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1. Wstęp
Niniejsza opinia powstała na zlecenie Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z siedzibą w Legnicy, aleja Orła Białego
2. Wykonawcą jest Jakub Józefczuk, właściciel firmy „Abies” Jakub Józefczuk z siedzibą w Chojnowie (ul.
Paderewskiego 2/4, 59-225 Chojnów).

2. Przedmiot badania
Przedmiotem zlecenia jest inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowej alei lip w pobliżu miejscowości Stoszowice.

Czas wykonania wizji i pomiarów w terenie: październik 2017 r.
Zakres wykonanych prac:


wykonanie pomiarów dendrometrycznych,



ocena stanu zdrowotnego drzewa metodą wizualną (VTA), metalową sondą arborystyczną oraz osłuchowo
(poprzez opukanie młotkiem diagnostycznym).

Opinia zawiera:


opis metodyki badania,



opis badanego drzewa oraz jego cech istotnych dla oceny stanu zdrowotnego,

3. Wykonawca badania
Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2009 roku
właściciel firmy „Abies” Jakub Józefczuk, zajmującą się szeroko rozumianą architekturą krajobrazu, projektowaniem
nowych nasadzeń, dendrologią, w tym diagnostyką stanu zdrowotnego drzew, a także działalnością edukacyjną i
artystyczną. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną czynną zagrożonych gatunków owadów
oraz ochroną krajobrazu i przyrody.

4. Metodyka badania
Zastosowano następujące metody oceny i pomiaru drzew:
a. Pomiar podstawowych parametrów drzewa zgodnie ze standardami.


Pomiar obwodu wykonano taśmą mierniczą na wysokości 130 cm.



Wysokość zmierzona została za pomocą wysokościomierza optycznym Suunto

b. Ocenę wizualną stanu zdrowotnego.


Ocena stanu zdrowotnego drzewa metodą wizualną, metalową sondą arborystyczną oraz osłuchowo (poprzez
opukanie młotkiem diagnostycznym).



Ocena uwzględniała także cechy drzewa mogące wpływać na statykę: rozmiary, położenie, cechy budowy lub
symptomy chorób, w tym szczególnie chorób grzybowych.

5. Tabela inwentaryzacyjna
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l.p.

Gatunek

1.

Topola kanadyjska
(Populus canadensis)

2.

Wierzba krucha
(Salix fragilis L.)

3.

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior L.)

Średnica
wysokość korony

Opis

463

32

23

W dolnej części pnia ślad po dawnym
przewodniku (zabliźniony). Korona symetryczna,
w koronie suche konary.

46

6

5

Drzewo młode, zdrowe.

9

W koronie rozwidlenie v-kształtne. Korona
podkrzesana, na pniu ślady po usuniętych
konarach. W odziomku ślady po usuniętych
innych przewodnikach.

Obwód

141

14

4.

Topola kanadyjska
(Populus canadensis)

380

28

21

Na wys. 3 m rozwidla się na dwa przewodniki.
Jeden z pni wyłamany. Poniżej rany cień martwicy
i owocniki grzybów. Na pniu ślady po usuniętych
konarach. W koronie susz.

5.

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior L.)

169

13

9

Korona podkrzesana, na pniu ślady po cięciach.

6.
7.
8.

Topola kanadyjska
(Populus canadensis)
Topola kanadyjska
(Populus canadensis)
Topola kanadyjska
(Populus canadensis)

387

28

24

W odziomku ślad po wyłamanym przewodniku.
Na pniu ślady po usuniętych gałęziach, susz w
koronie.

350

26

18

Na pniu ślady po usuniętych konarach, susz w
koronie.

367

26

20

Na pniu ślady po usuniętych konarach susz w
koronie.

9.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus L.)

175

13

9

W odziomku ślad po usuniętym przewodniku, z
martwicą. Pień złożony z dwóch przyrośniętych
przewodników. Korona podkrzesana do wys. 8 m,
na pniu ślady po cięciach.

10.

Wierzba krucha
(Salix fragilis L.)

48, 140,
138

12

12

Trzy pnie w odziomku

11.

Grupa krzewów z
gatunku wierzba szara
(Salix cinereaL.)

Grupa krzewów

12.

Grupa krzewów z
gatunku wierzba szara
(Salix cinereaL.), róża
dzika (Rosa canina L.),
trzmielina europejska
(Euonymus europaeus L.),
dereń świdwa (Cornus
sanguinea L.), kalina
koralowa (Viburnum
opulus L.), jeżyna (Rubus
sp.)

Grupa krzewów. Pokrycie krzewów 80%.

13.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

29, 34,
25, 29,
30

6

6

Grupa odrostów.

14.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

42, 45,
43, 31

6

8

Grupa odrostów.
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15.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

17-25 cm 7

7

Grupa 10 odrostów czereśni

16.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

47, 41

8

Grupa dwóch czereśni.

17.

Grupa krzewów z
gatunków: róża dzika
(Rosa canina L.),
trzmielina europejska
(Euonymus europaeus L.),
dereń świdwa (Cornus
sanguinea L.), kalina
koralowa (Viburnum
opulus L.), jeżyna (Rubus
sp.)

18.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

38, 43

5

5

Młode drzewo z dwoma przewodnikami.

19.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

54, 71,
70

5

7

Młode drzewo z trzema przewodnikami.

20.

Dąb szypułkowy
(Quercus robur L.)

133

6

8

Drzewo zdrowe, korona symetryczna.

21.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

61, 87

7

8

Dwa młode drzewa rosnące w grupie.

22.

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior L.)

114

7

9

Młode, zdrowe drzewo.

23.

Grupa krzewów: wierzba
szara (Salix cinereaL.),
śliwa tarnina (Prunus
spinosaL.), róża dzika
(Rosa canina L.),
trzmielina europejska
(Euonymus europaeus L.),
bez czarny (Sambucus
nigra L.)

7

Grupa krzewów, pokrycie terenu ok. 50%

24.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

159

7

6

U podstawy pnia owocnik żółciaka, na pniu
widoczne miejsce szczepienia, korona rozpoczyna
się na wys. 2 m, w koronie ślady po usuniętych
konarach z martwicami.

25.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

160

7

6

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych konarach z martwicami.

26.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

145

8

7

U podstawy ślad zwęglenia z martwicą. W
koronie ślady po usuniętych i wyłamanych
konarach z martwicami.

27.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

127

7

4

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych konarach z martwicami.

28.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

8

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami.

173

10
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29.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

160

9

8

Pień z podłużnym ubytkiem otwartym,
odsłaniającym ubytek kominowy pnia.

30.

Jabłoń domowa
(Malus domestica
Borkh.)

103

8

7

Drzewo zdrowe, korona symetryczna.

31.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

142

9

8

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami.

32.

Jabłoń domowa
(Malus domestica
Borkh.)

37, 36,
43

5

4

Drzewo zdrowe, korona symetryczna.

33.

Jabłoń domowa
(Malus domestica
Borkh.)

35, 55

4

4

Drzewo zdrowe, korona symetryczna.

6

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami.

7

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami.

7

Na pniu martwica z wypróchnieniem
kominowym, martwica przebiega wzdłuż jednego
z konarów drzewa.

34.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

35.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

167

173

12

8

36.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

37.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

173

10

9

38.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

183

13

8

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami.
Korona rozpoczyna się na wys. 4 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami. Korona mocno zredukowana
(pozostały dwa konary).

8

Na wys. 2 m rozwidla się na dwa przewodniki,
między nimi ubytek (10x 20 cm) odsłaniający
rozkład kominowy. Powyżej martwica. W koronie
ślady po usuniętych konarach z martwicami.

39.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

181

152

9

9

40.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

150

8

6

Korona rozpoczyna się na wys. 2 m, w koronie
ślady po usuniętych i wyłamanych konarach z
martwicami o średnicach ok. 30 cm, częściowo
zabliźnione. Do pnia przybite deski pełniące rolę
dawnej ambony myśliwskiej. Wypróchnienie u
podstawy pnia.

41.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

42

5

3

Drzewo młode.

42.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

8

Na wys. 1 m martwica (30x40 cm), w koronie
ślady cięć z martwicami. Korona symetryczna. Na
pniu dziupla.

169

8
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Grusza dzika
(Pyrus pyraster L.)

43.

45, 49

8

5

Pień zredukowany do wysokości 1,2 m, z pnia
dwa odrośla przejmujące funkcje przewodników
(tzw. reiteraty). W miejscu redukcji pnia
martwica.

44.

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior L.)

49, 47

10

6

Pierwotnie drzewo z 6 pniami, pozostawiono
dwa. W miejscach cięć martwice. Korona
podkrzesana do wys. 6 m.

45.

Grusza dzika
(Pyrus pyraster L.)

112

11

9

Korona symetryczna z licznym suszem.

46.

Jabłoń domowa
(Malus domestica
Borkh.)

125

9

8

Korona symetryczna.

47.

Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna
Jacq.)

32, 22,
20, 35,
23, 25

6

5

Krzew

48.

Grusza dzika
(Pyrus pyraster L.)

85

8

6

Drzewo zdrowe

49.

Czereśnia ptasia
(Prunus avium L.)

66, 62

6

5

Drzewo zdrowe, korona symetryczna.

50.

Grusza dzika
(Pyrus pyraster L.)

44, 55

6

5

Korona symetryczna z licznym suszem.

51.

Grusza dzika
(Pyrus pyraster L.)

30, 47,
33, 38

6

4

Drzewo z czterema przewodnikami. Korona
symetryczna z licznym suszem.

52.

Grusza dzika
(Pyrus pyraster L.)

61, 90,
41

9

7

Grupa trzech drzew.

6. Rekomendacje, zalecenia
Przedmiotowa aleja jest obecnie w szczątkowym stanie zachowania. Rekomendowane są działania mające na celu
uzupełnienie historycznych nasadzeń nowymi. Poniżej przedstawiono przykładowe wymagania względem materiału
nasadzeniowego.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew:
-

dołki pod drzewa o głębokości 0,7 m i średnicy 0,7 m,

-

korzenie złamane i uszkodzone przed sadzeniem należy usunąć,

-

w przypadku sadzenia z odkrytym korzeniem dołki zaprawić ziemią urodzajną min. 3 klasy bonitacyjnej w
ilości 10 litrów na drzewko,

-

dołki należy zaprawić nawozem wieloskładnikowym (NPK) w ilości 100g/drzewko,

-

roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,

-

w przypadku sadzenia z odkrytym korzeniem korzenie drzew zasypywać sypką ziemią urodzajną, wolną od
chwastów, kamieni i kłączy, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę o średnicy 80 cm i podlać 10l
wody,

-

przed lub po sadzeniu wbić w dno dołu dwa drewniane paliki zapewniające stabilność posadzonemu drzewu,

-

drzewa należy przywiązać taśmą do palika tuż pod koroną,

-

długość palików musi wynosić min. 2,00 m (wbite na głębokość min. 40 cm), średnica palików – min. 6 cm,
paliki powinny być toczone.
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-

sadzonki należy zabezpieczyć osłonkami przed zgryzaniem przez zwierzynę płową.

A. Wymagania dotyczące sadzonek drzew:
Forma pienna (Pa), x2, na podkładce czereśnia ptasia, obwód pnia na wysokości 1 m: 4 - 6 cm, wysokość 1,5 m
(pojemnik lub goły korzeń żelowany). Gatunek drzew: czereśnia ptasia w odmianach (dostosowanych do lokalnych
warunków, uzgodniona z zamawiającym), ewentualnie inne drzewa owocowe (po uzgodnieniu z zamawiającym).
Materiał musi posiadać następujące cechy:
-

pączek szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany i nieuszkodzony,

-

przyrost ostatniego roku wyraźnie i prosto przedłuża przewodnik,

-

przewodnik dość prosty (strzałka ugięcia do 5 cm/1m),

-

pędy boczne korony drzewa równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie
w szkółce - odpowiednio dla gatunku,

-

starsze blizny na przewodniku dobrze zarośnięte,

-

system korzeniowy roślin z gołym korzeniem musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku
rośliny i sposobu uprawy, z dużą ilością włośników bez uszkodzeń mechanicznych, zmian chorobowych i
śladów żerowania szkodników, z zabliźnionymi ranami po szkółkowaniu, żelowany przed transportem,

-

niedopuszczalne rozwidlenia V-kształtne,

-

niedopuszczalne świeże cięcia korygujące,

-

niedopuszczalne uszkodzenia mechaniczne kory i przesuszone korzenie,

-

sadzonki na czas transportu należy zabezpieczyć przed przesuszeniem.

-

wskazane jest ściółkowanie posadzonych drzew ściółką organiczną np. kora, zrębki przez cały okres
gwarancji.

7. Dokumentacja fotograficzna wybranych drzew

Fot. 1 Południowy kraniec alei obsadzony
został topolami i jesionami.

Fot. 2 Jesion nr. 3, widoczna podkrzesana
korona.

Fot. 3 Wyłamany jeden z pni topoli nr 4.
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Fot. 4 Oprócz drzew występują krzewy.

Fot. 5 Czereśnia nr 34.

Fot. 6 Czereśnia nr 35.

Fot. 7 Martwica na pniu i konarach
czereśni nr 36

Fot. 8 Czereśnia nr 31.

Fot. 9 Czereśnia nr 38.

Fot.10 Grusza nr 50

Fot. 11 Czereśnia nr 49

Fot. 12 Grusza nr 48
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Fot. 13 Głóg jednoszyjkowy o numerze 47

Fot. 14 Jabłoń nr 46

Fot. 15 Grusza nr 45 i jabłoń nr 46

Fot. 16 Jesion nr 44

Fot. 17 Odrosty gruszy nr 43

Fot. 18 Czereśnia nr 42

Fot. 19 Młoda czereśnia o nr 41

Fot. 20 Jabłoń nr 33.

Fot. 21 Czereśnie nr 28 i 29
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Fot. 22 Czereśnia nr 28

Fot. 23 Czereśnia nr 34

Fot. 24 Czereśnia nr 37

Fot. 25. Czereśnia nr 24.

Fot. 26 Jesion nr 22

Fot. 27 Czereśnia nr 40.

Fot. 28 Widok na aleję.
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