. Jurków – teren kościoła

Nr punktu Start: 50.358243, 20.641894, koniec: 50.358628, 20.642071
Zarządca drogi teren parafii
Długość
Nawierzchnia kostka betonowa
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew Kasztanowiec – 5, lipa – 6
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

dziupla

Stan zdrowotny dobry/b.dobry
Stan zachowania zwarta 

Zalecenia / Uwagi



60m

2,5m
2m
1m

DANE PRZYRODNICZE

120cm
12m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 17. Jurków – aleja historyczna przy kościele

Nr punktu Start:50.358371, 20.641797, koniec: 50.358897, 20.641594
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia droga gruntowa
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew klon – 15 (12 drzew w jednym ciągu)
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny b.dobry
Stan zachowania zwarta 

Zalecenia / Uwagi



90m

4m
5,5m
4m

DANE PRZYRODNICZE

140cm
10m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 18. Jurków przy Nidzie

Nr punktu Start:50.357153, 20.644307, koniec:50.357824, 20.643632
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew lipa – 21 
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny b.dobry
Stan zachowania zwarta (luka na 1 szt.) 

Zalecenia / Uwagi Uzupełnić luki w alei – lipa 1 szt. 



280m

4m
4m
2m

DANE PRZYRODNICZE

400cm
20m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 19. Górki – obok stawu Czaplińskiego (na google jest pusty)

Nr punktu Start: 50.340626, 20.726456, koniec: 50.338175, 20.726928
Zarządca drogi gminna
Długość
Nawierzchnia droga szutrowa
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew topola biała – 18
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny b.dobry
Stan zachowania zwarta 

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 35 topól białych.



1325m

15m
4m
2m

DANE PRZYRODNICZE

250cm
16m

STAN OBIEKTU

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 

LOKALIZACJA – 20. Górki – między stawami Marianem a Hetmanem

Nr punktu Start: 50.340626, 20.726456, koniec: 50.341154, 20.744922
Zarządca drogi wojewódzka
Długość
Nawierzchnia asfalt
Rozstaw drzew
Odległość drzew od osi jezdni
Odległość drzew od krawędzi 
jezdni
Drzewa za rowem nie

Gatunek - liczba drzew topola biała – 38, topola balsamiczna – 6 
Pierśnica 
Korona
Występowanie ciekawych 
gatunków

potencjalnie tak

Stan zdrowotny b.dobry (8 w stanie złym)
Stan zachowania przerzedzona

Zalecenia / Uwagi Zaleca się uzupełnić luki w alei poprzez dosadzenie 95 topoł białych 
lub balsamicznych.



5.   Sadzenie drzew w ramach programu

Na początku listopada 2014 r. na terenie gminy Wiślica zostało posadzonych 70 szt. drzew w związku

z udziałem gminy w ogólnopolskim programie Drogi Dla Natury. Program ten skupia się na powstrzymaniu

procesu zanikania drzew przydrożnych z polskiego krajobrazu, przy jednoczesnym propagowaniu nasadzeń

bezpiecznych dla użytkowników dróg.

Nowe zadrzewienia zostały posadzone w dwóch lokalizacjach:

•przy cmentarzu w Gorysławicach: 31 szt. jesionów wyniosłych

Jesion  to  rodzime,  cenne  drzewo  alejowe.  Na  terenie  gminy  Wiślica  i  w  okolicach  powszechne  jest

występowanie  nasadzeń  z  tego  gatunku.  W  wybranej  lokalizacji  drzewa  stanowić  będą  kontynuację

istniejącego szpaleru oraz okalać będą parking przy cmentarzu.

•przy placu w okolicach szkoły podstawowej: klon pospolity : 1szt., lipa drobnolistna 16szt, lipa w

odmianie „Greenspire”: 22szt.

Drzewa  z  odmiany  „Greenspire”  usytuowane  zostaną  przy  głównej  ścieżce  dochodzącej  do  sceny.

Zastosowane zostaną lipy odmianowe, o koronie szeroko owalnej, których wysokość dochodzi do 15m, a

korona do ok. 8 m. Dzięki regularnemu pokrojowi i umiarkowanej wysokości drzewa w tym miejscu będą

stanowiły dobre uzupełnienie pustego w tej chwili placu, ale całkowicie go nie zasłonią. Uzupełnienie zieleni

stanowić będzie też klon pospolity, posadzony jako drzewo soliterowe na jednym z trawników. Ostatnim

elementem nowych nasadzeń będą lipy drobnolistne posadzone za sceną, które stanowić będą dla nich tło i

zapewnią zacienienie placu, którego w tej chwili bardzo brakuje.

Zaleca się uzupełnić luki w istniejących alejach. Dokładne informacje dotyczące ilości i gatunków

drzew zostały  zamieszczone na  kartach  z  inwentaryzacją  poszczególnych alei.  Szczególną  uwagę należy

zwrócić na aleje przy stawach rybnych – zauważono w tym miejscu negatywny trend usuwania drzew i nie

sadzenia w zamian nowych egzemplarzy. 

Na  załączonej  mapie  zaznaczono  także  proponowane  lokalizacje  dla  nowych  alei.  Wraz  z

pracownikami Urzędu Gminy w Wiślicy wytypowano nowe odcinki:

• droga Bankowa łącząca Wiślicę i Szczerbaków ok. 3700 m (oznaczenie na mapie A) – ze względu na

występujące tu tereny podmokłe zaleca się posadzenie gatunków przystosowanych do tego typu

warunków; zaleca się posadzenie wierzb, które harmonijnie współgrają z otoczeniem; 

• Trakt Królewski łączący Wiślicę z Chotlem Czerwonym ok. 4300 m (oznaczenie na mapie B)– zaleca

się utworzenie w tym miejscu malowniczej trasy, która pomogłaby podnieść potencjał turystyczny

gminy Wiślica; zaleca się obsadzenie drogi drzewami owocowymi różnych gatunków – możliwość

zjedzenia ekologicznych owoców prosto z drzewa będzie stanowić wyjątkową atrakcję regionu;

• Brzezie  ok.  380 m(oznaczenie na mapie C)  – zaleca się  obsadzenie drogi  przebiegającej  przez

centrum wsi, wzdłuż boiska sportowego; zaleca się użycie drzew rodzimych gatunków (lipy, klony),

ewentualnie ich odmian;



• nasadzenia wzdłuż cmentarza w Gorysławicach ok. 300m (oznaczenie na mapie D) – zaleca się

posadzenie drzew rodzimych gatunków (modrzewie, jesiony)

Zaleca się także utworzenie nowych odcinków alei, które stanowiłyby przedłużenie istniejących alei:

• odcinek długości ok. 500 m łączący zinwentaryzowaną aleję nr 11 i 15 (oznaczenie na mapie - E) – 

zaleca się użycie drzew gatunków rodzimych – jesiony lub lipy;

• odcinek długości ok. 1150 m będący przedłużeniem zinwentaryzowanej alei nr 12 w stronę 

Niegosławic (oznaczenie na mapie - F) - zaleca się użycie drzew gatunków rodzimych – jesiony lub 

lipy;

• odcinek długości ok. 1500 m łączący Łatanice i Skorocice (oznaczenie na mapie - G) – zaleca się 

użycie drzew gatunków rodzimych, owocowych;

• odcinek długości ok. 900 m będący przedłużeniem zinwentaryzowanej alei nr 9 w stronę Łatanic 

(oznaczenie na mapie - H) - zaleca się użycie wierzb, nowe nasadzenia powinny stanowić szpaler (po 

jednej stronie drogi przebiegają linie wysokiego napięcia – nie powinno sadzić się pod nimi drzew).

6. Ocena zadrzewień występujących w gminie

Na terenie gminy Wiślica zinwentaryzowano 20 odcinków alei lub szpalerów, co dało w sumie 7275

m długości zadrzewień przydrożnych, w tym zinwentaryzowano 621 drzew. Na terenie można spotkać aleje i

szpalery w różnym stadium zachowania i rozwoju. 

Drzewa alejowe w otwartym krajobrazie  są charakterystyczne dla tego regionu. Droga powiatowa

0073T łącząca Koniecmosty z Jurkowem to piękna aleja stanowiąca część obszaru Natura 2000. Aleję tworzą

głównie jesiony oraz lipy - stanowią one dobry przykład obsadzania dróg komunikacyjnych. Ze względu na

specyfikację drogi (prosty odcinek z dobrą widocznością) aleja ta powinna być zachowywana i odnawiana

przez gatunki już istniejące (rodzime gatunki dużych drzew). 

Ze  względu  na  uwarunkowania  geograficzne  gminy  Wiślica  (starorzecza,  rozlewiska,  delta  rzeki

Nidy),  wiele  spośród  ziwentaryzowanych  drzew  rośnie  na  terenach  podmokłych.  Na  szczególną  uwagę

zasługuje aleja wierzbowa rosnąca przy drodze gminnej między Głuzami a Łatanicami, będąca także częścią

Obszaru  Natura 2000.  Aleja  ta  mimo,  iż  nie  jest  zwarta,  stanowi  doskonały  przykład  integracji  drogi  z

otoczeniem. Wyjątkowe walory krajobrazowe posiadają także aleje zlokalizowane wzdłuż stawów rybnych.

Aleję przy stawie Czaplińskiego oraz między stawem Marianem a Hetmanem tworzą piękne okazy topól

białych. 

Drogi gminne o mniejszej przepustowości obsadzane są różnymi gatunkami drzew. Można spotkać

m. in. klony, topole balsamiczne, lipy, sadzone są one w krótszych odcinkach, wyglądają malowniczo i dodają

uroku okolicy. 



Zalecenia dotyczące wykonywania nowych nasadzeń:

Należy rozwijać politykę zarządzenia drzewostanem w gminie. Zaleca się sadzenie starszych drzew o dobrze

ukształtowanej koronie, tak aby w przyszłości uniknąć potrzeb częstych pielęgnacji.

Polecane gatunki:

• Tilia cordata
• Acer platanoides
• Acer pseudoplatanus
• Fraxinus excelsior 
• Salix alba
• drzewa owocowe

Zadrzewienia przydrożne w terenie zabudowanym często są mocno podkrzesane, co może

zaburzać ich statykę, na ich stan wpływa też obetonowywanie ich, bez pozostawienia dostatecznej ilości

miejsca na dostęp wody i  powietrza do korzeni.  Drzewa,  które zostały poddane radykalnym cięciom są

bardziej narażone na zgnilizny i patageny, które mogą w przyszłości doprowadzić nawet do zaburzenia statyki

drzewa. Należy mądrze prowadzić pielęgnacje ograniczając do minimum działania w obrębie korony. 

Istniejące  gatunki  drzew  można  sukcesywnie  wymieniać  na  bardziej  nadające  się  do  sadzenia

pomiędzy  zabudową  mieszkalną  egzemplarze  odmianowe.  Odmiany  kolumnowe,  czy  o  mniejszych

rozmiarach pozwolą  na  wprowadzenie zieleni  w przestrzenie,  gdzie  nie  ma zbyt  wiele  miejsca.  Poprzez

wybranie gatunku o prawidłowym pokroju drzewa nie będą w przyszłości wymagały kosztownej pielęgnacji. 

Polecane gatunki dla zadrzewień przydrożnych w terenie zabudowanym:

• Tilia cordata 'Greenspire'
• Tilia tomentosa 'Varsaviensis'
• Sorbus aucuparia
• Malus sp.

Nowe zadrzewienia przydrożne należy wykonywać w odpowiednich odległościach od skrajni.  Przy

wykonywaniu nowych nasadzeń należy dokładnie zbadać teren poprzez wizję lokalną oraz posiłkując się

specjalistycznymi  mapami.  Nowe  nasadzenia  nie  mogę  kolidować  z  istniejącą,  ani  projektowaną

infrastrukturą.

Drzewa po posadzeniu należy monitorować przez okres minimum 2 lat. Należy prowadzić pielęgnację

polegającą przede wszystkim na podlewaniu, jak również stabilizowaniu palikami zapewniającymi prawidłowy

wzrost drzew. Corocznie powinny być dosadzane nowe egzemplarze zastępujące nieprzyjęte sadzonki. Takie

działania prowadzone przez kilka lat pozwolą stworzyć zwarte szpalery i aleje.



7. Podsumowanie

W 2014 r. gmina Wiślica wzięła udział w ogólnopolskim programie Drogi Dla Natury. Program ten

skupia  się  na  powstrzymaniu  procesu  zanikania  drzew  przydrożnych  z  polskiego  krajobrazu,  przy

jednoczesnym propagowaniu  nasadzeń  bezpiecznych dla  użytkowników dróg.  Zaobserwowano,  że  mimo

wysokich walorów przyrodniczych gminy Wiślica, wiele drzew przydrożnych jest usuwanych, a w zamian nie

sadzi  się  nowych  egzemplarzy.  Dzięki  programowi  Drogi  Dla  Natury  na  terenie  gminy  Wiślica  zostało

posadzonych 70 szt. drzew, a także przygotowano plan lokalizacji nowych alei. Przeprowadzono także cykl

szkoleń i wykładów na temat zadrzewień przydrożnych dla osób odpowiedzialnych za rozwój gminy Wiślica.

Działania te mają na celu zachęcenie gminy do rozwijania polityki  zarządzenia drzewostanem w gminie,

pokazania niezastąpionych korzyści jakie dają przydrożne drzewa.
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