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Sk³ad gatunkowy najstarszych okazów dendroflory

w województwie opolskim

Wprowadzenie

Jeœli patrzysz na drzewo i widzisz cud –
wtedy wreszcie zobaczy³eœ drzewo!

A. de Mello1

Od niepamiêtnych czasów ludzie otaczali czci¹ stare i okaza³e drzewa, wie-
rz¹c, ¿e s¹ one siedzib¹ bogów, duchów czy demonów. Uznawano je za œwiête
i nietykalne, a ka¿dy przejaw œwiêtokradztwa surowo karano2. Nierzadko by³y
one œwiadkami wa¿nych wydarzeñ historycznych. Wiele z nich ma swoje
imiona, ciekaw¹ legendê, opiewaj¹ je pieœni i utwory literackie. Kult drzewa
ewoluowa³ w kierunku potrzeby objêcia ochron¹ najcenniejszych okazów, które
ju¿ od wielu lat, w ró¿nych krajach œwiata, s¹ prawnie chronione. W Polsce
jedn¹ z form ochrony tych obiektów s¹ pomniki przyrody.

Okaza³e drzewa zawsze odgrywa³y w ¿yciu cz³owieka wa¿n¹ rolê. Dawniej
mia³y znaczenie przede wszystkim kulturowe, dziœ dostrzega siê tak¿e ich walor
estetyczny, funkcjê biocenotyczn¹ oraz naukow¹3. Wiele spoœród starych drzew
to pozosta³oœci naturalnego œrodowiska przyrodniczego. Powinno siê o nie dbaæ
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nie tylko z powodu roli, jak¹ pe³ni¹, ale zw³aszcza dlatego, ¿e powstanie kolejne-
go pokolenia okaza³ych drzew w obecnych warunkach jest bardzo utrudnione4.

W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i koniecznoœci¹ do-
stosowania prawa polskiego do wspólnotowego uchwalona zosta³a obecnie obo-
wi¹zuj¹ca Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (DzU
z 2004 r., nr 92 poz. 880 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ustawy „pomnikami przyro-
dy s¹ pojedyncze twory przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartoœci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczaj¹ce siê indywidualnymi cechami, wyró¿niaj¹cymi
je wœród innych tworów, okaza³ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków ro-
dzimych lub obcych, Ÿród³a, wodospady, wywierzyska, ska³ki, jary, g³azy na-
rzutowe oraz jaskinie”. Wielu uwa¿a równie¿, ¿e nale¿y wyznaczyæ i otoczyæ
opiek¹ drzewa, które w niedalekiej przysz³oœci maj¹ mo¿liwoœæ osi¹gn¹æ wiek
i wymiary pozwalaj¹ce uznaæ je za pomnikowe, gdy¿ to one najczêœciej padaj¹
ofiar¹ ludzkich dzia³añ5. Pojawiaj¹ siê nawet g³osy za stworzeniem nowej
kategorii „drzew przedpomnikowych”6.

Objêcie tworu przyrody ¿ywej lub nieo¿ywionej form¹ ochrony, jak¹ s¹ pom-
niki przyrody, oznacza ochronê zupe³n¹ z okreœlonymi konsekwencjami za nie-
przestrzeganie jej ustaleñ. Istot¹ tej ochrony jest ca³kowite wy³¹czenie chronio-
nego obiektu spod oddzia³ywania cz³owieka – nadanie mu statusu nienaruszalno-
œci. Uznanie za pomnik przyrody jest krokiem kluczowym, aczkolwiek wyjœcio-
wym w dalszej jego ochronie7.

Niestety, drzewa pomnikowe, mimo i¿ maj¹ najd³u¿sz¹ historiê, s¹ czêsto
niedocenianymi i zapomnianymi formami ochrony przyrody.

Stan liczbowy i rozmieszczenie drzew pomnikowych w Polsce

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie zachowa³o siê sto-
sunkowo du¿o starych i okaza³ych drzew8. Najwiêcej tego typu obiektów wy-
stêpuje poza obszarami leœnymi – w systemach zieleni miejskiej, w zadrzewie-
niach œródpolnych i przydro¿nych, na cmentarzach, w sk³adzie zieleni przydomo-
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wej i przyzagrodowej, przede wszystkim jednak w zabytkowych parkach oraz
ogrodach podworskich, chocia¿ uzale¿nione jest to od województwa9.

Drzewa pomnikowe w Polsce reprezentowane s¹ przez niemal wszystkie ga-
tunki rodzime, wœród których przewa¿aj¹ dêby szypu³kowe Quercus robur (rza-
dziej bezszypu³kowe Quercus petraea), lipy drobnolistne Tilia cordata (rzadziej
szerokolistne Tilia platyphyllos), buki pospolite Fagus sylvatica, a tak¿e klony
Acer i jesiony Fraxinus. Za pomniki przyrody uznaje siê równie¿ okazy na-
le¿¹ce do gatunków obcych, m.in.: kasztanowce Aesculus, platany Platanus,
mi³orzêby Ginkgo, tulipanowce Liriodendron, metasekwoje Metasequoia i cy-
pryœniki Taxodium. Najczêœciej s¹ to drzewa aklimatyzowane w parkach miej-
skich, przypa³acowych lub przydworskich. Drzewa iglaste stanowi¹ jedynie
oko³o 10% spoœród wszystkich drzew pomnikowych. Bardzo rzadko ochron¹
obejmuje siê gatunki szybko rosn¹ce i krótko ¿yj¹ce, o kruchym drewnie, takie
jak wierzby czy topole. Jako okazy pomnikowe traktuje siê równie¿ krzewy10.

W Polsce pod koniec 2011 roku by³o 36 318 pomników przyrody. Wiêkszoœæ
z nich, bo a¿ ponad 30 tys., stanowi³y pojedyncze drzewa (3643 – grupy i 701 –
aleje)11. Liczba pomników przyrody w poszczególnych województwach znacz-
nie siê ró¿ni i w wiêkszym stopniu odzwierciedla zaanga¿owanie i aktywnoœæ
osób zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody ni¿ rzeczywiste bogactwo przyrody.
Œwiadczy o tym chocia¿by du¿a liczba drzew pomnikowych w województwie
³ódzkim, które obszarowo jest du¿o mniejsze od kilku innych, a na dodatek od
dawna poddane silnej antropopresji12.

W 2011 roku najwiêcej pomników przyrody znajdowa³o siê w wojewódz-
twach: mazowieckim (4398), wielkopolskim (3777) i ³ódzkim (3405); najmniej
natomiast w opolskim (647) i œwiêtokrzyskim (714). Najwiêcej pojedynczych
drzew pomnikowych wystêpowa³o w województwach: mazowieckim (3482),
³ódzkim (3211) i wielkopolskim (3142), natomiast najmniej w œwiêtokrzyskim
(501) i opolskim (542)13.

Jak podaje Ewa Symonides14, ostatnie dwadzieœcia lat by³o okresem, w któ-
rym liczba oraz ogólna powierzchnia obszarów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie prawnej ros³a najintensywniej, co mo¿e œwiadczyæ o coraz to lepszym
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prawie dotycz¹cym ochrony przyrody, jak równie¿ o wzrastaj¹cej œwiadomoœci
ekologicznej spo³eczeñstwa.

Cel, obszar i metodyka analiz

Celem prac przeprowadzonych w 2012 roku by³o ustalenie sk³adu gatunko-
wego pojedynczych drzew pomnikowych rosn¹cych na terenie województwa
opolskiego (z uwzglêdnieniem powiatów). Z przegl¹du dostêpnego piœmiennic-
twa wynika³o, ¿e istniej¹ce w tym zakresie publikacje to opracowania cz¹stko-
we, dotycz¹ce jedynie pojedynczych obiektów lub grup drzew wystêpuj¹cych
na niewielkich obszarach.

Województwo opolskie po³o¿one jest w po³udniowo-zachodniej czêœci Pol-
ski, graniczy z województwami: œl¹skim, ³ódzkim, wielkopolskim i dolno-
œl¹skim, a od po³udnia z Republik¹ Czesk¹. Jest obecnie najmniejszym woje-
wództwem w Polsce, obejmuj¹cym obszar o powierzchni 9412 km2, jak podaj¹
dane GUS15. Pod wzglêdem administracyjnym podzielone jest na 12 powiatów:
powiat grodzki Opole i jedenaœcie powiatów ziemskich.

Analizie szczegó³owej poddano pojedyncze drzewa pomnikowe wpisane do
rejestru Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Opolu16.

Sk³ad gatunkowy najstarszych okazów dendroflory

Analiza miêdzygatunkowa

Zgodnie z rejestrem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska (z marca
2012 r.) na terenie województwa wystêpowa³o 645 pomników przyrody –
w tym 520 pojedynczych drzew. Sk³ad gatunkowy (jako oddzielne gatunki po-
traktowano tak¿e dwie odmiany) by³ bardzo ró¿norodny (47 gatunków). Nale-
¿a³y do nich: d¹b czerwony Quercus rubra (3 sztuki), d¹b b³otny Quercus palu-
stris (1), d¹b burgundzki Quercus cerris (1), d¹b bezszypu³kowy Quercus
petraea (4), d¹b szypu³kowy Quercus robur (243), platan klonolistny Platanus
×hispanica ‘Acerifolia’ (26), cis pospolity Taxus baccata (11), grab pospolity
Carpinus betulus (6), jod³a pospolita Abies alba (3), modrzew europejski Larix
decidua (11), jesion pensylwañski Fraxinus pennsylvanica (2), jesion wynios³y
Fraxinus excelsior (13), topola kanadyjska Populus ×canadensis (1), daglezja
zielona Pseudotsuga menziesii (1), daglezja zielona odm. sina Pseudotsuga
menziesii var. glauca (1), klon srebrzysty Acer saccharinum (4), klon jawor
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Acer pseudoplatanus (6), klon polny Acer campestre (5), klon pospolity Acer
platanoides (5), wi¹z polny Ulmus minor (3), wi¹z szypu³kowy Ulmus laevis
(12), wi¹z górski Ulmus glabra (1), g³óg jednoszyjkowy Crataegus monogyna
(1), buk pospolity Fagus sylvatica (40), tulipanowiec amerykañski Lirioden-
dron tulipifera (5), sosna wejmutka Pinus strobus (6), sosna pospolita Pinus syl-
vestris (15), œwierk pospolity Picea abies (3), œwierk k³uj¹cy Picea pungens (1),
cypryœnik b³otny Taxodium distichum (1), jarz¹b brekinia Sorbus torminalis (4),
orzech czarny Juglans nigra (2), czereœnia ptasia Prunus avium (1), ¿ywotnik ol-
brzymi Thuja plicata (2), mi³orz¹b dwuklapowy Ginkgo biloba (11), grujecznik
japoñski Cercidiphyllum japonicum (1), glediczja trójcierniowa Gleditsia triacan-
thos (2), magnolia drzewiasta Magnolia acuminata (1), kasztanowiec pospolity
odm. pe³nokwiatowa Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ (1), kasztanowiec po-
spolity Aesculus hippocastanum (2), ja³owiec pospolity Juniperus communis (1),
ja³owiec wirginijski Juniperus virginiana (1), olsza czarna Alnus glutinosa (3),
lipa srebrzysta Tilia tomentosa (1), lipa drobnolistna Tilia cordata (47), lipa sze-
rokolistna Tilia platyphyllos (4) oraz grusza pospolita Pyrus pyraster (1).

Z powy¿szych danych wynika, ¿e najliczniej reprezentowanym gatunkiem
by³y dêby szypu³kowe stanowi¹ce a¿ 46,7% analizowanej grupy. Mo¿na je spot-
kaæ na terenie ca³ego województwa, oprócz powiatu g³ubczyckiego. Najwiêcej
jest ich w powiatach opolskim i brzeskim. Drugie miejsce pod wzglêdem liczby
wystêpuj¹cych obiektów zajmuj¹ lipy drobnolistne stanowi¹ce 9% wszystkich
drzew pomnikowych (najwiêksze ich skupisko znajduje siê w powiecie brze-
skim). Stosunkowo du¿¹ grupê tworz¹ te¿ buki pospolite (7,7%), których naj-
liczniejsza grupa zlokalizowana jest w powiecie kêdzierzyñsko-kozielskim.
Wyniki te s¹ zbie¿ne z tendencj¹ wystêpuj¹c¹ na terenie kraju.

Czwarte miejsce pod wzglêdem liczby zajmuj¹ platany klonolistne (5%). Do
liczniej reprezentowanych gatunków nale¿¹ równie¿ sosna pospolita (2,9%), je-
sion wynios³y (2,5%) oraz wi¹z szypu³kowy (2,3%). Cis pospolity, modrzew
europejski i mi³orz¹b dwuklapowy stanowi¹ po 2,1% analizowanej grupy
drzew, a pozosta³e gatunki wystêpuj¹ w liczbie mniejszej ni¿ 10 sztuk. Do
drzew rzadko wystêpuj¹cych w granicach województwa, bêd¹cych pomnikami
przyrody, nale¿¹: klon srebrzysty, jarz¹b brekinia, lipa szerokolistna, d¹b bez-
szypu³kowy, wi¹z polny, œwierk pospolity, olsza czarna, jod³a pospolita oraz
d¹b czerwony. Przedostatnie miejsce zajmuj¹: jesion pensylwañski, orzech czar-
ny, ¿ywotnik olbrzymi, glediczja trójcierniowa oraz kasztanowiec pospolity.
Wszystkie pozosta³e gatunki maj¹ zaledwie po 1 reprezentancie.

Analiza z uwzglêdnieniem roœlin nago- i okrytozal¹¿kowych

W badanej grupie drzew pomnikowych wystêpowa³y zarówno roœliny nago-
zal¹¿kowe, jak i okrytozal¹¿kowe. Wspó³czeœnie nagozal¹¿kowe stanowi¹ ga-
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tunki iglaste, natomiast okrytozal¹¿kowe gatunki liœciaste. Jedynym dziœ
¿yj¹cym liœciastym drzewem nagozal¹¿kowym jest mi³orz¹b dwuklapowy, wy-
stêpuj¹cy tak¿e w województwie opolskim. Jest on gatunkiem reliktowym, tzw.
¿yw¹ skamielin¹.

Spoœród 47 gatunków wystêpuj¹cych w granicach województwa opolskiego
14 nale¿a³o do roœlin nagozal¹¿kowych, natomiast 33 do okrytozal¹¿kowych.
Te ostatnie przewa¿aj¹ pod wzglêdem zarówno liczby gatunków (70%), jak i liczby
drzew (87%). Nagozal¹¿kowe stanowi¹ 13% analizowanej grupy, co jest tak¿e
zgodne z tendencj¹ krajow¹.

Wœród gatunków nagozal¹¿kowych najliczniej reprezentowana by³a sosna
pospolita (15 obiektów). Spory udzia³ mia³y równie¿ cis pospolity, modrzew
europejski oraz mi³orz¹b dwuklapowy. Kolejne miejsce pod wzglêdem liczby
drzew zajmowa³a sosna wejmutka. Pozosta³e gatunki wystêpowa³y zaledwie
w liczbie od 1 do 3 sztuk.

Wœród gatunków okrytozal¹¿kowych dominowa³ d¹b szypu³kowy (243 obiek-
ty). Do liczniej reprezentowanych nale¿a³y równie¿ lipa drobnolistna, buk po-
spolity, platan klonolistny, jesion wynios³y i wi¹z szypu³kowy. Pozosta³e gatun-
ki wystêpowa³y w liczbie poni¿ej 10 sztuk.

Analiza z uwzglêdnieniem gatunków rodzimych i obcych

Dzia³alnoœæ cz³owieka generuje bardzo istotny – z przyrodniczego punktu
widzenia – problem przenoszenia gatunków poza granice ich naturalnego wy-
stêpowania. Pod koniec XX wieku proces rozprzestrzeniania siê i zadomowia-
nia obcych przedstawicieli sta³ siê na tyle powa¿ny, ¿e nale¿y do najistotniej-
szych przyczyn zagro¿enia rodzimej bioró¿norodnoœci.

Opolszczyzna to jeden z bogatszych regionów naszego kraju w zadomowione
roœliny obcego pochodzenia. Prowadzona tu od wieków dzia³alnoœæ gospodar-
cza, czasem niezwykle intensywna, sprzyja³a rozprzestrzenianiu i zadomowia-
niu gatunków obcych, wystêpuj¹cych obecnie praktycznie na obszarze ca³ego
województwa. Oczywiœcie nie wszyscy „przybysze” stanowi¹ zagro¿enie dla
gatunków rodzimych, czy to z racji niewielkich rozmiarów, zajmowanych sied-
lisk, czy te¿ nieujawnionych dot¹d w³aœciwoœci inwazyjnych17.

W sk³adzie badanej grupy drzew pomnikowych znajdowa³y siê 23 gatunki in-
trodukowane. Stanowi³y one zatem prawie po³owê wszystkich gatunków wystê-
puj¹cych w granicach województwa. Pod wzglêdem liczby drzew zdecydowa-
nie wiêkszy udzia³ mia³y jednak gatunki rodzime (85%).
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Wœród gatunków obcych najliczniej reprezentowany jest platan klonolistny,
który z liczb¹ 26 obiektów stanowi a¿ 34% wszystkich drzew obcego pochodze-
nia. Drugie miejsce zajmuje mi³orz¹b dwuklapowy (14%), trzecie zaœ sosna
wejmutka (8%). Do liczniej wystêpuj¹cych nale¿¹ równie¿ tulipanowiec amery-
kañski (6%), klon srebrzysty (5%) oraz d¹b czerwony (4%). Pozosta³e gatunki
wystêpuj¹ jedynie w liczbie 1–2 sztuki, stanowi¹c mniej ni¿ 3% ka¿dy. Spory
udzia³ gatunków obcych w badanej grupie drzew pomnikowych œwiadczy
o tym, ¿e znalaz³y one dobre warunki wzrostu i rozwoju na terenie naszego wo-
jewództwa.

Analiza z uwzglêdnieniem powiatów

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, ¿e najwiêcej pojedynczych
drzew – pomników przyrody roœnie w powiatach: brzeskim (21,5%), opolskim
(19,4%) i kêdzierzyñsko-kozielskim (12,1%). Stosunkowo du¿o drzew wystê-
puje tak¿e w powiatach: kluczborskim (7,7%), nyskim (7,7%), oleskim (7,1%)
i strzeleckim (7,1%). Z kolei najubo¿sze w te obiekty s¹ powiaty: g³ubczycki
(1,2%) i prudnicki (1%).

Najbogatszym pod wzglêdem liczby wystêpuj¹cych gatunków jest powiat
brzeski (29). Stosunkowo du¿¹ bioró¿norodnoœci¹ mog¹ siê równie¿ poszczyciæ
powiaty: opolski (16), krapkowicki (12), kêdzierzyñsko-kozielski (11), nyski
(11), oleski (10) i strzelecki (10). Natomiast najubo¿sze pod wzglêdem
gatunkowym s¹ powiaty: prudnicki (4) i g³ubczycki (4).

Tabela 1. Udzia³ pojedynczych drzew – pomników przyrody w poszczególnych powiatach woje-
wództwa opolskiego

Lp. Powiat
Gatunki Liczba

drzew
Procent

suma rodzime obce

1. grodzki Opole 9 6 3 26 5,0

2. namys³owski 9 7 2 23 4,4

3. kluczborski 7 7 – 40 7,7

4. oleski 10 7 3 37 7,1

5. brzeski 29 12 17 112 21,5

6. opolski 16 10 6 101 19,4

7. strzelecki 10 8 2 37 7,1

8. nyski 11 9 2 40 7,7

9. prudnicki 4 3 1 5 1,0

10. krapkowicki 12 11 1 30 5,8

11. kêdzierzyñsko-kozielski 11 9 2 63 12,1

12. g³ubczycki 4 1 3 6 1,2

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Gatunki introdukowane wystêpuj¹ wszêdzie poza powiatem kluczborskim.
Na terenie powiatów brzeskiego i g³ubczyckiego roœnie wiêcej pojedynczych
drzew pomnikowych gatunków obcych ni¿ rodzimych.

Wnioski

1. Zgodnie z rejestrem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska z marca
2012 roku na terenie województwa opolskiego wystêpowa³o 645 pomników
przyrody – w tym 520 pojedynczych drzew.

2. Sk³ad gatunkowy pojedynczych drzew pomnikowych by³ bardzo ró¿norod-
ny (47 gatunków).

3. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y dêby szypu³kowe. Mo¿na je spotkaæ na te-
renie ca³ego województwa, oprócz powiatu g³ubczyckiego (najwiêcej ich wy-
stêpuje w powiatach opolskim i brzeskim). Drugie miejsce zajmuj¹ lipy drobno-
listne (najwiêksze ich skupisko znajduje siê w powiecie brzeskim). Stosunkowo
du¿¹ grupê tworz¹ te¿ buki pospolite, których najwiêksza liczba zlokalizowana
jest w powiecie kêdzierzyñsko-kozielskim. Otrzymane wyniki s¹ zbie¿ne z ten-
dencj¹ wystêpuj¹c¹ na terenie kraju.

4. Spoœród 47 gatunków 14 nale¿a³o do roœlin nagozal¹¿kowych, natomiast
33 do okrytozal¹¿kowych. Okrytozal¹¿kowe przewa¿aj¹ pod wzglêdem zarów-
no liczby gatunków, jak i liczby drzew. Nagozal¹¿kowe stanowi¹ 13% analizo-
wanej grupy, co jest tak¿e zgodne z tendencj¹ krajow¹.

5. Wœród gatunków nagozal¹¿kowych najliczniej reprezentowana by³a sosna
pospolita.

6. Spoœród 47 gatunków a¿ 23 to gatunki introdukowane. Pod wzglêdem licz-
by drzew zdecydowanie wiêkszy udzia³ mia³y jednak gatunki rodzime.

7. Wœród gatunków obcych najliczniej reprezentowany by³ platan klonolistny.
8. Najwiêcej pojedynczych drzew – pomników przyrody roœnie w powiatach

brzeskim, opolskim i kêdzierzyñsko-kozielskim, a najmniej w powiatach g³ub-
czyckim i prudnickim.

9. Gatunki introdukowane wystêpuj¹ na terenie ca³ego województwa, z wy-
j¹tkiem powiatu kluczborskiego. W granicach powiatów brzeskiego i g³ubczyc-
kiego roœnie wiêcej pojedynczych drzew pomnikowych gatunków obcych ni¿
rodzimych.

THE SPECIES COMPOSITION OF THE OLDEST DENDROFLORA SPECIMENS
IN OPOLE PROVINCE

S u mm a r y

The aim of the study, carried out in the year 2012, was determination of the species
composition of individual monumental trees growing in the Province of Opole. The analysis

86 El¿bieta Go³¹bek, Jaros³aw S³awiñski, Monika Moj



included all specimens contained in the register of the Regional Directorate for Environmental
Protection in Opole (520 trees).

Species composition proved to be very diverse (47 species). The most numerous group
consisted of English oaks, followed by small-leaved limes, and European beeches. These results
are consistent with the general trend occurred in Poland. Angiosperms prevailed both in terms of
the number of species and the number of trees. Gymnosperms constituted only 13% of the tested
group of trees (it is similar in the whole country). The Scots pine occurred most frequently.
Among 47 species, up to 23 were introduced. However, in terms of the quantity of trees, native
species had definitely greater participation. The London plane dominated among the alien species.
The research has also shown, that the most of individual trees – monuments of nature – grow in
three districts: Brzeg, Opole, and Kêdzierzyn-KoŸle, and the least – in G³ubczyce and Prudnik.
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