PIELĘGNACJA ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU ORAZ
WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ
W ALEJACH W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA
TERENIE POWIATU RAWSKIEGO
Powiat Rawski w miesiącu listopadzie 2007r. podjął zadanie podniesienia estetyki i
ratowania sędziwego drzewostanu z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i wykonał pielęgnację zabytkowego drzewostanu
oraz dokonał nowych nasadzeń w alejach w ciągach dróg powiatowych, na terenie powiatu
rawskiego, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Drzewa, to nieodzowny element części środowiska człowieka, które swym pięknem
powinny nas cieszyć. Oddziaływują uspakajająco na nasz układ nerwowy, odpręŜają i regenerują
organizm. Chronią przed nadmiernymi upałami, hałasami, a takŜe wpływają na zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza i wzrost jego wilgotności. Dzięki zwielokrotnionej przez liście,
gałęzie i korę powierzchni drzewa zatrzymują pył i kurz, a takŜe ograniczają zapylenie wtórne.
Wydzielane przez nie substancje mają ogromny wpływ na procesy oddychania organizmów
Ŝywych, takich jak : zwierzęta, ludzie. Nietrudno jest zauwaŜyć, Ŝe na powierzchniach
pozbawionych roślinności, w tym drzew, przy niewielkich podmuchach wiatru powstają kłęby
kurzu.
Często zieleń nazywana jest „zielonymi płucami”, która nieustannie pochłania z atmosfery
ogromne ilości dwutlenku węgla oddając w zamian tlen.
Jedną z form wprowadzenia ochrony indywidualnej
tworu przyrody o szczególnej wartości krajobrazowej
oraz odznaczającej się indywidualnymi cechami,
wyróŜniającymi je wśród innych tworów, a w
szczególności sędziwych i okazałych rozmiarów drzew
jest uznanie ich za pomniki przyrody.
Takimi pomnikami przyrody na terenie powiatu
rawskiego są aleje lipowe zlokalizowane w ciągach
dróg powiatowych. Właściciel tych alei w określonym
przepisami prawem, obowiązany jest dbać o ich
zachowanie, a w szczególności :
- zabezpieczać przed zniszczeniami, uszkodzeniami,
dewastacją.
Na przestrzeni lat nastąpił ogromny przyrost masy tych drzew. Niesprzyjające warunki
klimatyczne (mrozy, silne wiatry), zła konserwacja drzew lub jej brak przez właścicieli
spowodowały wiele niekorzystnych efektów w starym zadrzewieniu.

1.NajdłuŜsza aleja lipowa o długości 1060 mb

rozpoczyna się w sąsiedztwie z drogą krajową Warszawa – Wrocław i ciągnie w kierunku
północno – zachodnim do skrzyŜowania dróg w śydomicach. Zlokalizowana jest w pasie drogi
powiatowej Nr 4111E Wałowice – Konopnica w m. śydomice.
Aleja ta składa się z lip drobno-i szerokolistnych
o obwodach pni 220 – 450 cm.
Powstała prawdopodobnie z czasem budowy dworu
i załoŜenia parku w pobliskiej miejscowości Konopnica
w roku około 1866.

Drzewostan ten łączył wsie śydomice i Konopnicę naleŜące wówczas do rodziny Majewskich.
Wiek drzew określa się na około 140 – 150 lat.

Usunięte martwe gałęzie i redukcje koron z pewnością poprawią estetykę drzew. Zabiegi te
zmniejszą prawdopodobieństwo złamania drzewa.

Wiązania typu BOA wzmocnią korony 2 lub 3
przewodnikowe przed zjawiskiem
rozpołowienia się.

Redukcja masy groŜącej spowodowana
koniecznością usunięcia szczątków
złamanego przewodnika.

Dla miłośników krajobrazu widok wytrzebionych mechaniczną piłą starych drzew, to objaw
barbarzyństwa. Nie wszystkie drzewa moŜna uratować. Te najbardziej zniszczone, chore
uszkodzone przez wyładowania atmosferyczne pioruny ,zagraŜające bezpieczeństwu ruchu
drogowego naleŜało usunąć.

Uzupełnienie luk w szpalerach
nowymi nasadzeniami sadzonką z
gatunku lip drobnolistnych..

2.Aleja lipowa w Babsku.
Aleja lipowa zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej Nr 4104E Biała Rawska – Babsk w
m. Babsk na odcinku o długości 280 m.
Aleja rozpoczyna się od przystanku
autobusowego przy wylocie drogi
krajowej Warszawa – Wrocław,
a kończy na wysokości cmentarza
zlokalizowanego po zachodniej
stronie drogi prowadzącej do m-ści
Biała Rawska.

Aleja składa się z lip drobnolistnych o obwodach pni od 180 cm do 440 cm. Wiek tych drzew
szacuje się na 150 – 160 lat. Aleja wiąŜe się z czasem budowy w XIX kościoła, plebani i dworu
w msc. Babsk.

Zmniejszenie ryzyka rozłamania drzew poprzez załoŜenie wiązań elastycznych typu BOA np. o
dwóch przewodach.

Dokonana redukcja koron i usunięcie martwych gałęzi z pewnością poprawi statykę drzew.

Uzupełnienie alei nowymi nasadzeniami.

3.Aleja zabytkowa w Grzymkowicach .
Aleja lipowa zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej Nr 4104E Piekarowo – Dańków –
- Biała Rawska w m-ści Grzymkowice na odcinku o długości 600mb.
Rozpoczyna się od skrzyŜowania z drogą Biała Rawska – Osuchów, biegnie wzdłuŜ drogi
powiatowej przez wieś Grzymkowice i kończy w połowie zabudowań tej wsi.

Wiek drzewostanu, lip drobnolistnych szacuje się na 150 – 170 lat.

Usunięty posusz w koronach i cięcia korygujące poprawią statykę drzew.

Dokonane cięcia
techniczne gałęzi
wchodzących w obrys
skrajni nie będą juŜ
stanowić zagroŜenia dla
cięŜarowego taboru
samochodowego.

ZałoŜone wiązania BOA nie pozwolą na rozłamanie się drzewa.

Drzewo w najgorszej kondycji zdrowotnej,
zamierające i nieperspektywiczne, stanowiące
zagroŜenie dla ruchu drogowego wycięto.

Nowe nasadzenia uzupełniające zapewnią
ciągłość szpaleru lipowego.

Opisane zabiegi na zabytkowym drzewostanie w alejach jak równieŜ dokonanie nasadzeń
uzupełniających w szpalerach wykonała firma :
Zakład Projektowania i Urządzania Zieleni oraz Prac Geologicznych
„DENDRO – GEO – SERVICE „ s.c. w Łodzi, ul. Górnicza 12 / 14
Prace te wykonano z duŜym wyczuciem i przestrzeganiem zasady ratowania drzewa kaŜdego z
osobna tj. podtrzymania go przy Ŝyciu.
Być moŜe dzięki takiej troskliwej opiece uda się im przeŜyć nawet kilkaset lat.
Drzewostan w alejach, jest waŜnym elementem estetycznym i ozdobą Powiatu Rawskiego.
Wykonane zabiegi korzystnie wpłyną na estetykę drzewostanu, a tym samym w istotny sposób
podniosą walory krajobrazowe okolic w powiecie.

