CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Drzewa mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi.To dzięki roślinom, w tym drzewom, nasza planeta nadaje
się do zamieszkania. Decydują o jej wyglądzie, klimacie rozległych obszarów i mikroklimacie małych
regionów. Produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla – to fakty powszechnie znane. Ale i w naszym
codziennym życiu znaczenie drzew trudno jest przecenić. Od niepamiętnych czasów ludzie sadzą je
i wykorzystują do najróżniejszych celów. Otaczali stare i okazałe drzewa czcią równą bóstwom, a w ich cieniu
składano o ary. Odgrywały one ważną rolę w mitach i obyczajach, kapłani odprawiali pod nimi obrzędy
religijne, a władcy sprawowali sądy. Długowieczne drzewa, głównie dęby, sadzono na pamiątkę różnych
wydarzeń historycznych.

Na zdjęciu: pomnikowy dąb szypułkowy w Folsztynie (gm. Wieleń)

Znaczna część starych i okazałych drzew jest w Polsce objętych ochroną jako pomniki przyrody. Wiele takich
obiektów zobaczyć można w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. To nie tylko drzewa o grubych pniach,
ale także o nietypowych kształtach lub gatunki rzadko spotykane. Znajdują się one zarówno w miastach, jak
i w niewielkich miejscowościach, w lasach czy w krajobrazie rolniczym. Często rosną przy zabudowaniach
mając znaczenie historyczne i symboliczne. Jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie i jakie mają znaczenie dla
człowieka? Jak je rozpoznawać i dlaczego należy je chronić? Gdzie rosną najokazalsze pomniki przyrody
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim? Zapraszamy do obejrzenia wystawy.
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CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Co to jest pomnik przyrody?
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody czytamy: Pomnikami przyrody są pojedyncze
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą formę ochrony przyrody. Pomniki ustanawiane są na mocy uchwały
rady gminy. Akt ten zawiera, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych obiektów (np. zakaz ich
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania). W przypadku drzew, wszystkie prace (m.in. przycięcie suchych konarów)
wymagają zezwoleń, a o zniesieniu ochrony mogą decydować jedynie względy bezpieczeństwa. Argumentem za
tworzeniem takich obiektów jest też fakt, że stanowią one często lokalne atrakcje turystyczne. Twory te, to nie tylko cenne
elementy przyrody. Pomniki mają również wpływ na estetykę krajobrazu, zwiększając jego różnorodność, a niekiedy są
ważnymi pamiątkami historii i kultury.
Obecnie ochroną pomnikową najczęściej obejmowane są pojedyncze drzewa, rzadziej ich grupy i aleje (w skali całego
kraju drzewa stanowią około 95% pomników przyrody). Decyduje o tym przede wszystkim ich wiek, ponadprzeciętny
obwód lub wysokość czy osobliwe kształty. Z takimi drzewami kojarzą się głównie dęby i to właśnie one należą do
najczęściej obejmowanych ochroną gatunków. Dęby symbolizują też siłę i szlachetność, dlatego drzewa te od zawsze były
darzone szacunkiem. Ochroną pomnikową obejmowane są jednak nie tylko rodzime gatunki drzew, niekiedy także obce –
sprowadzone z innych części świata. Takie okazy możemy najczęściej podziwiać w starych parkach. Przy ustanawianiu
pomników przyrody ogromną rolę odgrywają leśnicy i organizacje pozarządowe, a także lokalni miłośnicy przyrody.

Pomniki przyrody promują wsie,
miasta, regiony...

Czy wiesz, że…
... w Polsce jest ponad 36 tysięcy pomników przyrody. Wśród nich najwięcej jest pojedynczych drzew
(ok. 30 000), grup drzew (ok. 3 500) i głazów narzutowych (ok. 1000). W wielkopolskim rejestrze widnieje ponad
3700 pomników przyrody.
... autorem pojęcia „pomnik przyrody” jest niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf – Aleksander von
Humboldt, żyjący w latach 1769-1859. Określenia tego użył będąc pod wrażeniem monumentalnych drzew
w Ameryce Południowej.

Znakowanie pomników przyrody
Tabliczki są zazwyczaj umieszczane bezpośrednio na drzewie, niekiedy na słupku ustawianym obok drzewa
lub innego tworu objętego ochroną (np. głazu narzutowego). Ich wzór określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 10 grudnia 2004 r. W przypadku pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej stosuje
się obecnie zielone tabliczki w kształcie prostokąta o wymiarach 13,5 x 9 cm. Powinien się na nich znaleźć
wizerunek orła w koronie, a pod nim napis w dwóch rzędach "POMNIK PRZYRODY". Kiedyś stosowany był
napis "POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY", stąd do dzisiaj wiele takich tabliczek można zobaczyć.
W przypadku skupisk drzew (lub tworów przyrody nieożywionej) ustawia się czerwone tablice
z wizerunkiem orła i rozmieszczonych w dwóch rzędach napisach: w pierwszym z nich – „POMNIK
PRZYRODY”, a w drugim – nazwa własna skupiska tworów przyrody żywej lub nieożywionej.

fot. Piotr Maluśkiewicz

Pomniki przyrody odgrywają niekiedy ważną
rolę przy propagowaniu historii regionów,
w których występują. Mogą nawiązywać do
podań, legend czy faktów historycznych. Są
więc doskonałym narzędziem promocji.
Przykładem są dęby szypułkowe w Rogalinie
(niedaleko Poznania). To największe skupisko
starych drzew tego gatunku w Polsce, a pewnie
także jedno z największych w Europie.
Doliczono się tutaj niemal 1000 dębów! Drzewa
rosną pojedynczo lub w grupach, po obu
stronach Warty. Najbardziej znane występują
w parku otaczającym pałac – to „Lech”, „Czech”
i „Rus” (najstarszy z nich ma około 640 lat,
a jego obwód wynosi ponad 9 m) – ale znacznie
więcej rośnie ich na łęgach nadwarciańskich
oraz w okolicznych lasach. Rogalińskie dęby
zostały objęte ochroną pomnikową w 1948 r.

Głaz narzutowy w Nadleśnictwie Potrzebowice (leśnictwo Łężno, gm. Drawsko)

Niestety nie wszystkie pomniki są w taki sposób wyróżnione. Znakowanie obiektów jest zadaniem gmin,
chociaż nie zawsze wywiązują się one właściwie ze swoich obowiązków. Kilkadziesiąt drzew w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim nie posiadało w 2013 roku odpowiednich znaków.

Czy wiesz, że…
... najstarszym drzewem w Polsce nie jest dąb.To cis pospolity rosnący w Henrykowie Lubańskim, w województwie dolnośląskim. Jego wiek ocenia się na 1300 lat.
... także dąb nie jest najgrubszym krajowym drzewem. Obwód pnia lipy drobnolistnej rosnącej w miejscowości Cielętniki (woj. śląskie) wynosi ponad 11 m.
Najgrubszy w Polsce dąb szypułkowy „Chrobry” (Piotrowice, woj. lubuskie), ma „tylko” nieco ponad 10 m obwodu.
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CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Dlaczego należy chronić drzewa?
Pożytki płynące z obecności drzew można wymieniać w nieskończoność. Jest ich tak wiele i są
one tak znaczące, że niezwykle trudno wyobrazić sobie nasze życie bez tych towarzyszących
nam od zarania dziejów, wielkich, milczących przyjaciół. Poniżej prezentujemy tylko niektóre
korzyści wynikające z obecności drzew w naszym otoczeniu.
• Drzewa są głównym producentem tlenu w atmosferze i zarazem głównym konsumentem
dwutlenku węgla, produkują też największą spośród wszystkich roślin lądowych ilość
substancji organicznych, będących pokarmem dla ludzi i zwierząt.
• Stanowią najważniejszy składnik lasów, tworząc środowisko życia dla innych roślin
i większości zwierząt. Nawet po śmierci drzewa nie przestają mieć znaczenia, co więcej dla
wielu organizmów występowanie martwych drzew to być albo nie być.
• Podtrzymują obieg wody w przyrodzie, zatrzymując jej znaczne ilości w lasach
i spowalniając w ten sposób jej szybkie parowanie do atmosfery. Ponadto oczyszczają wody
gruntowe.
• Drzewa mają zdolność do oczyszczania powietrza z niektórych pyłów, gazów i bakterii. Liście
drzew zatrzymują m.in. pył pochodzący ze spalin. Łagodzą działanie wysokiej temperatury
i wiatru oraz nawilżają powietrze.
• Drzewa są bioindykatorami (wskaźnikami jakości środowiska). Ich obecność oraz stan ma
wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego. Stwierdzono, że tam gdzie
jest więcej starych drzew tam jest większe bogactwo gatunków zwierząt i środowisko jest
bardziej urozmaicone.
• Drzewa odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu krajobrazu rolniczego. Zadrzewienia
śródpolne przyczyniają się m.in. do wzrostu plonów, stanowią także ostoje dla wielu
rzadkich gatunków zwierząt, często sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami upraw.
• Stanowią naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
w powietrzu. Dobrze usytuowane drzewo chroni nie tylko przed zanieczyszczeniami, ale
także przed hałasem miejskim. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb,
przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód.
• Drzewa służą też jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe.
Istotną rolę pełnią tutaj zadrzewienia śródpolne, które niestety znikają z krajobrazu
rolniczego. Chronią one uprawy, zwierzęta hodowlane i domostwa przed wiatrem oraz
zimnem. Drzewa przyczyniają się również do umacniania brzegów rzek, jezior i mórz.

Sosna zwyczajna w Nadleśnictwie Krucz (leśnictwo Klempicz, gm. Lubasz)

• Dostarczają miłych doznań naszym zmysłom, duchowego spokoju i wypoczynku, a ich
walory estetyczne wykorzystuje się do maskowania brzydkich miejskich widoków
i upiększania ludzkich osiedli.

Pomnik... głupoty
Niektóre pomnikowe drzewa padają o arą wandali.
Na zdjęciu buk zwyczajny w Nadleśnictwie Potrzebowice
(leśnictwo Łężno, gm. Drawsko), który stał się obiektem
bezmyślnej „twórczości”.

Drzewa żyją po śmierci
Niedocenianym elementem przyrody są martwe, próchniejące drzewa. Na terenach niezabudowanych
(gdy nie stanowi to zagrożenia dla ludzi), drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do
ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Stare i próchniejące okazy (najczęściej dęby i lipy) są
środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt, m.in. rzadkich w naszym kraju i zagrożonych wyginięciem
chrząszczy – kozioroga dębosza, pachnicy dębowej czy jelonka rogacza. Dlatego ważne jest, żeby pozwolić
takim drzewom powoli się rozkładać, przyczyniając się do ochrony cennych gatunków zwierząt, roślin czy
grzybów.
Sosna zwyczajna, znajdująca się w lasach Nadleśnictwa Krucz, niedaleko Klempicza (gm. Lubasz), od
kilkudziesięciu lat jest martwa. Mimo to nadal jest pomnikiem przyrody. W drzewie umieszczona jest barć
(wydrążona w pniu komora w celu hodowli pszczół), a jak przeczytać można w starszych publikacjach,
niegdyś miał na nim swoje gniazdo bocian biały. Innym przykładem martwego pomnika przyrody jest
grusza pospolita w Drawskim Młynie (gm. Drawsko). Było to najgrubsze i prawdopodobnie też najstarsze
drzewo tego gatunku w kraju. Dziś pozostały po nim zaledwie pozostałości zmurszałego pnia.

Grusza pospolita w Drawskim Młynie (gm. Drawsko) - 2003 r.

Grusza pospolita w Drawskim Młynie (gm. Drawsko) - 2013 r.

Czy wiesz, że…
... jedno duże drzewo (25 m wysokości) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne, a jedna 60-letnia sosna
„produkuje” w ciągu doby tyle tlenu, ile potrzebują 3 osoby.
... według badań amerykańskich 100 dojrzałych drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, dzięki temu wydajemy mniej pieniędzy na kanalizację
burzową i oczyszczenie wody.
... tereny miejskie z dojrzałymi drzewami mogą obniżyć latem temperaturę otoczenia nawet o 11 stopni w porównaniu do terenów bez drzew. Wynika to z tego,
że z pojedynczego wielkiego drzewa może wyparować dziennie ponad 1800 litrów wody do atmosfery.
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CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Jak utworzyć pomnik przyrody?
Większość najcenniejszych drzew jest objęta ochroną pomnikową. Nadal jednak sporo jest obiektów, które się jej jeszcze nie doczekały. Dlatego warto wziąć
sprawy w swoje ręce. Od czego zacząć? Pierwszym etapem prac zmierzających do ustanowienia pomnika przyrody, będzie oznaczenie gatunku drzewa, który
chcemy objąć ochroną. Wbrew ogólnemu przekonaniu, nie zawsze jest to zadanie łatwe. Większość z nas potra rozpoznać zaledwie kilka drzew. Obok
prezentujemy najczęściej spotykane gatunki, wraz ze wskazówkami umożliwiającymi ich identy kację. Czym należy się kierować przy oznaczaniu? Warto
przyjrzeć się korze oraz pokrojowi całego drzewa. W przypadku gatunków liściastych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kolor, kształt i wielkość liści,
a także kwiaty. Przy drzewach iglastych wskazówką mogą być długość i kolor igieł oraz szyszki.

DĄB SZYPUŁKOWY
Drzewo o potężnej, nieregularnej koronie,
kora starych pni jest głęboko spękana.
Liście mają nieregularny kształt i krótki ogonek,
u nasady są zawsze sercowate. Dąb szypułkowy
swoją nazwę zawdzięcza długim szypułkom,
na końcu których wyrastają żołędzie.

LIPA DROBNOLISTNA
Okazałe drzewo liściaste o grubym pniu
i szerokiej, gęstej koronie. Kora jest gładka,
czarno-szara, popękana jedynie na starych pniach.
Liście są niewielkie, mają sercowaty kształt,
a pod spodem pęczki rudych włosków w kątach
nerwów. Owoce to niewielkie okrągłe orzeszki,
wyrastające po kilka na końcach szypułek.

BUK ZWYCZAJNY
Okazałe, potężnie zbudowane drzewo liściaste
o grubym pniu, masywnych konarach i szerokiej
koronie. Kora jest szara i gładka. Liście mają
jajowaty kształt są sztywne, błyszczące z wierzchu
i falisto ząbkowane na brzegach. Młode listki są
delikatne i owłosione. Owocami buka są orzeszki
zwane bukwią.

WIĄZ SZYPUŁKOWY
Wysokie i okazałe drzewo liściaste z grubym
i zazwyczaj rozszerzonym u podstawy pniem.
Kora jest szara i płytko spękana.
Liście są ciemnozielone, ząbkowane na brzegach,
o niesymetrycznym kształcie. Owoce to małe
orzeszki, otoczone dookoła płaskim skrzydełkiem.

KLON POSPOLITY
Popularne drzewo parkowe i osiedlowe, łatwo
rozpoznawalne ze względu na kształt liści.
Kora jest ciemnoszara z pionowymi, płytkimi
spękaniami. Liście mają kształt dłoni, z pięcioma
długimi, ostro zakończonymi klapami. Owocami
są podwójne skrzydlaki, tzw. „noski” z dużymi
i płaskimi orzeszkami.

BRZOZA BRODAWKOWATA
Należy do najpopularniejszych i darzonych dużą
sympatią drzew liściastych. Dzięki białej korze
i delikatnym zwisającym gałązkom nie sposób
jej nie rozpoznać. Liście są delikatne i małe
(3-7 cm), trójkątne lub rombowe, na brzegach
ząbkowane. Nasiona to niewielkie orzeszki,
ukryte w zwisających, podłużnych owocostanach.

KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY
Drzewo o wielkiej i gęstej koronie. Kora młodych
pni jest jasnoszara, później ciemniejsza i spękana,
łuszcząca się w postaci płytek. Liście są bardzo
charakterystyczne, w kształcie dłoni, złożone
z 5-7 listków. Duże pąki wydzielają lepką
substancję, kwiatostany są duże i mają
białe płatki. Owoce to kolczaste, zielone „łupiny”,
w których ukryte są dobrze wszystkim znane
brązowe nasiona.

SOSNA ZWYCZAJNA
Dobrze znane drzewo iglaste o prostym i równym
pniu, zakończonym stożkową lub parasolowatą
koroną. Kora ma barwę jasnobrązową, łuszczy się
cienkimi płatami, w dolnej części pnia jest gruba
i popękana. Igły sosny zwyczajnej mają długość
4-10 cm, są ciemnozielone i osadzone parami.
Szyszki są niewielkie, 3-7 cm długości, osadzone
pojedynczo lub po 2-3 obok siebie.

ŚWIERK POSPOLITY
Uznawany jest za drugie (po jodle pospolitej)
najwyższe rodzime drzewo europejskie –
osiągające nawet do 60 m wysokości! Korona
dojrzałego świerka ma kształt strzały, kora jest
czerwonobrunatna, gruba, spękana, odpadająca
w zaokrąglonych łuskach. Igły mają 1-2 cm
długości, są sztywne, zaostrzone, ułożone
równomiernie na gałązkach. Cechą rozpoznawczą
świerka pospolitego są jego zwisające szyszki
w kształcie cygara.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Jak utworzyć pomnik przyrody?
Po oznaczeniu gatunku drzewa przystępujemy do pomiaru obwodu pnia na
wysokości tzw. pierśnicy (1,3 m od ziemi). Możemy tego dokonać najzwyklejszą
taśmą mierniczą. Znacznie trudniej nam będzie określić wysokość drzewa. Precyzyjne
wyniki otrzymamy używając klinometru (wysokościomierza). Opisujemy też ogólny
wygląd drzewa, jego pokrój oraz stan zdrowotny, wykonujemy zdjęcia
dokumentacyjne. Trzeba też oczywiście ustalić na czyim terenie znajduje się nasz
obiekt i czy przypadkiem nie jest już objęty ochroną. Brak oznakowania nie jest
wystarczającym dowodem. Niezbędne informacje powinniśmy uzyskać w urzędzie
gminy lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.
Może pojawić się wątpliwość czy znalezione przez nas drzewo rzeczywiście zasługuje
na ochronę. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody muszą to być obiekty o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.
Obecnie nie obowiązują zasady kwali kujące dany obiekt na pomnik przyrody.
Najczęściej przy ich ustanawianiu bierze się pod uwagę obwód pnia. Dostępne są
tabele z propozycjami minimalnych obwodów dla różnych gatunków. Powinny one
jednak być tylko wskazówką. Często drzewa o mniejszych rozmiarach mogą stanowić
cenniejsze w skali gminy czy regionu okazy. Pod uwagę należy brać np. kształt korony,
położenie drzewa w interesującym miejscu czy historię, która go dotyczy.
Powinniśmy zwracać uwagę na okazy piękne, a niekoniecznie tylko największe
i najgrubsze. Szczególnie cenne są aleje i grupy drzew, rosnące wzdłuż np. polnych
dróg lub na starych cmentarzach i w parkach.
Następnie przygotowujemy wniosek, który kierujemy do urzędu gminy. Powinien on
zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółowy opis obiektu, który chcemy
objąć ochroną. Należy precyzyjnie opisać jego położenie. Dobrze jest dołączyć mapę
z zaznaczoną lokalizacją. We wniosku należy też zaproponować zakazy dotyczące
obiektu, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Najczęściej stosuje się zakazy
dotyczące: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej,
leśnej, wodnej lub rybackiej. Można też zaproponować nazwę dla pomnika. Należy
załączyć dokumentację fotogra czną. Ważnym elementem jest zgoda właściciela
terenu na objęcie ochroną pomnikową obiektu. To bardzo przyspiesza prace
rejestracyjne.
Propozycje minimalnych rozmiarów drzew, kwali kujących je
do uznania za pomnik przyrody (wg rekomendacji
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”)

Nie tylko najgrubsze
Ciekawe formy drzew nie są spotykane często. Dlatego też warto je obejmować ochroną
pomnikową. Ten buk zwyczajny odmiany zwisającej rośnie w lasach Nadleśnictwa
Trzcianka, w leśnictwie Rychlik, między miejscowościami Smolarnia i Dzierżążno Małe
(gm.Trzcianka). Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 1992 r.

GATUNEK DRZEWA

OBWÓD

ŚREDNICA

cis pospolity, czeremcha pospolita,
jałowiec zwyczajny, leszczyna pospolita,
szakłak pospolity, wszystkie rodzime
gatunki bzów i głogów

100 cm

30 cm

klon polny, sosna limba, wszystkie
rodzime gatunki jarząbów
oraz dzikie i zdziczałe drzewa
z rodzajów: grusza, jabłoń,
wiśnia i śliwa

150 cm

45 cm

grab zwyczajny, klon jawor,
klon zwyczajny, topola osika,
wszystkie rodzime gatunki brzóz,
olch i wiązów

200 cm

60 cm

buk zwyczajny, jesion wyniosły,
jodła pospolita, modrzew europejski
(i polski), sosna zwyczajna,
świerk pospolity, wszystkie rodzime
gatunki dębów, lip i wierzb
oraz gatunki obcego pochodzenia
za wyjątkiem topól

300 cm

90 cm

topola biała, topola czarna
oraz obce gatunki topól
i ich mieszańce

400 cm

120 cm

Czy wiesz, że...
... w przypadku nierównego ukształtowania terenu (np. drzew rosnących na skarpach), obwód pnia należy mierzyć na wysokości 1,30 m, ale od najwyższego punktu
stycznego z powierzchnią gruntu. Gdy drzewo rozgałęzia się lub występują wyraźne zgrubienia, pomiaru należy dokonać w najwęższym miejscu, poniżej 1,30 m. W takim
przypadku zawsze należy to odnotować.
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CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody
Na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (powiat czarnkowsko-trzcianecki, z wyjątkiem miasta
Czarnków) zinwentaryzowano 173 pomniki przyrody – 108 pojedynczych drzew, 56 grup drzew
(w tym aleje), a także 9 głazów narzutowych. Najwięcej z nich położonych jest w gminach: Trzcianka,
Krzyż Wielkopolski i Czarnków. Najstarsze ustanowiono w 1956 r. Ochroną podlegają głównie dęby
szypułkowe, sosny zwyczajne, buki zwyczajne i lipy drobnolistne. Niestety tylko nieliczne pomniki
mają nadane nazwy. Wśród nich warto wymienić:
• dęby szypułkowe „Gerwazy”,„Protazy” i „Damazy” oraz wiąz szypułkowy „Walenty” w Gębiczynie
(gm. Czarnków),
• dąb szypułkowy „Wojtek” koło Smolarni (gm.Trzcianka)
• dęby szypułkowe „Patriarcha” i „Włodarz” (Nadleśnictwo Potrzebowice, leśnictwo Łężno,
gm. Drawsko)
W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim jest wiele pomników przyrody, wyróżniających się nie tylko
w regionie, ale także w skali kraju. Na szczególną uwagę zasługują m.in. tak potężne okazy jak lipa
szerokolistna w Połajewie i klon jawor w leśnictwie Zacisze (Nadleśnictwo Krzyż, gm. Krzyż
Wielkopolski) oraz sosna zwyczajna w Klempiczu (gm. Lubasz) uznawana za jedno z najstarszych
drzew tego gatunku w Polsce. Najciekawsze pomniki przyrody zostały zaprezentowane na kolejnych
planszach wystawy.
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Do rzadziej spotykanych gatunków objętych
ochroną należą: czereśnie ptasie, żywotniki olbrzymie,
miłorząb dwuklapkowy czy platan zachodni.
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Rozmieszczenie pomników przyrody na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju
Czy wiesz, że...
... obszary objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 40% powierzchni powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Wśród nich warto wymienić Drawieński Park
Narodowy (jego fragment znajduje się w zachodniej części gminy Krzyż Wielkopolski), rezerwaty przyrody – „Źródliska Flinty” oraz „Wilcze błoto”, obszary Natura 2000:
Nadnoteckie Łęgi, Lasy Puszczy nad Drawą, Puszcza Notecka, Dolina Noteci, Ostoja Pilska, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Dolina Bukówki, Dolina Miały, a także obszary
chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne.
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CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Najciekawsze czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody

Sosna zwyczajna w Klempiczu (gmina Lubasz)

Dąb szypułkowy „Wojtek” koło Smolarni (gminaTrzcianka)

Należy do najstarszych drzew tego gatunku w Polsce. Jej wiek szacuje się na
ok. 330 lat! Pomnik znajduje się ok. 100 m od drogi Czarnków – Wronki
(w pobliżu zakrętu szosy), w miejscowości Klempicz. Sosna rozdziela się na
dwa pnie. Jej stan jest dobry, obwód pnia wynosi 4,28 m. Pomnik został
utworzony w 1975 roku.

Jeden z najbardziej znanych pomników przyrody powiatu czarnkowskotrzcianeckiego. To również najgrubszy dąb tego terenu – jego obwód wynosi
7,5 m. Został objęty ochroną w 1985 roku. Drzewo jest jednym z pięciu dębów
szypułkowych tworzących grupowy pomnik przyrody. Wszystkie (jeden z nich
jest martwy – leżący) można zobaczyć wędrując ścieżką przyrodniczo-leśną
„Nad Bukówką”, wzdłuż stawu Rychlickiego.

Klon jawor w leśnictwie Zacisze (gmina Krzyż Wielkopolski)

Buki zwyczajne koło zamku w Goraju (gmina Czarnków)

Ocenia się, że jest to najgrubszy klon jawor rosnący na terenie Lasów
Państwowych w całym kraju. Obwód przekraczający 6 m robi wrażenie!
Drzewo rozdziela się na dwa pnie. Rośnie przy ścieżce historycznoprzyrodniczej utworzonej w 2005 roku, w 85. rocznicę śmierci Hansa Paasche
(1881-1920). Ten niemiecki działacz społeczny i polityczny, prekursor ekologii,
był jednocześnie jednym z najbardziej radykalnych pacy stów niemieckich.
W 1920 r. został zamordowany przez nacjonalistów. Do dzisiaj zachowały się
fragmenty ruin osady, w której mieszkał. Klon jawor został uznany za pomnik
przyrody w 2001 roku.

Na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (Nadleśnictwo Krucz), znajduje
się 21 okazałych buków zwyczajnych (objętych ochroną jako 3 grupowe
pomniki przyrody). Najgrubszy z nich ma ponad 5 m obwodu. Pomniki zostały
ustanowione w 1982 roku. Część buków rośnie przy drodze dojazdowej,
pozostałe – w okolicach zamku.
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CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY

Lipa szerokolistna w Połajewie

Buki zwyczajne w leśnictwie Rychlik (gminaTrzcianka)

To najpotężniejszy pomnik przyrody w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
Obwód lipy wynosi ok. 8 m. To niewiele mniej niż najgrubsze drzewa tego
gatunku w Polsce. Ten wyjątkowy pomnik został ustanowiony w 1957 roku.
Aby go zobaczyć, należy odwiedzić park wiejski w Połajewie. Drzewo rośnie
na tak zwanej wyspie, gdzie znajduje się am teatr. Obok zobaczyć można
drugą pomnikową lipę szerokolistną. Jest ona jednak nieco mniejsza – jej
obwód przekracza 6 m. W parku rośnie też kilka innych drzew objętych
ochroną pomnikową (m.in. daglezje zielone, żywotniki olbrzymie i platan
zachodni).

Pomnik przyrody tworzą dwa buki zwyczajne. Są to tzw. buki graniczne
Księstwa Warszawskiego. Granica Księstwa była niegdyś obsadzona tymi
drzewami, do dnia dzisiejszego zachowały się już tylko dwa z nich. Buki rosną
między Smolarnią a Rychlikiem, niedaleko linii energetycznej (Nadleśnictwo
Trzcianka, leśnictwo Rychlik), można do nich tra ć dzięki ustawionym
drogowskazom – jeden z nich znajduje się w okolicy wejścia na ścieżkę
przyrodniczo-leśną „Nad Bukówką”. Drzewa mają obwody: 3,28 i 3,72 m,
zostały uznane za pomnik przyrody w 1994 r.

Głazy narzutowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Dęby szypułkowe i wiąz szypułkowy koło Kuźnicy Czarnkowskiej
(gmina Czarnków)

Pomnikami przyrody mogą być również twory przyrody nieożywionej. Ich
przedstawicielami w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim jest 9 głazów
narzutowych. Dwa z nich znajdują się w Romanowie Dolnym (gm. Czarnków),
jeden niedaleko Radolinka (gm. Trzcianka), a pozostałe sześć – w leśnictwach
Kamiennik i Łężno (Nadleśnictwo Potrzebowice, gm. Drawsko). Niekiedy
obiekty te nie są w całości widoczne, bo znaczna ich część położona jest pod
powierzchnią ziemi. Najokazalej prezentuje się przedstawiony na zdjęciu głaz
narzutowy położony w bukowym lesie, ok. 50 m od drogi Radolinek –
Trzcianka (NadleśnictwoTrzcianka, leśnictwo Radosiew).

To największe skupisko drzew tworzących jeden, grupowy pomnik przyrody.
Czterdzieści dębów szypułkowych i jeden wiąz szypułkowy znajdują się
w lesie przylegającym do Kuźnicy Czarnkowskiej (Nadleśnictwo Trzcianka,
leśnictwo Radosiew), na terenie dawnego parku. Kilka drzew jest już
martwych, a obwód pnia najokazalszych dębów przekracza 5 m. Pomnik
został powołany w 1997 roku. W suchych drzewach nie brakuje dziupli
i zakamarków, w których chętnie osiedlają się nietoperze.

O projekcie
Od czerwca 2013 roku do marca 2014 roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (powiat czarnkowsko-trzcianecki,
z wyjątkiem miasta Czarnków) realizowany jest projekt „Inwentaryzacja pomników przyrody wraz z kampanią promocyjną
lokalnego dziedzictwa przyrodniczego”. W ramach zadania powstała strona internetowa: www.pomniki-przyrody.info
USŁUGI PRZYRODNICZE
poświęcona czarnkowsko-trzcianeckim pomnikom przyrody. Na stronie znaleźć można informacje o wszystkich okazach
obszaru, umieszczono na niej też wskazówki jak objąć ochroną stare drzewo oraz wiele innych wiadomości dotyczących tej formy
ochrony. W ramach projektu odbywają się również warsztaty edukacyjne w szkołach, wydano pocztówki promujące pomniki przyrody, powstała też wystawa którą drogi Czytelniku masz okazję oglądać. Swoje działania prowadzi terenowa grupa wolontariuszy, wyszukująca okazy, które w przyszłości mogą zostać
objęte ochroną. Projekt jest realizowany przez rmę CREX - USŁUGI PRZYRODNICZE Marek Maluśkiewicz, partnerem operacji jest Nadnoteckie Koło Polskiego
Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”.
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Opracowanie plansz: Przemysław Wylegała

Najciekawsze czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody

