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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 

 

Tytuł zadania: 

„Pielęgnacja oraz zabezpieczenie pomnika przyrody, lipy drobnolistnej znajdującej się na terenie 

Zabytkowego Parku w Starym Gronowie”. 

Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach realizacji zadania: 

- wykonano 1 badanie drzewa o statusie pomnika przyrody (lipy drobnolistnej) przy użyciu 

tomografu, 

- sporządzono ekspertyzę dendrologiczną w oparciu o wykonane badanie tomograficzne, która 

pozwoliła ocenić stan fitosanitarny drzewa, 

- wykonano zabiegi pielęgnacyjne dla pomnika przyrody (lipy drobnolistnej) zgodnie z zaleceniami 

wskazanymi w ekspertyzie dendrologicznej, 

- zamontowana została tablica informacyjna o wymiarach 150 cm x 100 cm, zawierająca wzór 

określony w Ustawie o ochronie przyrody oraz informacje w języku polskim, niemieckim  

i angielskim nt. drzewa o statusie pomnika przyrody (lipy drobnolistnej). 

Opis zadania: 

Projekt dotyczył lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill), posiadającej status pomnika przyrody (uchwała 

Rady Miejskiej nr XXIV/158/2000 z dnia 31.08.2000 r.), która rośnie w miejscowości Stare Gronowo 

(gmina Debrzno), na terenie kompleksu pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków 

województwa pomorskiego pod nr 409. 

W ramach realizacji zadania, przy zastosowaniu tomografu dźwiękowego przeprowadzono diagnozę 

stanu zdrowotnego lipy drobnolistnej (drzewa o statusie pomnika przyrody), na podstawie której 

powstała ekspertyza dendrologiczna. Zgodnie z zaleceniami wskazanymi w sporządzonym 

dokumencie, wykonano prace konserwatorskie mające na celu zachowanie pomnika przyrody w jak 

najlepszej kondycji. Dodatkowo zamontowana została tablica informacyjna, zawierająca oznakowanie 

i informacje o lipie drobnolistnej (Tilia cordata Mill) posiadającej status pomnika przyrody. 

Działania edukacyjne: 

Zamontowana tablica informacyjna, posiada oznakowanie i informacje o lipie drobnolistnej 

posiadającej status pomnika przyrody. 

Oznakowany w ten sposób pomnik może być wykorzystywany do żywych lekcji przyrody przez 

nauczycieli z pobliskiej szkoły podstawowej. Mogą oni zabierać swoich uczniów na teren kompleksu 

pałacowo – parkowego i wskazując pomnik przyrody, przekazywać informacje o działaniach, które 

sprzyjają i szkodzą ochronie pomników przyrody, a także o wpływie jaki ma starodrzewie  

na społeczeństwo oraz otaczające środowisko.  


