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Wstęp
Drzewa od zawsze fascynowały i wzbudzały szacunek ludzi. Przypisywano im

dobroczynną, a niekiedy magiczną potęgę. Od początku człowiek sadził je wokół swoich
siedzib oraz obsadzał nimi aleje prowadzące do dworów. Ludzie wierzyli, że drzewa
roztaczają opiekę nad nimi. Rosnące po kilkaset lat drzewa wydawały się naszym
przodkom wieczne. Najstarsze z nich były świadkami wielu historycznych wydarzeń. Na
kuli ziemskiej rosną drzewa, które są starsze od piramid egipskich zbudowanych ponad
4500 lat temu. Najpotężniejsze z nich były czczone, stawały się przedmiotem kultu,
adoracji i składania ofiar. Święte drzewa i gaje były mieszkaniem lub własnością bóstw
czy nimf. Wtedy ludzie żyli w zgodzie z naturą. Wierzyli w magiczną siłę drzew,
promieniującą z nich energię i uzdrawiającą moc.

Dzisiaj, bogatsi w wiedzę naukową, nie musimy tylko wierzyć. Wraz z rozwojem
cywilizacji odkrywaliśmy coraz to nowe zalety drzew. Liczne fakty świadczą, że drzewa
tworzą swoisty mikroklimat i pomagają leczyć różne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak
i te pochodzące z głębin naszej psychiki. Oddziałują na wszystkie nasze zmysły: wzrok,
węch, smak, czucie. Swobodny i bezpośredni kontakt z drzewami stwarza silną więź
emocjonalną, która owocuje głębokim rozumieniem natury i chęcią harmonijnego z nią
współistnienia. Drzewo ma istotny wpływ na psychikę człowieka i zajmuje stałe miejsce
w jego świadomości. Wśród drzew czujemy spokój, pogodę ducha, harmonię
wewnętrzną, odprężenie i beztroskę. Czujemy, że jesteśmy „u siebie”. Są ludzie, którzy
uważają, że człowiek jest duchowym pobratymcem drzewa, rośnie jak ono od ziemi ku
niebu, potrzebuje światła i powietrza, a zatem życie w symbiozie z drzewami jest
pożądane i naturalne. Otoczenie bez drzew wydaje się nam niekompletne, nienaturalne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody m.in. stanowi, że:
Art. 40.
1. 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.

2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa
stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego
rozpadu.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą
ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a
odnośnie tworów przyrody nieożywionej - ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i
krajobrazowe.

Art. 44.
1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo
uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.

2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1, określają
nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele
ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe
dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45
ust. 1.

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ, który ustanowił
daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia, rada gminy - w drodze
uchwały.

http://www.salamandra.org.pl/u_przyroda.html
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4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości
przyrodniczych, ze względu, na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie
konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.

Art. 45.
1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo
budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy

oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych

oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną

formę ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) ikwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji

ratowniczych.

Art. 127.
Kto umyślnie:
1. narusza zakazy obowiązujące w:

a) parkach narodowych,
b) rezerwatach przyrody,
c) parkach krajobrazowych,
d) obszarach chronionego krajobrazu,
e) obszarach Natura 2000,

2. narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
a) pomników przyrody,
b) stanowisk dokumentacyjnych,
c) użytków ekologicznych,
d) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
e) roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową,

3. nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowanych
zwierząt

- podlega karze aresztu albo grzywny.
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Buk pospolity
Fagus sylvatica L.

41 50

53 54

Rodzaj: Buk
Fagus

Rodzina: Bukowate
Fagaceae

Rząd: Bukowce
Fagales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Podtyp: Kwiatowe
Anthophyta

Królestwo: Rośliny
Plantae

75 91 92 98

103 114

Opis:
Buk pospolity to okazałe drzewo. Osiąga wysokość do 30-40 m. Korona u

młodszych okazów jest smukła, a u starszych dość szeroka i kopułowato
sklepiona, często jest wspaniale rozwinięta, zwłaszcza u osobników wolno
stojących. Pień jest dobrze widoczny przynajmniej do połowy korony, dalej

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/spermatophyta.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/spermatophyta.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/spermatophyta.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/plantae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/plantae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/plantae.html
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dzieli się na potężne konary. Konary i większe gałęzie są zwykle stromo
wzniesione, na końcach nieznacznie zwisające. Kora jest gładka, w kolorze
ołowianoszarym. Z wiekiem staje się nieco szorstka, jednak nigdy nie łuszczy się
i nie pęka, najwyżej jest nieco falista lub porysowana. Pędy są
brunatnawopurpurowe, gładkie, nagie, z rozproszonymi przetchlinkami. Często
pozginane, nieco błyszczące. Pączki są bardzo smukłe i wąskie, zaostrzone, z
licznymi łuskami daleko odstają od osi. Liście są skrętoległe o długości 5-10 cm.
Są podłużnie eliptyczne, jajowate, najszersze w środku lub z przodu. Na
brzegach lekko faliste, z wierzchu połyskujące, pod spodem jaśniejsze. Są
opatrzone długimi białawymi włoskami. Ogonek jest krótki i owłosiony. Liście
przybierają piękne rudobrązowe barwy, nadając piękny koloryt lasom. Kwiaty
męskie są licznie zebrane w pączki, żeńskie otoczone czteroklapową okrywą.
Owocami są bukwie, czyli orzeszki - trójkanciaste, błyszczące i brunatne, mają
do 2 cm długości. Na wiosnę zwracają uwagę występujące wszędzie na dnie lasu
siewki, których wielkie półkoliste liścienie zawierają duże ilości tłustego olejku
(z bukwi).

Występowanie:
Buk jest ważnym lasotwórczym gatunkiem. Występuje na dobrze

nawodnionych, żyznych glebach, na obszarach, gdzie lata bywają chłodne.
Dobrze rośnie na glebach piaszczystych i wapiennych, na różnych
wysokościach. Jest bardzo powszechnym drzewem w Europie Zachodniej i
Środkowej z wyjątkiem rejonów południowo-wschodnich. Jest najlepiej
przystosowanym do panujących warunków przyrodniczych drzewem liściastym
w zachodniej części Europy Środkowej. Gdyby nie ingerencja człowieka i
lokalne zakłócenia przyrodnicze większość lasów stanowiłyby tam lasy bukowe.

Okres kwitnienia:
od kwietnia do maja

Wykaz drzew pomnikowych gatunku buk pospolity w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

41 Trzebnica 339 5118632 1703647 odm. purpurowa, na
terenie pogotowia
ratunkowego

50 Trzebnica 451 5118391 1703835 w Parku Miejskim,
przed budynkiem
sądu

53 Trzebnica 317 5117820 1704155 w pobliżu restauracji
„Karczma Laśna”

54 Trzebnica 402 5117707 1704198 w lesie bukowym,
przy kapliczce
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75 Jaszyce 448 5119810 1706227 na posesji Tadeusza
Kempy, droga do
wysypiska

91 Głuchów
Górny

390 5116323 1707936 odm. purpurowa, w
parku wiejskim, 10 m
od wąwozu

92 Głuchów
Górny

440 5116333 1707926 w parku, na skraju
wąwozu

98 Głuchów
Górny

365 5116255 1707920 w parku przy ścieżce,
w pobliżu pomnika nr
93

103 Boleścin 381 5116045 1709944 przy drodze
brukowej, na posesji
Longina
Szafrańskiego

114 Malczów 295 - - odm. purpurowa,
posesja
p.Chmielewskiego,
nad stawem
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Choina kanadyjska
Tsuga Canadensis L.

67

Rodzaj: Choina
Tsuga

Rodzina: Sosnowate
Pinaceae

Rząd: Szpilkowe
Coniferales

Klasa: Sosnowe
Pinopsida

Gromada Nagozalążkowe
Gymnospermae

Opis:
Drzewo osiągające duże rozmiary do 15 metrów wysokości. Korona

młodych drzew szerokostożkowata, luźna, starszych nieregularna. Bardzo często
osiąga formy wielopniowe. Wierzchołek drzewa cienki, wiotki, przegięty ku
dołowi. Pędy jednoroczne cienkie, żółtobrązowe, owłosione. Igły długości 15-18
mm i szerokości około 2 mm, na brzegu drobno piłkowane, stopniowo zwężające
się ku wierzchołkowi. Na szczycie zaokrąglone i tępe, z wierzchu błyszczące,
zielone, od spodu z wąskimi, białymi paskami woskowatego nalotu. Igły
ustawione na gałązkach płasko, grzbieniasto. Na przekroju poprzecznym tylko
jeden przewód żywiczny. Ponadto od góry pojedyncze krótsze igły przylegające
do pędu i skierowane ku jego wierzchołkowi (cecha bardzo charakterystyczna).
Nie opadają na zimę. Pączki bardzo drobne, kuliste lub jajowate, nie pokryte
żywicą. Kwiaty męskie w drobnych, kulistych kwiatostanach wyrastających
pojedynczo w kątach igieł na zeszłorocznych pędach. Kwiaty żeńskie w małych
szyszeczkach ustawionych pojedynczo na końcach zeszłorocznych, krótkich
pędów. Szyszki są małe, długości około 2,5 cm, wrzecionowate, jasnoszare,
zwisające. Łuski słabo rozchylają się po dojrzeniu, osadzone pojedynczo na
krótkich, bocznych gałązkach. Dojrzewają w roku kwitnienia (jesienią), przez
zimę lub dłużej utrzymują się na drzewie i opadają w całości. Nasiona drobne ze
skrzydełkiem, pokryte żywicznymi gruczołami. Choiny rozmnaża się z nasion,
które należy wysiewać do zimnego inspektu lub szklarni. Większe ilości nasion
można także wysiewać wprost na zagony w szkółce (kwiecień - początek maja).
Młode siewki wymagają cieniowania i starannej pielęgnacji.

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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Występowanie:
Znana jest w Europie od początku XVIIIw., sadzona głównie w parkach,

znacznie rzadziej w lasach. W Polsce dość często spotykana w wielu parkach
województw zachodnich. Jest dość wytrzymała na niskie temperatury, ale
wrażliwa na suszę. Wymaga gleb żyznych, wilgotnych i ocienionych stanowisk.
W parkach należy sadzić pojedynczo, w grupach lub w formie szpalerów. Znosi
przycinanie i może być używana na żywopłoty.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku choina kanadyjska w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość
Obwód pnia
na wys.130

cm N E
Lokalizacja

67 Brochocin 183 - - na skraju parku
wiejskiego na
prawo od drogi
idąc w kierunku
stawu
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Cis pospolity
Taxus baccata L.

77

Rodzaj: Cis
Taxus

Rodzina: Cisowate
Taxaceae

Rząd: Szpilkowe
Coniferales

Klasa: Cisowe
Taxopsida

Gromada Nagozalążkowe
Gymnospermae

Opis:
Drzewo bardzo wolno rosnące, u nas w sprzyjających warunkach dorasta

do wysokości 8-15 m. Na Kaukazie dorasta do wysokości 27 m i osiąga l,5 m
średnicy pnia. Często w następstwie przemarznięcia lub innego uszkodzenia
pędu głównego przybiera postać szerokiego krzewu bez wierzchołka, ze
ścielącymi się gałęziami. Korona u młodych okazów luźna, stożkowata, u
starszych - zwykle gęsta i szerokokulista. Pień pokryty gładką, łuszczącą się
korowiną barwy czerwono-brązowej. Pączki przylegające do pędu, kuliste, tępe,
okryte kilkoma łuskami. Igły ciemnozielone, długości 2-3 cm i szerokości 2-2,5
mm, równomiernie zwężone w ostry wierzchołek, u nasady nagle zwężone w
krótki ogonek. Na pędach pionowo wzniesionych, zwłaszcza wierzchołkowych i
odroślowych, igły ułożone są wielostronnie, natomiast na pędach poziomych
osadzone płasko w 2 szeregach. Nasiona eliptyczne, długości 6-8 mm,
oliwkowobrunatne. Osnówka jaskrawoczerwona, o bardzo zmiennym kształcie i
różnej wielkości. Dojrzewają w sierpniu-wrześniu, opadają wkrótce po dojrzeniu
lub częściej są objadane przez ptaki. Drzewo obradza obficie co kilka lat.

Występowanie:
Europa, Afryka Pn., Kaukaz, Azja Zachodnia. W górach do 1600 m

n.p.m.  W  dawnych  wiekach  cis  był pospolitym  drzewem  w  naszych  lasach
nizinnych i górskich. Występował w podszyciu lasów liściastych i mieszanych.
Został niemal doszczętnie wytępiony ze względu na swe cenne drewno, które
było używane do wyrobu ozdobnych mebli (intarsje), a także kusz i łuków.

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html


12

Obecnie w Polsce jest pod całkowitą ochroną. Najliczniejsze stanowiska: w
rezerwacie Wierzchlas na Pomorzu (Bory Tucholskie) oraz w Jasieniu koło
Radomska. Poza lasami cis spotyka się obecnie w wielu parkach, gdzie
nierzadko daje obfity samosiew. Najlepiej rośnie w wilgotnym klimacie morskim
o łagodnych zimach (Europa Zachodnia). Wytrzymuje temperatury do -20-25°C.
Podczas surowych zim przemarza, zwłaszcza na stanowiskach odsłoniętych i na
glebach ubogich.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku cis pospolity w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

77 Cerekwica 110, 94,
81, 128,
109, 125,
110, 104,
80, 150

5118791 1707493 grupa 10 drzew, na
obrzeżach parku
wiejskiego, od
strony Trzebnicy
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Dąb błotny
Quercus palustris Muenchh.

56

Rodzaj: Dąb
Quercus

Rodzina: Bukowate
Fagaceae

Rząd: Bukowce
Fagales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Drzewo szybko rosnące, z szerostożkowatą lub okrągłą koroną i prostym

pniem.  Drzewo  dorastające  do  30  m  wysokości.  Kora  szara,
gładka, z wiekiem płytko spękana. Liście błyszcząco-zielone
do 12 cm z 5-7 wąskimi klapami o głębokich wrębach. Klapy
ostro ząbkowane na szczycie. Owoce drobne, półkuliste do 2
cm, w 1/3 otoczone miseczką, rosną na krótkich szypułkach.
Drzewo dość rzadkie, sadzone raczej sporadycznie,
najczęściej w parkach. Na uwagę zasługuje przepiękna,
czerwona barwa liści porą jesienną jak również dość
nietypowy kształt liści - są mocno wkrojone, do ćwiartki
powierzchni liścia.
Występowanie:

Dąb błotny występuje w północno-wschodniej i centralnej części
Ameryki Północnej. W Europie występuje w parkach i ogrodach. Spotykany na
obszarach nizinnych w obrębie zalewów rzecznych, na glebach wilgotnych i
mokrych.
Okres kwitnienia:

od końca kwietnia do końca maja równocześnie z rozwojem liści
Wykaz drzew pomnikowych gatunku dąb błotny w gminie Trzebnica.

Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

56 Raszów 321 5117330 1704990 na skraju lasu od strony
boiska

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
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Dąb szypułkowy
Quercus robur L.

7 8

11 14

Rodzaj: Dąb
Quercus

Rodzina: Bukowate
Fagaceae

Rząd: Bukowce
Fagales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

23 29 38 42

79 87 96 122

Opis:
Osiąga wysokość od 20 do 50 m. Drzewo długowieczne, żyje ponad 700

lat. Początkowo rośnie powoli. Drzewo rosnące swobodnie wykształca szeroką
koronę. Korona młodych drzew jest kulista, z czasem staje się kopułowata.
Drzewo rosnące swobodnie ma krótki pień dochodzący do 2-3 m średnicy,

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/fagaceae.html
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konary są grube i rozłożyste. Młode drzewo ma korę szarą i gładką, stare - szarą
do ciemnoszarej, głęboko, podłużnie spękaną. Biel miękka, o barwie biało -
żółtawej. Twardziel ciężka, odporna na ścieranie, twarda, barwa brunatna. Pąki
skrętoległe (2/5), jajowate, przekrój poprzeczny zbliżony do pięciokąta. Łuski
brązowe, czarnoobrzeżone, końce czarne, szaro owłosione. Kwiaty są
wiatropylne, rozdzielnopłciowe. Kwiaty męskie – długie i wiotkie, luźno
zwisające kotki zgrupowane po kilka sztuk i wyrastające z pąków bocznych
zeszłorocznych pędów. Kolor żółtawo – zielony.
Kwiaty żeńskie – mało widoczne, drobne, kształt
cebulkowaty. Zebrane po kilka na długiej
szypułce wyrastają na pędach tegorocznych.
Dają początek żołędziom. Liście ułożone
skrętolegle, 5-18 cm długości, skórzaste, nagie, z
lekko szarozielonym odcieniem, od spodu nieco
owłosione, z 3-6 parami zaokrąglonych klap,
ogonki liściowe krótkie (do 1cm), nasady uszate
lub sercowate. Nerwy boczne dochodzą tak do
końca klap, jak i do wcięć między nimi. Orzechy potocznie nazywane
żołędziami, po 2-3 na szypułce o dł. 2 do 5 cm, mają kształt elipsoidalno -
walcowaty. Długość 20 do 40 mm, grubość 10 - 18 mm. Najgrubsze zazwyczaj
w połowie długości. Znamię płaskie, szczyt słabo zaostrzony. Osadzone są w
półokrągłych miseczkach (cupula). Młode żołędzie mają wzdłużne, ciemniejsze
pręgi. Na dojrzałych i suchych pręgi widoczne są po namoczeniu. Drzewo
rosnące swobodnie owocuje po 40-50 latach natomiast w zwartym lesie po 60 –
80. Korzeń dębu jest głęboki, palowy na glebach głębokich i świeżych,
powierzchniowy na glebach płytkich.

Występowanie:
Dąb szypułkowy występuje na nizinach a w obszary górskie wkracza

zwykle dolinami. Dobrze znosi okresowe zalewanie, jest drzewem
światłolubnym, ale jako młode drzewo dobrze znosi zacienienie. Preferuje gleby
świeże, głębokie, żyzne i wilgotne, tam też osiąga największe rozmiary. Niektóre
dęby w Puszczy Białowieskiej osiągają wysokość 43 m (pierśnica do 3m) i są
uważane za jedne z najwyższych przedstawicieli swego gatunku. W południowej
Polsce występuje do wysokości 400 – 500 m n.p.m. powyżej spotkać można
tylko pojedyncze okazy – na dużych wysokościach skarłowaciałe. Najwyżej
odnotowane występowanie w naszym kraju – Karkonosze – 925 m n.p.m.
Najwyżej odnotowany w Europie – Alpy 1420 m n.p.m., w Azji na Kaukazie w
podgatunku pedunculiflora – 1800 m n.p.m. W Polsce największe skupiska tego
gatunku to Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, dolina Odry na Nizinie
Śląskiej oraz Dąbrowy Krotoszyńskie, lasy czeszewskie i czerniejewskie na
Nizinie Wielkopolskiej

Okres kwitnienia:
od końca kwietnia do końca maja równocześnie z rozwojem liści

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulistnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupula&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karkonosze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82owieska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puszcza_Borecka&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85browy_Krotoszy%C5%84skie
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Wykaz drzew pomnikowych gatunku dąb szypułkowy w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

2 Ujeździec
Wielki

370 5124951 1705643 przy drodze na
Przyborów, obok
posesji nr 28,

7 Komorówko 535 - - przy starym
budynku
wodociągów

8 Komorówko 452 - - przy głównej
drodze z
Komorowa do
Komorówka

11 Komorówko 519 - - jw.
14 Komorówko 440 - - przy głównej

drodze z
Komorowa do
Komorówka, nad
stawem

22 Jaźwiny 525 5121677 1708735 ok. 1,5 km od
starej piaskowni,
przy drodze
gruntowej

23 Jaźwiny 450 5121558 1708656 jw.
24 Jaźwiny 458 5121435 1708778 jw.
25 Jaźwiny 506 5121464 1708791 jw.
26 Jaźwiny 476 5121445 1708776 jw.
27 Jaźwiny 340 5121326 1708649 jw.
28 Jaźwiny 403 5121368 1708684 jw.
29 Jaźwiny 385 5121340 1708674 jw.
33 Kuźniczysko 384 5122462 1711175 niedaleko

nowego
cmentarza, obok
posesji nr 15

38 Skoroszów 379 5124336 1711712 przy głównej
drodze,
naprzeciw OSP

42 Trzebnica 382 5118590 1703863 w pobliżu
restauracji
Kasztelańska

79 Cerekwica 395 5118772 1707566 przy boisku do
piłki siatkowej

85 Cerekwica 360 5118701 1707536 przy boisku do
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445 5118712 1707499 piłki nożnej
87 Cerekwica 630 5118707 1707544 w parku, przy

boisku do piłki
nożnej

89 Cerekwica 510 5118774 1707565 w parku, przy
boisku do piłki
siatkowej

93 Głuchów
Górny

548 5116296 1707935 w parku,
niedaleko sosny
wejmutki

96 Głuchów
Górny

380 5116306 1707908 na tyłach parku,
przy ogrodzeniu
od strony wioski

104 Boleścin 447 5115967 1709703 obok przystanku
PKS

121 Węgrzynów 382 - - droga gruntowa
w wąwozie

122 Węgrzynów 360 - - jw.
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Glediczja trójcierniowa
Gleditsia triacanthos L.

73

Rodzaj: Glediczja
Gleditsia

Rodzina: Strączkowe
Leguminosae

Rząd: Różowce
Rosales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Wyniosłe drzewo (do 45 m wys. w ojczyźnie), z wysoko osadzoną,

ażurową koroną. Pędy z dużymi przetchlinkami; zróżnicowane na długo- i
krótkopędy, te ostatnie z biegiem lat „naroślowate". Pączki boczne drobne,
nadległe - dolne ukryte pod nasadą osi liścia. Ciernie długie (do 10 cm), u nasady
spłaszczone, zwykle rozgałęzione - z 1-2 małymi, bocznymi, rozwijają się z
górnych pączków wśród pączków nadległych, na pniach i konarach znacznie
dłuższe i silnie rozgałęzione, często w pęczkach. Liście są skupione na
krótkopędach, do 20 cm długości, parzystopierzastozłożone, z 20-30 listkami do
3,5(-4,5) cm długości, lub podwójnieparzystopierzaste (wówczas listki
mniejsze); listki podługowate lub wąskojajowate, brzegiem
karbowanopiłkowane. Kwiaty promieniste, 3-5-krotne, poligamiczno-dwupienne
(zdarzają się więc okazy bez owoców), w wąskich wiechach lub gronach (do 7-9
cm długości), stojących pojedynczo lub zebranych w wiązki, promieniste,
zielonkawożółte, drobne. Owocem są długie, płaskie, wielonasienne strąki (do
40 cm, zwykle krótsze), niepękające, ze słodkawym miąższem między
nasionami. Początkowo czerwone i błyszczące, potem ciemnoczerwonobrązowe;
wiszą na gałęziach od jesieni do wiosny. Egzotyczny pokrój, poza tym drobne
listki przypominają mimozy, akacje i albicje. Liście rozwijają się bardzo późno
(typowe dla większości drzew i krzewów z tej rodziny), jesienią żółkną.
Taśmowate owoce są zimową ozdobą drzew. Posiada płaski i szeroki system
korzeniowy.

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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Występowanie:
Glediczja trójcieniowa występuje w środkowym i wschodnim rejonie

Stanów Zjednoczonych (poza stanami nadatlantyckimi). Zwykle rośnie na
żyznych, wilgotnych glebach aluwialnych, może rosnąć także na glebach
suchych, piaszczystych, ubogich, ale wzrost wtedy słabszy. Stosunkowo
tolerancyjna na zasolenie gleby, miejsca słoneczne, ciepłe, osłonięte od silnych
wiatrów (gałęzie starszych drzew kruche!). Starsze drzewa odporne na mrozy.
Ażurowa korona nie daje głębokiego cienia. Sadzone zwykle w parkach, alejach
parkowych, bulwarach.
Można z glediczji zakładać formowane żywopłoty średniej wysokości.

Okres kwitnienia:
Czerwiec, gdy liście są rozwinięte

Wykaz drzew pomnikowych gatunku glediczja trójcierniowa w gminie
Trzebnica.

Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość
Obwód pnia
na wys.130

cm N E
Lokalizacja

73 Jaszyce 299 5119740 1706140 na końcu wioski,
naprzeciw boiska
sportowego
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Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior L.

81 83

86 88

95 113

Rodzaj: Jesion
Fraxinus

Rodzina: Oliwkowate
Oleaceae

Rząd: Ligustrowce
Ligustrales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Jesion ze względu na osiąganą wysokość, która wynosi od 10 do nawet 40

m, należy do najwyższych krajowych drzew. Jest to okazałe drzewo, zrzucające
liście na zimę. Korona u młodych drzew jest bardzo luźna, z dość stromo
wzniesionymi konarami. Natomiast u starszych drzew jest bardzo wysoko
sklepiona, a przy tym jednak mało zwarta i nieco nieregularna przy okrągławym
zarysie. Jest najszersza w strefie szczytu, a niżej dosyć wąska. Gałęzie wznoszą
się prosto w górę lub promieniście odchodzą, wyrastając także w dolnej części
pnia, który jest przeważnie dosyć prosty. Korowina jest w kolorze szarym lub też
brunatnoszarym, u młodych drzew gładka, później coraz silniej bruzdowana i
podzielona na pola albo pokryta systemem wąskich listewek. Pędy są grube,
jasnoszare, punktowane jasnymi, białawymi przetchlinkami. W strefie
wyrastania pączków spłaszczone lub jakby zgniecione. Pączki występują
naprzeciwlegle. Są grube, spiczaste, w kolorze głębokiej czerni. Oprócz

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/oleaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/oleaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/oleaceae.html


21

głównych pączków jest jeszcze jedna para pączków bocznych, które rozwijają
się tylko wtedy, jeśli młode liście zostaną uszkodzone przez spóźnione
przymrozki. Liście są naprzeciwległe, nieparzystopierzaste, o długości 20-25 cm,
z 9-13 owalno-podłużnymi listkami z przodu zaostrzonymi, ząbkowanymi, z
wierzchu matowozielonymi,
od spodu jaśniejszymi i
nagimi (z wyjątkiem nerwu
środkowego). Kwiaty są
niepozorne, jedno- lub
obupłciowe, jedno- lub
dwupienne. Rozwijają się
przed liśćmi. Owocami są
skrzydlaki - lancetowate, u
nasady zaostrzone, dojrzałe
w kolorze brunatnym.
Osiągają długość 3 cm.

Występowanie:
Jest rozpowszczechniony w ziołoworoślowych lasach łęgowych lub

zboczowych, przeważnie na świeżych, przemywnych i żyznych glebach. Jest to
drzewo często sadzone w parkach całej Europy i innych miejscach dla ozdoby.
W Polsce naturalnie rośnie w lasach, zaroślach i nad brzegami wód.

Okres kwitnienia:
Kwiecień

Wykaz drzew pomnikowych gatunku jesion wyniosły w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

81 Cerekwica 318 5118744 1707552 w parku wiejskim, na
zakręcie wąwozu

83 Cerekwica 330 5118737 1707533 w parku wiejskim,
przy ścieżce, na
skarpie wąwozu

86 Cerekwica 337 5118732 1707540 w wąwozie, przy
dawnym ujęciu wody

88 Cerekwica 354 5118768 1707586 w parku, od strony
kościoła

95 Głuchów
Górny

392 5116251 1707943 przy zarośniętym
stawie, naprzeciwko
posesji nr 71

113 Malczów 379 - - posesja
p.Chmielewskiego,
koło stawu
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Kasztanowiec pospolity
Aesculus hippocastanum L.

12 15

18 62

112 115

Rodzaj: Kasztanowiec
Aesculus

Rodzina: Kasztanowcowate
Hippocastanaceae

Rząd: Terpentynowce
Terebinthales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Jest to drzewo zrzucające liście na zimę. Wolnostojące jest pięknie

okazałe. Osiąga wysokość 20-25 m. Korona jest gęsta, pięknie i regularnie
wykształcona oraz wysoko sklepiona. Pień u starych osobników jest potężny,
prosty i widoczny nawet w górnych partiach korony. Konary w dolnej części są
masywne, odstające bądź stromo skierowane w górę. Gałęzie odchodzą
nieregularnie, są odstające i częściowo zwisające. Kora u bardzo młodych drzew
jest gładka i jasnobrunatna, z czasem staje się szaroczerwonawa lub
ciemnobrunatna i podzielona na grubo spękane płytki.  Pęd jest bardzo mocny,
prawie grubości palca o brunatnawym kolorze z jaśniejszymi przetchlinkami.
Pączki są duże, do 3 cm długości i 1 cm szerokości. Mają największe rozmiary z
wszystkich europejskich drzew liściastych. W zimie są błyszczące, o barwie
czerwonobrunatnej, na wiosnę, bezpośrednio przed ulistnieniem są silnie klejące.
Liście są bardzo duże, dłoniasto złożone z 5-7 listków, które są odwrotnie
jajowate u nasady bez ogonków i mają około 25 cm długości i w najszerszym

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
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miejscu do 10 cm szerokości, brzegiem są podwójnie tępo piłkowane. Ogonek
liściowy jest mocny, zielonkawy, do 20 cm długości. Liście z wierzchu są
matowe, ciemnozielone, a pod spodem nieco
jaśniejsze i słabo błyszczące. Jesienią liście
są złotożółte, po opadnięciu pozostawiają na
gałązkach wielkie, wyraźne blizny w
kształcie podkowy z wyraźnym kształtem
wiązek przewodzących. Kwiatostany są
bardzo liczne, wzniesione, duże (wysokie do
30 cm), wiechowate. Płatki korony są czysto
białe z żółtawymi lub czerwonawymi
plamkami. Owocem jest kolczasta torebka z
1, rzadziej z 2 lub 3 połyskującymi
rudobrązowymi nasionami, czyli
kasztanami.
Występowanie:

Kasztanowiec pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego. Od dawna jest
rozpowszechniony we wszystkich częściach Europy (oprócz Północnej). W
Polsce jest powszechnie sadzony jako drzewo ozdobne i parkowe.
Okres kwitnienia:

maj
Wykaz drzew pomnikowych gatunku kasztanowiec pospolity w gminie Trzebnica.

Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

12 Komorówko 357 - - przy głównej
drodze z
Komorowa do
Komorówka

15 Szczytkowice 390 5121121 1704684 przy drodze
Trzebnica - Sułów,
obok posesji 78

18 Masłów 285 5120493 1707769 na skraju parku,
naprzeciw
budynku
mieszkalnego

112 Malczów 306 - - droga gminna, w
pobliżu posesji
nr12 od strony
stawu

115 Malczów 293 - - droga gminna,
przy posesji nr 12

62 Brochocin 260 - - przy stawie
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Klon jawor
Acer pseudoplatanus L

034 051

066 084

Rodzaj: Klon
Acer

Rodzina: Klonowate
Aceraceae

Rząd: Terpentynowce
Terebinthales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Jest to bardzo okazałe drzewo liściaste zrzucające liście na zimę. Bywa

ono wspaniale rozwinięte, zwłaszcza osobniki wolno stojące. Osiąga wysokość
od 30 m do 40 m. Korona jest wysoko sklepiona,
niezbyt rozłożysta, ale dość regularna na prostym
silnym pniu. Konary są bardzo gęsto ustawione,
nieregularne, rozgałęzione, zwykle skierowane skośnie
w  górę albo  stromo  wzniesione.  Pędy  są zielonkawe  z
jaśniejszymi smugami (przetchlinkami). Pączki są
owalno-spiczaste zielone, odstające o długości 1 cm.
Jego korowina jest gładka, na starych pniach łuszcząca
się. Liście z wierzchu są ciemnozielone i matowe, a od
spodu szarozielone (w jesieni jasnożółte), delikatnie
owłosione na większych nerwach. Są naprzeciwległe,
zwykle pięcioklapowe, długoogonkowe, okrągławe, sztywne. Osiągają długość
8-16 cm. Klapy są głęboko wycięte, nieregularnie i grubo piłkowane. Trzy
przednie klapy liści są mniej więcej jednakowej wielkości, natomiast obie tylne
są wyraźnie mniejsze. Kwiaty występują w wiszących wiechach o długości 10-
12 cm, w kolorze zielonawym lub żółtawym. Owocami są skrzydlaki tworzące
pary: dwa drobne orzeszki, opatrzone jednostronnie dużymi skrzydełkami.
Skrzydlaki są ustawione do siebie mniej więcej pod kątem prostym.
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http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html


25

Występowanie:
Jest to ważne drzewo leśne w mieszanych lasach bukowych w górach,

często dochodzący aż do granicy drzew. Na niżu o wiele rzadziej występuje
dziko. Klon jawory jest drzewem pospolitym, dość często sadzonym w ogrodach
i parkach (również formy z czerwonymi liśćmi) jako drzewo dekoracyjne.
Występuje w lasach liściastych i w zaroślach na terenie całej Europy.

Okres kwitnienia:
od kwietnia do maja równocześnie lub tuż po rozwoju liści.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku klon jawor w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Opis

034 Biedaszków
Wielki

271 5124118 1708092 rośnie przy drodze
Koczurki-Brzezie,
niedaleko mostku

051 Trzebnica 308 5118266 1703833 rośnie w pobliżu
schodów do stacji
kolejowej

066 Brochocin 260 - - przy drodze
dojazdowej do
pałacu

084 Cerekwica 353 5118723 1707523 w parku wiejskim
na skraju wąwozu
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Klon srebrzysty
Acer saccharinum L.

101

Rodzaj: Klon
Acer

Rodzina: Klonowate
Aceraceae

Rząd: Terpentynowce
Terebinthales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Drzewo  wysokości  do  40  m  w  ojczyźnie,  w  Polsce  do  25  m.  W  Polsce

nieodporny  na  mróz.  Kwiaty  zielonkawe,  bezpłatkowe,  zebrane  w  pęczki  na
krótkich szypułkach. Owocami są orzeszki długości do 3 cm ze skrzydełkami
pod kątem prostym lub ostrym. Dojrzewają na przełomie maja i czerwca, zaraz
opadają. Drewno kruche, białawe, niewielkiej wartości użytkowej. Kora szara,
gładka, na starszych osobnikach łuszczy się. Kora z wierzchu brązowa, od dołu
oliwkowozielona. Pędy w stanie bezlistnym posiadaja pąki nakrzyżległe,
kwiatowe znacznie większe, kuliste, na pędach skróconych po klika. Liściowe
małe, jajowate, na krótkich trzonkach. Pąk wierzchołkowy równy bocznym.
Łuski karminowe lub na dolnej stronie pędu oliwkowozielone. Pęd bez zgrubień
w węzłach. Liście dłoniasto klapowane, długość do 15 cm, szerokość też do 15
cm, głęboko, podwójnie piłkowane, górą jasnozielone, nagie, dołem biała
(niebieskawa), owłosiona, jesienią liście koloru żółtego.

Występowanie:
Pochodzi z Ameryki Północnej. Lubi świeże, luźne, żyzne gleby, rośnie

także na ubogich, lecz odpowiednio wilgotnych glebach. Gatunek światłożądny.
W USA nazywane "Frankenstein Monster" - z powodu częstego wysadzania
korzeniami płyt chodnikowych.

Okres kwitnienia:
kwitnie w marcu, przed rozwojem liści.

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
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Wykaz drzew pomnikowych gatunku klon srebrzysty w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

101 Głuchów
Górny

316 5116309 1708016 droga gminna, obok
posesji nr 117
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Lipa drobnolistna
Tilia cordata MILL

13 36

37 40

Rodzaj: Lipa
Tilia

Rodzina: Lipowate
Tiliaceae

Rząd: Wiązkowce
Columniferae

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

52 60 65 72

97 106 118

Opis:
Jest to okazałe drzewo liściaste zrzucające liście na zimę. Osiąga

wysokość 30 m, sporadycznie nawet więcej. W Puszczy Białowieskiej występują
okazy o wysokości 42 metrów. Korona jest wysoko sklepiona, szerokojajowata,
często nieregularnie wykształcona. Konary są stromo wzniesione, a u starych

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
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zgięte ku dołowi i nachylone ku ziemi. Kora u młodych drzew jest bardzo gładka
i szara, a u starych brunatnoszara i podzielona na płaskie podłużne bruzdy i
listewki. Pędy są z wierzchu brunatnoczerwone z jaśniejszymi przetchlinkami,
nagie lub prawie nagie.  Pączki mają tylko dwie nierównej wielkości łuski,
jajowate, gładkie błyszczące o czerwonobrunatnej barwie. Liście są ułożone
skrętolegle. Mają kształt okrągłosercowaty i smukły,
bardzo krótki, ale charakterystyczny wierzchołek. Liście
są wcięte u nasady, ale nigdy tak silnie asymetryczne jak
u liści wiązu. Liście są szersze niż dłuższe, mają wielkość
6x5 cm. Posiadają regularnie piłkowany brzeg. Z
wierzchu są błyszczące i ciemnozielone, a pod spodem
niebieskawozielone z pęczkami rudawobrunatnych
włosków w kątach nerwów. Brzegi liścia są wygięte w
górę. Kwiaty skupione są po 4-12 w wiszących
kwiatostanach albo odstające na wszystkie strony. Działki
kielicha i płatki korony są białawej barwy. Owocem jest
drobny, kulisty, nagi orzech o wielkości 6 mm bez
wystających żeberek.

Występowanie:
Lipa drobnolistna jest dość rozproszona na obszarach o ciepłym lecie w

lasach dębowo-grabowych na świeżych i głębokich glebach. Jest to drzewo
szeroko rozpowszechnione w Europie. W Europie Zachodniej występuje
przeważnie na obszarach średniogórzy, a w Europie Wschodniej powszechnie.
Występuje dziko, pospolicie w lasach. Jest często sadzonym drzewem ulicznym i
parkowym.

Okres kwitnienia:
od czerwca do lipca

Wykaz drzew pomnikowych gatunku lipa drobnolistna w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

5 Ujeździec
Wielki

310 5124946 1705994 niedaleko Zespołu
Szkół, obok
pomnikowych robini
białych

6 Biedaszków
Mały

321 5124291 1705763 przy drodze na
Parnicę

13 Komorówko 380 - - przy głównej drodze
z Komorowa do
Komorówka

30 Blizocin 286 5122059 1709674 przed dworkiem, na
terenie „Rolbliz”

31 Masłowiec 497 5122851 1709789 przy głównej drodze,
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na początku wioski
36 Skoroszów 315 - - przy drodze głównej,

obok posesji nr 13
37 Skoroszów 500 5124441 1711888 droga brukowana,

niedaleko posesji nr
23

40 Komorówko 348 - - przy głównej drodze
z Komorowa do
Komorówka, nad
stawem

281 5118393 1703881
287 5118377 1703879

45 Trzebnica

270 5118398 1703895

w Parku Miejskim, w
pobliżu fontanny

52 Trzebnica 360 5118323 1703822 w pobliżu stacji
kolejowej

57 Raszów 344 5117327 1704855 przy wjeździe do
parku od strony
bramy

59 Raszów 266 5117281 1704941 w parku, przed
pałacem

60 Raszów 392 5117284 1704923 jw.
225 - -
295 - -
265 - -
300 - -
310 - -

65 Brochocin

290 - -

zespół 6 drzew
rosnących na skarpie
stawu od strony
pałacu

68 Brochocin 260 - - przy drodze
prowadzącej do
pałacyku

72 Jaszyce 413 5119893 1706196 przy krzyżu,
naprzeciw przystanku
PKS

97 Głuchów
Górny

275 5116277 1707919 w parku, blisko
posesji nr 131

98 Głuchów
Górny

365 5116255 1707920 w centrum parku

102 Piersno 402 5116723 1709563 przy drodze
gruntowej
prowadzącej do
posesji nr 16

105 Skarszyn 379 5115335 1709741 za świetlicą wiejską,
od strony boiska

106 Skarszyn 358 5115336 1709715 obok świetlicy
107 Skarszyn 331 5115338 1709727 jw.
118 Droszów 330 - - w parku wiejskim
119 Droszów 302 - - jw.
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Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos Scop.

61/1 61/2

61/3

Rodzaj: Lipa
Tilia

Rodzina: Lipowate
Tiliaceae

Rząd: Wiązkowce
Columniferae

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Drzewo o prostym pniu i siwoszarej korze. Posiada pękną kulistą koronę,

która zrzuca liście na zimę. Dorosła może osiągnąć wysokość do 40 m Liście -
ułożone skrętolegle, pojedyncze. Osadzone na długich, owłosionych ogonkach.
Mają ostro piłkowane blaszki w kształcie niesymetrycznego serca. Obustronnie
zielone i matowe. Od spodu jaśniejsze a w pobliżu nerwów są owłosione. W
kącikach nerwów mają kępki włosów. Jesienią przybierają złotożółty kolor.
Kwiaty - pachnące, lecz nie zbyt okazałe. Na jednym kwiatostanie rozwija się
najwyżej pięć pojedynczych kwiatów na języczkowatej podstawce, która jesienią
służy owocom jako organ lotny. Owocem jest orzeszek 5 - kanciasty podłużnie
kulisty długości do 1 cm. Osadzony na krótkim ogonku z języczkowatą
podstawką, która służy jako organ lotny. Owoce dojrzewają od września. Lipy to
drzewa długowieczne. Mogą żyć 500-800 lat. Stare okazy występujące w stanie
naturalnym mają zwykle po kilka potężnych pni, zrośniętych u nasady, i często
górują nad innymi drzewami w lesie. Drzewa te odznaczają się dużą siłą
odroślową -  młode  pędy  pojawiają się zwykle  licznie  wokół starego  pnia  i  w
razie konieczności mogą go szybko zastąpić. U egzemplarzy rosnących
swobodnie dolne gałęzie często zwieszają się na kształt zielonej kurtyny.

Występowanie:
Lipy występują w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Występujące

powszechnie w Europie, niekiedy w większych zespołach, np. w Baszkirii i na

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
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południu Uralu, gdzie tworzy wielkie lasy. Umiarkowany klimat północnych
obszarów, szczególnie na skalistych pagórkowatych i górskich terenach. W
Polsce pospolity składnik lasów liściastych rosnąca w południowej części kraju
oraz w górach. Lipa szerokolistna jest często sadzona w miejskich parkach. Jako
drzewo alejowe. Przy kościołach itp.

Okres kwitnienia:
miesiącem, w którym kwitnie lipa jest najczęściej lipiec (jak sama nazwa

wskazuje), ale niektóre gatunki kwitną także w sierpniu a nawet w czerwcu

Wykaz drzew pomnikowych gatunku lipa szerokolistna w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość
Obwód pnia
na wys.130

cm N E
Lokalizacja

370 - -
275 - -

61 Brochocin

310 - -

w parku tuż za
rowem
doprowadzającym
wodę do stawu
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Magnolia pośrednia
Magnolia xsoulangiana Soul.-Bod.

70

Rodzaj: Magnolia
Magnolia

Rodzina: Magnoliowate
Magnoliaceae

Rząd: Wieloowockowce
Polycarpicae

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Krzew lub niewysokie drzewo (do 3-6 m), o szerokiej koronie. Liście

odwrotnie jajowate lub eliptyczne, długości do 15 cm, na wierzchołku krotko
zaostrzone, od spodu mniej lub bardziej owłosione. Kwiaty duże, okazałe,
wyprostowane, kielichowate, średnicy 10-25 cm, o wzniesionych, zachodzących
na siebie płatkach i działkach, wewnątrz białe, z zewnątrz od prawie białych
poprzez zaróżowione do różowoczerwonych. Owocostany duże, poskręcane.

Magnolia pośrednia jest mieszańcem denudata i liliflora otrzymany w
Fremont pod Paryżem w 1820r. przez E. Soulange - Bodina

Krzew o liściach opadających na zimę. Pączki kwiatowe zwykle znacznie
większe od liściowych, okryte 1 lub 2 łuskami, często szczeciniasto owłosione.
Kwiaty duże, złożone z 3-płatkowych działek kielicha i 6-15 wolnych płatków.
Słupki liczne, osadzone spiralnie na wydłużonym dnie kwiatowym. Pręciki
również liczne. Owoc szyszkowaty, złożony z licznych mieszków, z których
każdy zawiera 1-2 duże nasiona, zwykle intensywnie różowy lub czerwony.
Nasiona spłaszczone, czarne, otoczone cienką, aromatyczną, czerwoną osnówką
i przytwierdzone do ścian zalążni cienką nitką. Najpiękniejsza ze znanych
magnolii, o okazałych kwiatach. Szeroko rozpowszechniona w uprawie w wielu
krajach, zwłaszcza tam, gdzie zimy są łagodne, a wiosny ciepłe i bez
przymrozków. Znane są liczne odmiany.
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Występowanie:
Często spotykana w zachodniej i południowej Polsce, lecz również w

środkowej Polsce znane są stare, piękne, obficie kwitnące okazy. Wrażliwe na
mrozy, najczęściej przemarzają pączki kwiatowe i rośliny kwitną wtedy słabiej.
Wymaga żyznych gleb, próchnicznych, dostatecznie wilgotnych, osłoniętych,
ciepłych stanowisk. Najlepiej rośnie na glebach słabo kwaśnych; na glebach
wapiennych liście są żółtawe. Najobficiej kwitnie w miejscach
nasłonecznionych, lecz znosi również słabe zacienienie. Dobrze rośnie w
miastach. Rozmnaża się wegetatywnie z sadzonek zielnych, przez podkłady lub
przez szczepienie na podkładkach. Rozmnażanie jest trudne, wymaga dużych
umiejętności i bardzo troskliwej opieki nad młodymi roślinami. Polecana przede
wszystkim do parków, gdzie należy sadzić pojedynczo w miejscach z daleka
widocznych, przed budynkami, na dużych powierzchniach trawników, na skraju
grup innych drzew i krzewów

Okres kwitnienia:
Kwitnie bardzo obficie przed rozwojem liści, w kwietniu lub na początku

maja, a sporadycznie kwiaty ukazują się wśród liści i nawet później.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku magnolia pośrednia w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

70 Brochocin 80 - - na lewo od drogi idąc w
kierunku stawu
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Miłorząb dwuklapowy
Ginko biloba L.

44 76

109

Rodzaj: Miłorząb
Ginkgo

Rodzina: Miłorzębowate
Ginkgoaceae

Klasa: Miłorzębowe
Ginkgopsida

Opis:
Drzewo wysokości 20-35 m, o prostym pniu pokrytym u starszych

egzemplarzy dość głęboko spękaną korowiną. W Polsce znane są drzewa
wysokości do 30 m. Korowina regularna, luźno ugałęziona, w młodości
stożkowata i wąska, z wiekiem coraz szersza, cylindryczna, czasem szeroko
rozpostarta. Długopędy nagie, żółtawobrązowe. Charakterystyczne są bardzo
liczne, wałeczkowate krótkopędy, gęsto pokryte śladami po opadłych liściach.
Na długopędach liście ustawione skrętolegle, na krótkopędach gęsto skupione po
3-5. Są one szeokowachlarzowate, szerokości 5-8 cm, u nasady zwykle
klinowato zbiegające w długi ogonek, w górnej części nieregularnie, tępo
ząbkowane, często głęboko podzielone na dwie klapy. Jesienią, przed
opadnięciem, liście przebarwiają się efektownie na kolor cytrynowożółty.

Rośliny dwupienne, wiatropylne. Kwiaty męskie zebrane w niewielkie
kotki długości 3-4 cm, wyrastające na krótkopedach z kątów liści lub łusek.
Nasiona elipsoidalne, długości 203 cm, po dojrzeniu żółtawozielone, podobne do
niewielkiej śliwki, osadzone na długich szypułkach. Nasienie składa się z 3
warstw łupiny i dużego, zielonego jądra (zarodka). Nasiona dojrzewają u nas w
październiku, a w listopadzie opadają z drzewa. Kiełkujące młode roślinki
rozwijają dwa duże liścienie, które pozostają pod ziemią.

Miłorząb jest gatunkiem bardzo starym filogenetycznie, reliktowym,
który występował na kuli ziemskiej przed wieloma milionami lat i stanowi
żyjące ogniwo łączące paprotniki z innymi roślinami nagozalążkowymi. Na
pniach i gałęziach starych zazwyczaj okazów miłorzębu wyrastają czasem

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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charakterystyczne narośle w formie dużych sopli, podobne do stalaktytów. Gdy
dosięgną ziemi, zakorzeniają się i wyrastają z nich ulistnione pędy. Narośle te,
znane są pod nazwą "cziczi", najczęściej podawane w literaturze z Japonii, ale
także z krajów Europy Zachodniej i Polski.

Występowanie:
Występuje w południowo-wschodnich Chinach. Ponadto od

niepamiętnych czasów powszechnie uprawiany w Korei, Japonii, często sadzony
przy świątyniach, parkach, a nawet przy drogach. Pierwsze okazy miłorzębu
zostały sprowadzone do Europy z Japonii w roku 1727 i posadzone w ogrodzie
botanicznym w Utrechcie (Holandia). To oryginalne i
piękne drzewo okazało się wytrzymałe na niskie
temperatury i szybko zostało rozpowszechnione w
parkach  wielu  krajów  Europy,  w  tym  również w
Polsce (Łańcut XVIII w.). W naszych warunkach
klimatycznych nie przemarza nawet podczas bardzo
surowych zim. Jedynie u młodych drzew przemarzają
w surowe zimy niedostatecznie zdrewniałe pędy. Jest
także bardzo wytrzymały na suszę i zanieczyszczenia
powietrza w miastach, pod tym względem nie ma
wiele równych mu drzew. Rośnie wolno, szczególnie
w pierwszych latach po posadzeniu. Wymaga
żyznych, głębokich, przepuszczalnych gleb i pełnego oświetlenia. Jest drzewem
bardzo dekoracyjnym, które zasługuje na jak najszersze rozpowszechnienie w
parkach i w zielnie osiedlowej.

Okres kwitnienia:
kwitnie na przełomie maja i czerwca.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku miłorząb dwuklapowy w gminie
Trzebnica.

Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

44 Trzebnica 206 5118549 1703947 park przed
klasztorem sióstr
Boromeuszek

76 Cerekwica 240 5118800 1707503 na obrzeżach parku,
w pobliżu cisów

109 Skarszyn 295 5115333 1709703 na placu przed
świetlicą wiejską
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Modrzew europejski
Larix decidua Mill.

55

Rodzaj: Modrzew
Larix

Rodzina: Jodłowate
Abietaceae

Rząd: Szpilkowe
Coniferales

Klasa: Sosnowe
Pinopsida

Gromada Nagozalążkowe
Gymnospermae

Opis:
W Polsce w stanie dzikim rosną dwa gatunki modrzewia: Larix decidua i

Larix polonica. Drzewo wysokie do 30 metrów, o prostym pniu i regularnej, u
młodych drzew waskostożkowatej koronie. Korowina bardzo starych drzew
gruba, głęboko spękana, wewnątrz brązowoczerwona. Pędy szarożółte, nagie.
Igły długości 2-4 cm, jasnozielone. Szyszki bardzo zmienne, różnej wielkości i
kształtu, najczęściej jajowate, długości 2-4 cm, osadzone na wyraźnych
trzoneczkach, złożone z 30 - 40 łusek. Łuski nasienne o cienkim, nieco na
zewnątrz odgiętym brzegu, nagie lub skąpo owłosione u nasady. Łuski
okrywowe krótkie i zwykle niewidoczne. Szczególnie pięknie wygląda w okresie
rozwijania młodych igieł oraz jesienią, gdy igły przebarwiają się przed
opadnięciem na kolor złocistożółty lub brązowy.

Występowanie:
Na półkuli północnej rośnie około 10 gatunków modrzewia. Występuje

głównie  w  Alpach.  Na  terenie  Polski,  w  Karpatach,  jego  zasięg  występowania
naturalnego łączy się z zasięgiem modrzewia polskiego. W Alpach występuje w
partiach wyższych; dolna granica występowania nie schodzi poniżej 500 m
n.p.m. Na wysokości 1600-2200 m n.p.m. wraz ze świerkiem i limbą tworzy
rozległe lasy. Pojedynczo występuje na wysokości 2400 m n.p.m. W Tatrach
tworzy na górnej granicy regla górnego z limbą rzadkie drzewostany. Na niżu
zastępuje modrzewia polskiego sztucznie usuniętego. W miejscach bardzo
wilgotnych choruje na raka modrzewiowego. Preferuje słoneczne stanowiska.

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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Odznacza się stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi, jednak lepiej
rośnie na glebach dość żyznych, glinkowatych i dostatecznie wilgotnych.
Przeważnie wytrzymały na niskie temperatury. Znosi zanieczyszczenie
powietrza pyłem i dymami. Modrzew znajduje szerokie zastosowanie w
zadrzewieniach miast, wsi i osiedli oraz w parkach różnego typu. Ceniony ze
względu na szybki wzrost. W parkach i zieleńcach można sadzić drzewo
pojedynczo lub w niezbyt gęstych grupach, również razem z innymi drzewami
iglastymi. Bardzo malownicze są samotnie rosnące drzewa modrzewi np. przed
budynkami, na skraju rozległych polan. W takich warunkach pełnego
oświetlenia, wykształcają się szerokie, nisko ugałęzione korony. Modrzew jest
cenionym drzewem alejowym. Modrzew ma zdolność wytwarzania pędów z
oczek śpiących i nadaje się na wysokie, przycinane żywopłoty, lecz tylko w
miejscach nasłonecznionych.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku modrzew europejski w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

55 Trzebnica 262 5117662 1704254 w lesie bukowym,
naprzeciw kościółka
leśnego
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Platan klonolistny
Platanus xhispanica Mill.

43/2 48

71/2 74

Rodzaj: Platan
Platanus

Rodzina: Platanowate
Platanaceae

Rząd: Różowce
Rosales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

82 100 108

Opis:
Drzewo do 35 m wysokości, z rozłożystą koroną. Charakterystyczna kora

łuszcząca się płatami i odsłaniająca jaśniejsze warstwy (kremowe, oliwkowe).
Liście do 25 cm średnicy, dłoniastoklapowane podobne do
liści klonu pospolitego, od spodu pokryte brązowymi
włoskami. Kwiaty niepozorne, wiatropylne. Owoce, drobne
orzeszki, zebrane w kuliste owocostany (2-3 cm śr.) na długiej
szypułce. Drzewo długowieczne, rozrasta się szeroko i w
starszym wieku tworzy malowniczą koronę. Dobrze znosi
cięcie.

Występowanie:
Platan klonolistny doskonale znosi warunki miejskie i rejonów

przemysłowych, jest odporny na suche powietrze i zanieczyszczenia atmosfery.

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html


40

Cenne drzewo alejowe, do obsadzania szerokich ulic, promenad i bulwarów, jak
również do sadzenia pojedynczo. Rośnie na glebach głębokich i świeżych,
możliwie żyznych w miejscach ciepłych i nasłonecznionych. Na naturalnych
stanowiskach występuje od Europy południowo-wschodniej po Iran i Kaszmir.

Okres kwitnienia:
maj

Wykaz drzew pomnikowych gatunku platan klonolistny w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

458 5118544 1703940
365 5118530 1703945
353 5118528 1703949

43 Trzebnica

473 5118512 1703956

grupa 4 drzew, Skwer
im. Jana Pawła II

48 Trzebnica 370 5118562 1703699 ul. Witosa
422 5119902 1706101
500 5119901 1706110
407 5119902 1706124

71 Jaszyce

485 5119902 1706129

przy drodze
Księgnice-Jaszyce,
początek wioski

74 Jaszyce 600 5119847 1706177 na posesji EKO-
MARu

80 Cerekwica 373 5118737 1707537 w parku wiejskim, na
skraju wąwozu, przy
ścieżce

82 Cerekwica 315 5118794 1707437 obrzeża parku, na
otwartej przestrzeni
od strony Trzebnicy

99 Głuchów
Górny

533,
420,
332

5116303 1708002 grupa 3 drzew, za
posesją nr 131, przy
drodze

100 Głuchów
Górny

510 5116280 1707951 przy posesji nr 131

108 Skarszyn 567 5115327 1709682 na placu przed
świetlicą wiejską
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Robinia biała
Robinia pseudoacacia L.

3 4

Rodzaj: Grochodrzew
Robinia

Rodzina: Strączkowe
Leguminosae

Rząd: Różowce
Rosales

Klasa: Dwuliścienne
Dicotyledones

Gromada Okrytozalążkowe
Angiospermae

Opis:
Jest to drzewo liściaste osiągające wysokość do 25 metrów. Pień i starsze

gałęzie pokrywa ciemnopopielata głęboko popękana kora. Posiada skrętoległe,
złożone liście nieparzystopierzaste z 7-19 eliptycznymi lub jajowatymi listkami.
Listki całobrzegie, krótkoogonkowe, długości 3-6 cm i szerokości 1-3 cm, koloru
świeżozielonego. Cały liść długości do 20 cm. Liście pojawiają się dosyć późno -
pod koniec maja. Na jesieni liście nabierają intensywno-żółtej barwy. Owocem
jest gładki ciemnobrązowy zwisający strąk długości do 10 cm. Strąki na drzewie
pozostają do wiosny.

Występowanie:
Robinia biała (grochodrzew) jest dość rozproszona na obszarze całego

naszego kraju. Najlepiej rośnie na żyznych, głębokich, zasadowych glebach.
Drzewo o wybitnie pionierskim charakterze. Stosowana do zadrzewienia hałd,
wysypisk, wyrobisk piaskarni, stromych i suchych zboczy. Drzewo to pochodzi z
Ameryki Północnej. Naturalnym obszarem jego występowania są środkowe i
wschodnie Stany Zjednoczone. Mimo kolczastej powierzchowności jest bardzo
sympatyczna i zdrowa. Jej kwiaty są jadalne i bardzo miodowo, aromatycznie
smaczne.

Okres kwitnienia:
od maja do czerwca

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/hippocastanaceae.html
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Wykaz drzew pomnikowych gatunku robinia biała w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

3 Ujeździec
Wielki

320 5124942 1705612 przy drodze na
Przeborów, niedaleko
Zespołu Szkół

4 Ujeździec
Wielki

339 5124942 1705619 przy drodze na
Przeborów, niedaleko
Zespołu Szkół
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Sosna czarna
Pinus nigra J.F. Arnold.

63 69

Rodzaj: Sosna
Pinus

Rodzina: Sosnowate
Pinaceae

Rząd: Szpilkowe
Coniferales

Klasa: Sosnowe
Pinopsida

Gromada Nagozalążkowe
Gymnospermae

Opis:
Drzewo wysokości do 30 m, o prostym pniu pokrytym ciemnoszarą,

głęboko spękaną korowiną. Korona młodych drzew szerokostożkowata, o
gałęziach sztywnych i wzniesionych w górę, starych drzew - szeroka, kopulasta
lub spłaszczona, czasem nawet parasolowata. Jednoroczne pędy nagie,
żółtawobrązowe lub brązowe, połyskujące. Pączki duże, zaostrzone, często
obficie pokryte żywicą. Igły po 2 w pęczku, ciemnozielone, sztywne, grube i
ostro zakończone, długości 8-15 cm, często skręcone. Szyszki jajowate, długości
5-10 cm, symetryczne, osadzone na bardzo krótkich trzoneczkach lub siedzące,
zwykle po 2-4 obok siebie. Łuski wewnątrz szyszki (widać po otwarciu)
czerwonobrązowe. Tarczki jasnoszare lub brązowoszare, połyskujące, z
wyraźnym, poprzecznym, ostrym grzebieniem i krótki, ostrym, ciemniej
zabarwionym i centralnie umieszczonym wyrostkiem. Szyszki dojrzewają
wiosną w trzecim roku po wysypaniu nasion. Najpiękniejsze są stare okazy tej
sosny z szerokimi, malowniczymi koronami osadzonymi na niskich pniach.
Łatwo rozmnaża się z nasion, które u nas obradza w dużych ilościach.

Występowanie:
Występuje w górach Europy środkowej i Południowej oraz Azji

Mniejszej. Rośnie głównie na glebach wapiennych, suchych i ciepłych. Tworzy
lasy sięgające w górach do wysokości 1400-1500 m n.p.m. Od dawna uprawiana
w wielu krajach, także poza granicami zasięgu. W Polsce spotyka się w parkach
liczne, bardzo stare (ponad 100-letnie) drzewa, a ponadto często była sadzona w

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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lasach, między innymi na wydmach nadmorskich. Jest przede wszystkim
jedynym drzewem iglastym, które wytrzymuje nawet bardzo wysokie
zanieczyszczenie powietrza pyłami i substancjami gazowymi i pod tym
względem nie ma sobie równych. Dlatego ma ogromne znaczenie, dotychczas
niedoceniane, w dużych miastach i w okręgach przemysłowych. Jest całkowicie
wytrzymała na niskie temperatury (dotyczy to przede wszystkim odmiany
austriackiej)  i bardzo wytrzymała na suszę. Najlepiej rośnie na glebach
wapiennych, zarówno suchych, piaszczystych, jak i gliniastych. W parkach
należy sadzić pojedynczo na dużych powierzchniach trawników lub luźnych
grupach, także z innymi drzewami iglastymi. Zasługuje na jak najszersze
rozpowszechnienie w parkach miejskich, w zieleni osiedlowej oraz w
zadrzewieniach izolujących obiekty przemysłowe.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku sosna czarna w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

63 Brochocin 345 - - na łączce przy stawie
69 Brochocin 270 - - przed pałacem
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Sosna wejmutka
Pinus strobus L.

64 94

Rodzaj: Sosna
Pinus

Rodzina: Sosnowate
Pinaceae

Rząd: Szpilkowe
Coniferales

Klasa: Sosnowe
Pinopsida

Gromada Nagozalążkowe
Gymnospermae

Opis:
Drzewo zwykle do 30 (50) m wysokości i 100 cm średnicy (maksymalnie

66 m wysokości i 180 cm średnicy). W Polsce około 35 m wysokości i 470 cm
obwodu. Korona, za młodu rzadka z cienkimi gałązkami, u drzew starszych
kopulasta, gęsta, wysoko osadzona. Kora za młodu cienka, gładka, popielato-
szara, u starszych drzew ciemniejsza, głęboko spękana. Jest to sosna 5-igłowa
(pięć igieł na krótkopędach), o igłach najcieńszych w tej grupie pięcioigłowych
sosen. Szyszki wąskie, 10-15 cm długie, otwarte, do 4 cm średnicy.
Charakterystyczne jest obfite występowanie żywicy na szyszkach, nadające im
czasami jasnoszare zabarwienie.

Występowanie:
Sosna wejmutka występuje we wschodniej Ameryce Płn., w Kanadzie i

USA aż do Meksyku i Gwatemali. Jest to największe drzewo iglaste w tej części
Ameryki. Rośnie na różnych glebach - jest to gatunek pionierski. Tworzy
drzewostany jednogatunkowe lub w zmieszaniu z Tsunga canadensis i Picea
rubens. Gatunek introdukowany do Europy w połowie XVI wieku, a do Anglii w
1705 roku. Jest to najdawniej wprowadzony gatunek do Polski i do Europy.
Występuje zarówno w lasach, jak i w zieleni miejskiej, zadrzewieniach i
parkach. Gatunek dostosowany doskonale do warunków Polski. W lasach to
obok daglezji najważniejszy egzot iglasty. Występuje praktycznie na całym
terytorium naszego kraju. Ustalono, że jest co najmniej 550 drzewostanów

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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wejmutkowych. Najstarszy drzewostan był dotychczas w Nadleśnictwie
Chrzelice. Posadzono go w 1798 roku.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku sosna wejmutka w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

64 Brochocin 240 - - po drugiej stronie stawu
w parku wiejskim

94 Głuchów
Górny

340 5116303 1707974 w parku wiejskim, na
tyłach posesji nr 131
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Żywotnik zachodni
Thuja occidentalis L.

58

Rodzaj: Żywotnik
Thuja

Rodzina: Cypryśnikowate
Taxodiaceae

Rząd: Szpilkowe
Coniferales

Klasa: Sosnowe
Pinopsida

Gromada Nagozalążkowe
Gymnospermae

Opis:
Drzewo w młodości dość szybko rosnące, wysokości do 20 metrów.

Korona młodych okazów wąskostożkowata lub kolumnowa, o rzadkim
ugałęzieniu, u starszych drzew cylindryczna. Pień pokryty brązową korowiną.
Gałązki silnie spłaszczone, gęsto pokryte łuskowatymi igłami, z wierzchu
zielone, od spodu jaśniejsze i matowe, bez woskowatego nalotu. Na zimę gałązki
zwykle brunatnieją. Na pędach wierzchołkowych (u młodych okazów) łuskowate
igły są odstające, rozmieszczone rzadko, długości do 4 mm, na gałązkach silnie
przylegające, tępo zakończone, długości około 2,5 mm. Szyszki długości 8-10
mm, jasnoszare, złożone z 8-10 łusek, osadzone na krótkich rozgałęzieniach
bocznych. W młodości odznacza się szybkim wzrostem, lecz tempo maleje po
15-20 latach. W naszych warunkach osiąga do 15 metrów wysokości. Drewno
żywotnika zachodniego jest bardzo lekkie, miękkie i żółtawo zabarwione,
pozbawione żywicy jednak niezwykle trwałe i odporne na gnicie (znacznie
trwalsze niż dębowe)

Występowanie:
W uprawie jest drzewem mało wymagającym w stosunku do gleby i

klimatu, jednak najlepiej rośnie na glebach wapiennych. Jest bardzo wytrzymały
na niskie temperatury. W miastach żywotnik rośnie nawet przy dużym
zanieczyszczeniu powietrza. Najlepiej rośnie w klimacie chłodnym i wilgotnym,
na glebach żyznych, wapiennych i dostatecznie wilgotnych. Najliczniej
występuje w Kanadzie, gdzie rośnie na nizinach, bardzo często w dolinach rzek,

http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
http://free.of.pl/k/kolarzem/systematyka/tiliaceae.html
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na glebach podmokłych, ale wapiennych. Tworzy jednogatunkowe lasy lub
występuje razem z choiną kanadyjską i sosną wejmutką. Żywotnik znajduje
zastosowanie w parkach miejskich i w zieleni osiedlowej. Szczególnie cenne dla
kompozycji parkowych są liczne odmiany, również odporne na zanieczyszczenia
powietrza oraz wytrzymałe na mrozy.

Wykaz drzew pomnikowych gatunku żywotnik zachodni w gminie Trzebnica.
Współrzędne
geograficzne

Nr. w
ewidencji
pomników
przyrody

Miejscowość

Obwód
pnia na
wys.130

cm N E
Lokalizacja

58 Raszów 165 5117305 1704930 za pałacem, przy
drodze do boiska



49

Wykaz drzew pomnikowych
na terenie gminy Trzebnica według miejscowości

Lp. Miejscowość Numer Nazwa drzewa
obiektu

1. Ujeździec Wielki 002 Dąb szypułkowy
2. Ujeździec Wielki 003 Robinia biała
3. Ujeździec Wielki 004 Robinia biała
4. Ujeździec Wielki 005 Lipa drobnolistna

5. Biedaszków Mały 006 Lipa drobnolistna

6. Komorówko 007 Dąb szypułkowy
7. Komorówko 008 Dąb szypułkowy
8. Komorówko 011 Dąb szypułkowy
9. Komorówko 012 Kasztanowiec zwyczajny
10. Komorówko 013 Lipa drobnolistna
11. Komorówko 014 Dąb szypułkowy

12. Szczytkowice 015 Kasztanowiec zwyczajny

13. Masłów 018 Kasztanowiec zwyczajny

14. Jaźwiny 021 Dąb szypułkowy
15. Jaźwiny 022 Dąb szypułkowy
16. Jaźwiny 023 Dąb szypułkowy
17. Jaźwiny 024 Dąb szypułkowy
18. Jaźwiny 025 Dąb szypułkowy
19. Jaźwiny 026 Dąb szypułkowy
20. Jaźwiny 027 Dąb szypułkowy
21. Jaźwiny 028 Dąb szypułkowy
22. Jaźwiny 029 Dąb szypułkowy

23. Blizocin 030 Lipa drobnolistna

24. Masłowiec 031 Lipa drobnolistna

25. Kuźniczysko 033 Dąb szypułkowy

26. Biedaszków Wielki 034 Klon Jawor

27. Skoroszów 036 Lipa drobnolistna
28. Skoroszów 037 Lipa drobnolistna
29. Skoroszów 038 Dąb szypułkowy
30. Komorówko 040 Lipa drobnolistna

31. Trzebnica 041 Buk zwyczajny
32. Trzebnica 042 Dąb szypułkowy
33. Trzebnica 043 Platan klonolistny /grupa 4 drzew
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34. Trzebnica 044 Miłorząb dwuklapowy
35. Trzebnica 045 Lipa drobnolistna /grupa 3 drzew
36. Trzebnica 048 Platan klonolistny
37. Trzebnica 050 Buk zwyczajny
38. Trzebnica 051 Klon jawor
39. Trzebnica 052 Lipa drobnolistna
40. Trzebnica 053 Buk zwyczajny
41. Trzebnica 054 Buk zwyczajny
42. Trzebnica 055 Modrzew europejski

43. Raszów 056 Dąb błotny
44. Raszów 057 Lipa drobnolistna
45. Raszów 058 Żywotnik zachodni
46. Raszów 059 Lipa drobnolistna
47. Raszów 060 Lipa drobnolistna

48. Brochocin 061 Lipa szerokolistna /grupa 3 drzew
49. Brochocin 062 Kasztanowiec zwyczajny
50. Brochocin 063 Sosna czarna
51. Brochocin 064 Sosna wejmutka
52. Brochocin 065 Lipa drobnolistna /grupa 6 drzew
53. Brochocin 066 Klon jawor
54. Brochocin 067 Choina kanadyjska
55. Brochocin 068 Lipa drobnolistna
56. Brochocin 069 Sosna czarna
57. Brochocin 070 Magnolia pośrednia

58. Jaszyce 071 Platan klonolistny /grupa 4 drzew
59. Jaszyce 072 Lipa drobnolistna
60. Jaszyce 073 Glediczja trójcieniowa
61. Jaszyce 074 Platan klonolistny
62. Jaszyce 075 Buk zwyczajny

63. Cerekwica 076 Miłorząb dwuklapowy
64. Cerekwica 077 Cis pospolity /grupa 10 drzew
65. Cerekwica 079 Dąb szypułkowy
66. Cerekwica 080 Platan klonolistny
67. Cerekwica 081 Jesion wyniosły
68. Cerekwica 082 Platan klonolistny
69. Cerekwica 083 Jesion wyniosły
70. Cerekwica 084 Klon jawor
71. Cerekwica 085 Dąb szypułkowy
72. Cerekwica 086 Jesion wyniosły
73. Cerekwica 087 Dąb szypułkowy
74. Cerekwica 088 Jesion wyniosły
75. Cerekwica 089 Dąb szypułkowy

76. Głuchów Górny 091 Buk zwyczajny czerwonolistny
77. Głuchów Górny 092 Buk zwyczajny
78. Głuchów Górny 093 Dąb szypułkowy



51

79. Głuchów Górny 094 Sosna wejmutka
80. Głuchów Górny 095 Jesion wyniosły
81. Głuchów Górny 096 Dąb szypułkowy
82. Głuchów Górny 097 Lipa drobnolistna
83. Głuchów Górny 098 Buk zwyczajny
84. Głuchów Górny 099 Platan klonolistny /grupa 3 drzew
85. Głuchów Górny 100 Platan klonolistny
86. Głuchów Górny 101 Klon srebrzysty

87. Piersno 102 Lipa drobnolistna

88. Boleścin 103 Buk zwyczajny
89. Boleścin 104 Dąb szypułkowy

90. Skarszyn 105 Lipa drobnolistna
91. Skarszyn 106 Lipa drobnolistna
92. Skarszyn 107 Lipa drobnolistna
93. Skarszyn 108 Platan klonolistny
94. Skarszyn 109 Miłorząb dwuklapowy

95. Malczów 112 Kasztanowiec zwyczajny
96. Malczów 113 Jesion wyniosły
97. Malczów 114 Buk zwyczajny czerwonolistny
98. Malczów 115 Kasztanowiec zwyczajny

99. Droszów 118 Lipa drobnolistna
100. Droszów 119 Lipa drobnolistna

101. Węgrzynów 121 Dąb szypułkowy
102. Węgrzynów 122 Dąb szypułkowy
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