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LP. Aktualna fotografia Nazwa łacińska / polska 
Pozycja 

Szer. 
51°3’ 

Poz. 
Dłu. 

16°52’ 

Pień 
Obw(m) 

Korona 
Fi(m) 

Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

1 

 

Platanus x hispanica /Platan 
klonolistny 

 
Wysokość do 35m 

Średnica pnia do 1,2m 
 

Drzewo o szerokiej rozłożystej koronie. 
Pień zwykle niski, gruby, często od 

ziemi rozdziela się na kilka potężnych 
konarów. Roślina jednopienna. Owoce 
- owłosione orzeszki, zebrane w gęste, 
główkowate owocostany 2 cm średnicy 
na długich szypułkach. Rozpadają się 

późną jesienią lub zimą. 
 Dobrze znosi przesadzanie i 

przycinanie (może być odmładzany). 
W maju i czerwcu liście platana są 

często uszkadzane przez grzyb 
Gleosporum nervisequum, który 

powoduje ich opadanie. 

175 677 4 15 1 
Gałąź do podparcia 

Założyć obejmę stalową 

2 

 

173 680 4 25 3 
Gałąź do podparcia 

Założyć obejmę stalową 



2 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

3 

 

Ulmus laevis / Wiąz szypułkowy 
 

Wysokość do 35-40m 
Średnica pnia do 1,5m 

 

Drzewo o szerokiej, kopulastej lub 
pucharowato rozszerzonej koronie. Pień 

jest prosty, u drzew wolno stojących 
często bywa nisko rozdzielony na kilka 

odnóg o dość sporych rozmiarach. 
Kwitnie od marca do kwietnia. Kwiaty 
na długich, zwisających szypułkach.  

Owoce - spłaszczone orzeszki -
niewielkie, gęsto i drobno orzęsione z 
orzeszkiem pośrodku, zwisające na 
szypułkach. Dojrzewają w maju – 

czerwcu, szybko opadają z drzewa i 
wkrótce kiełkują. Wiąz jest wymagający 

w stosunku do gleby. 

171 677 0,9 6 4  

4 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

166 69 1,2 6 2 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

5 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku.  

165 683 1 5 2 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

6 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

170 688 2x0,9 12 5 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

7 

 

Fagus sylvatica / Buk pospolity 
 

Wysokość do 25-30m (wyjątki 45m) 
 

Korona u młodszych drzew smukła, u 
starszych gęsta, szeroka, nisko 
osadzona. Kora cienka, gładka, 

popielatoszara. Z wiekiem staje się 
nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa 

spękana i nie łuszczy się. Kwiaty 
męskie zebrane w pęczki zwisające na 

długich osadkach. Kwiaty żeńskie 
zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę 
dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę. Owoce trójgraniaste, 
brązowe orzeszki (ok. 2cm) nazywane 
bukwią z miękko owłosioną, zdrewniałą 

torebką pękającą na drzewie.  

174 685 3x0,6 12 3 
1 pień do wycięcia 

Gałęzie do przycięcia 

8 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

175 693 2x0,8 12 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

9 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

174 695 0,8 14 3 - 

10 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

175 705 1,2 12 4 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

11 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

174 695 1,8 10 2 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

12 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

169 705 0,5 4 5 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

13 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

167 708 1,8 20 3 Gałęzie do przycięcia 

14 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

166 719 0,5 6 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

15 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

160 731 0,5 6 4 - 

16 

 

Carya cordiformis / Orzesznik gorzki 
 

Wysokość do 30m 
 

Pień jest długi i mało zbieżysty, 
rozgałęzia się u okazów rosnących 

wewnątrz lasu dopiero od 3/4 
wysokości. Korona jest zwykle dość 
szeroko, zaokrąglona na szczycie, 

najszersza powyżej połowy wysokości. 
Kora jest gęsto spękana. Starsze 

drzewa mają ją bardziej postrzępioną, 

młode gładką jasnoszarą. Kwiaty męskie 

zebrane w zielone kotki, kwiaty żeńskie 

żółtawe.Zakwitają po rozwinięciu liści w 
okresie od kwietnia do maja. Owoce -  

małe pestkowce, w zarysie okrągłe o 
średnicy około 25 mm, jadalne, lecz 

mają gorzki smak. 

159 732 0,4 4 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

17 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 
Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 

grube konary. Kwiaty 
Motylkowe, białe z żółtą plamką na 

żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 
tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

161 738 1,2 10 2 Gałęzie do podparcia 

18 

 

161 738 1,2 12 2 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

19 

 

Acer pseudoplatanus/ Klon jawor 
 

Wysokość do 30m 
 

Korona drzewa szeoka, wysoko 
osadzona. Pień prosty, kora szara, 

początkowo gładka, potem żłobiona i 
łuszcząca się. Kwiaty żółtawozielone, 

zebrane w zwisające wiechy 
przypominające grona. Kwitnie w maju, 

po rozwinięciu liści. Owoce 
kuliste orzeszki, skrzydełka rozwarte 

pod kątem ostrym. Dojrzewają we 
wrześniu i październiku. Lubi glebę 

wilgotną i głęboką. 

160 735 1,6 20 3 Gałęzie do przycięcia 

20 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

159 735 1,2 12 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

21 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

157 734 1,1 12 4 - 

22 

 

155 734 1,8 16 3 Gałąź do usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

23 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

153 733 0,4 6 4 - 

24 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

151 729 0,5 8 3 Gałąź do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

25 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

149 729 0,5 6 4 - 

26 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

147 724 0,4 4 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

27 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

147 724 0,5 6 4 - 

28 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

142 725 0,4 4 4 - 



15 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

29 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy.  

155 724 0,4 6 4 - 

30 

 

 155 711 1,4   
Gałąź do usunięcia 

Pień do pozostawienia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

31 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

161 702 1 10 3 Gałąź do podparcia 

32 

 

161 702 1 10 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

33 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

165 703 6x1,2 24 3 - 

34 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

159 695 0,6 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

35 

 

Acer pseudoplatanus/ Klon jawor 
 

Wysokość do 30m 
 

Korona drzewa szeoka, wysoko 
osadzona. Pień prosty, kora szara, 

początkowo gładka, potem żłobiona i 
łuszcząca się. Kwiaty żółtawozielone, 

zebrane w zwisające wiechy 
przypominające grona. Kwitnie w maju, 

po rozwinięciu liści. Owoce 
kuliste orzeszki, skrzydełka rozwarte 

pod kątem ostrym. Dojrzewają we 
wrześniu i październiku. Lubi glebę 

wilgotną i głęboką. 

162 694 0,4 10 4 - 

36 

 

162 693 0,4 10 4 - 



19 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

37 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

171 689 0,4 8 4 Gałęzie do przycięcia 

38 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

163 690 1,2 8 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

39 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

159 677 2,2 20 2 - 

40 

 

Prunus padus / Czeremcha 
pospolita 

 

Wysokość drzewa do 15m 
Wysokość krzewu 0,5-4m 

 

Ma szeroką, jajowatą koronę i zwisające 
gałęzie. Roślina łatwo wytwarza pędy 
odroślowe, tworząc formę krzewiastą. 
Pień często rozrasta się na wiele pni. 

Kora ciemnobrązowa do czarniawej, po 
roztarciu wydziela nieprzyjemny zapach, 

zbliżony do migdałów. Kwiaty 
białe, pachnące. Zebrane są w 

zwisający kwiatostan – grono o długości 
do 15 cm. Kwitnie w kwietniu i w maju. 
Owoce kuliste, czarne, słodko-gorzkie 
pestkowce wielkości grochu. Średnica 

ok. 8 mm. Po rozgnieceniu lepkie. 

161 674 0,4 4 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

41 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

166 675 2x0,5 12 4 - 

42 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

168 675 1 12 3 Gałąź do podparcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

43 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 
Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 

grube konary. Kwiaty 
Motylkowe, białe z żółtą plamką na 

żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 
tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

168 664 1,4 14 3 Założyć obejmę stalową 

44 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

165 665 0,6 10 4 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

45 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

161 649 2x0,5 10 4 - 

46 

 

159 650 0,8 10 2 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

47 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

159 651 0,5 8 4 - 

48 

 

Fagus sylvatica / Buk pospolity 
 

Wysokość do 25-30m (wyjątki 45m) 
 

Korona u młodszych drzew smukła, u 
starszych gęsta, szeroka, nisko 
osadzona. Kora cienka, gładka, 

popielatoszara. Z wiekiem staje się 
nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa 

spękana i nie łuszczy się. Kwiaty 
męskie zebrane w pęczki zwisające na 

długich osadkach. Kwiaty żeńskie 
zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę 
dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę. Owoce trójgraniaste, 
brązowe orzeszki (ok. 2cm) nazywane 
bukwią z miękko owłosioną, zdrewniałą 

torebką pękającą na drzewie. 

159 652 0,6 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

49 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

152 660 0,5 4 4 - 

50 

 

Crataegus monogyna/ Głóg 
jednoszyjkowy 

 

Wysokość do 6-8m 
 

W pokroju niskie drzewo lub krzew. 
Drzewo ma silnie zdrewniałe cierniste 

gałęzie. Kwiaty zebrane w podbaldachy. 
są koloru biało-kremowego. Kwitnie w 
okresie od maja do czerwca. Owoce 
kuliste o średnicy 7–10 mm z jedną 

pestką, o barwie od jasnokoralowej do 
ciemnobrunatnej. Owoce dojrzewają w 

okresie sierpień – październik. 
 

152 660 0,4 4 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

51 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

152 659 0,8 8 4 - 

52 

 

Fagus sylvatica / Buk pospolity 
 

Wysokość do 25-30m (wyjątki 45m) 
 

Korona u młodszych drzew smukła, u 
starszych gęsta, szeroka, nisko 
osadzona. Kora cienka, gładka, 

popielatoszara. Z wiekiem staje się 
nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa 

spękana i nie łuszczy się. Kwiaty 
męskie zebrane w pęczki zwisające na 

długich osadkach. Kwiaty żeńskie 
zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę 
dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę. Owoce trójgraniaste, 
brązowe orzeszki (ok. 2cm) nazywane 
bukwią z miękko owłosioną, zdrewniałą 

torebką pękającą na drzewie. 

153 659 0,6 8 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

53 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

169 654 0,5 8 4 - 

54 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

161 647 0,6 10 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

55 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

163 648 2x0,3 8 4 - 

56 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

164 647 0,5 6 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

57 

 

Fagus sylvatica / Buk pospolity 
 

Wysokość do 25-30m (wyjątki 45m) 
 

Korona u młodszych drzew smukła, u 
starszych gęsta, szeroka, nisko 
osadzona. Kora cienka, gładka, 

popielatoszara. Z wiekiem staje się 
nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa 

spękana i nie łuszczy się. Kwiaty 
męskie zebrane w pęczki zwisające na 

długich osadkach. Kwiaty żeńskie 
zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę 
dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę. Owoce trójgraniaste, 
brązowe orzeszki (ok. 2cm) nazywane 
bukwią z miękko owłosioną, zdrewniałą 

torebką pękającą na drzewie. 

162 646 0,6 10 3 Gałęzie do przycięcia 

58 

 

153 648 0,8 10 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

59 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

153 647 3x0,4 12 4 - 

60 

 

154 634 0,5 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

61 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

 

158 632 2,2 20 3 Gałęzie do przycięcia 

62 

 

157 624 1,2 12 4 Gałęzie do przycięcia 

63 157 624 1,2 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

64 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

160 619 1,2 10 4 - 

65 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 

Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

165 617 1,2 12 2 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

66 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

157 677 1,8 12 4 Gałęzie do przycięcia 

67 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

159 683 1,5 12 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

68 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

156 682 1,5 12 3 - 

69 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

151 684 2 12 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

70 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

157 682 2 18 3 - 

71 

 

154 687 0,5 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

72 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

151 695 0,6 8 3 - 

73 

 

Acer pseudoplatanus/ Klon jawor 
 

Wysokość do 30m 
 

Korona drzewa szeoka, wysoko 
osadzona. Pień prosty, kora szara, 

początkowo gładka, potem żłobiona i 
łuszcząca się. Kwiaty żółtawozielone, 

zebrane w zwisające wiechy 
przypominające grona. Kwitnie w maju, 

po rozwinięciu liści. Owoce 
kuliste orzeszki, skrzydełka rozwarte 

pod kątem ostrym. Dojrzewają we 
wrześniu i październiku. Lubi glebę 

wilgotną i głęboką. 

149 686 0,3 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

74 

 

Acer pseudoplatanus/ Klon jawor 
 

Wysokość do 30m 
 

Korona drzewa szeoka, wysoko 
osadzona. Pień prosty, kora szara, 

początkowo gładka, potem żłobiona i 
łuszcząca się. Kwiaty żółtawozielone, 

zebrane w zwisające wiechy 
przypominające grona. Kwitnie w maju, 

po rozwinięciu liści. Owoce 
kuliste orzeszki, skrzydełka rozwarte 

pod kątem ostrym. Dojrzewają we 
wrześniu i październiku. Lubi glebę 

wilgotną i głęboką. 

144 685 0,5 6 4 - 

75 

 

146 681 0,7 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

76 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

146 682 1,2 12 3 - 

77 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

146 681 3 22 4 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

78 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

146 683 0,7 10 4 - 

79 

 

144 683 0,7 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

80 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

144 683 0,7 10 4 - 

81 

 

Populus nigra/ Topola czarna 141 678 2,2 15 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

82 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

147 681 2 10 4 - 

83 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

84 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

141 678 1,2 15 4 - 

85 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

143 683 2x1 25 4 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

86 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

135 681 0,4 6 4 - 

87 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

126 681 0,5 12 3 - 



44 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

88 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

125 682 0,4 8 4 - 

89 

 

129 684 1,2 20 3 - 



45 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

90 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

126 687 0,8 20 3 - 

91 

 

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

132 693 0,7 12 3 - 



46 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

92 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

121 674 0,7 12 3 - 

93 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

108 683 2 20 3 - 



47 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

94 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

107 690 1,6 18 3 - 

95 

 

Populus alba/ Topola biała 108 690 1,8 10 4 - 



48 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

96 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

111 694 1,2 8 4 - 

97 

 

111 695 1,2 12 4 Gałęzie do przycięcia 



49 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

98 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

117 703 1,2 12 4 - 

99 

 

114 702 1 14 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

100 

 

Fagus sylvatica / Buk pospolity 
 

Wysokość do 25-30m (wyjątki 45m) 
 

Korona u młodszych drzew smukła, u 
starszych gęsta, szeroka, nisko 
osadzona. Kora cienka, gładka, 

popielatoszara. Z wiekiem staje się 
nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa 

spękana i nie łuszczy się. Kwiaty 
męskie zebrane w pęczki zwisające na 

długich osadkach. Kwiaty żeńskie 
zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę 
dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę. Owoce trójgraniaste, 
brązowe orzeszki (ok. 2cm) nazywane 
bukwią z miękko owłosioną, zdrewniałą 

torebką pękającą na drzewie. 

105 702 1,6 14 4 - 

101 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

104 693 0,6 10 3 - 



51 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

102 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

106 682 4x1 20 3 Gałęzie do przycięcia 

103 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

106 676 0,8 15 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

104 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

102 681 2x0,8 20 4 - 

105 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

103 677 0,4 8 4 - 



53 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

106 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

101 679 0,5 6 3 Gałęzie do przycięcia 

107 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

102 666 2 20 2 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

108 

 

Acer platanoides / Klon pospolity  
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

97 665 0,8 12 4 - 

109 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

96 672 1 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

110 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

97 677 1 12 3 - 

111  

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

90 680 1,6 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

112 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

91 680 2 15 4 Gałąź do usunięcia 

113 

 

Platanus x hispanica /Platan 
klonolistny 

 
Wysokość do 35m 

Średnica pnia do 1,2m 
 

Drzewo o szerokiej rozłożystej koronie. 
Pień zwykle niski, gruby, często od 

ziemi rozdziela się na kilka potężnych 
konarów. Roślina jednopienna. Owoce 
- owłosione orzeszki, zebrane w gęste, 
główkowate owocostany 2 cm średnicy 
na długich szypułkach. Rozpadają się 

późną jesienią lub zimą. 
 Dobrze znosi przesadzanie i 

przycinanie (może być odmładzany). 
W maju i czerwcu liście platana są 

często uszkadzane przez grzyb 
Gleosporum nervisequum, który 

powoduje ich opadanie. 

90 70 2,2 20 4 
Gałąź do podparcia od 
strony drzewa nr 112 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

114 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

84 672 1,6 16 4 Gałąź do usunięcia 

115 

 

Populus alba/ Topola biała 81 678 2 18 3 
Pień stary omszony, 
Gałąź do usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

116 

 

Populus alba/ Topola biała 78 671 1,2 10 2 - 

117 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

79 671 1 12 2 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

118  

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

88 666 1,6 15 2 
Gałęzie do przycięcia 

Suche gałęzie do 
usunięcia 

119 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

88 678 1,2 15 3 Gałęzie do przycięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

120  

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

92 664 0,6 10 4 - 

121  

Acer negundo / Klon jesionolistny 
 

Wysokość do 10-15m (20m) 
 

Drzewo o szerokiej  i nieregularnej 
koronie. Pień zwykle krzywy pokryty 
naroślami. Kruche gałęzie są często 

łamane przez wiatry lub śnieg. Kwiaty 
rozdzielnopłciowe (gatunek dwupienny) 
- męskie kwiaty mają kształt wiszących 

pęczków, żeńskie zebrane w grona. 
Owocem jest jednostronnie oskrzydlony 

orzeszek, który na roślinie połączony 
jest symetrycznie z drugim. Najlepiej 

rośnie w mieszanych lasach liściastych 
rosnących na żyznych, wilgotnych 

glebach. Bardzo odporny na suszę, 
zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. 

92 660 0,8 10 2 

Gałęzie do przycięcia 
Do podparcia, pień 

znacznie odchylony w 
stronę  drzewa nr 107 
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122 

 

Quercus robur/ Dąb szypułkowy 97 650 2 20 4 
Gałąź  do podparcia 

Suche gałęzie do 
usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

123 

 

Quercus robur/ Dąb szypułkowy 96 652 3 20 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

124 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

98 655 0,8 12 3 
Pozostawić rosnące 

przy poz.  124 krzewy 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

125 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

79 660 0,4 10 4 - 

126 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

79 662 0,2 i 0,4 10 3 
Dwa pnie z częścią do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

127 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

81 658 1,8 18 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

128 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

77 651 0,4 8 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

129 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

73 651 0,4 8 3 - 

130 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

67 666 2,4 22 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

131 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

69 668 1,8 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

132 

 

67 666 2 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

-  
Corylus avellana / grupa leszczyn 

posp. 
69 667    pozostawić 

133 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

68 667 1,8 18 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

134 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

71 691 1,2 15 4 - 

135 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

68 691 2,4 20 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

136  

 
Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

63 694 2 12 3 - 

137 

 

Populus alba/ Topola biała 65 694 3 5 4 

Zarośnięta bluszczem i 
spróchniała część 

drzewa, obok rosnie 
akacja oraz klon do 

zachowania 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

138 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

59 689 1,2 20 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

139 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

56 682 0,4 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

140 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

69 672 3 5 2 
Spróchniały pień z 

odrostami wys. Ok 5 m 

141 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

66 680 0,45 14 5 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

142 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

67 681 0,3 4 4 - 

143 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

68 682 2x 0,45 17 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

144 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

58 664 1 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

145 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

54 677 0,5 8 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

146 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

41 673 1,8 18 4 - 

147 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

61 698 1 14 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

148 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

55 696 2 20 4 - 

149 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

47 689 2 20 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

150 

 

Ulmus minor / wiąz polny 43 684 0,6 10 2 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

151 

 

Ulmus minor / wiąz polny 41 680 0,6 10 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

152 

 

Ulmus minor / wiąz polny 41 679 0,8 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

153 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

44 692 1,2 10 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

154 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

40 693 2 14 3 - 

155 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

36 688 2,2 18 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

156  

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

34 691 1,6 9 3 - 

157  

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

34 692 1 8 2 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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158  

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

34 691 1,4 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

159  Quercus robur/ Dąb szypułkowy 32 690 2,5 22 3 - 

160  Ulmus minor / wiąz polny 26 691 0,8 10 3  
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

161 

 

Ulmus minor / wiąz polny 25 689 0,4 10 3 - 

162  Ulmus minor / wiąz polny 25 689 0,4 10 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

163  

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

26 684 1 18 4 - 

164  

Fagus sylvatica / Buk pospolity 
 

Wysokość do 25-30m (wyjątki 45m) 
 

Korona u młodszych drzew smukła, u 
starszych gęsta, szeroka, nisko 
osadzona. Kora cienka, gładka, 

popielatoszara. Z wiekiem staje się 
nieco szorstka, nigdy jednak nie bywa 

spękana i nie łuszczy się. Kwiaty 
męskie zebrane w pęczki zwisające na 

długich osadkach. Kwiaty żeńskie 
zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę 
dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę. Owoce trójgraniaste, 
brązowe orzeszki (ok. 2cm) nazywane 
bukwią z miękko owłosioną, zdrewniałą 

torebką pękającą na drzewie. 

29 685 0,1 1 5 - 



84 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

165 

 

Ulmus minor / wiąz polny 28 684 0,8 15 3 - 

166  Ulmus minor / wiąz polny 26 686 0,4 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

167  

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

25 683 1 12 4 - 

168  25 683 1 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

169 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

25 679 1 12 4 - 

170  25 678 0,8 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

171 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

24 675 0,8 8 4 - 

172 24 674 0,8 8 4 - 

173 23 673 0,8 8 4 - 

174 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

21 673 0,8 8 3 
Na wysokości ok 8 m 

odbicie pnia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

175 

 

Ulmus minor / wiąz polny 21 669 0,8 8 4 - 

176  

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

24 669 2,2 16 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

177 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

23 665 2 12 3 Gałąź do podparcia 

178 

 

18 661 2 12 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

179  

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

18 660 2,5 20 4 - 

180 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

25 664 1 10 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

181 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

23 660 1,2 12 4 - 

182 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

23 660 1,2 12 4 - 

183 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 

23 660 0,9 12 4 - 
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zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 
ciemna, ziemista z siatkowatym 

wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

184 

 

Salix alba / Wierzba biała 23 643 2,5 30 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

185 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

23 643 2x0,5 18 4 - 

186 

 

24 647 1,2 18 4 
Znacznie pochylony do 

granicy działki 



94 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

187 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

28 649 0,4 14 3 - 

188  

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

30 652 0,4 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

189 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

30 658 2,4 20 3 - 

190 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

29 658 1,8 22 3 Porośnięty bluszczem 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

191 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

29 657 1,8 22 3 Porośnięty bluszczem 

192 

 

Ulmus minor / wiąz polny 35 672 1 14 3 Porośnięty bluszczem 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

193 

 

Ulmus minor / wiąz polny 36 658 0,9 15 3 - 

194 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

  0,9 16 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

195 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 3 30 4 Porośnięty bluszczem 

196 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,2 15 3 
Porośnięty bluszczem 

Suche gałęzie do 
usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

197 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,2 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

198 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 3 20 3 Porośnięty bluszczem 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

199 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 3 30 4 
Porośnięty bluszczem 

pień u podstawy szer. 5 
m 

200 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,9 18 4 
Znacznie pochylony w 
strone granicy działki 



101 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

201 

 

Ulmus minor / wiąz polny 
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,4 18 4 - 

202 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 3 30 4 
Pień u podstawy szer. 6 

m 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

203 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,6 10 4 - 

204  
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,35 6 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

205  

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,6 6 4 - 

206 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 

Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 14 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

207 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 28 4 - 

208 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,45 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

209 

 

Crataegus monogyna/ Głóg 
jednoszyjkowy 

 

Wysokość do 6-8m 
 

W pokroju niskie drzewo lub krzew. 
Drzewo ma silnie zdrewniałe cierniste 

gałęzie. Kwiaty zebrane w podbaldachy. 
są koloru biało-kremowego. Kwitnie w 
okresie od maja do czerwca. Owoce 
kuliste o średnicy 7–10 mm z jedną 

pestką, o barwie od jasnokoralowej do 
ciemnobrunatnej. Owoce dojrzewają w 

okresie sierpień – październik. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,35 8 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

210 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,5 20 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

211 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,5 15 3 - 

212 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,2 20 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

213 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,2 22 4 - 

214 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 20 3 
Pień przełamany na wys 

80 cm 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

215 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 4x0,25 15 4 - 

216 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
 Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,4 14 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

217  

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,4 14 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

218 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

219 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,5 25 3 Pień u podstawy 4 m 

220 

 

  0,5 10 4 - 

221   0,9 18 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

222 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,8 20 2 Porośnięty bluszczem 

223 

 

Ulmus minor / wiąz polny 
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,45 5 6 - 
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224 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 10 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 



113 
 

LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

225 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,7 10 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

226 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 
Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 

grube konary. Kwiaty 
Motylkowe, białe z żółtą plamką na 

żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 
tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,4 8 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

227 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 25 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

228 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 3 30 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

229 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,8 10 2 - 

230 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 18 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

231 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5  0,9 18 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

232 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 
0,45 i 
1,4 

18 2 
owocniki grzybów, slady 

żerowania owadów 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

233 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 25 3 - 

234  

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 14 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

235 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,7 10 3 - 

236 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,4 15 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

237 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

238  

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,2 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

239 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,9 18 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

240  

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

241 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,9 20 3 - 

242 

 

Chamaecyparis pisifera/ Cyprysik 
groszkowy 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,9 8 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

243 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,2 20 3 - 

244 

 

Crataegus monogyna/ Głóg 
jednoszyjkowy 

 

Wysokość do 6-8m 
 

W pokroju niskie drzewo lub krzew. 
Drzewo ma silnie zdrewniałe cierniste 

gałęzie. Kwiaty zebrane w podbaldachy. 
są koloru biało-kremowego. Kwitnie w 
okresie od maja do czerwca. Owoce 
kuliste o średnicy 7–10 mm z jedną 

pestką, o barwie od jasnokoralowej do 
ciemnobrunatnej. Owoce dojrzewają w 

okresie sierpień – październik. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,45 8 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

245 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

  0,9 15 3 - 

246 
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,2 15 3 - 

247 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 15 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

248 

 

Populus nigra/ Topola czarna 
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 35 4 - 

249 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,9 15 4 - 

250   0,9 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

251 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,5 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

252 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 18 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

253 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,9 15 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

254 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 4 30 3 
Częściowo spróchniałe, 
owocniki grzybów, slady 

żerowania owadów 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

255 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2,4 25 3 
Dolne odrosty do 

wycięcia 

256 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1 20 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

257 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1 18 4 - 

258 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,7 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

259 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,6 10 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

260   0,6 10 4 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

261 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,35 8 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

262 

 

Aesculus hippocastanum / 
Kasztanowiec zwyczajny 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo to ma gęstą, kopulastą lub 
niemal cylindryczną koronę. Kora 

starszych pni łuszczy się tafelkowato. 
Kwiaty - płatki białe z żółtymi lub 
czerwonymi plamkami u nasady. 
Zebrane w gęste, wiechowate, 

wzniesione kwiatostany o długości do 
30 cm. Kwitnienie w maju. Owoce 
nazywane kasztanami - kolczaste 

torebki o średnicy do 6 cm, zawierające 
1-3 nasion. Owocuje we wrześniu i 

październiku. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1 12 3 
Suche gałęzie do 

usunięcia 

263 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

264 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 i 0,3 20 4 - 

265 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

266 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 5 4 - 

267   0,7 5 4 - 

268 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 15 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

269 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 15 4 - 

270 

 

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1 15 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

271 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 10 4 - 

272 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

273 

 

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosły 
 

Wysokość do 30m 
 

Pokrój o jajowato stożkowej koronie. 
Pień często rozwidlony. Kora u młodych 
drzew gładka, jasno-zielonkawo- szara, 

u starszych spękana, szorstka, 
ciemnobrązowa. Kwiaty 

wyrastają z pąków bocznych 
zeszłorocznych pędów, tworząc wiechę. 

Kwitnie przed rozwojem liści – od 
kwietnia do maja. Owoce jednonasienne 

podłużne, spłaszczone orzeszki ze 
skrzydełkiem umożliwiającym 

rozsiewanie przez wiatr. Drzewo 
zaczyna owocować dopiero w wieku 30-

40 lat. Drzewo wymaga głębokich, 
żyznych gleb. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1 18 3 - 

274 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,8 18 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

275 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,8 15 3 - 

276 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,8 15 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

277 

 

Tilia cordata/ Lipa drobnolistna 
 

Wysokość do 30m 
 

Duże drzewo o regularnej koronie - 
 szeroko-jajowatej lub kulistej. Na 
młodych drzewach gałęzie są pod 

dużym kątem wzniesione do góry, a ich 
kora jest gładka i ma szary kolor. Na 

starych drzewach konary zwisają w dół, 
a ich kora jest gruba i nieregularna. 

Kwiaty wyrastają pojedynczo lub 
pęczkami. Mają jasnożółtą barwę i 
wydzielają intensywny zapach, są 

miododajne. Kwitnie w okresie czerwca 
– lipca. Owoc kulisty, twardy, nagi 

orzech, wielkości 6-8 mm ze 
skrzydełkiem (pochodzącymi z podsadki 

kwiatu). 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 25 4 - 

278 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

  0,8 15 4 - 

279 
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 15 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

280 

 

Crataegus monogyna/ Głóg 
jednoszyjkowy 

 

Wysokość do 6-8m 
 

W pokroju niskie drzewo lub krzew. 
Drzewo ma silnie zdrewniałe cierniste 

gałęzie. Kwiaty zebrane w podbaldachy. 
są koloru biało-kremowego. Kwitnie w 
okresie od maja do czerwca. Owoce 
kuliste o średnicy 7–10 mm z jedną 

pestką, o barwie od jasnokoralowej do 
ciemnobrunatnej. Owoce dojrzewają w 

okresie sierpień – październik. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,4 6 3 - 

281 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

282 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,4 10 3 - 

283  

Carpinus betulus  / Grab pospolity 
 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,4 10 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

284 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,6 20 4 - 

285 

 

Robinia pseudoacacia / Robinia 
akacjowa 

 
Wysokość do 25m 

 
Drzewo o koronie luźnej i nieregularnej. 

Pień rozwidla się nisko nad ziemią w 
grube konary. Kwiaty 

Motylkowe, białe z żółtą plamką na 
żagielku, przedsłupne, silnie pachnące i 

tworzące grona długości 10-20 cm. 
Owoce nagie, gładkie i spłaszczone 

strąki, od września do wiosny 
pozostające na drzewie. 

Ma małe wymagania glebowe, jest 
natomiast rośliną światłolubną. 

Cała roślina jest silnie trująca! 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 1,6 10 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

286 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 2 18 4 - 

287  
Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,5 12 4 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

288  
Carpinus betulus  / Grab pospolity 

 

Wysokość do 25m 
 

Drzewo z gęstą, miotlastą koroną, silnie 
zagęszczoną, szeroką i wysoką. Kora 

ciemna, ziemista z siatkowatym 
wzorem, zwykle o falistej powierzchni. 
Pączki liściowe są ostro zakończone, 
przylegają skośnie do pędów i pokryte 
są łuskami. Pąki kwiatowe są większe 
od liściowych. Roślina jednopienna. 

Kwiaty żeńskie są niepozorne i tworzą 
luźne, wzniesione kłosy, kwiaty męskie 
wyrastają na szczycie gałązek i tworzą 

kotki o długości 3,5-5 cm. Owoce to 
jednonasienne orzeszki o trójklapowej 
okrywie służącej jako organ lotny. Lubi 

świeże gleby wapienne. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,6 15 3 - 

289 

 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 
0,9 i 
2x0,2 

18 3 - 
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LP. Aktualna fotografia Nazwa 
Pozycja 

Szer. 
Poz. 
Dłu. 

Pień Korona 
Stan 
1-5 

Uwagi / zdjęcie 

290 

 

Acer platanoides / Klon pospolity 
 

Wysokość do 20-30m 
 

Drzewo posiadające szeroki, okrągły 
pień o korowinie na starszych okazach, 

drobno, podłużnie spękanej, rzadko 
łuszczącej się łuskami. Korona 
rozłożysta. Kwiaty dość duże, 

obupłciowe, z dyskiem miodnikowym, 
zebrane w baldachogrona. Kwitnie 

przed rozwojem liści w końcu kwietnia. 
Roślina bardzo miododajna. 

Owoce -charakterystyczne, składające 
się z dwóch skrzydlaków (ulistnionych 
orzeszków). Preferuje gleby świeże i w 
miarę żyzne, w uprawie bardzo dobrze 

toleruje wszystkie gleby z wyjątkiem 
skrajnie suchych lub podmokłych. 

Zgodnie z 
lokalizacją 
w terenie 

 0,8 15 4 - 
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA PARKU W PIETRZYKOWICACH NA DZIAŁCE NR 124/16 

                                                                       

1. Platany klonolistne w strefie wejściowej            2. Śliwka mirabelka owocująca                           3. Wjazd do parku od ulicy Parkowej 

 

      

4. Pozostałości po placu zabaw                             5. Widok na plac rekreacyjny przy stawie             6. Widok na staw w centralnej części parku 
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7. Widok na betonowy przepust                             8. Widok na staw w przewężeniu                            9. Widok na staw z regulacją dopływu 

 

      

10. Widok na alejkę od strony działki 124/14          11. Widok na główną alejkę parku                         12. Widok na polanę w centrum parku 


