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I. DANE INFORMACYJNE : 

 

1. Podstawa opracowania: Inwentaryzacja  szaty roślinnej na terenie parku w Pokoju została 

wykonana na podstawie umowy   zawartej w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Gminą Pokój – 

Zamawiającym a PARK-M Pracownią Projektową Sp. z o.o. - Wykonawcą 

Inwestor : Gmina Pokój 

Wykonawca: PARK-M Pracownia Projektowa Sp. z o.o., 31-564 Kraków, Al. Pokoju 81 

Obiekt: Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

– park w Pokoju” 

 

II. DANE OGÓLNE: 

 

1. Materiały wyjściowe: 

Mapa zasadnicza w skali 1:500 

Inwentaryzacja dendrologiczna z okresu 2008/2009 

 

2. Przedmiot i cel opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja szaty roślinnej wraz gospodarką drzewostanem z 

wyłonieniem cennych drzew na terenie parku w Pokoju . Wykonana inwentaryzacja stanowi element 

wyjściowy i pomocniczy do wykonania projektu rewaloryzacji terenów parkowych w Pokoju, zgodnie 

z zawartą umową. 

Obiekt objęty inwentaryzacją położony jest na działkach: 221/18; 369/95; 359/125; 366/98 obręb 

Pokój, powiat namysłowski. 

 

III.  INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ 

 

1. OPIS OGÓLNY 

 

Teren opracowania położony jest w centrum miejscowości Pokój, zajmuje obszar ok. 45 ha, 

ograniczony ulicami Opolską, Wolności i Winna Góra. 
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Obszar parku podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

2. Inwentaryzacja szaty roślinnej - opis stanu istniejącego 

 

Na terenie opracowania, w okresie maj - lipiec 2016 r. przeprowadzona została szczegółowa 

inwentaryzacja istniejącego drzewostanu, z pomiarem parametrów dendrometrycznych oraz 

oględzinami stanu zdrowotnego drzew i krzewów. Jej wynikiem jest zestawienie tabelaryczne (Tab. 

1) oraz plansza graficzna (Rys. 1). 

Zestawienie tabelaryczne zawiera: 

- nazwę łacińską; 

- nazwę polską; 

- obwód pnia podany w [cm], mierzony na wys. 1,3 m, z dokładnością do 1 cm; 

- wysokość podaną w [m], mierzoną z dokładnością do 1 m ; 

- orientacyjną średnicę korony podaną w [m] ; 

- opis stanu drzewa; 

- zalecenia 

- uwagi. 

W celu zwiększenia czytelności zestawienia tabelarycznego i planszy graficznej, zastosowano 

zróżnicowanie zinwentaryzowanych drzew na trzy grupy: 

1. drzewa cenne, o wymiarach pomnikowych – oznaczono pogrubioną czcionką; 

2. pozostałe drzewa/krzewy – oznaczono normalną czcionką; 

3. Drzewa przewidziane do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny w ramach gospodarki 

istniejącym drzewostanem – oznaczono kolorem czerwonym; 

4. Drzewa przewidziane do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją w ramach gospodarki 

istniejącym drzewostanem - oznaczono kolorem niebieskim; 

 

Skład gatunkowy drzewostanu, z podziałem na starodrzew, drzewa młode i okazy pomnikowe 

przedstawia tabela zbiorcza: 
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nazwa łacińska nazwa polska Razem (szt) 

drzewa 

dojrzałe 

drzewa 

młode 

drzewa  

pomnikowe 

Abies alba jodła pospolita 74 12 62 1 

Abies concolor jodła jednobarwna 1 1 0 0 

Acer campestre klon polny 15 7 8 1 

Acer negundo klon jesionolistny 14 0 14 0 

Acer  

pensylvanicum klon pensylwański 20 0 20 0 

Acer platanoides klon pospolity 457 83 370 5 

Acer  

pseudoplatanus klon jawor 495 53 442 0 

Aesculus  

hippocastanum kasztanowiec biały 22 14 8 0 

Alnus glutinosa olsza czarna 339 155 184 6 

Betula pendula 

brzoza brodawko-

wata 831 106 727 0 

Carpinus betulus grab pospolity 1402 262 1140 12 

Castanea sativa kasztan jadalny 3 3 0 0 

Chamaecyparis  

pisifera cyprysik groszkowy 2 2 0 2 

Corylus colurna leszczyna turecka 1 1 0 0 

Fagus sylvatica buk pospolity 2229 839 1388 26 

Fagus sylvatica 

'Atropunicea' 

buk pospolity odm. 

purpurowa 3 1 2 0 

Fraxinus excelsior jesion wyniosły 85 40 45 3 

Juglans nigra orzech czarny 2 1 1 1 

Larix decidua modrzew europejski 53 37 16 0 

Liriodendron  

tulipifera 

tulipanowiec amery-

kański 1 1 0 1 
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Picea abies świerk pospolity 115 21 94 0 

Pinus strobus sosna wejmutka 205 147 57 3 

Pinus sylvestris sosna pospolita 716 631 85 1 

Platanus acerifolia platan klonolistny 2 2 0 0 

Populus alba topola biała 3 3 0 0 

Populus caprea wierzba iwa 2 0 2 0 

Populus tremula topola osika 203 46 157 0 

Prunus padus czeremcha pospolita 6 1 4 0 

Prunus serotina czeremcha późna 68 0 65 0 

Pseudotsuga  

menziesii daglezja zielona 111 67 44 7 

Quercus palustris dąb błotny 4 4 0 1 

Quercus robur dąb szypułkowy 2755 1947 810 133 

Quercus rubra dąb czerwony 696 330 366 2 

Robinia  

pseudoacacia robinia biała 785 157 628 0 

Salix alba wierzba biała 3 3 0 0 

Salix caprea wierzba iwa 13 3 10 0 

Salix fragilis wierzba krucha 1 1 0 0 

Sorbus aucuparia jarząb pospolity 16 0 16 0 

Taxus baccata cis pospolity 8 0 8 0 

Thuja occidentalis żywotnik zachodni 3 0 3 0 

Tilia cordata lipa drobnolistna 1950 438 1512 14 

Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 42 22 19 1 

Tsuga canadensis choina kanadyjska 2 0 2 0 

Ulmus glabra wiąz górski 14 1 13 0 

Ulmus laevis wiąz szypułkowy 29 3 25 0 

Ulmus minor wiąz polny 60 8 51 2 

  Razem: 13861 5453 8398 222 
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Warstwę podszytu, występującą na ok. 3/4 powierzchni parku tworzą głównie: bez czarny, 

jaśminowiec wonny, samosiewy i odrośla drzew - głownie klony, dęby, lokalnie grab, wierzba i 

czeremcha. 

 

Ogólny stan zdrowotny drzewostanu parkowego należy ocenić jako zadowalający lecz wymagający 

ciągłego monitorowania i podejmowania działań ochronnych. Poszczególne gatunki tworzące 

drzewostan wykazują dużą zmienność stanu zdrowotnego. Zaobserwowano objawy zamierania olszy 

czarnej, intensywne wydzielanie posuszu grubego przez dęby, oraz osłabienie żywotności i 

gwałtowne zamieranie buka („śluzotok buka”) oraz różaneczników. Przyczyną może być 

występowanie w glebie grzybów z rodzaju Phytophtora. 

 

Na inwentaryzowanym terenie odnotowano 222 egzemplarze drzew pomnikowych z czego 

większość to dąb szypułkowy (Quercus robur), w mniejszej liczbie buk pospolity (Fagus sylvatica), 

lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab pospolity (Carpinus betulus). Większą część stanowi 

drzewostan w młodym wieku. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano 840 egzemplarzy drzew 

i krzewów do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny.  

Na terenie inwestycji zinwentaryzowano drzewa i krzewy w 13927 pozycjach. Ogólny stan 

zadrzewienia wskazuje na konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu cięć 

sanitarnych. Zaplanowane zabiegi należy wykonać za pomocą sprzętu specjalistycznego (podnośnik 

koszowy, pilarki na wysięgniku) oraz wykorzystując techniki alpinistyczne. Wycinek wyznaczonych 

drzew należy dokonywać sekcyjnie, w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia zabudowań, jak 

i pozostających drzew sąsiednich. 

 

Prace mogą być jedynie prowadzone przez osoby do tego uprawnione, posiadające stosowne 

doświadczenie i wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

(Dz. U. Nr 150 poz. 1579). 
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Wszystkie drzewa przeznaczone do adaptacji należy na czas budowy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Konieczne jest owinięcie pni drzew miękką tkaniną, matą wiklinową 

lub specjalistyczną siatką z tworzywa sztucznego. Ponadto rośliny należy chronić przed 

uszkodzeniami termicznymi oraz zmianami warunków wegetacji wynikającymi ze zmiany poziomu 

gruntu, zagęszczenia gleby czy zmiany nawierzchni sąsiadującego z nimi terenu poprzez 

wykonywanie ciągów pieszych. W obrębie systemu korzeniowego niedopuszczalne jest składowanie 

materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby takich, jak np. cement, wapno, 

chemikalia, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe. W pobliżu istniejących drzew przeznaczonych 

do adaptacji należy przestrzegać następujących zasad podczas prowadzenia prac budowlanych: 

 zasięg prowadzonych prac musi być jak najmniejszy 

 czas trwania robót jak najkrótszy / szybka likwidacja szkód 

 

Ocena możliwości adaptacji. 

Ze względu na uczytelnienie historycznego układu oraz stan zdrowotny drzew (rany, defekty, ubytki, 

patogeny) i statyczny (uszkodzone korzenie, silnie uszkodzony pień, znaczne pochylenie, ryzyko dla 

otoczenia – kolizja) drzew, nie wszystkie nadają się do dalszej trwałej egzystencji.   

 

Szczegółowe dane dotyczące stanu zdrowotnego poszczególnych okazów drzewa zawiera tabela 

inwentaryzacyjna. 

 

IV. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

 

Gospodarka zielenią ma na celu kształtowanie i zapewnienie ładu czasowo-przestrzennego w 

drzewostanie, przy zachowaniu możliwie dużej bioróżnorodności. Zmienny stan poszczególnych 

drzew lub krzewów oraz zależności fitosocjologiczne, zmuszają do odejmowania jednoznacznych 

decyzji o losie konkretnych egzemplarzy roślin. 

Do usunięcia wyznaczono: 844 egzemplarze roślin ze względu na zły stan zdrowotny (m.in. rośliny, 

które są owocnikami grzybów, żerowiskiem owadów, zamierające, martwe, uszkodzone) o raz 1399 

egzemplarze roślin ze względu na kolizję z inwestycją.  
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W celu poprawy stanu zdrowotnego, a także poprawy bezpiecznego przebywania ludzi w parku, 

należy przeprowadzić w drzewostanie zabiegi pielęgnacyjno–konserwatorskie dokonując 

stosownych cięć i zabiegów, sugerując się kolumnami w tabeli gospodarki drzewostanem: „uwagi” i 

„zalecenia”. 

Zaleca się, aby drzewa i krzewy, które posiadają notatkę w kolumnie uwagi: posusz, posusz drobny, 

posusz gruby zostały poddane cięciom sanitarnym.  Cięcia te polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i 

konarów chorych, martwych oraz połamanych. Mają one poprawić stan sanitarny, w tym także 

zdrowotny drzew, poprawić bezpieczeństwo przebywania pod tymi drzewami. 

Cięcia korygujące należy zastosować przy egzemplarzach drzew i krzewów, które posiadają koronę 

zdeformowaną i asymetryczną. Jest to korekcja koron w celu niwelacji deformacji ich kształtu.  

Cięcia prześwietlające korony, których zadaniem jest poprawa warunków świetlnych, zmniejszenie 

wilgoci wewnątrz korony, co sprzyja asymilacji i pogarsza warunki rozwojowe grzybów. 

Cięcia częściowo redukujące koronę stosowane są dla zmniejszenia jej wymiarów, głownie dla 

nadania bezpiecznej statyki  drzewa.    

Cięcia formujące dotyczy przede wszystkim drzew w młodym wieku, u których należy formować 

właściwy pokrój korony. 

Zastosowanie wzmocnień mechanicznych dla pni i konarów, które zapobiegną złamaniom i 

rozłamaniom. Należy zastosować wiązania elastyczne opasowe. Zastosowanie wiązań do drzew w 

wielu przypadkach pozwala uniknąć przycinania ich koron. Przez zachowanie korony w istniejącym 

stanie lub niewiele skorygowanym zachowujemy jednocześnie charakterystyczny pokrój rośliny co 

jest bardzo ważne w przypadku drzew rosnących w zabytkowych założeniach ogrodowych.  

W części gdzie projektowane jest założenie w stylu francuskim należy usunąć rośliny tworzące 

warstwę podszytu. Pozwoli to na utworzenie parterów oraz trawników.   

 

Liczba roślin planowanych do usunięcia wynika z dążenia do wyselekcjonowania okazów w 

najlepszym stanie, które jako szkielet historycznej kompozycji, zostaną w procesie rewaloryzacji 

uzupełnione właściwymi nasadzeniami, stanowiącymi nie tylko ekwiwalent przyrodniczy, ale przede 

wszystkim nowy element kompozycyjny, podnoszący wartość społeczną, przyrodniczą i estetyczną 

założenia. Dodatkowo pozwolą wzmocnić program funkcjonalny i bioróżnorodność przez lepsze 

dopasowanie do warunków miejsca. 
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Wskazane jest z punku widzenia zarówno kulturowego jak i racjonalnej gospodarki drzewostanem 

odtworzenie dawnego systemu wodnego w parku. 

 

Pomniki przyrody, drzewa o cechach pomnikowych  

Łącznie wyszczególniono 210 drzew, które posiadają cechy pomnika przyrody oraz jeden pomnik 

przyrody (sosna wejmutka – Pinus strobus, nr inwentaryzacyjny 6572). 

Sosna wejmutka – Pinus strobus (nr inwentaryzacyjny 6572) rosnąca od ok. 200 lat; liczy: 529 cm w 

obwodzie pierśnicy (na wysokości 130 cm), 32 m wysokości, 16 m średnicy korony. Okaz ten jest 

najstarszy w Polsce. W 2001 roku została ona objęta ochroną jako pomnik przyrody. Drzewo wymaga 

zabiegów pielęgnacyjnych: m.in. cięcia sanitarne, usunięcie posuszu. Sosna ta ma gęstą koronę z 

odstającymi gałęziami. Sylwetka kilkuprzewodnikowa, korona z posuszem grubym około 30%.   

 

Tabela – drzewa o cechach pomnika przyrody – należy je zgłosić do Gminy w celu uznania ich za 

pomnik przyrody. 

nr nazwa łacińska nazwa polska obwód pnia (cm) 

3 Tilia cordata lipa drobnolistna 363         

5 Tilia cordata lipa drobnolistna 300         

7 Tilia cordata lipa drobnolistna 300         

11 Acer platanoides klon pospolity 254         

13 Acer platanoides klon pospolity 230         

91 Quercus rubra dąb czerwony 331         

115 Quercus robur dąb szypułkowy 341         

122 Quercus robur dąb szypułkowy 327         

138 Quercus palustris dąb błotny 361         

155 Acer campestre klon polny 275         

193 Tilia cordata lipa drobnolistna 312         

215 Quercus robur dąb szypułkowy 305         

232 Quercus robur dąb szypułkowy 313         

336 Quercus robur dąb szypułkowy 390         
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359 Quercus robur dąb szypułkowy 302         

361 Quercus rubra dąb czerwony 415         

363 Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 318         

366 
Chamaecyparis 

pisifera 
cyprysik groszkowy 151         

381 Quercus robur dąb szypułkowy 385         

382 Tilia cordata lipa drobnolistna 328         

383 Quercus robur dąb szypułkowy 300         

385 Quercus robur dąb szypułkowy 324         

427 Carpinus betulus grab pospolity 317 + 128     

430 Quercus robur dąb szypułkowy 323         

459 Fagus sylvatica buk pospolity 302         

480 Fagus sylvatica buk pospolity 360         

524 Quercus robur dąb szypułkowy 301         

526 Quercus robur dąb szypułkowy 352         

673 Quercus robur dąb szypułkowy 328         

679 Quercus robur dąb szypułkowy 336         

713 Tilia cordata lipa drobnolistna 380         

731 Carpinus betulus grab pospolity 212         

790 Quercus robur dąb szypułkowy 449         

802 Quercus robur dąb szypułkowy 318         

814 Quercus robur dąb szypułkowy 434         

818 Quercus robur dąb szypułkowy 368         

830 Quercus robur dąb szypułkowy 385         

879 Fagus sylvatica buk pospolity 351         

885 Quercus robur dąb szypułkowy 533         

892 Quercus robur dąb szypułkowy 372         

932 Quercus robur dąb szypułkowy 313         

942 Quercus robur dąb szypułkowy 312         
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963 Quercus robur dąb szypułkowy 327         

1027 Quercus robur dąb szypułkowy 379         

1122 Quercus robur dąb szypułkowy 336         

1235 Quercus robur dąb szypułkowy 315         

1358 Quercus robur dąb szypułkowy 420         

1371 Quercus robur dąb szypułkowy 326         

1376 Quercus robur dąb szypułkowy 342         

1379 Quercus robur dąb szypułkowy 301         

1387 Quercus robur dąb szypułkowy 308         

1446 Quercus robur dąb szypułkowy 363         

1448 Quercus robur dąb szypułkowy 325         

1462 Quercus robur dąb szypułkowy 335         

1464 Quercus robur dąb szypułkowy 337         

1469 Quercus robur dąb szypułkowy 346         

1500 Quercus robur dąb szypułkowy 315         

1519e Fagus sylvatica buk pospolity 527         

1529 Quercus robur dąb szypułkowy 302         

1577 Quercus robur dąb szypułkowy 304         

1587 Quercus robur dąb szypułkowy 369         

1614 Fagus sylvatica buk pospolity 346         

1618 Fagus sylvatica buk pospolity 334         

1624 Fagus sylvatica buk pospolity 317         

1632 Fagus sylvatica buk pospolity 304         

1671 Quercus robur dąb szypułkowy 397         

1734 Quercus robur dąb szypułkowy 314         

1735 Quercus robur dąb szypułkowy 305         

1848 Quercus robur dąb szypułkowy 337         

1865 Quercus robur dąb szypułkowy 327         

1998 Quercus robur dąb szypułkowy 451         
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2013 Quercus robur dąb szypułkowy 341         

2040 
Chamaecyparis 

pisifera 
cyprysik groszkowy 158         

2046 Quercus robur dąb szypułkowy 324         

2054 Fagus sylvatica buk pospolity 318         

2136 Quercus robur dąb szypułkowy 340         

2146 Quercus robur dąb szypułkowy 322         

2156 Quercus robur dąb szypułkowy 412         

2205 Quercus robur dąb szypułkowy 368         

2252 Fagus sylvatica buk pospolity 352 + 304 + 148 

2255 Quercus robur dąb szypułkowy 321         

2265 Quercus robur dąb szypułkowy 359         

2268 Quercus robur dąb szypułkowy 313         

2277 Fagus sylvatica buk pospolity 349 + 259 + 191 

2320 Fagus sylvatica buk pospolity 303         

2334 Quercus robur dąb szypułkowy 313         

2342 Quercus robur dąb szypułkowy 363         

2384 Fagus sylvatica buk pospolity 389         

2503 Quercus robur dąb szypułkowy 410         

2504 Quercus robur dąb szypułkowy 355         

2521 Quercus robur dąb szypułkowy 307         

2525 Quercus robur dąb szypułkowy 319         

2531 Quercus robur dąb szypułkowy 312         

2537 Quercus robur dąb szypułkowy 356         

2549 Quercus robur dąb szypułkowy 311         

2554 Pinus strobus sosna wejmutka 325         

2565 Quercus robur dąb szypułkowy 307         

2568 Carpinus betulus grab pospolity 222         

2628 Quercus robur dąb szypułkowy 350         
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2666 Quercus robur dąb szypułkowy 322         

2724 Alnus glutinosa olsza czarna 230         

2726 Alnus glutinosa olsza czarna 285 + 215     

2726a Quercus robur dąb szypułkowy 376         

2737 Alnus glutinosa olsza czarna 273 + 251     

2739 Carpinus betulus grab pospolity 234         

2746 Carpinus betulus grab pospolity 233         

2757 Fagus sylvatica buk pospolity 365         

2779 Quercus robur dąb szypułkowy 395         

2786 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 285         

2790 Quercus robur dąb szypułkowy 371         

2803 Alnus glutinosa olsza czarna 239 + 204     

2805 Alnus glutinosa olsza czarna 251         

2820 Fagus sylvatica buk pospolity 318         

2821 Quercus robur dąb szypułkowy 300         

2827 Carpinus betulus grab pospolity 205         

3018 Quercus robur dąb szypułkowy 348         

3026 Tilia cordata lipa drobnolistna 351         

3048 Quercus robur dąb szypułkowy 368         

3057 Tilia cordata lipa drobnolistna 351 + 232     

3129 Quercus robur dąb szypułkowy 315         

3137 Quercus robur dąb szypułkowy 371         

3185 Tilia cordata lipa drobnolistna 524         

3203 Tilia cordata lipa drobnolistna 322         

3234 Quercus robur dąb szypułkowy 323         

3250 Ulmus minor wiąz polny 247         

3393 Quercus robur dąb szypułkowy 330         

3421 Quercus robur dąb szypułkowy 327         

3546 Quercus robur dąb szypułkowy 315         
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3715 Fagus sylvatica buk pospolity 358         

3794 Tilia cordata lipa drobnolistna 452         

3807 Pinus sylvestris sosna pospolita 281         

4006 Pinus strobus sosna wejmutka 362         

4009 Quercus robur dąb szypułkowy 312         

4019 Quercus robur dąb szypułkowy 351         

4026 
Pseudotsuga 

menziesii 
daglezja zielona 287         

4072 Fagus sylvatica buk pospolity 304         

4080 Fagus sylvatica buk pospolity 301         

4446 Quercus robur dąb szypułkowy 338         

4447 Quercus robur dąb szypułkowy 392         

4491 Abies alba jodła pospolita 270         

4575 Fagus sylvatica buk pospolity 328         

4677 Quercus robur dąb szypułkowy 434         

4706 Quercus robur dąb szypułkowy 347         

4709 Quercus robur dąb szypułkowy 418         

4714 Quercus robur dąb szypułkowy 381         

4719 Quercus robur dąb szypułkowy 323         

4723 Quercus robur dąb szypułkowy 364         

4724 Tilia cordata lipa drobnolistna 396         

4732 Quercus robur dąb szypułkowy 335         

4860 Quercus robur dąb szypułkowy 312         

4880 Quercus robur dąb szypułkowy 413         

4906 Quercus robur dąb szypułkowy 452         

4924 Fagus sylvatica buk pospolity 334         

4929 Quercus robur dąb szypułkowy 328         

4976 Quercus robur dąb szypułkowy 304         

4988 Quercus robur dąb szypułkowy 323         
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5029 
Pseudotsuga 

menziesii 
daglezja zielona 256         

5034 Quercus robur dąb szypułkowy 354         

5038 Quercus robur dąb szypułkowy 334         

5105 
Pseudotsuga 

menziesii 
daglezja zielona 337         

5336 Quercus robur dąb szypułkowy 345         

5695 Quercus robur dąb szypułkowy 397         

5717 Quercus robur dąb szypułkowy 338         

5725 Quercus robur dąb szypułkowy 454         

5735 Carpinus betulus grab pospolity 221         

5751 Fagus sylvatica buk pospolity 376         

5793 Quercus robur dąb szypułkowy 317         

5857 Quercus robur dąb szypułkowy 368         

5858 Quercus robur dąb szypułkowy 346         

5866 Quercus robur dąb szypułkowy 460         

5896 Acer platanoides klon pospolity 225         

5925 Quercus robur dąb szypułkowy 316         

5981 Tilia cordata lipa drobnolistna 303 + 30 + 28+26+25  

5986 
Pseudotsuga 

menziesii 
daglezja zielona 260         

6011 
Pseudotsuga 

menziesii 
daglezja zielona 294         

6047 
Pseudotsuga 

menziesii 
daglezja zielona 302         

6058 Quercus robur dąb szypułkowy 416         

6073 Pseudotsuga daglezja zielona 261         
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menziesii 

6077 Quercus robur dąb szypułkowy 308         

6118 Quercus robur dąb szypułkowy 355         

6119 Quercus robur dąb szypułkowy 321         

6130 Fagus sylvatica buk pospolity 339         

6140 Quercus robur dąb szypułkowy 369         

6449 Fagus sylvatica buk pospolity 313         

6811 Quercus robur dąb szypułkowy 365         

6842 Quercus robur dąb szypułkowy 380         

6909 Fagus sylvatica buk pospolity 358         

6910 Quercus robur dąb szypułkowy 375         

6917 Quercus robur dąb szypułkowy 430         

6922 Quercus robur dąb szypułkowy 424         

6923 
Liriodendron 

tulipifera 
tulipanowiec amerykański 217         

6942 Fagus sylvatica buk pospolity 375         

7320 Quercus robur dąb szypułkowy 349         

7334 Quercus robur dąb szypułkowy 307         

7422 Quercus robur dąb szypułkowy 392 + 230     

7445 Quercus robur dąb szypułkowy 467         

7515 Tilia cordata lipa drobnolistna 316         

7854 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 273         

7947 Acer platanoides klon pospolity 352         

7965 Alnus glutinosa olsza czarna 259         

7966 Ulmus minor wiąz polny 243         

7969 Quercus robur dąb szypułkowy 447         

8158 Carpinus betulus grab pospolity 218         

8239 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 269 + 122     

8263 Quercus robur dąb szypułkowy 323         
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8352 Juglans nigra orzech czarny 299         

8364 Carpinus betulus grab pospolity 230         

8367 Carpinus betulus grab pospolity 240         

8368 Carpinus betulus grab pospolity 275         

8497 Carpinus betulus grab pospolity 202         

 

 

Warunki wykonywania prac w ramach gospodarki drzewostanem 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w POZWOLENIU nr 820/N/2016 

z dnia 12.10.2016 r. OWKZ w Opolu, znak ZN.5146.91.2016.MO, w szczególności należy wykonać i 

przedłożyć OWKZ do uzgodnienia ekspertyzę dendrologiczną i szczegółowy program prac 

konserwatorskich w obrębie pomnika przyrody – sosny wejmutki. 
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TAB. 1 - INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANE
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