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1. Wstęp  

 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest zabytkowy park przy Zespole Szkól im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków. Opracowaniem objęto teren 

oznaczony na planie sekcjami  inwentaryzacyjnymi numerami I – V w granicach parku. 

 

Rzeczowy zakres opracowania obejmuje: 

 

- inwentaryzację i analizę stanu zachowania drzewostanu parkowego  

 

- określenie ogólnych zasady postępowania z drzewostanem parkowym 

 

- ustalenie szczegółowych zaleceń w zakresie wycinki sanitarnej i niezbędnych prac 

pielęgnacyjnych  

 

 Projekt niniejszy po uzgodnieniu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków stanowi 

podstawę do wykonania prac zabezpieczających i porządkujących drzewostan oraz 

kompozycję parkową do czasu dalszych prac rewaloryzacyjnych w parku. 

 

Pozostałe działania rewaloryzacyjne w drzewostanie,  takie jak: nowe 

nasadzenia,  mające na celu przywrócenie pierwotnego zasięgu i składu 

gatunkowego grup, klombów i skupin drzew, zabiegi chirurgiczne u drzew 

cennych, zakładanie kwietników itp.  nie są objęte ninie jszym opracowaniem.  

 

1.2 Podstawa opracowania  

 

- zlecenie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – umowa nr 01/11/2012 

- mapa do celów projektowych w skali 1: 500  

- opracowanie ewidencyjne parku  

- obowiązujące wytyczne i zasady wykonywania dokumentacji i prac rewaloryzacyjnych w 

zabytkowych założeniach pałacowo - ogrodowych wydane przez Zarząd Ochrony i 

Konserwacji Zespołów Pałacowo - Ogrodowych w Warszawie  

- Pomiary własne uzupełniające treść planu o lokalizację drzew i zasięgi skupin krzewów i 

podrostów drzew 

 

Literatura:  

G. Ciołek :      Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce 

L. Majdecki :  Historia ogrodów  

L. Majdecki :  Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych 

M. Siewniak :  Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo-ogrodowych/Komunikaty 

             dendrologiczne Nr 16/  

Z.Chachulski : Chirurgia drzew 

Cholewa K.:    Krótki żywot Akademii w Prószkowie” ZEK J. von Eichendorff   

                Konversatorium, nr 16, Instytut Śląski w Opolu, 1997 

Heinrich E.: Pawełczyk A. „Zarys dziejów Prószkowa”, Proboszcz Parafii p.w. św.  

        Jerzego, 2000 

Mierzejewski Z.: Park Arboretum w Prószkowie, Śląskie Wydawnictwo ADAN, 2001 

OGRODNIK  pismo Zespołu Szkół Ogrodniczych im. J. Warszewicza w Prószkowie,  

         nr 10, 11, 12, 13, 14, 1983 – 1984 
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2. Ogólna ocena stanu zachowania parku 

 

Historia parku nierozerwalnie wiąże się z historią powstania szkoły ogrodniczej  

w Prószkowie. Już pod koniec I połowy XIX w. funkcjonowała w Prószkowie wyższa 

uczelnia o nazwie Królewska Akademia Rolnicza, przekształcona w późniejszych latach w 

Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wyższa Szkoła Leśna. Nic dziwnego, że 

tradycje tego rejonu oraz jego walory klimatyczne zainteresowały Łukasza z Reutingen oraz  

dr Gustawa Stolla i to z ich inicjatywy utworzono w Prószkowie uczelnię, która otrzymała 

nazwę Królewski Instytut Pomologiczny. Instytut z założenia miał kształcić przyszłych 

sadowników  i ogrodników, do czego był potrzebny znaczny areał, na którym miały powstać 

szkółki drzew owocowych oraz ogrody i park. Początkowo ośrodek współpracował  

z Akademią Rolniczą, co zaowocowało rozwojem sadownictwa i badaniami nad nowymi 

odmianami drzew owocowych. Dyrektorem szkoły został dr Gustaw Stoll (w latach 1868 – 

1892), radca ekonomiczny. Wzdłuż drogi do Opola w północnej części od Prószkowa  

w latach 1866-1867 rozpoczęto budowę pierwszych obiektów. Przystąpiono także do  

zakładania parku.  

 

Zakładając park, wykonano nasadzenia osłonowe dla materiału sadowniczego, nie 

zaaklimatyzowanego jeszcze w tym rejonie. Naturalna osłona sadu powstała od strony 

północno-zachodniej oraz wschodniej. W pasach osłonowych można do dziś znaleźć ciekawe 

gatunki  drzew i krzewów. Nasadzenia izolacyjne wykonano na pasie o szerokości  zmiennej 

od 20 do 30m. Materiał ozdobny, wykorzystany do założenia parkowego pochodził 

przypuszczalnie z różnych szkółek europejskich, a także został sprowadzony nawet z innych 

stref klimatycznych. Część materiału roślinnego to materiał szczepiony. Na park wybrano 

najwyższą część lekko pagórkowatego terenu ze skłonem południowym. Od strony północnej 

park nie posiadał osłony, stąd też wykonane nasadzenia drzew i krzewów narażone były na 

wymarznięcia podczas ostrych zim. W 1871 r. wybudowano kolejne budynki, które 

przeznaczono na internat dla uczniów, mieszkania dla pracowników uczelni, dom dla 

nadogrodników, laboratorium, powstała stodoła, powozownia oraz pomieszczenia do 

przetwarzania owoców (suszarnia oraz prasa do owoców), rozbudowano ogród. W 1876 r. 

powstał wodociąg do nawadniania sadu, a dwa lata później powstały nowe szklarnie  

i chłodnie. W parku powstało kilka stawów oraz niebieska, duża altana. Brak jednak 

szczegółowych informacji o roku ich powstania. 

 

Zimą 1907-1908 ponad trzydziestostopniowych mrozów wymarzło wiele nasadzeń  

w sadzie i w parku (1.500 drzew i krzewów ozdobnych i owocowych).  Poza wymarznięciem, 

wiele roślin zostało zniszczonych przez gryzonie, które obgryzły zabezpieczone chochołami 

ze słomy, w tym formowane brzoskwinie i morele oraz grusze, które rosły w pobliżu 

budynków uczelni. Inne rośliny, które zabezpieczono igliwiem w większości przetrwały. Tak 

duże straty pozimowe spowodowały zmianę zagospodarowania terenu. Zrezygnowano  

z uprawy roślin owocowych i teren przeznaczono pod nasadzenia ozdobne. Wykonano 

projekt, który zakładał nasadzenia nie tylko wokół budynków, ale również większą część 

terenu położonego w południowej części w kierunku Prószkowa. Założenie miało charakter 

geometryczny, oparty o linie proste, wykonano basen, trawniki, założono rabaty kwiatowe, 

różanki oraz ogród skalny. W tylnej części basenu znalazł swoje miejsce postument  

z popiersiem dyrektora dr Gustawa Stolla. Pomnik poświęcony pierwszemu dyrektorowi 

Instytutu odsłonięto w 1909 r. Został on podkreślony  nasadzeniami żywotników, które 

otoczyły go z trzech stron. Zachodni fragment parku został obsadzony podwójnym szpalerem 

żywotników. Tę część parku nazywa się do dziś Parkiem Stolla. Kolejna zima, która zapisała 

się niechlubnie w historii parku miała miejsce na przełomie lat 1928/1929 i 1940/1941. Silne 

mrozy poniżej -30
O
C doprowadziły w 1929 r. do zniszczenia ok. 1.700 sztuk drzew 

owocowych, spore straty odnotowano także w parku. Zimą 1963 r. wielkie szkody w parku 

oraz w sadach z powodu grubej pokrywy śnieżnej  wyrządziła zwierzyna płowa, obgryzając 

pnie młodych drzew do wysokości, do jakiej mogła sięgnąć. Zniszczone wówczas zostały 
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m.in. nasadzenia szczodrzeńca, różaneczników, forsycji, karagany.  Do zubożenia 

pierwotnych nasadzeń przyczyniły się także inne czynniki, jak wichury, susze oraz choroby  

i szkodniki. Największe zniszczenia spowodowane przez wichurę odnotowano w lutym 1967 

r., kiedy to wskutek nawałnicy zostało wyrwanych z korzeniami ok. 70 drzew, głównie 

iglastych. Istotnym dla osłabienia drzewostanu było masowe pojawienie się chrabąszczy 

majowych w latach 50-tych i na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. W krótkim czasie, 

szczególnie na dębach, a potem także na innych drzewach, wystąpiły gołożery,  

a przebywające w ziemi larwy chrabąszczy zwiększyły osłabienie drzewostanu. 

 

Powierzchnia, jaką zajmuje założenie parkowe to ok. 17 ha (bez pasów osłonowych). 

Do 1895 r. posadzono tutaj 177 rodzajów i 902 gatunki roślin liściaste, ponad 300 gatunków 

roślin iglastych (20 rodzajów i 106 gatunków). W obrębie tych gatunków można było znaleźć 

kilka tysięcy odmian. Wśród najliczniej reprezentowanych rodzajów można było znaleźć: 

- drzewa liściaste:  

 Quercus – 46 gatunków, 

 Crataegus – 35 gatunków,  

 Prunus – 30 gatunków, 

 Salix – 31 gatunków, 

 Acer  – 25 gatunków, w tym Acer platanoides – 16 odmian, Acer pseudoplatanus 

– 12 odmian, 

 Fraxinus – 17 gatunków, 

 Betula -16 gatunków, 

 Pyrus – 15 gatunków; 

- drzewa iglaste: 

 Pinus – 23 gatunki, 

 Abies – 19 gatunków, 

 Picea – 17 gatunków, 

- krzewy liściaste, iglaste i pnącza: 

 Spirea – 42 gatunki, 

 Ribes – 25 gatunków, 

 Rosa – 24 gatunki, 

 Rhamnus – 18 gatunków,  

 Viburnum – 17 gatunków, 

 Rubus – 16 gatunków, 

 Clematis – 16 gatunków, 

 Philadelphus – 15 gatunków, 

 Cotoneaster – 14 gatunków, 

 Juniperus – 14 gatunków, 

 Cornus – 13 gatunków. 

 

W latach 1907 – 1910 Instytut zyskał kilkanaście hektarów nowego terenu dzięki 

wymianie gruntów z leśnictwem. Teren miał kształt trójkąta i był położony wzdłuż drogi 

Opole - Prószków, po przeciwnej stronie od zabudowań szkoły. Obszar ten do dziś nazywany 

jest Nowym Polem (Neufield) i  przeznaczono go na matecznik, nowe szkółki drzew 

owocowych  

i ozdobnych oraz mateczniki do celów doświadczalnych, a niewielką część terenu na 

szparagarnię i plantację rabarbaru, a później - plantację wikliny. Na pasie o szerokości 10 – 

12 m wykonano nasadzenia ze świerków, leszczyny, krzewów owocowych i krzewów 

ozdobnych, tworząc pas izolacyjny dla tego obszaru. W nowej części założono szkółkę drzew 

i krzewów owocowych, gdzie wysadzono ponad 18.000 podkładek oraz około 280 gatunków i 

odmian roślin ozdobnych wysadzonych w różnych częściach terenu. Wśród gatunków drzew 

ozdobnych sprowadzono kolekcję topól, łącznie 102 odmiany, należące do 10 sekcji. Zostały 
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one wykorzystane w nasadzeniach izolacyjnych zarówno w parku, jak i na terenach 

uprawowych.  

 

W latach 20-tych XX w. losy szkoły stanęły pod znakiem zapytania z uwagi na 

znaczne koszty, jakie generowała. Jednak dzięki decyzji Ministerstwa Rolnictwa, jako organu 

zarządzającego placówką sprawę rozwiązano, ustanawiając kuratorium, którego 

przewodniczący hrabia von Stosch doprowadził do wielu zmian w Pomologii. W okresie tym  

powstały nowe obiekty z salami wykładowymi i laboratoriami, założono kanalizację, 

rozbudowano wodociąg, a także powiększono areał gospodarstwa. W latach 1924 – 1939 

zbudowano kolejne obiekty gospodarcze, założono stację ochrony ptaków i stację 

meteorologiczną. Począwszy od 1933 r. organizowano wystawy chryzantem, które z roku na 

rok cieszyły się coraz większym zainteresowaniem odwiedzających. W szklarniach 

gromadzono kolekcje roślin ozdobnych z całego świata, które dzięki wymianie z Ogrodami 

Botanicznymi stale zwiększały się. Najbardziej znane były zbiory storczyków, begonii  

i pelargonii.  

 

Po II wojnie światowej obiekt przeszedł w całości ręce władz polskich. Naukę 

rozpoczęto w 1947 r., a pierwszym dyrektorem w tym okresie został Stanisław Strzelec.  

W latach 60-tych XX w. zaczęto budować nową szkołę i internat. Otwarcie nowego budynku 

szkoły odbyło się 13 IX 1969 r. W tym też czasie zaczęto zagospodarowywać tereny zieleni 

wokół nowych obiektów. Prace trwały kilka lat i zostały zakończone po oddaniu do użytku 

stadionu. Tereny zieleni zajęły ponad 2,5 ha, a przy ich zagospodarowywaniu wykorzystano 

naturalny tarasowy układ terenu  W południowej części tereny te przylegają do starej części 

parkowej, którą w latach 70-tych XX w. wpisano do rejestru zabytków. Od strony zachodniej  

i północno-zachodniej posadzono szpaler topól, które miały pełnić funkcje wiatrochronne. 

Dobór pozostałej roślinności został tak zaplanowany, aby uzupełnić kolekcję roślinną  o takie 

gatunki, jakich nie można było znaleźć w parku, a jednocześnie wzbogacić ją o rzadko 

spotykane rośliny. Tym samym stworzono kolekcję, która miała za zadanie pełnić  rolę 

dydaktyczną. Większość roślin została zaopatrzona w etykiety z nazwami polskimi  

i łacińskimi. Wiele z tych kolekcji powstało jako prace dyplomowe uczniów, co z roku na rok 

przyczyniało się do powiększania kolekcji o nowe rośliny. Wśród roślin posadzonych na 

terenach przy nowych obiektach szkolnych zostały posadzone m.in.:  

 

I. rośliny iglaste: 

 cisy: Taxus baccata, Taxus baccata ‘Dovastoniana, Taxus baccata aurea, Taxus 

baccata ‘Hessei, Taxus baccata ‘Elegantissima, Taxus x media ‘Hicksii, Taxus 

hatfieldii, 

 cyprysiki: Chamaecyparis pisifera, Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa, 

Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea, Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii, 

Chamaecyparis lawsoniana ‘Fraseri, 

 jałowce: Juniperus communis, Juniperus communis ‘Hibernica, Juniperus communis 

‘Hornibroocki, Juniperus sabina, Juniperus sabina ‘Tamariscifolia, Juniperus sabina 

‘Variegata, Juniperus squamata ‘Meyeri, Juniperus virginiana, Juniperus virginiana 

‘Grey Owl, Juniperus virginiana ‘Skyrocket, Juniperus procumbens, Juniperus 

chinensis ‘Pfitzeriana, 

 żywotniki: Thuja occidentalis, Thuja occidentalis ‘Ericoides, Thuja occidentalis 

‘Rheingold, Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana Aurea, Thuja occidentalis ‘Aurescens, 

Thuja occidentalis ’Lutescens, Thuja occidentalis ‘Globosa, Thuja occidentalis 

‘Hoseri, Thuja occidentalis ‘Columna, Thuja occidentalis ‘Hoveyi, Thuja occidentalis 

‘Recurva Nana, Thuja occidentalis ‘Filiformis, Thuja occidentalis ‘Aureospicata, 

Thuja plicata, Thuja orientalis, 
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 jodły: Abies koreana, Abies concolor ‘Glauca, 

 świerki: Picea abies ‘Nidiformis, Picea pungens ‘Glauca, Picea glauca ‘Conica, 

oraz cedr (Cedrus atlantica),  kryptomeria (Cryptomeria japonica), metasekwoja 

(Metasequoia glyptostroboides). 

 

II. rośliny liściaste: 

 magnolia pośrednia ‘Alexandrina (Magnolia x soulangeana ‘Alexandrina), magnolia 

gwiaździsta (Magnolia stellata), magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata), 

magnolia japońska (Magnolia kobus), 

 grójecznik japoński (Cercidyphyllum japonicum), 

 strączyn żółty (Cladrastis lutea), 

 różaneczniki: Rhododendron catawbiense ‘Cunningham’s White, Rhododendron 

maximum, Rhododendron smirnowii, Rhododendron flavum, Rhododendron 

japonicum, Rhododendron mucronulatum 

oraz dereń jadalny (Cornus mas), surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), omżyn 

Dawida (Buddleia davidii), wiele innych. 

 

W latach powojennych początkowo bardzo dbano park, bieżące prace pielęgnacyjne  

w parku były wykonywane zarówno przez pracowników gospodarstwa przyszkolnego, jak  

i przez uczniów. Liście wygrabiane z parku wykorzystywano do osłaniania inspektów, 

ściółkowania np. krzewów róż, a także do wytwarzania ziemi liściowej, którą 

wykorzystywano w ogrodnictwie, a nadwyżki sprzedawano. W latach 50 i 60-tych ub. wieku 

w parku wykonywano wiele nowych nasadzeń materiałem roślinnym wyprodukowanym 

bezpośrednio w ogrodnictwie szkolnym lub kupowanym w szkółce leśnej w Ligocie 

Prószkowskiej.  

 

W latach późniejszych doszło do zaniedbania, a nawet dewastacji parku. Przykładem mogą 

być prace ziemne związane z doprowadzeniem sieci uzbrojenia podziemnego do budowanej 

nowej szkoły i internatu. Zniszczono wówczas bezpowrotnie wiele roślin, szczególnie 

rosnących w podszycie. Do zubożenia flory przyczyniły się także organizowane w parku 

obozy pod namiotami, zarastanie części sektorów parku roślinnością zachwaszczającą 

(jeżyna, pokrzywa, rdest), wypierającą cenne gatunki. Po wybudowaniu nowych obiektów   

w części południowo-wschodniej parku, gdzie wcześniej znajdowała się polana parkowa 

pojawił się szeroki przedept. W sąsiedztwie zniknęły takie rośliny, jak: wawrzynek 

wilczełyko, krokusy, miłek, sasanki.  

 

Na terenie parku znajduje się unikatowy okaz skamieniałego cisa, którego wiek został 

określony przez pracowników Muzeum Ziemi w Warszawie na ok. 2 miliony lat, co dowodzi, 

że na tym terenie rosły kiedyś ogromne egzemplarze cisów.  

 

Do najciekawszych egzemplarzy, które wg indeksu z 1895 r. były posadzone w parku 

należały: Betula alba var. japonica, Broussonetia papyrifera, Calycanthus floridus, Carpinus 

cordata, Carya ovata, Carya laciniosa, Carya tomentosa, Carya glabra,  Castanea sativa, 

Celtis occidentalis, Celtis sinensis, Celtis australis, Celtis pumila, Chionanthus virginica, 

Clerodendron bungei, Clethra alnifolia, Colutea arborescens, Gymnocladus canadensis, 

Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Mespilus germanica, Ostrya carpinifolia, 

Ostrya virginica, Paulownia imperialis, Periploca graeca, Ptelea trifoliata, Pterocarya 

caucasica,  Quercus hartwissiana, Quercus x sargenti ‘Thomas, Quercus macranthera, 

Quercus toza, Quercus castaneifolia, Quercus cerris, Quercus alba, Quercus lyrata, Quercus 

macrocarpa, Quercus prinus, Quercus acuminata (Q. muehlenbergii), Quercus palustris, 

Quercus imbricaria, Quercus laurifolia, Quercus conferta, Quercus bicolor, Securingea 

suffruticosa, Sophora japonica, Sorbus umbellata, Sorbus latifolia, Sorbus scandica 
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(S.intermedia), Sorbus alnifolia, Sorbus torminalis, Syringa josikaea, Syringa reflexa, 

Syringa persica, Syringa amuriensis, Syringa oblata, Tilia japonica, Zelkova serrata, Zelkova 

carpinifolia. 

 

W polskiej literaturze dendrologicznej wspomina się o zachowanych egzemplarzach 

cennych gatunków drzew prószkowskiego arboretum. Najczęściej opisy takie można spotkać 

w publikacji W. Senety „Drzewa i krzewy iglaste, gdzie autor wymienia rzadkie i okazałe 

drzewa oraz krzewy, a mianowicie: 

- jodły (Abies grandis, Abies nikko, Abies veitchii),  

- cyprysiki (Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula, Chamaecyparis pisifera ‘Ffiliera 

Aureovariegata),  

- jałowce (Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana, Juniperus sabina),  

- sosnę koreańską (Pinus koraiensis),  

- cypryśnik błotny (Taxodium distichum),  

- cis pospolity odm. Nana (Taxus cuspidata f.nana),  

- żywotnik japoński (Thuja standishi),  

- żywotnikowiec japoński odm. pstrolistną (Thujopsis dolabrata variegata),  

- choinę kanadyjską (Tsuga caroliniana).  

 

W „Dendrologii” W. Seneta wymienia już tylko 10 gatunków, w tym po raz drugi jałowiec 

Pfitzeriana Aurea, który jest wymieniany jako największy w Polsce (w 1952 r. osiągnął 2 m 

wysokości oraz 10 m średnicy). W „Drzewoznawstwie” S. Białoboka wymienione są 4 

gatunki, rosnące w Pomologii oraz fotografię sosny rumelijskiej (Pinus peuce), rosnącej na 

skwerze koło starej szkoły. 

 

Poza cennym drzewostanem w parkowym podszycie można było odnaleźć wiele roślin 

zielnych, w tym również znajdujących się dzisiaj pod ochroną. Do najciekawszych gatunków 

należą:  listera jajowata (Listera ovata), lilia złotogłów (Lilium martagon), lepiężnik różowy 

(Petasites hybridus), kopytnik europejski (Asarum europaeum), endymion (Hyacintoides non 

scripta), przylaszczka pospolita ((Hepatica triloba), szafran spiski (Crocus scepusiensis), 

śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) i inne. 

 

 

 W oparciu o wykonane prace inwentaryzacyjne, wstępną analizę 

dendrochronologiczną oraz materiały archiwalne dokonano oceny stanu zachowania 

drzewostanu parkowego stwierdzając: 

 

 

- charakterystyczny dla ogrodów naturalistycznych układ grup i skupin drzew z rozległymi 

polanami i płynnie trasowanymi drogami jest nieczytelny i silnie zniekształcony przez 

samosiewy drzew i krzewów 

 

- skład gatunkowy drzewostanu uległ głębokim, niekorzystnym przemianom, widoczna jest 

silna ekspansja samosiewów pospolitych gatunków jak klon zwyczajny, jesion wyniosły, 

bez czarny, robinia biała, głóg pośredni. 

 

- pierwotny układ alejek parkowych jest czytelny, jednak teren parku przecinają liczne 

skróty piesze i dojazdy gospodarcze, natomiast nawierzchnia alejek jest całkowicie 

nieczytelna - głównie ziemna. 

 

- drzewostan parkowy w ostatnich dziesięcioleciach był pielęgnowany jedynie 

okazjonalnie, głownie w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 

publicznego, obecnie występuje wiele drzew obumarłych, powalonych oraz zagrażających 

bezpieczeństwu publicznemu, a młodociane,  bardzo liczne samosiewy głównie jesionu, 
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klonu, robinii, bzu czarnego i głogu zmieniły skład gatunkowy i zasięg drzewostanu.  

 

- stan zdrowotny drzewostanu z uwagi na zamieranie najstarszych egzemplarzy wymaga 

przeprowadzenia pilnych cięć sanitarnych mających na celu usunięcie drzew 

zamierających, obumarłych oraz zagrażających bezpieczeństwu fitosanitarnemu 

drzewostanu  

 

- konieczne jest również wykonanie zabiegów leczniczych mających na celu przedłużenie 

okresu trwania egzemplarzy będących nasadzeniami pierwotnymi tj. drzew najstarszych i 

najokazalszych 

 

- ponad to z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego użytkowników obiektu 

wymagane jest wykonanie cięć w koronach wielu drzew w celu usunięcia licznego 

drobnego, średniego oraz grubego posuszu suszu gałęziowego oraz wiszących 

odłamanych konarów i gałęzi 

 

- zaistniałe uszkodzenia i przekształcenia drzewostanu parkowego są znaczne i oprócz 

wycinki sanitarnej, prac pielęgnacyjnych niezbędne jest wykonanie, w następnych etapach 

prac, nasadzeń w celu odtworzenia ubytków w drzewostanie i uzupełnienia jego składu 

gatunkowego. Na obecnym etapie prac wprowadza się jedynie nasadzenia zastępcze za 

okazałe egzemplarze drzew wymagających natychmiastowego usunięcia, w celu 

zapewnienia ciągłości nasadzeń. 

 

Reasumując stwierdz ić należy, że: walory zabytkowe założenia z uwagi na 

znaczne przekształcenia drzewostanu, wydzielenie dzia łek z najdujących się 

pierwotnie w obszarze parku, niekontrolowany rozrost  samosiewów drzew, są 

systematycznie umniejszane ,  jednakże obiekt  z uwagi na zachowanie  większe j 

części pierwotnych zadrzewień (okazałe dęby szypułkowe, jesiony, lipy oraz 

liczne gatunki egzotyczne) stanowi bardzo cenny obiekt przyrodniczy. 
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3. Opis do inwentaryzacji drzewostanu 
 

 Inwentaryzacją objęto teren parku określony na planie liniami wyznaczającymi 

granice własności i liniami granic sekcji inwentaryzacyjnych ( nr I-V)  

W niniejszym opracowaniu inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa wolnostojące 

oraz ustalono zasięg i skład gatunkowy zwartych grup samosiewów. 

 

Szczegó łowy zakres rzeczowy ninie jszej dokumentacji obejmuje:  

- naniesienia lokalizacji drzew i zasięgu skupin samosiewów drzew na plan sytuacyjno - 

wysokościowy w skali 1 : 500  

- naniesienie lokalizacji drzew suchych , zamierających i powalonych 

- pomiar średnic pni drzew  

- oszacowanie wysokości i zasięgu koron  

- opis stanu zdrowotnego wraz z opisem uszkodzeń i zmian chorobowych jak i 

zaleceniami dotyczącymi usunięcia lub pozostawienia drzewa 

 

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadają liczby porządkowe ''Wykazu 

inwentaryzacyjnego'' (załącznik nr 8). Wykaz ten zawiera szczegółowy opis 

inwentaryzowanych drzew lub ich skupin z podaniem nazwy gatunkowej, średnicy pierśnicy, 

zasięgu korony i wysokości. Ponadto w uwagach podano ocenę stanu zdrowotnego z opisem 

zmian chorobowych lub też występujących uszkodzeń pnia i konarów. W celu uniknięcia 

dużych numeracji drzew obszar opracowania podzielono na pięć sekcji inwentaryzacyjnych, 

ponumerowanych od I do V. 

 

Skład gatunkowy istniejących drzewostanów jest bardzo urozmaicony, bardzo licznie 

występują egzemplarze gatunków egzotycznych, tak typowych dla parków krajobrazowych 

jak i kompletnych egzotów, sadzonych w parku w ramach kolekcji dendrologicznej. 

 

Wiek zadrzewień określa się na około 50-60 lat dla trzonu drzewostanu, ze sporą 

domieszką egzemplarzy starszych w wieku ponad 80lat, bardzo licznie występuje młodociany 

samosiew w wieku poniżej 20 lat, przy czym za egzemplarze najmłodsze, w wieku poniżej 10 

lat uznaje się podrosty drzew i krzewów o średnicach pni poniżej 12 cm.  

Ponadto, wyróżniono na planszy graficznej i w Wykazie inwentaryzacyjnym, poprzez 

pogrubienie, drzewa najstarsze i najokazalsze, o średnicach pni ponad 50 cm. 

 

Uwaga: ze względu na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych poza sezonem wegetacyjnym, 

w stanie bezlistnym drzew i krzewów oraz bardzo dużą ilość gatunków i odmian „egzotów” 

zlokalizowana na terenie parku, w niniejszym opracowaniu  nie podano dokładnych nazw 

gatunków i odmian, z uwagi na zbyt duże prawdopodobieństwo pomyłki w ich określaniu. 

Dokładne nazwy gatunkowe i odmian zostaną uzupełnione w ramach aktualizacji 

inwentaryzacji w pełni sezonu wegetacyjnego. 

Niedokładność ta nie ma wpływu na zakres prac przewidzianych niniejszą dokumentacją. 

 

3.1 Ogólne zasady postępowania z drzewostanem parkowym  

 

3.1.1 Zasady postępowania z grupami starodrzewia  

 

Przestrzeganie podanych poniżej podstawowych zasad prowadzenia zabytkowych 

drzewostanów parkowych umożliwia zachowanie poprawnej ciągłości przemian w parku z 

jednoczesnym zachowaniem jego pierwotnych walorów kompozycyjnych. 

a) Generalną zasadą jest utrzymanie i odtwarzanie pierwotnego obrysu zasięgu grup i 

skupin drzew tworzących szkieletowy układu kompozycji drzewostanu parkowego. Za 

drzewa tworzące pierwotne skupiny i klomby drzew uznaje się egzemplarze w wieku 

powyżej 80 lat. 
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b) Za drzewa najcenniejsze w/w grupach i na polanach parkowych uznaje się 

egzemplarze najstarsze będące świadectwem istnienia wcześniejszych form 

ogrodowych w miejscu obecnego naturalistycznego parku powstałego z początkiem 

XIX wieku. Drzewa te oznaczono na planszy graficznej oraz w wykazie 

inwentaryzacyjnym poprzez pogrubienie. 

c) W grupach i klombach drzew należy utrzymać lub wprowadzać prawidłowe zwarcie 

poziome i pionowe, zapewniając naturalną sukcesję z gatunków wprowadzonych w 

ramach nasadzeń pierwotnych. 

d) Drzewa młodsze pochodzące z samosiewu lub nasadzeń występujące pod okapem lub 

na obrzeżach grup należy adaptować w przypadku, gdy są zgodne ze składem 

gatunkowym grupy i nie zniekształcają jej układu kompozycyjnego. Egzemplarze 

wykraczające poza ustalone zasięgi drzew w grupach należy usuwać. Ponadto usunąć 

należy drzewa: przygłuszone, zdeformowane i o wadliwej konstrukcji oraz suche i 

zamierające. Spod okapu drzewostanu należy głównie usuwać ekspansywny  

samosiewy robinii białej i b. liczny samosiew klonu zwyczajnego. 

e) Zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne należy wykonywać w pierwszej kolejności na 

drzewach najstarszych i obcego pochodzenia 

f)  w przypadku wycinki sanitarnej drzew, pochodzących z pierwotnych nasadzeń w 

miejscu ich występowania należy jak najszybciej wykonać nasadzenia odtwarzające z 

tego samego gatunku. W przypadku, gdy wprowadzanie tego samego gatunku jest 

niewskazane ze względów na niezgodność jego wymagań z panującymi warunkami 

przyrodniczo glebowymi należy zastosować gatunek zbliżony formą i pokrojem do 

pierwotnie występującego.  

 

3.1.2 Zasady postępowania ze współczesnymi nasadzeniami i samosiewami drzew  

 

 Zasady postępowania z drzewami młodymi występującymi w zasięgu zwartych grup 

starodrzewia podano w pkt 3.1 Natomiast drzewa występujące poza zwartymi skupinami 

starodrzewia, a pochodzące z powojennych nasadzeń lub samosiewów, zgodnie z zasadami 

rewaloryzacji założeń ogrodowych należy usuwać w przypadku, gdy ewidentnie naruszają 

pierwotną kompozycję założenia. Do w/w grupy zalicza się samosiewy klonu, jesionu, wiązu, 

robinii, topoli, głogu i wierzby wyrosłe na polanach parkowych i na ich obrzeżach. 

 Z uwagi na powstała na obrzeżach parku współczesną zabudowę gospodarczą zaleca 

się adaptację części samosiewów na zewnętrznych obrzeżach obiektu w celu izolacji 

współczesnej zabudowy gospodarczej. 

 

3.1.3 Zasady postępowania z drzewami syngieltonowymi 

 Z uwagi na szczególne znaczenie drzew syngieltonowych dla kompozycji założenia 

winne one zastać poddane w jak najszerszym zakresie, zabiegom pielęgnacyjnym i 

chirurgicznym. W trakcie wykonywania w/w prac należy bezwzględnie zachować pierwotny 

pokrój korony drzewa.  W miejscach wcześniejszego istnienia drzew syngieltonowych, 

o czym świadczą pozostałe pniaki, należy dokonać wysadzenia drzew tego samego gatunku, 

stosując materiał zadrzewieniowy dojrzały lub też pochodzący z przesadzeń z terenu parku. 
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4. Szczegółowe zalecenia w zakresie wycinki sanitarnej drzew z rzeczowym zakresem  

    robót: 

 

Uwaga: ze względu na duży zakres prac, poniżej podano wyszczególnione prace dla każdej 

sekcji inwentaryzacyjnej (I – V) osobno oraz w podsumowaniu zestawieni zbiorcze dla 

całego obszaru opracowania (sekcje I - V zsumowane).  

 

4.1 Usuwanie drzew suchych, zamierających i powalonych 

 

Zalecenia podane w poniższym rozdziale wynikają ze stanu zdrowotnego drzewostanu 

ustalonego na przełomie 2012 i 2013 roku. Do usunięcia zakwalifikowano jedynie te 

egzemplarze, których dalsze utrzymywanie zagraża bezpieczeństwu ludzi lub też stanowią 

one zagrożenie dla stanu sanitarnego drzewostanu, a wszelkie zabiegi lecznicze z uwagi na 

brak skuteczności są nieuzasadnione.  

Szczegółowy wykaz drzew wyznaczonych do usunięcia w ramach cięć sanitarnych 

przedstawiono w tabeli „Wykazu inwentaryzacyjnego” (załącznik nr 8) wraz z przyczyną ich 

usunięcia określoną w uwagach do w/w tabeli. 

Drzewa te oznaczono na planszy graficznej oraz w Wykazie inwentaryzacyjnym kolorem 

fioletowym. 

 

SEKCJA I 
Pierśnica 

drzewa 
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych – sekcja I 

Do 10 cm 32 pnie 

11-15 cm 20 pni 

16-25 cm 12 pni 

26-35 cm 9 pni 

36-45 cm 9 pni 

46-60 cm 4 pni 

61-80 cm 1 pień 

81-100 cm 1 pień 

 

SEKCJA II 
Pierśnica 

drzewa 
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych – sekcja II 

Do 10 cm 32 pnie 

11-15 cm 10 pni 

16-25 cm 8 pni 

26-35 cm 9 pni 

36-45 cm 4 pnie 

46-60 cm 2 pnie 

61-80 cm 1 pień 

81-100 cm 2 pnie 

Ponad 100 cm 2 pnie 
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SEKCJA III 
Pierśnica 

drzewa 
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych – sekcja III 

Do 10 cm 50 pni 

11-15 cm 9 pni 

16-25 cm 12 pni 

26-35 cm 4 pnie 

36-45 cm 5 pni 

46-60 cm 3 pnie 

61-80 cm 2 pnie 

81-100 cm 2 pnie 

Ponad 100 cm 1 pień 

 

SEKCJA IV 
Pierśnica 

drzewa 
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych – sekcja IV 

Do 10 cm 17 pni 

11-15 cm 7 pni 

16-25 cm 6 pni 

26-35 cm - 

36-45 cm 1 pień 

 

SEKCJA V 
Pierśnica 

drzewa 
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych – sekcja V 

Do 10 cm 76 pni 

11-15 cm 1 pień 

16-25 cm 3 pnie 

26-35 cm 3 pnie 

36-45 cm - 

46-60 cm 1 pień 
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ŁĄCZNIE SEKCJE  I - V 
Pierśnica 

drzewa 
Do usunięcia w ramach cięć sanitarnych – sekcja I-V 

Do 10 cm 207 pni 

11-15 cm 47 pni 

16-25 cm 41 pni 

26-35 cm 25 pni 

36-45 cm 19 pni 

46-60 cm 10 pni 

61-80 cm 4 pnie 

81-100 cm 5 pni 

Ponad 100 cm 3 pnie 

 

 

4.2 Usuwanie drzew zbędnych i wadliwie rozmieszczonych 

 

 Zgodnie z zasadami prowadzenia drzewostanów parkowych i wnioskami 

konserwatorskimi opracowanymi w dokumentacji ewidencyjnej parku do usunięcia 

wyznaczono: 

 samosiewy drzew i krzewów wyrosłe na polanach parkowych poza granicami 

starodrzewia 

 nadmiernie zagęszczone samosiewy drzew i krzewów pod okapem starodrzewia 

 

Na planszy graficznej oznaczono powierzchniowy zasięg grup samosiewów przewidzianych 

do usunięcia tak z terenu polan jak i występujących pod okapem starodrzewia. 

 

Usuwanie samosiewów należy prowadzić pod nadzorem osoby 

uprawnionej i bezwzględnie należy pozostawiać egzemplarze drzew 

docelowych oraz grupy i po j.  egzemplarze krzewów oz dobnych. 

 

Szczegółowy wykaz drzew wyznaczonych do usunięcia w ramach usuwania drzew 

zbędnych i wadliwie rozmieszczonych przedstawiono w tabeli „Wykazu inwentaryzacyjnego” 

(załącznik nr 8). 

Drzewa te oznaczono na planszy graficznej oraz w Wykazie inwentaryzacyjnym kolorem 

czerwonym. 
 

SEKCJA I 
Pierśnica 

drzewa 
Usuwanie drzew zbędnych i wadliwych – Sekcja I 

Do 10 cm 350 pnie 

11-15 cm 8 pni 

16-25 cm 4 pni 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :1380 m
2
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SEKCJA II 
Pierśnica 

drzewa 
Usuwanie drzew zbędnych i wadliwych – Sekcja II 

Do 10 cm 156 pnie 

11-15 cm 6 pni 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :814 m
2
  

 

SEKCJA III 
Pierśnica 

drzewa 
Usuwanie drzew zbędnych i wadliwych – Sekcja III 

Do 10 cm 353 pnie 

11-15 cm 6 pni 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :503 m
2
  

 

SEKCJA IV 
Pierśnica 

drzewa 
Usuwanie drzew zbędnych i wadliwych – Sekcja IV 

Do 10 cm 112 pni 

11-15 cm 1 pni 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :168 m
2
  

 

SEKCJA V 
Pierśnica 

drzewa 
Usuwanie drzew zbędnych i wadliwych – Sekcja V 

Do 10 cm 59 pni 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :68 m
2
  

 

ŁĄCZNIE SEKCJE  I - V 
Pierśnica 

drzewa 
Usuwanie drzew zbędnych i wadliwych – Sekcja I-V 

Do 10 cm 1030 pni 

11-15 cm 20 pni 

16-25 cm 4 pnie 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :2933 m
2
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ŁĄCZNE USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W RAMACH CIĘĆ 

SANITARNYCH ORAZ USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW 

NIEPRAWIDŁOWYCH W SEKCJACH  I - V 
 

Pierśnica 

drzewa 
Drzewa i krzewy do usunięcia – SEKCJE I - V  

Do 10 cm 1237 pni 

11-15 cm 67 pni 

16-25 cm 45 pni 

26-35 cm 25 pni 

36-45 cm 19 pni 

46-60 cm 10 pni 

61-80 cm 4 pnie 

81-100 cm 5 pni 

Ponad 100 cm 3 pnie 

Krzewy i podrosty drzew o średnicach do 5 cm z łącznej powierzchni :2933 m
2
  

 

 

Uwagi:  
1. rozbieżność pomiędzy ilością poszczególnych pni drzew wyznaczonych do usunięcia 

a ilością pozycji inwentaryzacyjnych wynika z występowania na terenie opracowania 

egzemplarzy wielopniowych, oraz skupin drzew, w których każdy pień 

zinwentaryzowano oddzielnie. 

 

Wszystkie pniaki po usuniętych drzewach o średnicach ponad 15 cm należy wyfrezować do 

głębokości około 0, 2  m. 

Pniaki po usuwanych samosiewach drzew i krzewów należy pozostawić na wysokości 

poziomu gruntu. 
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5.Szczegółowe zalecenia w zakresie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych w koronach  

  drzew 

 

 5.1 Usuwanie suszu gałęziowego i  wadliwych konarów  

 

 Prace związane z usuwaniem suszu gałęziowego należy rozpocząć od usuwania suszu 

grubego, tj. o  powyżej 15 cm i suchych konarów o  pow.20 cm, które to stanowią 

największe zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Susz ten występuje 

głównie na drzewach najstarszych i został opisany w opisie drzew w Wykazie 

inwentaryzacyjnym.  

Szczegółowe zalecenia, co do ostatecznej ilości drzew wymagających usunięcia suszu z 

uwagi na dynamikę zmian stanu zdrowotnego i zimowy okres wykonywania inwentaryzacji  

uściślone zostaną w ramach nadzoru. 

W trakcie usuwania suszu należy strącać i zniszczyć licznie występującą jemiołę oraz 

owocniki huby. 

Szczegółowy wykaz drzew wyznaczonych do prac leczniczych i pielęgnacyjnych w 

koronach przedstawiono w tabeli „Wykazu inwentaryzacyjnego” (załącznik nr 8) wraz z 

zakresem koniecznych prac określonym w uwagach do w/w tabeli. 

Drzewa te zostały oznaczono na planszy graficznej oraz w Wykazie inwentaryzacyjnym 

kolorem zielonym. 

SEKCJA I 
Pierśnica 

drzewa 
Do cięć pielęgnacyjnych – Sekcja I 

Do 10 cm 8 pni 

11-25 cm 17 pni 

16-25 cm 78 pni 

26-35 cm 96 pni 

36-45 cm 102 pni 

46-60 cm 116 pni 

61-80 cm 73 pnie 

81-100 cm 23 pnie 

Ponad 100 cm 7 pni 

 

SEKCJA II 
Pierśnica 

drzewa 
Do cięć pielęgnacyjnych – Sekcja II 

Do 10 cm 4 pni 

11-25 cm 14 pni 

16-25 cm 59 pni 

26-35 cm 73 pni 

36-45 cm 56 pni 

46-60 cm 82 pni 

61-80 cm 42 pnie 

81-100 cm 17 pnie 
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Ponad 100 cm 15 pni 

 

SEKCJA III 
Pierśnica 

drzewa 
Do cięć pielęgnacyjnych – Sekcja III 

Do 10 cm 21 pni 

11-25 cm 13 pni 

16-25 cm 35 pni 

26-35 cm 120 pni 

36-45 cm 107 pni 

46-60 cm 100 pni 

61-80 cm 57 pni 

81-100 cm 20 pni 

Ponad 100 cm 18 pni 

 

SEKCJA IV 
Pierśnica 

drzewa 
Do cięć pielęgnacyjnych – Sekcja IV 

Do 10 cm 22 pnie 

11-25 cm 8 pni 

16-25 cm 19 pni 

26-35 cm 21 pni 

36-45 cm 12 pni 

46-60 cm 14 pni 

61-80 cm 12 pni 

81-100 cm 7 pni 

Ponad 100 cm 2 pnie 

 

SEKCJA V 
Pierśnica 

drzewa 
Do cięć pielęgnacyjnych – Sekcja V 

Do 10 cm 14 pni 

11-25 cm 17 pni 

16-25 cm 41 pni 

26-35 cm 34 pni 

36-45 cm 56 pni 

46-60 cm 22 pnie 

61-80 cm 10 pni 

81-100 cm 4 pnie 
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ŁĄCZNIE SEKCJE  I - V 
Pierśnica 

drzewa 
Do cięć pielęgnacyjnych – Sekcja I - V 

Do 10 cm 69 pnie 

11-25 cm 69 pnie 

16-25 cm 232 pnie 

26-35 cm 344 pnie 

36-45 cm 333 pnie 

46-60 cm 334 pni 

61-80 cm 194 pni 

81-100 cm 71 pni 

Ponad 100 cm 42 pnie 

 
 

Uwagi:  
1. rozbieżność pomiędzy ilością poszczególnych pni drzew wyznaczonych do usunięcia 

a ilością pozycji inwentaryzacyjnych wynika z występowania na terenie opracowania 

egzemplarzy wielopniowych, oraz skupin drzew, w których każdy pień 

zinwentaryzowano oddzielnie. 

 

 

6. Projekt nasadzeń odtwarzających 
 

W ramach projektowanej zieleni parkowej przewiduje się wykonanie jedynie nasadzeń 

odtwarzających z drzew piennych w miejscach po drzewach cennych i okazałych, 

przewidzianych do usunięcia w ramach cięć sanitarnych drzewostanu. 

W przypadku, gdy wprowadzanie tego samego gatunku jest niewskazane ze względów 

na niezgodność jego wymagań z panującymi warunkami przyrodniczo glebowymi należy 

zastosować gatunek zbliżony formą i pokrojem do pierwotnie występującego. 

 

Nasadzenia uzupełniające skład gatunkowy parku, z uwagi na jego duże urozmaicenie 

oraz możliwość funkcjonowania parku jako ogrodu dendrologicznego, można przeprowadzić 

na etapie pełnej rewaloryzacji obiektu, po ustaleniu jego docelowego charakteru, 

uwzględniając potrzeby czy to dydaktyczne czy też naukowe i przyrodnicze parku i 

użytkowników obiektu. 

 

Do nasadzeń należy stosować materiał sadzeniowy z bryłą korzeniową, o parametrach 

podanych w „Wykazie materiału nasadzeniowego”.  

 

 

Nasadzeń należy dokonywać w łącznej ilości:. 

- sadzenie drzew liściastych form piennych w doły 1/0,7m –  37 szt 

- sadzenie drzew iglastych w doły 1/0,7m     –  7 szt 
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W tym w poszczególnych sekcjach inwentaryzacyjnych: 

 

SEKCJA I 
- Sadzenie drzew liściastych form piennych – 14 szt  o obwodzie na 1m = 12-14 cm, 

wysokości min 2,0 -2,5m w dół 1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo i całkowitą 

zaprawą dołów ziemią urodzajną.  

 

- Sadzenie drzew iglastych – 1 szt wysokości min 1,8m w dół 1/0,7 z całkowitą zaprawą dołu 

ziemią urodzajną. 

 

SEKCJA II 
- Sadzenie drzew liściastych form piennych – 8 szt  o obwodzie na 1m = 12-14 cm, 

wysokości min 2,0 -2,5m w dół 1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo i całkowitą 

zaprawą dołów ziemią urodzajną.  

 

- Sadzenie drzew iglastych – 2 szt wysokości min 1,8m w dół 1/0,7 z całkowitą zaprawą dołu 

ziemią urodzajną. 

 

SEKCJA III 
- Sadzenie drzew liściastych form piennych – 13 szt  o obwodzie na 1m = 12-14 cm, 

wysokości min 2,0 -2,5m w dół 1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo i całkowitą 

zaprawą dołów ziemią urodzajną.  

 

- Sadzenie drzew iglastych – 1 szt wysokości min 1,8m w dół 1/0,7 z całkowitą zaprawą dołu 

ziemią urodzajną. 

 

SEKCJA IV 
- Sadzenie drzew liściastych form piennych – 1 szt  o obwodzie na 1m = 12-14 cm, 

wysokości min 2,0 -2,5m w dół 1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo i całkowitą 

zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

 

- Sadzenie drzew iglastych – 3 szt wysokości min 1,8m w dół 1/0,7 z całkowitą zaprawą dołu 

ziemią urodzajną. 

 

 

SEKCJA V 
- Sadzenie drzew liściastych form piennych – 1 szt  o obwodzie na 1m = 12-14 cm, 

wysokości min 2,0 -2,5m w dół 1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo i całkowitą 

zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

 

 

Sadzenie roślin w doły sadzeniowe z wymianą ziemi w dołach na urodzajną w ½ objętości. 

Po dokonaniu nasadzeń glebę pod drzewami i krzewami należy mulczować drobno mieloną 

korą drzew iglastych, na łącznej powierzchni 44 m
2
 warstwą grubości 3 cm 

 

Drzewa liściaste form piennych należy opalikować minimum 3 palikami na drzewo, paliki z 

ryglem poprzecznym. Łącznie 111 szt palików. 

 

Lokalizacje planowanych nasadzeń przedstawiono na planszy graficznej planu 

inwentaryzacyjnego rys nr 2-4 w skali 1:500. 
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Stosować należy materiał nasadzeniowy dojrzały, minimum 3 krotnie szkółkowany, z bryłą korzeniową, o 

parametrach podanych w powyższym „Wykazie materiału nasadzeniowego”. 

 

 

LP 
Nazwa polska 

 

Nazwa łacińska 

Ilość 

sztuk 

Obwód 

pnia 

Forma 

szkółkarska 

Wymiary dołów 

sadzeniowych 

1 2 3 4 5 6  
DRZEWA LIŚCIASTE  

1 Brzoza brodawkowata Betula pendula 2 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

2 Brzoza brodawkowata ‘Laciniata’ Betula pendula 2 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

3 Brzoza pożyteczna ‘Doorenbosa’ Betula utilis ‘Doorenbosii’ 1 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

4 Buk pospolity ‘Pendula’ Fagus silvatica ‘Pendula’ 1 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

5 Dąb błotny Quercus palustris 3 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

6 Dąb burgundzki Quercus cerris 3 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

7 Dąb dachówkowaty Quercus imbricaria 2 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

8 Dąb szypułkowy  Quercus robur  3 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

9 Iglicznia bezcierniowa Gleiditsia t. var. inermis 3 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

10 Iglicznia trójcierniowa Gleiditsia triacanthos 7 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

11 Iglicznia trójcierniowa ‘Sunburst’ Gleiditsia triacanthos 

‘Sunburst’ 

3 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

12 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 1 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

13 Kasztanowiec czerwony  Aesculus x carnea  2 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

14 Klon srebrzysty  Acer saccharinum  2 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

15 Miłorząb chiński  Gingko biloba  2 12-14 P. (h=2,5m) 1,0/0,7 
DRZEWA IGLASTE  

16 Cis pospolity Taxus baccata 1 - N. (h=1,5 m) 1,0/0,7 

17 Świerk kaukaski Picea orientalis 2 - P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

18 Świerk pospolity Picea abies 2 - P. (h=2,5m) 1,0/0,7 

19 Żywotnik olbrzymi Thuja plicata 2 - P. (h=2,5m) 1,0/0,7 


