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Nasze interwencje w sprawach ochrony alei drzew

 Poparcie ustanowienie pomnika przyrody „Aleja drzew
liściastych Stary Trakt” – Gmina Widuchowa, KOWR OT w
Szczecinie

 Aleja 300 stuletnich lip pomiędzy Mielnem a Mielenkiem –
sprzeciw przeciw wycince drzew, poparcie protestu
mieszkańców Gminy Mielno;

 Aleja leszczyny tureckiej – sprzeciw przeciwko usunięciu
drzew, Gmina Mielno;

 Aleja 60 dębów szypułkowych w miejscowości Spędy gm.
Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie – podcięto 34 drzewa
w odziomku, przez cały obwód pnia piłą motorową





Aleja leszczyny tureckiej między Sarbinowem a Mielenkiem



Wiadomości z Olsztyna
Zbrodnia na drzewach. Ktoś podciął dęby w alei, by się ich pozbyć
Robert Robaszewski
30 maja 2019 | 10:00 

Nieznany na razie sprawca skazał na powolną śmierć 34 zdrowe 
drzewa rosnące na skraju warmińskiej wsi. Z zemsty czy dla unijnych 
dotacji? - nie wiadomo. Ale jak go złapią, zapłaci 20 mln zł kary.

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/0,48726.html




100 drzew rodzimych na stulecie Niepodległości Polski





Konkurs „Odkryj swój pomnik przyrody”

Prace komisji konkursowej w terenie



Konkurs „Odkryj swój pomnik przyrody”

Prace komisji konkursowej w terenie



Konkurs „Odkryj swój pomnik przyrody”

Aleja grabowa w zabytkowym parku w Suliszewie



Charakterystyka, dane o alei

1. Lokalizacja, dane geodezyjne i administracyjne alei (status, 
właściciel lub zarządca drogi);

2. Charakterystyka alei jako założenia (typ alei, długość i szerokość 
alei, liczba drzew i rozstawa między drzewami, zasięg koron, 
warunki ekologiczne, uwagi, np. dotyczące przerw w 
ciągłości alei);

3. Charakterystyka drzew (gatunek, odmiana drzewa, wiek i 
podstawowe wymiary drzew, charakterystyka pni, koron, 
występowanie chorób i szkodników. Dla syntetycznej oceny 
w karcie podawany jest procent drzew w alei z danymi 
uszkodzeniami, posuszem itd.);

4. Ocena stanu zachowania alei (pod względem wartości 
dendrologicznej, stanu zdrowotnego, wartości ekologicznej, 
zabiegi konserwatorskie wykonane i wymagane, uwagi);



KARTA INWENTARYZACYJNA ALEI  
Charakterystyka, dane o alei

5. Analiza kompozycyjno-przestrzenna alei jako dzieła sztuki
ogrodowej (czytelność układu kompozycyjnego, rytmiczność
nasadzeń, powiązania widokowe w odległym krajobrazie
otwartym);
6. Analiza historyczna alei (na podstawie materiałów 
archiwalnych, ikonograficznych, związki historyczne miejscowości, 
obiektów z zadrzewieniem alejowym)

W karcie dokumentacyjnej alei zamieszczono rysunki
lokalizacyjne, materiały kartograficzne, szkice alei i dokumentację
fotograficzną.

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
 opracowanie programu do gromadzenia danych bezpośrednio

w terenie
 utworzenie bazy danych z mapą cyfrową i udostępnianie

danych
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Karta inwentaryzacyjna alei



Aleja lipowa między Czartoryją a Chojną
powiat gryfiński



Zespół alei w Chełmie 
Dolnym – historyczna forma 
komponowanej zieleni



Fragment alei z dębu czerwonego 
przy drodze Dzikowo-Strąpie



Trójrzędowa aleja lipowa przy drodze 
Kuropatniki-Krzymów

Trójrzędowa aleja lipowa przy drodze 
Moryń-Wierzchlas



Schematy rozmieszczenia drzew w alejach między Moryniem a 
Macierzą oraz Chełmem Górnym i Chełmem Dolnym



Aleja dębowa między
Młynami a Giżynem
powiat pyrzycki





Aleja dębowa
Tarnowo - Tarnówko



pomnik przyrody aleja bukowa Jacinki – Nacław
gmina Polanów, powiat koszaliński



Choszczno, panorama alei dębowej

Bogdaniec zimą droga ze Stanowic do Lubna



Aleja z Kolina do Krępcewa

Aleja w Barzkowicach



Śródpolna aleja jabłoniowa



Aleje topól kanadyjskich (Populus×canadensis):                                    
od „topolowej euforii” do „wojny topolowej”



Etapy przebudowy alei topolowej

Utworzenie miejsc do 
wprowadzania drzew 
projektowanych / docelowych

Sadzenie drzew docelowych

Usunięcie pozostałych topól 

Aleja po przebudowie – stan 
stabilizacji i wyrównania wzrostu



Schemat koncepcji ukształtowania przestrzennej struktury zadrzewień
w północno-zachodniej części zlewni rzeki Gąsawki

(na podstawie mapy w skali 1 : 50 000) – źródło: Bałazy, Ziomek

Zadrzewienia o kompletności: ○○○○ - poniżej 50% wymagające restytucji,
**** - 50% - 80%, wymagające uzupełnień, ●●●● - 80% - 100% wymagające
bieżącej pielęgnacji, ♦♦♦♦ - zadrzewienia proponowane
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