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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 

 

Tytuł zadania: 

„Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gronowie”. 

Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach realizacji zadania: 

W ramach rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gronowie usunięto samosiewy drzew  

i krzewów na obszarze 60 000 m2 oraz 32 drzewa nieprzyszłościowe, wywroty i złomy: 

- 1 szt. sosny pospolitej, 

- 8 szt. klonu pospolitego, 

- 3 szt. topoli, 

- 8 szt. czeremchy amerykańskiej, 

- 2 szt. dębu szypułkowego, 

- 1 szt. daglezji zielonej, 

- 1 szt. klonu jawor, 

- 2 szt. brzozy brodawkowatej, 

- 3 szt. świerku pospolitego, 

- 1 szt. robinii białej, 

- 1 szt. grabu pospolitego, 

- 1 szt. Wiązu. 

Prace przyniosły pozytywny efekt. Usunięto bowiem drzewa zagrażające bezpieczeństwu 

użytkowników parku oraz stworzono warunki korzystne do prawidłowego rozrostu starodrzewia. 

Poprzez usunięcie samosiewów uczytelniono kompozycję parku, co także poprawiło poczucie 

bezpieczeństwa jego użytkowników. Poruszanie się po parku stało się bardziej swobodne.  

 

Opis zadania: 

Projekt dotyczył rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gronowie o powierzchni 10,6 ha. 

W ramach realizacji zadania opracowano program prac konserwatorskich, na podstawie którego 

usunięto samosiewy, drzewa zagrażające bezpieczeństwu użytkowników parku, drzewa 

nieprzyszłościowe, a także wywroty i złomy. 

Prace prowadzone były od listopada do grudnia 2018 roku w stanie bezlistnym przy lekko mroźnej 

pogodzie. Podczas wycinki drzew stosowano metody arborystyczne. W celu zmniejszenia ryzyka 

uszkodzenia innych egzemplarzy drzew stosowano metodę ścinki sekcyjnej. Samosiewy drzew  

i krzewów wykopywane były przy pomocy łopat, co sprawia, że samosiewy nie będą w późniejszym 

czasie odrastać. 

Działania edukacyjne: 

Zrewaloryzowany park może być wykorzystywany do żywych lekcji przyrody przez nauczycieli  

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

parkowego, gdzie znajduje się m.in. pomnik przyrody oraz wiele rzadkich i niespotykanych na tym 

terenie gatunków drzew. 


