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Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej

(na podstawie karty wniosku wg Ligi Ochrony Przyrody)

I. Przedmiotem ochrony jest:
W Drzewo rodzime W Drzewo obcego pochodzenia 
W Grupa drzew rodzimych W Grupa drzew obcego pochodzenia
Q Krzew rodzimy L Krzew obcego pochodzenia
Q Grupa krzewów rodzimych Q Grupa krzewów obcego pochodzenia
Q Inne: Aleja drzew.....................................................................................................................

II. Wiadomości ogólne:
1. Powiat: średzki

2. Miejscowość: Murzynowo Kościelne

3. Nadleśnictwo: Czerniejewo

4. Obręb: Nekla

5. Gmina: Dominowo

6. Działka ewidencyjna nr: 288

7. Leśnictwo: Milkarowo

8. Właściciel: Skarb Państwa

9. Zarządca Urząd Gminy Dominowo

Dominowo, ul. Centralna 7

63-012 Dominowo

III. Pomnik przyrody o żywionej:

1. Szczegółowy opis lokalizacji pomnika przyrody, w tym adres:

Aleja dworska położona w południowej części wsi w kierunku Winnej Góry.  W połowie jej

długości przepływa rzeka Wielka.

Murzynowo Kościelne, 63-014 Murzynowo Kościelne 

2. Nazwa polska: KLON POSPOLITY Nazwa łacińska: ACER PLATANOIDES L.  

3. Wiek: ok. 75 lat9

4. Pierśnica / obwód (na wysokości 130 cm): 43/132 cm

5. Wysokość: od 7 do 12 m 

6. Rozpiętość korony (patrz załącznik IV): max. 10 x 14 m

9 Na podstawie Tabeli wiekowej drzew prof. Longina Majdeckiego oraz danych WKZ w Poznaniu. 
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7. Charakterystyka pokroju i zdrowotności strzały: 

Większość  drzew  o  pokroju  dość  regularnym,  przy  czym  lekko  pochylone  w  kierunku

zewnętrznym drogi; Stan zdrowotny dobry. 

IV. Wykorzystanie:

1. Zagrożenie dla pomnika:

Ewentualny wypadek drogowy; remont drogi / budowa nawierzchni asfaltowej. 

2. Dostępność pomnika:

PKS, transport własny

3. Szlaki turystyczne przebiegające w pobliżu pomnika:

Szlak Kościołów Drewnianych, Szlak Mazurka Dąbrowskiego

4. Proponowana nazwa projektowanego pomnika przyrody:

ALEJA DWORSKA

Projektowany pomnik przyrody zasługuje na uwagę nie tyle ze względu na wiek drzewostanu ale

na jego charakter, na który składają się:

-  walory  historyczne  i  kulturowe-  aleja  wybiegająca  z  zespołu  folwarcznego;  przed  wojną

towarzyszyła  jej  także  kolejka  gospodarcza;  jest  to  część  trasy  wiodącej  dawniej

do  zaprzyjaźnionego  i  połączonego  więzami  rodzinnymi  folwarku  Sabaszczewo,  należącego

do rodziny Jachimowiczów. 

– walory estetyczne i krajobrazowe- jedna z niewielu ostałych dróg gruntowych na terenie

Murzynowa; forma zieleni wyraźnie zaznaczona w krajobrazie. Ochrona tego założenia skupiać

miałaby się  na pielęgnacji  oraz co ważniejsze podniesieniu jej  prestiżu chociażby w oczach

tutejszych mieszkańców.

V. Informacje dodatkowe nieujęte w formularzu:

Obiekt proponowany na pomnik przyrody to aleja dworska zlokalizowana na osi widokowej

wychodzącej  z  zespołu  folwarcznego  (a  uprzednio  od  dworu)  w kierunku  Winnej  Góry.

Domieszką alei są 2 okazy lipy drobnolistnej, 1 klon jawor i 1 jesion wyniosły. Przed paru

laty dokonano w alei dosadzeń, które zawierają błędy tj.:
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1. Do nasadzeń  zastosowano klon jesionolistny (Acer negundo L.),  który nie odpowiada

specyfice alei (dominującym gatunkiem jest klon pospolity); po drugie uwzględniając budowę

drzewa, nie nadaje się ono do tworzenia alei (krótkowieczne, nie odporne na wiatry, nisko

osadzona korona); po trzecie jest to gatunek obcego pochodzenia.

2. Nasadzenia dokonano tylko i wyłącznie w końcowym odcinku alei po jej jednej ze stron.

2. Nasadzenia dokonano zbyt gęsto. 

VI. Opinia samorządu gminnego (przedstawiciel Zarządu):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................. dnia __ / ___ / 2012 r. 

(miejscowość)

.....................................

VII. O świadczenie właściciela – zarządcy

Niniejszym  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  i  nie  zgłaszam  zastrzeżeń  do  uznania  wyżej

opisanego obiektu za pomnik przyrody i objęcia go ochrona prawną na mocy art. 28, 31a i 32

ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późn. zm.),

nie będę występował z roszczeniem z tytułu ewentualnego ograniczonego prawa do korzystania

z własności. Ponadto oświadczam, iż zostałem zapoznany z obowiązującymi zakazami dla tej

formy ochrony i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.............................................................. dnia __ / ___ / 2012 r. 

(miejscowość)

.....................................
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VIII. Fauna i flora

1. Fauna 

NAZWA POLSKA NAZWA ŁACI ŃSKA

Ślimak winniczek Helix pomatia L.

2. Flora

NAZWA POLSKA NAZWA ŁACI ŃSKA

Bez czarny Sambucus nigra L.

Chaber bławatek Centaurea cyanus L.

Farbownik lekarski Anchusa officinalis L. 

Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jacq.

Klon pospolity (samosiewy) Acer platanoides L.

Komosa biała Chenopodium album L.

Mlecz polny Sonchus arvensis L.

Oset zwisły Carduus nutans L.

Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L.

Starzec zwyczajny Senecio vulgaris L.

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa L. 

Śliwa domowa mirabelka Prunus domestica L.

Gatunki z rodziny Traw (Poaceae) -
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IX. Lokalizacja:

X. Schemat otoczenia:
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XI. Dokumentacja fotograficzna (Fot. autor)
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XII. Schemat alei
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XIII. Spis drzew występujących w alei. 

Nr porządkowe nadane zostały osobno dla zachodniej i wschodniej strony alei. 

Światło alei wynosi 6,6 m. 



praca magisterska – DANIEL MIKULSKI 

Dane osoby wypełniającej kartę (drukowanymi literami):

Nazwisko i imię: DANIEL MIKULSKI

e-mail: DANIELMIKULSKI@WP.PL

adres (nieobowiązkowy): MURZYNOWO KOŚCIELNE 12A

63-014 MURZYNOWO KOŚCIELNE


