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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PltZEDMIoT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja dr:z,ewostanu z 2017 roku w skali 1:500
- Wizja lokalna i po,miary obiektu.

1.2 MateriaĘ wyjściowe

wizja lokalna w terenie;
inwentaryz,acja drzewostanu w skali 1 :500 z 2017 roku

1.3 Zakres opracowania

Zabes oPracowania obejmuje usunięcie drzew powalonych, złamanychlub zagrażĄących
bezPieczeństwu Publiczne|mu, które zostały silnie naruszone podczas wichui, które pńs rły 

"iaOPolszczYzną W marcu 2rJl9 roku, atakże wprowadzenie nasadzeń odtwarzĄą"y"i, rup"*niają-
cych ciągłość drzewostanu parkowego.

ZaWęs opracowanlia zlokalizowany jest w miejscowości Klisino, na działce nr 430, k.m. 2,
obręb Klisino, woj. Opolskie.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren Przedsięwzit;cia obejmuje obszar zabytkowego parku pałacoweg o przy DpS Klisino,
położonego na zachodnim krańcu miejscowości Klisino.
ZabYlkowY Park otoczony jest od południa i zachodu drogą wojewódzką DW 4l7, od wschodu
zabudową gosPodarczą, a odpółnocy polami uprawnymi. Całość parku otoczona jest murem.

Obecnie teren oPracowania to obszar zamkniętego, zabytkowego parku pałacoweg o, służą-
cego potrzebom pensjonarliuszy Domu Pomocy Społecznej.

Przez teren parku przebiegają sieci:
- kablowa i napowietrzna sieć elektr. n/n
- sieć wodociągowa i kananizacylna,
- sieć cn,

Istniej ące ukształtowanie terenu
Teren całego Parku przy DPS Klisino, jest słabo zróżnięowany, jedynie niewielkie skarpy
wYstęPują w południowo rłlschodniej części parku ptzy $ownej polanie parkowej. ooaaitow w
PobliZu zachodniej bramy wjazdowej , zlokalizowane są dwa niewielkie kopce widokowe.



Istniejący dostęp terenu do dróg publicznych
Od stronY zachodniej park ma połączenie z drogąwojewódzką DW 4I7 przezgłówną bramę
wjazdową (obecnie nieużYwaną). Obecny główny wjazdna teren kompl&su zlokalizowany jest od
strony południowo wschodniej, przy budynku pałacowym.

Istniejąca infrastruktura
Obecnie na terenie oPracowania istnieje nowa, odbudowana infrastruktura parkowa w postaci ale-jek ParkowYch o nawierzchni mineralnej i z kostki brukowej, ławek typu parkowego oraz koszy na
śmieci.

Teren Parku PoroŚnięty jest masywami starodrzewia, z wyodrębnioną polaną główną. W
Średnim Piętrze, mocno 1>rzerzedzonym, występują głównie nasadzenia krzewów w ostatnich la-
tach wzmocnione dosadzęniami.

3. UKSZTAŁTOWANI|I TERENU, TERENY ZIELENI, GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

3.1 Projektowane ukształtowanie terenu.

Nie PĄektuje się zmianw ukształtowaniu wysokościowym terenu w stosunku do stanu
istniejącego.

3.2 Projektowana zieleń
W ramach pĄektowanej zieleni parkowej przewiduje się:

Usunięcie egzemplarzy drzew parkowych w ramach cięć sanitarnych drzewostanu, tj,
dr zew całkowi ci e suchych, zamier Ą ący ch, złarnanych lub zagr ażĄ ący ch
bezPieczeństwu Publicznemu, w wypadku których ęwentualne zaii'egi|ecznicze i
PielęgnacYne nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci przedłużenia żywotności
lub podni esi eni e poziomu b ezpieczeństwa publi c znego.
WYkonani e nas adzeń zamienny ch i uzupełn iaj ący ch, w mi ej sce egzemplarzy
usuwanYch lub usuniętYch wcześniej i brakujących w strukturze pionowej drzewostanu,

Zastosowany skład gatunkowy nasadzeńdostosowany jest zarówno do istniejących
waruŃÓw siedliskowYch, gatuŃów tworzących pierwotne nasadzenia parkow e, atakżew dużej
mierze zbudowanY jest z gatunków roślin kwitnących i zimozię|onych, wzbo gacającychbardzo
ubogie, średnie piętro drzewostanu parkowego.

Przewidziane projektem nesadzenia obejmują:
- nasadzeni a odtwarzające z drzew liściastych. Głównie nasadzenia wymienne zawczesniej
usunięte lub obumarłe drzelwapochodzące z pierwotnych nasadzeń parkowych, uzupełniŃa
nasadzeń drzew soliterowych w odmianach, typowych dla XIX i XX parków krajo1azowych.

Do nasadzeń na|eżY stosowaĆ matęriał sadzeniowy zbryłą korzeniową, o parametrach poda-
nYch w ,,WYkazie materiału nasadzeniowego", w pojemniku iub balotowany. Drzewa pienne, o
Prawidłowo wYkształconyln pniu i prowadniku, w zależności od gatunku i odmiany. pień prosty,
bez uszkodzeń mechanicznych. Korona bez uszkodzeń mechań znych i zmian-cho.ouÓ-yct,
równomierna, zaczynająca się min. 1,8m nad gruntem. Drzewaminimum 3 krotnie szkółkowane.
Nie doPuszczasię sadzenia drzew z,,gołymkorzeniem", bezpośrednio po wykopaniu z gruntu.



Nasadzeń należy dokonywać w ilości:

- sadzenie drzew liŚciastych form piennych w doły ll0,7m, o obwodzie pnia 16-18 cm _ 14 szt

Sadzenie roŚlin w doły sadzeniowe z wymianą zięmi w dołach na urodzajn ą w y, objętości.

Po dokonaniu nasadzeń glebę pod drzewami i krzewami należy mulczować drobno mieloną
korą drzew iglastych, na łącznej powierzchn i 21 m2 warstwą grubości 5 cm.

Nie przewiduje się ściółkowania roślin runa parkowego oraz okrywowych.

Drzewa liŚciaste form piennych należy opalikowaó minimum 3 palikami na drzewo, paliki z
ryglem poprzecznym.
Drzewa iglaste wymagają palikowania 1 palikiem skośnym w stosunku do pnia drzęwa z założe-
niem wiązania.
Łącznie 48 szt Palików, z drewna toczonego, impregnowanego ciśnieniowo, o średnicy nie mniej-
szej niż 5 cm.

Szczegółowe Parametry nrateriału nasadzeniowego podano w Wykazie materiału nasadzeniowego.

Lokalizacje planowarrych nasadzeń przedstawiono na planszy graficznej nr 1 w skali 1:500.



3.3 Gospodarka drzewostanem:

A. Ogólna ocena stanu zachowania parku
W trakcie Poprzednich prac wykonywanych w zabytkowym parku w Klisinie, w latach 2008-ż0|5,
dokonano zabiegów Prowadzących do poprawienia kond}cji drzewostanu parkowego i uzupełnienia
jego składu. PrzeProwadzclno wycinki sanitarne orazpracępielęgnacyj n" orurwprowadzono pierwsze
grupy nasadzeń uzupełniających i zastępczych.
Zuwaginato, że drzewosl;any są układami dynamiczn5rmi, podlegającymi zmianom na przestrzeni
czasu, Podczas akma|izacji inwentaryzacji dendrolo gicznej, stwierdzono dalsze przeksziałcenia w par-
ku. KolejnYm ubYtkom podlega populacja świerka pospolitego, ponadto część pizedtem występują-
cYch drzew uległa Powalerńom, spowodowanym nietypowymi warunkami pogódory111i orazpoga;
szającym się stanem zdrorł,otnym.
NaleŻY stwierdziĆ, żę zaistniałe, dalsze przekształcenia drzewostanu parkowego są niewięlkie, i
mieszczą się w ramach typowych zdarzęńdla zabytkowychzałożeń parkowycrr, i ict skutki można
niwelowaó kolejnYmi zabiegamipielęgnacyjnymi i wprowadzaniem nasadzeń zastępczych,
- zaistniałę uszkodzenia i przekształcenia drzęwostanu parkowego są niewielkię i w trakcie prac rewa_
loryzacyjnych mogą zostać w znacznymstopniu zredukowane
- charakterystYczny dla ogrodów nafuralistyc znychukład grup i skupin drzew z rozległymi polanami i
płynnie trasowan;rmi drogami jest czytelny.
- PrzeProwadzanę w PrzeszłoŚci prace porządkowe doprowadziły do usunięcia z drzęwostanu parko-
wego większościkrzęwów i wymagane jest ich dalsze uzupełnianie.
- drzewostan parkowy nosi ślady wykonanych cięć sanitarnych i zabiegow |eczniczych
- stan zdrowotnY drzewostanu okręśla się jako dobry, prace pielęgnacyjne wykonane w latach ubie-
głYchPrzYniosłY dobry skutek, w związku z c,zym, obecnie do usunięcia w ramach cięć sanitarnych
Przewidziano jedYnie 16 egzemplarzy drzew zamierających lub zagrńającychbezpieczeństwu pu-
blicznemu iw tym da|sza, zamierająca częśó populacji świerk pospolitego oraz obumarłych egzempla-
rzy pozostawionych j ako prrdpory pod egzemp Larzę bluszc:ru pospolitego/,
- konieczne jest również wykonanie zabiegów leczniczychmających na celu przedłlżenie okresu
trwania egzemp|arzy będących nasadzeniami pierwotnymi tj. drzew najstarszych i najokazalszych.
- większoŚÓ dtzęw parkow5,gh zawyjątkiemzamierających gatunków iglastych wymaga niewielkich
prac pielęgnacyjnych polegających na usunięciu suszu gałęziowego

Mimo Pogorszenia się stanu sanitarnego drzewostanu obiekt zaliczyc należy do jednego znidrtcznych
tak dobrze zachowanych XIX - wiecznych naturalistyc znych założęń parkowy na terenie opolszciy_
znY. Zamieranie gatunków iglastych, głównie świerka pospolitego spowodowane jest postępującymi
zmianami klimatYcznymi, obnizeniem się poziomu wód gruntowych oraz zanięczyszczeniimi p.""-y_
słowymi atmosfery.
Proces ten występuje w większoŚci parków na terenie Opolszczyzny. Osłabione świerki zostają zaata-
kowane Przez szkodniki wtórne i zamierają. Zamięranie świerków powoduje równiez opieńka miodo_
wa i huba korzeniowa atakujące drzewostany świerkowe wprowadzone
na gruntach porolnych.
Z uwagi na brak Środków zaradczych mogących powstrąrmać proces wydzielania się świerka zalęca
się jego natychmiastowe usunię cie jlż w początkowym etapie zmianw zabarwięnia toron osłabionych
drzęw.



B. Ogólne zasady postępowania z drzewostanem parkowym

Zasady postępowania z grupami starodrzewia
Przestrzeganie PodanYch PoniŹej podstawow ę zasadprowadzenia zabytkowych drzewostanów parko-wYch umoŻliwia zachowanie PoPrawnej ciągłości priemian w parku z jednoczesnym zachowaniemjego pierwotnych walorów. kompozycyjnych.
a/ Generalną zasadą jest ul.rzymanie i odtwarzanie pierwotnego obrysu zasięgu grup i skupin drzew
tworzącYch szkieletowy układu kompozycji drzewóstanu pu.ko*"go . za dńwitworzącepierwotne
skupiny i klomby drzew uznaje się egzemplarzę w wieku powyzej so tut,
bl Za drzęwa najcenniejszę w/w grupach i na polanach parkowych uznaje się egzemplarze najstarsze
będące Świadectwem istnienia wcześniejszy.ń ror- ogrodowych w miejscu oblcrrego naturalistyczne_
go parku powstałego zpoczątkiem XIX wieku.
c/ W gruPach i klombach drzew należy utrzymać lub wprowa dzaó prawidłowe zwarcie poziome i pio_nowe, zaPewniając naturalną sukcesję z gatunków wprówadzory.ńrv ramach nasadzerrpierwotnych.
d/ Drzewa młodsze Pochoclzące z samosiewu lub nasadzeń wysĘpujące pod okapem lub na obrzeżachgruP naleŻY adaPtowaĆ w PrzYPadku gdy są zgodne zę składem gatunkowym grupy i nie znieks ztałcają
j ej układu kompozycyjnego.
Egzemplarze wykraczające poza ustalone zasięgi drzęw w grupach należy usuwać.
Ponadto usunąĆ należy drzęwa: przygfuszone, zdeformorru.r" i o wadhwój konstrukcji oraz suche izamierające.
el Zabiegilecznicze i Pielęgnacyj ne należy wykonywaó w pierwszej kolejności na drzęwach wymie-
nionych w pkt"b", a następ.nie na drzewach wymienionycbw pkt''a;.
fl w PrzYPadku wYcinki sarritarnej drzew,pocńodzącycir z pierwotnych nasad zeń w miejscu ich wystę_
Powania naleŻY wYkonaĆ nasadzenia odtwarzające ztego samego gatunku. W przypadku gdy wprowa_
dzanię tego Samego gatunku jest niewskazane ze względów na niezgodność jego wymagań zpanują_
cYmi warunkami PrzYrodniczo glebowymi należy zastosować gatunek zbliżony fo.-ą i pokrojem dopierwotnie występującego.

ZasadY PostęPowania ze współczesnymi nasadzeniami i samosiewami drzew
ZasadY PostęPowania z drzęwami młodymi występującymi w zasięgu zwartychgrup starodrzewia po-
dano w pkt B.
Natomiast drzęwa wYstęPując ę poza zwartymi skupinami starodrzewia, a pochod zącę zpowojennych
nasadzeń lub samosiewów, zgodnie z zasadami rewaloryzacji założeńog.odo*y"hnaleŹyusuwać-w
PrzYPadku gdY ewidentnie naruszają pierwotną kompozycję założęnia. ńo w/w grup y zaliczasię sa-
mosiewy wyrosłe na polanach parkowych .

Zasady p ostęp owa nia z dr.zewami syn gielton owymi
Zuwagina szczegÓ|ne znac,Zenie drzew syngieltonowych dla kompozycji założeniawinne one zastać
Poddane w jak najszersz)Ąn zakresie, zabiegompielęgnacyjnym i Óhirurgicznym. W trakcie wykony-
wania w/w prac należybezwzględnie zachować pierwotny pónoj
koronY drzęwa. Przy drzewach syngieltonowych z objawami osłabienia kondycji na-
lezY stosowaĆ nawoŻenie wgłębne w zasięgu systemu korzeniowego.W przypadku zaschnięcia egzem-
Plarza slmgieltonowego, naleŻY go pozostawić do czasu podjęcia d"cyrjio usunięciu, lub tez konser-
wacji i pozostawieniu w fonnie suchodrzewia.
W miejscach wczeŚniejszegrr istnienie drzew syngieltonowych o czym świad cząpozostałe pniaki lub
archiwalne oPracowania inrł'entaryzacyjne, należy dokonać wysadzenia drzęw tlio su-ego gatunku,
stosując matęriał zadrzęwiętliowy dojrzały lub też pochodzący
zprzesadzeń z terenu parku.



C, Szczegółowe zalecenia w zakresie wycinki sanitarnej drzew z rzeczowym zakresem robót:

Za|ęcenia Podane w Poniżsąrm rozdzialę wynikają ze stanu zdrowotnego drzewostanu ustalonego w
marcu 20l9 roku, Po silnYch i Porywistych wiatrach, które przeszły nal Opolszczyzną na początku
miesiąca.
Do usunięcia zakwalifikowano jedynie te egzemplarze, których dalszę utrzymyvvanie zagrńabezpie-
czeństwu lub teŻ stanowią one zagrożenie dla stanu sanitarnego drzewostanu, a wszelkie zabiegiiecz-
niczę z uwagi na brak skuteczności są nieuzasadnione.

usuwanie drzew:

Do usunięcia zakwalifikowano jedynie te egzempl arze, których dalsze utrzymywanie zagrŁa
bezPieczeństwu ludzi lub teZ stanowią one zagrożenie dla stanu sanitarnego driewostanu , a|,akze
złomY i wYwrotY, które powstały po przejściu wichur w marcu 2019 roku, w wlpadku których
wszelkie zabiegilęcznjcze zlwags na brak skuteczności są nieuzasadnione.

W ramach Planowanej wYciŃi drzew, egzemplarze zlokalizowane w skupinach drzewo-
stanu, należy ściąć na poziomie gruntu.

Uwaga: Po egzemPlarzu nr 4 w sekcji H, pozostały pniak o średnicy 55 cm, na|eży wyftezowac
do głębokoŚci Pozwalającej na zlokalizowanie w jego miejscu nasadzeniazastępczego.
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Szczegółowy wykaz drzęw Wznaazonych do usunięcia przedstawiono w tabeli ,,Wykazu in-
wentaryzacyjnego" oraznaplanszy graftcznej, oznaczającje kolorem czerwonym.

PoniŻej Przedstawiono zbiorcze zęstawięnie ilości pni oraz powierzchni skupin samosiewów
drzew i krzewów wytypowanych do usunięcia:

pierśnica drzewa RAZEM
Do 15cm

16-25 cm

26_35 cm 2 pnie

36-45 cm 4 pnie

46-60 cm 4 pnie

61-80 cm 5 pni

81-100 cm 1 pień

RozbieŻnoŚĆ Pomiędzy'ilością poszczegolnych pni a ilością pozycji inwentaryzacyjnych wyni-
ka z występowania na terenie parku egzemplarzv wielopniowycĘ oraz skupin samosiewó w drięw,
w wypadku których kńdy pień pomierzono osobno.

Uwaga: wszelkie Prace związanez planowaną wycinką orazpracami pielęgnacyjnymi i
leczniczymi w koronach drzew, muszą być wykonywane pfzęzspecjalistyc-rnąńrrnę
arborystYczną, Zułrawnieniami do prowadzenia prac * oti"ktu.h zńytkowych oraznajlepiej
certYfikatem ,,EuroPean Treeworker". Pracy muszą byó wykonywane metodą alpinistycŹ nĘ,i",
wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego.
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2l3 masy pnia, egzem plarz nie przy-

]! 'Swierk 1g3ajlv \. , 
'3ą 

_ ]o? L - 

_ ig ir*,



3.4 WYkaz doboru gatunkowego orazwykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów:

w doboru gatun
LP Nazwa polska Nazwa łacińska llość

sztuk
Obwód

pnia
Forma

szkółkar-
ska

Wymiary
dołów

sadzenio-
wvch

1 2 3 4 5 6
onzewa LlŚclŃ TE

1 Buk pospolity
'Atropunicea'

Fagus sylvatica
'Atropunicea'

1 16_18 P(h=3,0m) 1l0,7

2 Grab pospolity Carpinus betulus 4 ,16-,1 
8 P(h=3,0m) 1 l0,7

3 lglicznia trójcierniowa G l e id its i a tri ac a nthos 2 16-18 P(h=3,0m) 1l0,7
4 Jesion wyniosh, Fraxinus excelsior 1 16_1B P(h=3,0m) 1 l0,7
5 Kasztanowiec c|zerwony Aesculus xcarnea 1 16-1B P(h=3,0m) 1lo,7
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 ,l6-,18 P(h=3,0m) 1lo,7
7 wierzba biała odm zwi-

sła
Salix alba'Tristis' 1

,16-1B P(h=3,0m) 1l0,7

L.p. Nazwa gatunkowa Średni- Ob- Średni- Wyso- Uwagi
ca pnia wód ca ko- kość

pnia rony

Średni- Ob- Średni- Wyso-
ca pnia wód ca ko- kość

pnia ,ony 

-__

3.5 wykaz inwentaryzacyjny wraz z projektem gospodarki drzewostanem

85 _ K§41!9!iec biały 81 12 21 Złlmanv_try TĘmku, powalony
115 Lip_a europejska 67 2. O Powalona

] - 
Sektor B

58 iświerk zwyczajny 45 ,141 i- ,16 'Such, oi.ń-

: ;Hł;" 
wezPleuze',s.wu puollcz_

9 Grab pospolity 50 14 I2o Do wysokości 4 m mursz miękki
pnia, zagrzybiony, grozi powile-

liem, zagrŹza bóz§ieczeństwu pu-
I blicznemu

l 'l0 Grab posoolitv ,44 l lge ll l lz Dnrrlalnnrr

7 Lipa europejska 7g lz 22 Do wysokości 5 m pęknięcie po-
dłużne pnia szerokoŚci 4 cm,

' mursz wewnętrzny pnia, brak 1l2
masy pnia, egzemplarz nie przy-
szło,ściowy grozi powalen iem,
zagraża bezpieczeństwu pu bl icz-

,l0 Grab pospolity _,44 
' 138 12 i 17 Powalony

40 Lipa europejska ,68 214 15 20 Powatona
53 Jesion wyniosły 65 ,2O4 14 22

59 lR"bi.,i-" bi"ł" - 63 _ 10 19sg |Rouinia oiała _lr. ] l*
_rż?_ |Złamany na wysokości 8m

19 Powalona oparta o sąsiednią lipę

t __ SektorH 
]

4 Grab pospolity 46 ' 144 8 14 ogłcwiona na wysot<ości 7m, na
wvsokości 0.3m ubvtek wołebnv

Sektor F
-T-- l

vlvvvlvllq llo vvyDU^UD(,l ,lll, lld

wysokości 0,3m ubytek wgłębny
l 'nnią 

- i ń^4..;^^ :-_l.
' 

I pńi".rnur...Óm i martwicą srednicy

1 ZOcm., m.ursz wewnętrzny pnia, grozl,

_powaleniem



W odziomku ubytek wgłębny pnia z
murszem i martwicą szerokości40
cm, złamany na wysokości4 m, eg-
zemplarz n ie przyszłościowy

Ogłowiona na wvsokości 6m. na

__]
]

Sucha, silnie pochylona, wyniesiony
system korzeniowy, grozi powale-
nlem

mgr inż. architekt krajobra.,

Grab pospolity ) ąS

Lipa europejska 36 i113 l5 ,8

ŚlryglrryrrajL-_ 30 % T--'tz
ry,*qry;i"r_ @lu
Wierzba biała zwisła l54 17O 12 10

,1910

74]
,5T---+
79]



3.6 Dokumentacja fotografi czna

Fot. 1 Lokalizacja s;uchej robinii biaĘ nr 13 sektor B

Fot. 2 Suchy świerk zwyczeyny nr 58 sektor B



Fot. 3 Powalony grab pos;plolity nr 10 sektor F

Fot. 4 Powa|ona lipa europreljska nr 40 sektor F



Fot. 5 Złamany jeslon wyrriosły nr 53 sektor F

Fot. 6 Lokalizacja graba pclspolitego nr 4 selktor H



Fot. 8 Lokalizacja zamierającej lipy europejrskiej nr 8 sektor H

F-

Fot.7 Silne wymurszenie graba pospolitego nr 4 sektor H



Fot. 9 Silne wymurszenie pnia lipy europejskiej nr 8 sektor H

Fot. 10 Powalony świerk zvv5tczĄny nr 74 selktor H



Fot. 11 Suchy świerk zwyczĄny nr 75 sektor H

Fot.12 Sucha wierzba biała zwisła nr 79 sektor H



Fot. 13 Lokalizacja powalonego kasztanowca białego nr 85 sektor A

Fot. 14 Lokalizacja powalonej lipy europejskiej nr 1 
.l5 sektor A



Fot. 15 Lokalizacja pęrnięte@ektor F

Fot. 16 Pęknięcie lipy europejskiej nr 7 sektlor F



k*--*!
,* :l

f-
tł
L,-

Fot. 17 Lokalizacja graba pospolitego nr g sektoi- F

Fot. 18 Wymurszenie prlia lJraba poŚpolitego nr 4 sektor H



Fot. 19 Lokalizacja powalonej robinii biaĘ nr 59 sektor F

Fot. 20 Lokalizacja złamane,go graba pospolitego nr 6 sektor H
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t


