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Historia Parku

H

istoria strzeleckiego parku sięga początków XIX w. Dokładną datę jego powstania
określa się na rok 1832. Założycielem parku był ówczesny rezydent zamku strzeleckiego
– Hrabia Andrzej Maria Renard.
Park Miejski w Strzelcach Opolskich stanowi obecnie osobliwość botaniczną, historyczną
i turystyczną. Jest częścią zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego zlokalizowanego w centrum miasta. Zajmuje powierzchnię ok. 65 ha. Północno-zachodni fragment Parku przecina
droga wojewódzka nr 426 dzieląc go na dwie części- dużą i małą Część na zachód od ul. Parkowej to tzw. Mały Park o powierzchni ok.10 ha, a cześć na wschód od drogi to Duży Park
o powierzchni ok. 55 ha.
Park Miejski stanowi niewątpliwą atrakcję Miasta i Ziemi Strzeleckiej, a także jest jednym
z najpiękniejszych i największych na Opolszczyźnie. Największym walorem parku jest jego
kompozycja, nieograniczająca się do samego obszaru parku, lecz wybiegająca daleko poza jego
granice i włączająca do całości kompozycji otaczający krajobraz. Park skomponowano w stylu
angielskim, w odmianie romantycznej. Bogactwo występujących w parku form ogrodniczych,
klombów, ugrupowań drzewnych, krętych dróg i polan a także stawów i kanałów dały efekt
zmienności widoków oraz większej przestrzeni.
Na terenie parku w przeszłości znajdowały się m.in. rzeźba bogini obfitości Ceres, świątynia grecka, mauzoleum, w którym znajdowały się prochy właścicieli zamku. Mały Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zamku. Rośnie tu wiele zabytkowych drzew, np. czerwony
buk, srebrny klon, wielkolistna lipa, cisy, tulipanowce, miłorząb, platany, a ponadto: sosny,
dęby, klony, graby, biały buk, biała topola. W Dużym Parku spotkać można kasztany, białe
buki, wierzby, amerykańskie białe jodły i inne bardziej pospolite gatunki.
W roku 1984, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, park został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.
W roku 2006 w strzeleckim parku, została wytyczona i oznakowana ścieżka ekologicznoedukacyjna „Szlak Hrabiego Renarda”, na której w przystępny sposób, w czasie terenowych
zajęć lekcyjnych lub podczas spacerów, można zapoznać się z najwartościowszymi gatunkami
drzew.

Zapraszamy na spacer Szlakiem Hrabiego Renarda
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Historia Strzelec Opolskich
Historia Strzelec Opolskich

M

iasto Strzelce Opolskie rozwinęło się z pierwotnej osady targowej, o której wzmianki
pojawiają się w dokumentach już w XIII wieku. Nazwa osady, później miasta, wywodzi
się od strzelców–łowców książęcych, urządzających w okolicy łowy. Upamiętnia to stojący
od 1923 roku, na rynku pod ratuszem pomnik strzelca. Nazwa występowała w różnych
wersjach: Strzelecz, Strzelicz, Strelicz. Od 1581 roku Strzelce Wielkie, a od 1945 Strzelce
Opolskie. Z 1271 roku pochodzi, przekazany w żywocie św. Salomei przez anonimowego
autora, opis przygód dwóch zakonników udających się w dniu św. Wawrzyńca do Strzelec
celem wygłoszenia kazania odpustowego do ludności wiejskiej. Jest to wiadomość istotna, gdyż
kościół parafialny w Strzelcach był i jest obecnie pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W mieście
istniał również drugi kościół - św. Krzyża, zburzony po kolejnym pożarze w 1874r. Brak
jest pewności w kwestii założenia miasta na prawie niemieckim. Dane źródłowe sugerują różne
daty: 1290, 1305, 1320, 1362 r. Prawdopodobnie lokacja Strzelec nastąpiła po 1273 r., w którym
to roku księstwo opolskie ucierpiało wskutek najazdu Bolesława Wstydliwego. W 1281 r.
nastąpił podział prowincji opolskiej na cztery samodzielne księstwa (Opole, Koźle, Cieszyn,
Racibórz). Granica między księstwem opolskim a kozielsko - bytomskim przebiegała na wschód
od Strzelec, tym też należałoby tłumaczyć utworzenie w tym miejscu osobnej kasztelani.
Do obowiązków urzędującego w Strzelcach kasztelana należało przede wszystkim ściąganie
po-datków dla księcia i obrona przed najazdami ze strony władców Koźla, Bytomia i Toszka.
Jest wielce prawdopodobne, że już wówczas Strzelce były ośrodkiem miejskim.
Za panującego, który obdarzył Strzelce prawami miejskimi należy uznać księcia Władysława I opolskiego, chociaż sama rozbudowa strzeleckiego grodu przypadła na okres rządów
jego syna, Bolesława I opolskiego. Zasługą tego ostatniego władcy była m.in. budowa zamku
strzeleckiego, o którym pierwsze informacje pochodzą z 1303 r. W 1327 r. miasto było otoczone murami obronnymi z dwoma bramami - Opolską i Krakowską. W 1362 r. Strzelce zostały
lokowane po raz drugi, tym razem na prawie magdeburskim. Do 1532 r. miasto było w posiadaniu książąt piastowskich. Po wygaśnięciu rodu przechodziło pod panowaniem austriackim,
a od XVIII w. - pruskim, z rąk do rąk. Do wojny 30-letniej miasto rozwijało się dość pomyślnie, zwłaszcza w XVI wieku, choć nie było zamożne. Ludność zajmowała się rolnictwem, m.in.
uprawą chmielu, potem winorośli, rzemiosłem, handlem. Uprawa roślin uwieczniła się w herbie miasta. Przedstawiał on w 1362 r. połowę orła i gałązkę chmielu. W 1600 r. zmieniono
gałązkę chmielu na kiść winogron.
Strzelce leżały przy starożytnym szlaku bursztynowym i solnym. Prowadził tu też szlak
handlowy z Hamburga do Kijowa, tzw. szlak hanzeatycki. W XVII w. miasto liczyło 90 budynków głównie z drewna i gliny, krytych gontami. W centrum stał ratusz i zwarty blok domostw. Rozwijały się przedmieścia: opolskie, lublinieckie i krakowskie. Struktura miasta
zasadniczo nie zmieniła się od czasów jego lokacji aż do lat 1816-25, kiedy to z powodu rozbudowy drogi Wrocław – Opole – Strzelce – Bytom przerwano mury miejskie. W lipcu 1826 r.
w mieście wybuchł pożar, pozbawiając około 100 rodzin dachu nad głową, a kolejny w czerwcu 1827 r. zniszczył następne domostwa i cały ratusz, do odbudowy, którego przystąpiono
w latach 1844 - 46. W II połowie XIX w. Strzelce stały się poważnym ośrodkiem przemysłu
wapienniczego i maszynowego.
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W 1921 r. po plebiscycie i trzecim powstaniu śląskim decyzją Rady Ambasadorów w Paryżu składającej się ze zwycięzców I wojny światowej (wbrew wynikom plebiscytu w tym regionie) powiat strzelecki został wcielony do państwa niemieckiego. Działania wojenne 1945 r.
spowodowały w mieście kolosalne zniszczenia. Koniec wojny przyniósł ze sobą możliwość organizacji życia i gospodarki po raz kolejny.
Historia hrabiego Renarda

H

rabia Andrzej Maria Renard urodził się 12 stycznia 1795 roku. W dzieciństwie stracił
oboje rodziców. W wieku 8 lat jego opiekunem została babci, hrabina Charlotta Gaschin.
Andrzej Maria Renard do szkoły uczęszczał w Opawie (w Czechach), a studia ukończył
w Londynie. W 1825 roku ożenił się z Eufemią Anną von Rudziński. Wcześniej, w 1815 roku,
odziedziczył wielkie dobra w tym posiadłość Strzelce z zamkiem.
Hrabia Andrzej Renard zwolnił gospodarza majątku niejakiego pana Harasowskiego
i sam zaczął zajmować się gospodarką. Zniósł karanie rolników. Doprowadził do rozkwitu
Strzelec Opolskich i okolic. Zmodernizował huty, których był właścicielem. Zlikwidował bezrobocie, organizował różne prace dla ludzi z miasta i rolników, zaczął budować kopalnie, huty,
drogi, kolej oraz zamki.
W czasie swojej podróży po Anglii hrabia Andrzej Renard zachwycił się tamtejszymi parkami. W posiadłości w Strzelcach Opolskich była jedynie aleja włoskich topoli prowadząca z zamku w kierunku bramy na Suche Łany. Hrabia wysłał do Anglii swojego ogrodnika
Schmidta, aby zapoznał się z tamtejszymi parkami. Po powrocie opracowano plany aranżacji
terenów położonych na południe od zamku, a w 1832 roku rozpoczęto prace, które trwały
prawie 30 lat. Najstarszą częścią parku jest mały park. Przy budowie stawu, musiano przenieść mnóstwo ziemi, z której powstało istniejące do dziś „wzgórze kasztanowe”. Piękne, stare
drzewa, zdobiące strzelecki park, zostały sprowadzone z trudem z dalekich lasów hrabstwa,
między innymi z powiatu lublinieckiego. Pochodząca z dziedzińca klasztornego w Jemielnicy
lipa była tak duża, że potrzeba było 16 wołów do jej uciągnięcia. Wówczas sprowadzono również bardzo rzadkie okazy: drzewo tulipanowe, ostrokrzewy cierniste, platany, magnolie, buki
czerwone i graby.
Z okazji zaręczyn najstarszej córki Marii von Renard z panem Benno von Tschirsky - Reichel, w parku została wybudowana wieża na wzór wieży Colow w Haysenradorf pod Ischl.
Budowę rozpoczęto latem 1841 roku.
Rodzina hrabiego Andrzej Renarda przeżywała również ciężkie chwile. Między innymi
miasto i zamek zostały spalone w wielkim pożarze. Pożary często się powtarzały. Żona hrabiego Eufemia zaczęła budować kościół pod wezwaniem Św. Floriana, patrona od ognia, na wzgórzu pod Rożniątowem. Jednak budowa nie została ukończona z powodu jej śmierci w dniu
26 kwietnia 1853, w wieku 52 lat.
W tym czasie hrabia Renard poczynił starania w celu uruchomienia hodowli koni w Olszowej. Zakupił ogiera Testatora z Anglii, który osiągał sukcesy na wyścigach krajowych i zagranicznych. Radość nie trwała długo - na polowaniu w czarnocińskim lesie zginął od strzału
w tył głowy najmłodszy syn hrabiego Hipolit, który miał zaledwie 24 lata. Stało się to krótko
po zaręczynach z hrabiną Laurą Henkel von Donnersmarkt. Hrabia Renard bardzo ubolewał
nad śmiercią swojego syna. Hipolit Renard został pochowany w mauzoleum w parku obok
zamku. W smutku pogrążył się również najstarszy syn hrabiego Jan, który powrócił ze studiów, aby zająć się pracą. Zajmował się hodowlą koni oraz brał czynny udział w wyścigach.
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Był też osobą bardzo szanowaną w parlamencie w Berlinie. Zasłużył się tym, że wybudował
strzeleckie gimnazjum. Część prac przejął od swojego ojca, ale wkrótce bardzo się rozchorował,
często uskarżał się na ból głowy i musiał się poddać operacji. Operowany w Wiedniu 7 marca
1874 roku, operacji nie przeżył z powodu krwotoku i zakażenia. Jan również został pochowany
w mauzoleum w zamkowym parku.
Po śmierci drugiego syna hrabia Andrzej Renard podupadł na zdrowiu. Po przyjęciu sakramentów świętych zmarł w samotności w swoim zamku w Strzelcach Opolskich w dniu
21 listopada 1874 roku, mając prawie 80 lat.
Park

Historia strzeleckiego parku sięga początków XIX w., kiedy to na zamku rezyduje hrabia
Andrzej Maria Renard. Hrabia wysyła swego ogrodnika - Schmidta do Londynu, aby porobił
plany i przeprowadził studia krajobrazowe tamtejszych parków. Zakładanie parku rozpoczęto
w 1832 r. Najpierw założono tzw. „mały park”, na południe od ruin zamku. Ulica Parkowa
odgradza go od obszaru dużo młodszego, zwanego „dużym parkiem”. Obok zamku znajduje
się wzgórze (tzw. góra kasztanowa), powstała przy okazji tworzenia stawów. Ziemia z wybranych na stawy dołów utworzyła wzgórze. Setki robotników taczkami przewoziło ziemię, tworząc górę i stawy. Tzw. góra świątyni (współcześnie wzniesienie „trzech ławek”), powstała także
w sposób sztuczny. Dziesiątki lat temu teren był tu równinny. Drzewa wyciągano z korzeniami
z okolicznych lasów (należących do majątku). Piękniejsze okazy transportowano nawet z lasów lublinieckich. Doskonałe warunki glebowe, ich pielęgnacja po zasadzeniu spowodowały,
że większość tych drzew rośnie po dzień dzisiejszy. Obszar parku wynosi 62 ha. Całość prac,
założenie alejek i zalesienie grup zagajnikowych zajęło ok. 25 - 30 lat.
W małym parku rośnie wiele zabytkowych drzew, np. czerwony buk, srebrny klon, wielkolistna lipa, cisy, tulipanowce, miłorząb, platany; a ponadto: sosny, dęby, klony, graby, biały buk,
biała topola. W dużym parku spotykamy: kasztany, białe buki, wierzby, amerykańskie białe
jodły i inne. Pośrodku stawu jest wyspa, gdzie stada dzikiego ptactwa znajdują swoje schronienie. Nieco dalej widzimy domek myśliwego (tzw. leśniczówka). Na „górze świątyni” przed laty
stał pawilon w stylu greckim. Stąd obserwujemy rozległe łąki i grupy zagajników (tzw. remizy).
Dróżka środkowa - przedziela tę część parku na pół - wyróżnia się grupami drzew iglastych,
które przecinają obszerne tereny łąkowe. Od roku 1887 przeprowadzano każdego roku znaczne
przecinki drzewostanu, aby tworzyć miejsca pod nowe sadzonki drzew. O ogromie prac niech
świadczy fakt, że rokrocznie sadzono od 8 do 10 tysięcy nowych krzaków oraz niezliczoną ilość
drzew iglastych. W ten sposób wzbogacono park przez nowe gatunki w drzewostanie. Ścieżki
i dróżki, co pewien czas były odnawiane. Strzelecki Park i dziś stanowi osobliwość botaniczną,
historyczną i turystyczną. Dzięki swej urodzie stanowi atrakcję miasta i Ziemi Strzeleckiej.
Zamek

Najstarsze wiadomości o zamku pochodzą z 1303 roku. Prawdopodobnie gród książęcy był usytuowany w tym miejscu, gdzie obecnie znajdują się ruiny zamku. Osada być
może w połączeniu z zamkiem myśliwskim była miejscem osiedlania się myśliwych książąt opolskich. W roku 1323 za panowania księcia Alberta miasto zostało umocnione.
Jest faktem, że książę Albert przebywał w swym grodzie w Strzelcach, ponieważ wszystkie dokumenty wystawione przez księcia w I połowie XIV w. są datowane na zamku
strzeleckim, np. dokument z 20.09.1342 r. nazywa księcia Alberta „panem Strzelec”.
Wszelkie dokumenty wypisywał dworski notariusz lub kapłan. W zależności od epoki
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były pisane po polsku, po czesku lub po niemiecku. Na dokumentach – dla uwierzytelnienia – zawsze przywieszano książęcą pieczęć w wosku.
Za czasów margrabiego Jerzego Brandenburskiego (z linii Hohenzollernów) zamek popadł
w ruinę. Mówi o tym urbarz miejski z 1534 r., odnotowując jego zły stan. W 1575 r. Jerzy von
Redern (właściciel zamku) nadał artykuły cechowe garncarzom strzeleckim. Do ich obowiązku należało dostarczenie, co tydzień kilka garnków na potrzeby kuchni zamkowej. W zamian
mogli pobierać glinę na gruntach dworskich. W latach 1562 -1596 przystąpiono do odbudowy zrujnowanego zamku. Zdaniem J.J. Reichela niemieckiego historyka J. von Redern (senior)
dość solidnie odbudował zamek. Choć nie cały zamek odbudowano od fundamentów, lecz tylko
jego prawe skrzydło (wjeżdżając od strony miasta). Natomiast starsze części, gdzie były umieszczone drewniane schody, zlecił odrestaurować. Zamek pokryto dachem gontowym (z drewna). We wnętrzu zamku wybudowano nową kuchnię, lecz już w nowej części przybudówki.
W piwnicach magazynowano wino. Na parterze zamku znajdował się m.in. jeden pokój dla
dam dworu, a na pierwszym piętrze skarbiec rodzinny. Prace ciesielskie w zamku wykonywał
cieśla z kopalni w Tarnowskich Górach, prace murarskie – niejaki mistrz Tomasz, szyby natomiast wprawił mistrz Dawid z Opola.
W okresie panowania w Strzelcach hrabiego Andrzeja Marii Renarda, około 1848 r. odnotowujemy istnienie gorzelni zamkowej. W tym okresie hrabia Renard przeprowadził większe inwestycje na obszarach należących do zamku, m.in. w połowie XIX w. wybudował wieżę
zamkową oraz część przyległych zabudowań do zamku, od strony szosy biegnącej w kierunku
Kędzierzyna - Koźla. Całkowita przebudowa spowodowała, że znikły poprzednie cechy stylowe
zamku. Ostatnim właścicielem - w okresie międzywojennym - jest ród hrabiów Castell - Castell;
wówczas to zamek nie ulega poważniejszym zmianom. Pod koniec stycznia 1945 roku oddziały
radzieckie paląc miasto, zniszczyły także całkowicie zamek.
Przed zniszczeniem zamek był murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Pośrodku budowli znajdował się dziedziniec. Podobnie, jak w poprzednich stuleciach, posiadał 2 skrzydła
- wschodnie i zachodnie. Wschodnie skrzydło jest obecnie częściowo zawalone.
Brama wjazdowa pochodzi z II połowy XIX w., późnoklasycystyczna. W niszach, po bokach bramy, znajdują się figury kamienne: św. Jana Nepomucena - patrona od nieszczęść na mostach i św. Floriana - patrona od pożarów; datowane na XVIII w., późnobarokowe.
Masztalarnia

Idąc ścieżką - od strony ruin zamku – w głąb małego parku spotykamy budowlę nazwaną
masztalarnia, w której mieściła się stajnia dla koni. Kiedy w 1815 r., hrabia Andrzej Maria
Renard obejmuje Strzelce w dziedziczne władanie to jego zainteresowanie, obok rozwoju przemysłu w tym regionie, hodowli owiec, było ukierunkowane również na hodowlę koni. Hodował konie pełnej krwi w Olszowej.
Stadnina w Olszowej, założona w 1825 r., znana była w całej Europie. Hodowano tu konie
wyjazdowe i do konnej jazdy. W wybudowanej przez niego stajni w Strzelcach trzymał 50 koni,
w tym sprowadzane z Anglii ogiery pełnej krwi, z przeznaczeniem na tory wyścigowe.
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Tulipanowiec Amerykaski  Liriodendron tulipifera

Wysokie drzewo z szeroką koroną, w swojej ojczyźnie osiąga
wysokość 50 – 60 m. Tulipanowce są starymi roślinami drzewiastymi, znane są skamieniałości tego gatunku pochodzące
z okresu kredy. Do dziś przetrwały tylko dwa gatunki: tulipanowiec amerykański (L. tulipifera) i tulipanowiec chiński (L. chinense), rosnący tylko w Chinach. Liście: dł. liścia
10 – 12 cm, z wierzchu jasnozielony i nagi, od spodu niebieskawozielony, liść czworokątny zwykle o 4 klapach nierównej wielkości, których dłuższe boki są prawie równoległe,
ogonek liściowy długi 6 – 12 cm u nasady lekko zgrubiały.
Stanowisko nr 1
Kwiaty: okres kwitnienia czerwiec – lipiec, kwiaty rozwijają się na końcach ulistnionych pędów bocznych, swoim kształtem przypominają tulipany,
są zielonkawożółte, z pomarańczową plamką, kwiaty są nektarodajne. Owoce: sterczące szyszkowate, złożone są zwykle z 80 – 100 wąskich, oskrzydlonych orzeszków, które rozsypują się
stopniowo przez całą zimę. Występowanie: naturalne stanowisko występowania tulipanowca
to obszar między stanami Massachusetts, Wisconsin, Florydą i Missouri. Tulipanowce należą
do jednych z pierwszych roślin drzewiastych sprowadzonych do Europy z Nowego Świata
(1663 r.). Zastosowanie: tulipanowiec ze względu na swoje oryginalne liście o niespotykanym
kształcie pięknie przebarwiające się jesienią na kolor złocistożółty lub pomarańczowy oraz bardzo oryginalne kwiaty są cennymi drzewami parkowymi. Drewno drzew młodych jest białe,
drzew starszych żółte, a drewno drzew bardzo starych „niebieskie”, z tego względu drewno
tulipanowca jest cennym surowcem wykorzystywanym w meblarstwie artystycznym.
Miłorzb Japoski (Dwuklapowy)  Ginkgo biloba

W swojej ojczyźnie drzewo osiąga wysokość do 40 m,
w Polsce do około 30 m wysokości. Miłorząb jest drzewem
dwupiennym (występują egzemplarze żeńskie i męskie
drzew). Miłorząb dwuklapowy jest uważany za najstarszą „skamielinę” żyjącą na ziemi. Stanowi część pokrywy
roślinnej ziemi od ponad 200 milionów lat. Liście: dł.
liścia 6 - 10 cm; z obu stron liść jest nagi, ciemnozielony,
liść ma kształt wachlarzowaty z nieregularnie falistym
lub głęboko klapowanym górnym brzegiem, ogonek liściowy 2 - 9 cm. Kwiaty: okres kwitnienia maj – czerwiec, Stanowisko nr 
kwiaty męskie zebrane w żółte, walcowane kotki wyrastają tylko na krótkopędach. Kwiaty żeńskie składają się przeważnie z 2 zalążków osadzonych
na długiej szypułce. Nie jest możliwe określenie płci drzewa w młodym wieku, a w związku
z tym, że miłorząb jest drzewem wiatropylnym, dla uzyskania owoców należy sadzić więk-
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szą liczbę drzew tego gatunku. Owoce: nasiona są elipsoidalne długości 2 – 3 cm, w mięsistej
osnówce, przypominające kulista żółta śliwkę. Osnówka w okresie dojrzałości przybiera barwę bursztynowożółtą, przejrzała, po rozgnieceniu bardzo nieprzyjemnie pachnie, substancja
zawarta w osnówce ma działanie drażniące skórę i może wywoływać dolegliwości dermatologiczne. Występowanie: naturalne stanowisko występowania miłorzębu to wschodnie Chiny,
pierwsze okazy sprowadzono do Europy około 1730 roku. Zastosowanie: ze względu na to,
że miłorząb jest pozostałością bardzo licznej niegdyś grupy roślin, a wygląda prawie tak samo
jak jego krewniacy sprzed milionów lat, jest na pewno osobliwością dendrologiczną naszych parków. Ekstrakt z liści miłorzębu ma zastosowanie medyczne. W Chinach miłorząb jest drzewem
owocowym, uprawianym w licznych odmianach w sadach, jądro nasion miłorzębu; spożywane
pod różnymi postaciami jest chińskim przysmakiem. Miłorząb jest drzewem długowiecznym,
pojedyncze egzemplarze mogą dożywać 2000 lat.
Lipa Szerokolistna  Tilia platyphyllos

Drzewo do 40 m wysokości, z okazałą dość gęstą
i zwarta koroną, która jest bardziej wyciągnięta w górę,
niż rozłożysta. Liście: dł. liścia 7 – 15 cm, liście sercowate, z wierzchu liście ciemnozielone, od spodu jaśniejsze i w kątach nerwów z kępkami białych włosków,
brzeg liścia karbowano – piłkowany, ogonek liścia długości 2 – 5cm, często owłosiony. Kwiaty: okres kwitnienia czerwiec, kwiaty zebrane po 1 – 6, w zwisających
gronach. Owoce: orzeszki małe (8 – 10 mm średnicy),
kuliste, z 5 wyraźnymi żeberkami, gęsto kutnerowało
Stanowisko nr 3
owłosione. Występowanie: środkowa i południowa Europa, na Kaukazie, w Anatolii i Północnym Iranie, w Polsce osiąga północną granicę zasięgu,
rośnie dziko na południu niżu i w górach, do około 800 – 900 m n. p. m. Zastosowanie: kwitnie najwcześniej z lip, jest drzewem długowiecznym, pojedyncze osobniki mogą osiągnąć wiek
do 500 lat. Jest drzewem nektarodajnym, cennym dla pszczelarstwa. Drewno lipy jest lekkie
i miękkie z tego względu ma duże zastosowanie m.in. w snycerstwie do wyrobu skrzypiec, naczyń, desek kreślarskich, chodaków, przed rozpowszechnieniem się tworzyw sztucznych łyko
lipowe ze względu na swą dużą wytrzymałość, stosowane było do wyrobu różnych plecionek.
Lipa dostarcza wielu surowców dla przemysłu farmaceutycznego (kwiaty tylko czystych gatunków). Napar z kwiatów jest stosowany jako łagodny środek napotny w chorobach górnych
dróg oddechowych. Drewno lipy służy do wyrobu węgla leczniczego, zalecanego przy zatruciach pokarmowych. Lipa jest również wdzięcznym tematem utworów literackich pisali o niej
Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki.
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Daglezja Zielona  Pseudotsuga Menziesii

Zimozielone żywiczne drzewo, dorastające w swojej ojczyźnie do 100 m wysokości, najwyższe ścięte pod
koniec XIX wieku miało 130 m wysokości. Daglezja
z pokroju i ułożenia gałęzi przypomina naszego świerka
pospolitego. Igły: dł. igieł 1,8 – 3,5 cm, igły są proste
lub lekko wygięte, płaskie, skórzaste i miękkie, roztarte
pachną jabłkami lub pomarańczami. Kwiaty: kwiatostany żeńskie pędzelkowate, zielonkawe z czerwonymi
łuskami, sterczą pod szczytem ubiegłorocznego przyStanowisko nr 
rostu, kwiaty męskie zebrane w drobne żółtobrunatne
zwisające szyszeczki. Szyszki: długości do 10 cm, bardzo charakterystyczne, z długimi trójzębnymi łuskami wspierającymi, przylegającymi do łusek nasiennych, szyszki zwisające, dojrzewają w końcu lata i otwierają się, wysypując większość nasion już wczesna jesienią. Nasiona:
nasiona ze skrzydełkami. Występowanie: naturalnym siedliskiem daglezji zielonej jest rejon
zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, od południowo zachodniej Kanady po Kalifornię,
do Europy została przywieziona przez szkockiego botanika Davida Douglasa w 1827 roku.
Zastosowanie: jest to drzewo długowieczne, osiągające często wiek 700 – 800 lat, należy
do najwyższych północnoamerykańskich drzew iglastych. W Polsce obok modrzewia i jodły
olbrzymiej jest to najszybciej u nas rosnące drzewo iglaste.
Kasztanowiec  Pospolityaesculus Hippocastanum

Duże drzewo zwłaszcza rosnące na otwartej przestrzeni, może osiągać wysokość do 25 m, korona pięknie ukształtowana, bardzo gęsta. Liście: dł. liścia 10 –
30 cm, liście odwrotnie jajowate, klinowate u nasady,
brzegiem pojedynczo lub podwójnie piłkowane, liście
z wierzchu ciemnozielone nagie, od spodu jasno lub
szarawozielone, ogonek długości 5 – 15 cm z wierzchu
rynienkowaty. Kwiaty: okres kwitnienia maj – czerwiec,
kwiaty białe, zebrane w stożkowe wiechy. Owoce: typu
torebka, z zewnątrz kolczasta, zawiera 1 – 3 wielkie
Stanowisko nr 5
czerwonobrunatne nasiona (kasztany). Występowanie:
pierwotnie występował tylko w górskich lasach Półwyspu Bałkańskiego, w Polsce w pełni zadomowiony i traktowany jak „swojskie” drzewo nawet w krajobrazie otwartym i wiejskim. Jedno z pierwszych w naszym kraju drzew obcego pochodzenia, sadzone u nas od XVII wieku,
trafiło do środkowej Europy w wyniku tureckiej ekspansji (Wiedeń 1576 r.), podobnie jak Syringa vulgaris (Lilak pospolity). Zastosowanie: drzewo posiada ogromne walory dekoracyjne.
Kasztanowiec jest rośliną leczniczą (kwiaty, kora, nasiona, posiadają silne działanie radiacyjne). Nasiona są bogate w skrobię, dlatego chętnie zjadane są przez zwierzęta leśne, są również
surowcem do wyrobu tradycyjnego: kleju (dawna „dekstryna”).
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Db Szypułkowy  Ouercus Robur

Potężne drzewo osiągające wysokość 20 – 30 (-50) m,
z szeroką majestatyczną koroną, krótkim pniem i grubymi konarami. Liście: dł. liścia 5 – 16 cm, z wierzchu
błyszczący, ciemnozielony i nagi, rzadko nieco owłosiony od spodu, brzeg liścia całobrzegi o 4 lub 5 nieregularnych zaokrąglonych klapach, ogonek liściowy krótki
długości do 1 cm. Kwiaty: okres kwitnienia maj czerwiec, kwiaty są małe, żółte, niepozorne. Owoce: żołędzie, długości do 3,5 cm, zazwyczaj po kilka na długiej
szypule, świeże owoce z ciemnymi prążkami. WystępoStanowisko nr 
wanie: rodzimy gatunek europejski, występuje również
w Azji Mniejszej i na Kaukazie. Zastosowanie: drewno znajduje różnorodne zastosowanie
m.in. do wyrobu mebli i klepki podłogowej, dawniej drewna tego gatunku drzewa używano
do budowy statków, kostki brukowej, która tłumiła turkot kół, beczek, pras do odciskania
serów, maglownic i wielu innych urządzeń niezbędnych w gospodarstwie domowym. Z kory
dębu szypułkowego pozyskuje się substancje wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym oraz w garbarstwie. Żołędzie są pokarmem dla wielu zwierząt leśnych. Dąb szypułkowy
jest drzewem długowiecznym, żyje kilkaset, a nawet 1000 lat lub dłużej, dlatego jest symbolem
trwałości i długowieczności. Z naszych krajowych drzew liściastych żyje najdłużej i dlatego
sadzony jest często jako drzewo pamiątkowe.
Klon Jawor  Acer Pseudoplatanus

Okazałe drzewo osiągające wysokość 40 m, z niezbyt
rozłożystą, ale dość regularną koroną, osadzoną na prostym masywnym pniu. Liście: dł. liścia 8 – 20 cm, liście
z wierzchu ciemnozielone i nagie, pod spodem jasnoniebieskie czasami sinawe lub czerwonawe, początkowo gęsto owłosione, ogonek długości 10 cm, z wierzchu
czerwony. Kwiaty: okres kwitnienia maj, kwiaty są małe
zielonkawożółte w wydłużonych, groniastych, zwisających, wiechach. Owoce: skrzydlaki ustawione parami,
względem siebie tworzą kąt prosty. Występowanie:
Stanowisko nr 7
środkowa i południowa Europa, w Polsce rośnie głównie
w reglu dolnym i na południu niżu, tworzy m.in. jaworzyny górskie. Zastosowanie: jest ważnym składnikiem górskich lasów, łatwy do rozpoznania po łuszczącej się korze, łuski początkowo zielone z ciemnymi brązowymi brzegami. Klony wywierają allelopatyczne działanie
na rośliny, hamując wzrost siewek obcych gatunków, jeżeli te pojawia się w zasięgu wydzielin
korzeniowych (podobnie jak u orzechów).
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Brzoza Brodawkowata  Betula Pendula

Drzewo osiągające wysokość do 30 m, charakterystyczny pokrój dzięki długim i cienkim gałązkom zwisających z konarów. Liście: dł. liścia 3 – 7 cm, liście z obu
stron nagie, z wierzchu ciemnozielone, pod spodem
jasno – szarozielone, brzeg liścia grubo podwójnie piłkowany, ogonek liściowy długości do 2 – 7 cm. Owoce: drobne orzeszki opatrzone po bokach skrzydełkami
uwalniają się ze zwisających kotków, są przenoszone
przez wiatr na duże odległości i kiełkują w dogodnych
miejscach na wiosnę następnego roku. Występowanie:
Stanowisko nr 
naturalne stanowisko występowania to cała Europa,
Azja, w Polsce najpopularniejsza z brzóz krajowych, jest gatunkiem typowym dla terenów
suchych i piaszczystych. Zastosowanie: brzoza jest jednym z najładniejszych naszych drzew
krajowych ozdobnych przez cały rok (pokrój, kora), jest gatunkiem pionierskim i może być
sadzona na najbardziej suchych i jałowych glebach, łatwo rozsiewa się na gruzach, ruinach,
nawet na dachach i w rynnach. Sok brzozowy zawiera głównie fruktozę, sole mineralne i mikroelementy; służył do wyrobu piwa, octu, syropu, wody do włosów, z kory brzozy otrzymuje
się dziegieć stosowany w przemyśle farmakologicznym i kosmetycznym. Jasne drewno brzozy
chętnie wykorzystywane jest w przemyśle meblarskim.
Olsza Czarna  Alnus Glutinosa

Drzewo osiągające wysokość do 30 m, o strzelistym
widocznym do samego wierzchołka pniu, korona wydłużona i dość luźna, gałęzie cienkie odrastają prawie poziomo od pnia. Liście: dł. liścia 4 – 10 cm, liście okrągławe
klinowate u nasady, zaokrąglone lub wycięte na szczycie,
z wierzchu żywo zielone pod spodem jaśniejsze, z kępkami białawych włosków w kątach nerwów, brzeg liścia
pojedynczo lub podwójnie piłkowany. Owoce: drobne
orzeszki z bardzo wąskimi skrzydełkami, w szyszkowatych zdrewniałych owocostanach. Występowanie: natuStanowisko nr 9
ralne stanowisko występowania to północno zachodnia
Afryka, Europa (poza rejonami północnymi), Kaukaz, w Polsce pospolita na niżu typowa dla
gleb o dużej wilgotności, gatunek charakterystyczny dla dolin rzecznych, podmokłych lasów
i bagien. Zastosowanie: drewno olszy czarnej jest lekkie i bardzo łamliwe, jednakże umieszczone w wodzie czernieje, twardnieje i dorównuje trwałością drewnu dębowemu (na przykład
pale pod budowlami w Wenecji). Liście i kora olszy czarnej zawierają dużo garbników, działają
one ściągająco i są wykorzystywane w ziołolecznictwie. Olsza czarna jest gatunkiem wskaźnikowym wysokiego poziomu wód gruntowych. Po ścięciu w skutek utlenienia powierzchnia
drewna zabarwia się (efekt przejściowy) intensywnie na pomarańczowo.
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Sosna Wejmutka  Pinus Strobus

Okazałe zimozielone drzewo iglaste osiągające wysokość do 50 m (w swojej ojczyźnie może dorastać nawet
do 66 m), korona luźna za młodu stożkowa, w starszym
wieku szeroka i nieregularna. Igły: dł. igieł 5 – 12 cm, igły
są stosunkowo smukłe delikatne i giętkie, po 5 na ustawionych skrętolegle krótkopędach. Szyszki: długości
do 20 cm, wydłużone i zwykle wygięte, zwisające. Nasiona: nasiona małe z długim skrzydełkiem. Występowanie: naturalnym siedliskiem są północno - wschodnie
rejony Ameryki Północnej, do Europy została sprowaStanowisko nr 
dzona około 1705 roku przez lorda Weymoutha. Zastosowanie: najpopularniejsza u nas sosna ozdobna, często spotykana w starych parkach, podatna
na rdzę wejmutkowo – porzeczkową, nie należy sadzić jej w pobliżu porzeczek, a zwłaszcza
Ribes nigrum (porzeczka czarna).
Grab Pospolity  Carpinus Betulus

Drzewo osiągające wysokość do 20 m, z szeroka koroną, u osobników rosnących na otwartej przestrzeni
pięknie zaokrągloną. Liście: dł. liścia 4 – 12 cm, liście
z wierzchu żywo zielone, pod spodem jaśniejsze i w kątach
nerwów skąpo owłosione, brzeg liścia ostro podwójnie
piłkowany, ogonek liściowy mały 0,5 – 1,5 cm, z wierzchu często czerwony. Kwiaty: okres kwitnienia kwiecień
maj. Owoce: orzeszki z trójklapowymi skrzydełkami
zebrane są w bardzo dekoracyjne zwisające owocostany. Występowanie: naturalne stanowisko występowania
Stanowisko nr 11
to Europa (poza Półwyspem Iberyjskim i rozległymi rejonami wschodnimi i północnymi), północna Anatolia, Kaukaz i południowe Wybrzeże Morza
Kaspijskiego. Zastosowanie: z krajowych drzew liściastych, obok buka, jest najbardziej cienioznośnym gatunkiem i najlepiej znosi strzyżenie. W ogrodnictwie stosowany prawie wyłącznie
na żywopłoty i szpalery formowane. Orzeszki grabowe (obok bukowych oraz pestek wiśni i czereśni) są przysmakiem ptaka grubodzioba. Drewno tego gatunku jest twarde i ciężkie, dawniej
było cenionym surowcem m.in. w kołodziejstwie.
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Leszczyna Pospolita  Corylus Avellana

Krzew zwykle do 5 m wysokości. Liście: dł. liścia
5 – 10 cm, liście okrągławe lub sercowate, z obu stron
mniej lub bardziej miękko owłosione, z wierzchu żywo
zielone, od spodu jaśniejsze, brzeg liścia podwójnie piłkowany, ogonek liścia długości 0,5 – 1,5 cm, gruczołkowato owłosiony. Kwiaty: okres kwitnienia luty, marzec,
kwiecień. Owoce: orzechy w postrzępionych listkowych
okrywach, obfite owocowanie, co 2 - 3 lata, nasiona (jądro orzechów) są bardzo bogate w wartościowe łatwo
przyswajalne tłuszcze. Występowanie: naturalne stanoStanowisko nr 12
wisko występowania to Europa poza krańcami północnymi, Azja Mniejsza i Kaukaz, w Polsce pospolita zwykle w podszyciu lasów liściastych, w borach mieszanych i w kserotermicznych zaroślach. Zastosowanie: leszczyna ma duże znaczenie
biocenotyczne, jej owoce są chętnie zjadane przez wiele gryzoni i ptaki. Ze względu na bardzo
wczesne kwitnienie pyłek kwiatowy jest ważnym źródłem pokarmu dla pszczół. Leszczyna
jako roślina uprawna towarzyszy człowiekowi od wieków, uprawiana była jako krzew owocowy już w starożytnej Grecji i Rzymie. Leszczynowe pręty są bardzo giętkie i używane były
na wędki, bicze, laski i faszynę. Samo drewno leszczyny jest miękkie i nietrwałe, wyrabia się
z niego węgiel rysunkowy, a dawniej było głównym surowcem do wyrobu prochu strzelniczego.
Olej pozyskiwany z orzechów oraz same orzechy używane są do celów spożywczych.
Klon Zwyczajny  Acer Platanoides

Okazałe drzewo osiągające wysokość 30 m, z regularną osadzoną na prostym pniu koroną. Liście: dł. liścia
10 – 20 cm, liście klapowane z wyciągniętymi, ostrymi końcami, wcięcia między klapami łukowate, liście
z wierzchu ciemnozielone i nagie, od spodu jaśniejsze,
z kępkami włosków w kątach nerwów, początkowo gęsto
owłosione, ogonek długości 10 cm z sokiem mlecznym.
Kwiaty: okres kwitnienia kwiecień maj, kwiaty są małe
zielonkawożółte zebrane w szczytowych podbaldachach.
Owoce: skrzydełka szeroko rozwarte. Występowanie:
Stanowisko nr 13
prawie cała Europa, w Polsce najpospolitszy z gatunków
krajowych. Zastosowanie: występuje powszechnie w lasach mieszanych na niżu i w niższych
położeniach górskich, jest również ozdobnym drzewem parkowym, ale i ważnym gospodarczo,
jego drewno służy do wyrobu mebli i instrumentów muzycznych. Kwiaty klona pospolitego są miododajne. Jak inne klony, wywiera allelopatyczne oddziaływanie na rośliny, hamując
wzrost siewek obcych gatunków jeżeli pojawia się w zasięgu wydzielin korzeniowych.
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Klon Srebrzysty  Acer Saccharinum

Drzewo w ojczyźnie do 40 m wysokości, u nas zwykle do 25 m, z luźną wyniosłą koroną i przewijającymi
gałęziami bocznymi. Liście: dł. liścia 8 – 15 cm, liście
klapowane, klapy nierównej wielkości, wąskie głęboko
postrzępione, ogonek długości 4 – 7 cm zielony, klon ten
zasługuje w pełni na swą nazwę, ponieważ dolna strona
liści jest srebrzystobiała i przy najmniejszym podmuchu wiatru korona zmienia swoja barwę. Kwiaty: okres
kwitnienia marzec - kwiecień, kwiaty bezpłatkowe, Stanowisko nr 14
zielonkawe lub rzadziej czerwonawe. Owoce: orzeszki
duże, wydłużone i wypukłe, zwykle tylko jeden dobrze wykształcony, skrzydlaki zakrzywione i ustawione względem siebie pod kątem ostrym. Występowanie: pochodzi ze wschodniej
części Ameryki Północnej, w Europie zaczęto uprawiać go od 1725 roku, głównie w parkach
i dużych ogrodach. Zastosowanie: drzewo szybko rosnące, o malowniczym pokroju, jest drzewem typowo parkowym. W miejscach odsłoniętych łatwo ulega działaniu silnych wiatrów, ma
kruche konary, łamliwe gałęzie i miękkie drewno.
Robinia Biała  Robinia Pseudoacacia

Drzewo wysokości do 25 m, z otwartą, luźną w zarysie koroną, z licznymi odrostami korzeniowymi. Liście: dł. liścia 15 – 30 cm, liście nieparzystopierzaste,
o 3 – 12 parach listków, listek szczytowy na długim
ogonku, przylistki przekształcone w mocne ciernie, liście
z zewnątrz jasnozielone, od spodu szarozielone i tylko
początkowo owłosione. Kwiaty: okres kwitnienia maj,
czerwiec, kwiaty białe z żółtą plamka na żagielku, silnie
pachnące, zebrane w długie grona. Owoce: strąki długości 5 – 10 cm, zebrane w graniaste pączki, barwy ciemStanowisko nr 15
nobrunatnej. Występowanie: występowanie pierwotne
ograniczone do środkowych i wschodnich obszarów Ameryki Północnej, do Europy sprowadzona około roku 1640 przez francuskiego botanika Jeana Robina. Zastosowanie: cenne drzewo pod względem miododajności i zapachu. Robinia jest drzewem szybko rosnącym, ma twarde, lekkie i elastyczne drewno, odporne na gnicie i uszkadzanie przez owady. Drewno stosowane
do wyrobu przyrządów sportowych, trzonków do narzędzi, ze względu na jasne ubarwienie czasami wykorzystywane do wyrobu mebli. Drzewo o szczególnie pionierskim charakterze (współżyjąc z Rhizobium, wiąże azot atmosferyczny), dzięki temu stosowana jest do rekultywacji hałd,
wysypisk, stromych i suchych zboczy.
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Bez Czarny  Sambucus Nigra

Duży krzew lub małe drzewo do około 7 m wysokości, bez odrostów korzeniowych. Liście: dł. liścia 10 –
30 cm, liście nieparzystopierzaste, o 2 – 3 parach listków,
listek szczytowy na wyraźnie dłuższym ogonku, liście
z zewnątrz ciemnozieloni i nagie, od spodu szarozielone owłosione na nerwach. Kwiaty: okres kwitnienia maj
– czerwiec, kwiaty białe o duszącym zapachu, zebrane
w płaskie i szerokie szczytowe podbaldachy. Owoce: kuliste czarne lśniące pestkowce. Występowanie: Europa
poza rejonami północnymi i wschodnimi, Azja MniejStanowisko nr 16
sza i Kaukaz, w całej Polsce pospolity. Zastosowanie:
krzew bardzo dekoracyjny podczas kwitnienia, krzewy okryte są białymi „talerzami” kwiatostanów. Jest rośliną szeroko stosowana w lecznictwie, od dawna stosowana była w medycynie
ludowej. Owoce chętnie zjadane są przez ptaki.
Db Bezszypułkowy  Quercus Petraea

Okazałe drzewo osiągające wysokość 40 m, z długim
dobrze widocznym do wierzchołka korony pniem. Liście: dł. liścia 6 – 12 cm, liście o 5 – 9 klapach, z wierzchu matowy, ciemnozielony i nagi, od spodu jaśniejszy,
ogonek liściowy krótki długości do 1 – 2 cm. Kwiaty:
okres kwitnienia maj, kwiaty są małe zielonkawożółte
niepozorne. Owoce: żołędzie, siedzące lub na krótkich
szypułkach zawsze krótszych od ogonków liściowych.
Występowanie: południowa i środkowa Europa. Zastosowanie: kora zwłaszcza młodych drzew zawiera duże
Stanowisko nr 17
ilości naturalnych garbników, które przed wprowadzeniem garbników syntetycznych odgrywały podstawową rolę w garbarstwie, z kory pozyskuje
się substancje wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Żołędzie są pokarmem dla
wielu zwierząt leśnych. W lecznictwie stosowana jest kora dębu zbierana z pni i gałęzi młodych drzew, zawiera garbniki działające ściągająco, przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Wyciągu
z kory korzenia dębów używano do przyciemniania włosów. Stare okazy dębów u większości pierwotnych ludów uważano za drzewa święte, były poświęcane bogom, stanowiły symbol
szlachetności, siły i długowieczności.
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Klon Polny  Acer Campestre

Niewielkie drzewo osiągające wysokość rzadko przekraczającą 10 m, z gęstą okrągławą koroną, często rozłożystą. Liście: dł. Liścia 3 – 10 cm, z wierzchu ciemnozielony i nagi, od spodu jaśniejszy i początkowo miękko
owłosiony, ogonek liściowy długości do 1 – 5 cm. Kwiaty: okres kwitnienia maj - czerwiec, kwiaty są małe, zielonkawożółte w szczytowych podbaldachach. Owoce: Stanowisko nr 18
orzeszki płaskie, owłosione lub nagie, skrzydełka rozpostarte poziomo. Występowanie: Europa poza rejonami północnymi, północno – zachodnia Afryka, Kaukaz, południowo – wschodnia Azja. Zastosowanie: bardzo dobrze znosi cięcie, jest jednym z lepszych klonów na formowane żywopłoty i szpalery, stąd angielska nazwa
„hadge maple”. Drewno tego gatunku przewyższa twardością i odpornością drewno pozostałych gatunków klonów, używane było na przykład do produkcji instrumentów dętych. Kwiaty
tego gatunku są bardzo miododajne.
Topola Biała  Populus Alba

Okazałe drzewo o wysokości do 40 m, z szeroka
zaokrągloną koroną i licznymi odrostami korzeniowymi. Liście: dł. liścia 5 – 12 cm, liście początkowo z obu
stron wełniście owłosione później z wierzchu błyszczące
ciemnozielone, od spodu z trwałym białym kutnerem,
ogonek liściowy długości do 2 – 4 cm spłaszczony i biało
owłosiony. Kwiaty: okres kwitnienia marzec kwiecień.
Owoce: nasiona bardzo drobne z aparatem lotnym w poStanowisko nr 19
staci kępki puszystych włosków, przenoszone są przez
wiatr na duże odległości. Występowanie: cała Europa poza rejonami północno zachodnimi
i północnymi, w Polsce pospolita głównie na terenach nadrzecznych. Zastosowanie: drzewo
szybko rosnące, ale w związku z tym krótkowieczne jest cennym gatunkiem glebochronnym,
do zadrzewień gleb lekkich i osypujących się piaszczystych zboczy i wydm.
Wiz Szypułkowy  Ulmus Laevis

Stanowisko nr 20
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Drzewo osiągające wysokość do 30 m, z szeroka koroną, pień często pokryty pękami gałęzi odroślowych
i zwykle charakterystycznie deskowato rozszerzony przy
ziemi (z przyporami). Liście: dł. liścia 7 – 12 cm, liście
z wierzchu matowe, ciemnozielone, pod spodem szarozielone i delikatnie owłosione, brzeg liścia ostro podwójnie piłkowany, ogonek liściowy bardzo krótki długości
do 0,5 cm, liść jest bardzo niesymetryczny u nasady.
Kwiaty: okres kwitnienia marzec, kwiaty obupłciowe

Drzewa na szlaku hrabiego Renarda

osadzone są na długich zwisających szypułkach zebranych w pączki. Owoce: orzeszki otoczone owłosionymi i orzęsionymi skrzydełkami, zwisają na długich i cienkich szypułkach, zebranych w pączki. Występowanie: naturalne stanowisko występowania to środkowa, południowo
– wschodnia i wschodnia Europa. Zastosowanie: wiąz szypułkowy jest typowym składnikiem
naszych lasów liściastych, często występuje w zespołach łęgowych na brzegach rzek. Jest on
także cenionym drzewem ozdobnym sadzonym chętnie w dużych parkach i ogrodach nie tylko
ze względów na okazałą koronę, ale i na jesienną złocistożółtą barwę liści.
Wiz Górski  Ulmus Glabra

Drzewo osiągające wysokość do 30 – 40 m, z wysoką czasami wieloczęściową koroną. Liście: dł. liścia
5 – 16 cm, liście z wierzchu ciemnozielone i szorstkie,
pod spodem żywo zielone, brzeg liścia grubo podwójnie piłkowany, ogonek liściowy bardzo krótki długości do 0,3 – 0,6 cm, często zakryty przez jedną część
blaszki. Kwiaty: okres kwitnienia marzec, kwiaty obupłciowe osadzone są na krótkich szypułkach zebranych
w pączki, charakterystyczne dla tego gatunku jest bardzo wczesne kwitnienie i wykształcenie owoców jeszcze
Stanowisko nr 21
przed pojawieniem się liści Owoce: orzeszki otoczone
nagimi skrzydełkami, na krótkich szypułkach zebranych w pączki, dojrzałe nasiona są zdolne
do kiełkowania jedynie przez kilka dni. Występowanie: naturalne stanowisko występowania
to prawie cała Europa, poza jej południowymi i północnymi krańcami, Azja Mniejsza i Kaukaz, jest to gatunek górski a jego zasięg występowania na zacienionych stokach może dochodzić
do wysokości 1300 m n.p.m. Zastosowanie: stosowanie wiązów jest ograniczone ze względu
na szeroko rozpowszechnioną, pandemiczną tzw. naczyniową (holenderską) chorobę wiązów,
która w znacznym stopniu przyczyniła się do wyniszczenia tego gatunku. Skuteczne opanowanie infekcji grzybowej roznoszonej przez dwa różne gatunki kornika okazało się jak dotąd,
niemożliwe.
Wierzba Biała  Salix Alba

Drzewo do 25 m wysokości, z szeroka koroną. Liście: dł. liścia 5 – 10 cm, liście lancetowate, zwężające się
z obu stron, drobno piłkowane, młode liście prawie białe,
obustronnie jedwabisto owłosione, starsze tylko na dolnej
stronie. Kwiaty: okres kwitnienia kwiecień – maj, kotki
męskie długości 3 – 5 cm, przeważnie zwisają na szypułkach. Kotki żeńskie długości do 5 cm. Występowanie:
Europa poza regionami północnymi, zachodnia Azja,
Stanowisko nr 22
północno zachodnia Afryka, w Polsce pospolita na terenach wilgotnych. Zastosowanie: najwyższa z naszych krajowych wierzb, często sadzona
przy drogach i zabudowaniach wiejskich. Ogławiana ma kuliste korony i w takiej formie
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jest jednym z elementów naszego krajobrazu kulturowego. Z kory wierzby białej dawniej
wytwarzano środek leczniczy pod nazwą cortex salicis, który stosowano przy bułach głowy
i przeziębieniach, dzisiaj został zastąpiony przez syntetyczne pochodne kwasu salicylowego,
czyli popularną aspirynę.
Jesion Wyniosły  Fraxinus Excelsior

Bardzo wysokie okazałe drzewo osiągające wysokość
do 40 m, o szerokiej dość luźnej zwykle wysoko osadzonej koronie. Liście: dł. liścia 20 – 30 cm, liście nieparzystopierzaste, o 3 – 7 parach listków, listek szczytowy na ogonku, liście z zewnątrz ciemnozielone i nagie,
od spodu jaśniejsze i wzdłuż nerwów owłosione. Kwiaty: okres kwitnienia kwiecień – maj, kwiaty niepozorne
jedno lub dwupłciowe, wiatropylne. Owoce: orzeszki
spłaszczone, skrzydełka zaostrzone, dojrzałe brunatne,
Stanowisko nr 23
często pozostają na gałęziach do wiosny. Występowanie:
Europa poza rejonami południowymi i północnymi, Azja Mniejsza, Kaukaz, w Polsce w całym kraju. Zastosowanie: drewno cenne dość ciężkie, twarde, ale elastyczne, wielostronnie wykorzystywane, dawniej m.in. na włócznie, lance kawaleryjski, kopie, do wyroby różnych części
wielu narzędzi, mebli, wozów konnych, dyliżansów. Drewno jesionu było podstawowym surowcem do produkcji nart, obecnie używane jest do produkcji oklein w przemyśle meblarskim.
Różne części rośliny maja zastosowanie lecznicze.
Głóg Jednoszyjkowy  Crataegus Monogyna

Średniej wielkości, gęsto rozgałęziony krzew lub
niskie drzewo dorastaj do 8 m wysokości, z niekształtną rozłożysta koroną. Liście: dł. liścia 3 – 6 cm, liście
u nasady klinowate, klapowane, całobrzegie lub tylko
na szczycie z kilkoma grubymi ząbkami, liście z przodu ciemnozielone od spodu jaśniejsze sinawe, przylistki
całobrzegie, ogonek długości 1 – 2 cm rynienkowaty.
Kwiaty: okres kwitnienia maj czerwiec, kwiaty białe, zebrane w wielokwiatow baldachowate wierzchotki, działki kielicha trójkątne, słupek pojedynczy otoczony około
20 pręcikami o czerwonych pylnikach. Owoce: kuliste, Stanowisko nr 24
czerwone z reguły z jednym orzeszkiem. Występowanie: środkowa i południowa Europa, występuje także na Kaukazie w Azji Mniejszej i północnej Afryce. Zastosowanie: jest rośliną
o dużych zdolnościach przystosowawczych, doskonale nadaje się na żywopłoty, ponieważ dobrze znosi cięcie. Głogi mają bardzo twarde drewno. Kwiaty są miododajne, a różne części rośli
mają zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.
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Platan Klonolistny  Platanus Hispanica ‘Acerifolia

Bardzo okazałe drzewo o wysokości do 35 m, z bardzo szeroka koroną kora łuszczy się bardzo dużymi
cienkimi płatami, po których na pniu pozostają kremowo oliwkowe plamy. Liście: dł. liścia 10 – 25 cm, liście
z wierzchu błyszczące, zielone i nagie, pod spodem jaśniejsze, ogonek liściowy długości do 3 – 10 cm, u nasady cebulowato zgrubiały. Kwiaty: okres kwitnienia maj,
kwiaty niepozorne rozdzielnopłciowe, zebrane w kuliste
główki. Kwiaty męskie żółtawe, żeńskie żółtoczerwone. Owoce: drobne wrzecionowate orzeszki, z pękiem
Stanowisko nr 25
szczecinek u nasady, zebrane w kulistych brunatnych
główkach, zwisających na długiej szypułce, główki rozpadają się pod koniec zimy, a orzeszki
roznoszone są przez wiatr i wodę. Występowanie: uprawiany w Polsce gatunek jest mieszańcem i pochodzi od platana zachodniego i platana wschodniego. Zastosowanie: drzewo dość
szybko rosnące, bardzo dekoracyjne, rosnące w stanie swobodnym osiąga imponujące rozmiary. Doskonale znosi warunki miejskie i rejonów przemysłowych, jest odporny na suche powietrze i zanieczyszczenia atmosferyczne. Drewno platana jest bardzo twarde i trwałe.
Lipa Drobnolistna  Tilia Cordata

Drzewo do 30 m wysokości, z okazałą jednak dość
nieregularną koroną. Liście: dł. liścia 3 – 7 cm, liście sercowate, z wierzchu liście matowozielone, od spodu sinawe i w kątach nerwów z kępkami rdzawych włosków,
brzeg liścia drobno i ostro piłkowany, ogonek liścia długości 2 – 5 cm, nagi. Kwiaty: okres kwitnienia czerwiec
– lipiec, kwiaty zebrane po 4 – 12, w mniej lub bardziej
wzniesionych wierzchołkach, nawet sterczących ponad
liśćmi (wyjątkowa cecha, tylko u tego gatunku). OwoStanowisko nr 26
ce: orzeszki małe (6 – 8 mm średnicy), często asymetryczne, bez żeberek. Występowanie: od zachodniej Europy (z wyłączeniem Półwyspu Iberyjskiego) po zachodnią Syberię, w całej Polsce rośnie dziko, jest typowym drzewem grądów.
Zastosowanie: lipa jest drzewem długowiecznym, pojedyncze osobniki mogą osiągnąć wiek
do 500 lat. Jest drzewem nektarodajnym, cennym dla pszczelarstwa. Drewno lipy jest lekkie
i miękkie z tego względu ma duże zastosowanie m.in. w snycerstwie (na przykład Ołtarz Mariacki Wita Stwosza), do wyrobu skrzypiec, naczyń, desek kreślarskich, chodaków, z łyka lipowego wyplatano maty, sznury, koszyki i łapcie. Lipa dostarcza wielu surowców dla przemysłu
farmaceutycznego. Napar z kwiatów jest stosowany jako łagodny środek napotny w chorobach
górnych dróg oddechowych. Drewno lipy służy do wyrobu węgla leczniczego, zalecanego przy
zatruciach pokarmowych. Dawni Słowianie i Germanie czcili lipy jako drzewa czarnoksięskie.
Lipa jest również wdzięcznym tematem utworów literackich, pisali o niej Jan Kochanowski,
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki.
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Buk Pospolity  Fagus Sylvatica

Drzewo do 30 m wysokości, z okazałą szeroką i nisko osadzona koroną. Liście: dł. liścia 5 – 10 cm, liście
jajowate lub eliptyczne, liście początkowo miękko owłosione i na brzegu orzęsione, starsze przeważnie nagie,
z wierzchu liście ciemnozielone i błyszczące, od spodu
żywo zielone, brzeg liścia całobrzegi, falisty, początkowo
biało orzęsiony, ogonek liścia długości 0,5 – 1,5 cm, często ciemno zabarwiony. Kwiaty: okres kwitnienia maj.
Owoce: trójgraniaste orzeszki, zamknięte w 4 – klapoStanowisko nr 27
wej zdrewniałej okrywie, pokrytej kolczastymi wyrostkami, owocuje obficie, co 5 – 10 lat. Występowanie: Europa zachodnia, środkowa i południowa, Anatolia, w Polsce osiąga północno - wschodnią granicę zasięgu, tworzy często własne
zespoły leśne buczyny. Zastosowanie: drzewo bardzo cienioznośne, dobrze znosi cięcie i strzyżenie dzięki temu często stosowany jest na formowane żywopłoty. Drewno twarde i łupliwe,
cenione w snycerstwie, bednarstwie i tokarstwie, używane do wyrobu fornirów, klepki podłogowej, instrumentów i giętych mebli. Orzeszki są ulubionym pokarmem dzików, ptaków
leśnych i gryzoni.
Cis Pospolity  Taxus Baccata

Zimozielone dwupienne drzewo osiągające wysokość
20 m, korona początkowo stożkowa w starszym wieku
często miotlasta i zaokrąglona. Igły: dł. igieł 2 – 3 cm,
igły są spłaszczone lekko wygięte i zaostrzone, górna
strona ciemnozielona i błyszcząca, z wypukłym nerwem, dolna znacznie jaśniejsza lub żółtawa, brak przewodów żywicznych, co wiąże się z brakiem zapachu.
Kwiaty: okres kwitnienia przypada na marzec – kwiecień, kwiaty dwupienne, w kątach igieł ubiegłorocznego
Stanowisko nr 28
przyrostu, skierowane w dół, niepozorne. Nasiona: nasiona jajowate, oliwkowe lub brązowe, całkowicie zagłębione w czerwonej, soczystej osnówce.
Występowanie: rodzimy gatunek, w Polsce osiąga wschodnia granicę występowania, rośnie
na wielu naturalnych stanowiskach, głównie w zachodniej i południowej części kraju. W Polsce gatunek pod ochroną. Zastosowanie: wszystkie części rośliny, poza osnówkami a zwłaszcza igły zawierają trujący alkaloid – toksynę. Cis zaliczany jest do najwolniej rosnących drzew
iglastych, jest drzewem długowiecznym, żyje do 1000 lat lub dłużej, (najstarszy cis w Polsce
/wg C. Pacyniak/, Henryków Lubawski woj. dolnośląskie – 1250 lat). Wśród drzew iglastych
najlepiej znosi strzyżenie. Drewno jest twarde ciężkie i mocne, elastyczne, czerwone lub brązowe, wykorzystywane dawniej do wyrobu łuków, kusz, grotów strzał, drewno wykorzystywano
również do wyrobu mebli.
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Drzewa na szlaku hrabiego Renarda
Wiz Polny  Ulmus Minor

Drzewo osiągające wysokość do 30 m, z odrostami
korzeniowymi i pękam gałęzi odroślowych na pniach.
Liście: dł. liścia 4 – 8 cm, liście z wierzchu ciemnozielone i nagie, pod spodem jaśniejsze, z wyraźnymi,
aksamitnymi w dotyku kępkami włosków, brzeg liście
pojedynczo lub podwójnie piłkowany, ogonek liściowy
długości do 0,5 – 1,3 cm owłosiony. Kwiaty: okres kwitnienia marzec, kwiaty obupłciowe osadzone są na krótkich szypułkach zebranych w pączki. Owoce: orzeszki
otoczone nagimi skrzydełkami, orzeszek położony wyStanowisko nr 29
raźnie powyżej środka skrzydełka. Występowanie: naturalne stanowisko występowania to południowa i środków Europa, północna Afryka, Azja
Mniejsza i Kaukaz, w Polsce na ogół rzadziej spotykany niż wiąz górski czy wiąz szypułkowy.
Zastosowanie: drewno wiązowe miało wcześniej szerokie zastosowanie w meblarstwie, dziś
jednak jest mniej poszukiwane, a wiele wyrobów dawniej wykonywanych z tego drewna zastąpiono obecnie innymi materiałami. Z naszych rodzimych gatunków, wiąz polny uchodzi
za najbardziej podatny na chorobę wiązów.
Bluszcz Pospolity  Hedera Helix

Zimozielone pnącze samoczepne (korzenie przybyszowe), w fazie młodocianej pędy długie i giętkie, ścielące się po ziemi, wspinając się na podpory może osiągnąć wysokość do 25 m. Liście: dł. liścia 4 – 10 cm, liście
zmienne na pędach kwiatowych jajowate lub rombowe,
skórzaste, z wierzchu liście ciemnozielone i błyszczące,
od spodu matowe i jasnozielone, z obu stron nagie, liście
całobrzegie, ogonek liścia długości 3 – 11 cm. Kwiaty:
Stanowisko nr 30
okres kwitnienia wrzesień – październik, kwiaty zielonkawożółte i nieprzyjemnie pachnące, zebrane zwykle w szczytowe grona, zapylane głównie
przez osy i muchy, kwitną starsze kilkunastoletnie okazy, których pędy znalazły się w miejscach dobrze oświetlonych. Owoce: kuliste czarne pestkowce, dojrzewają w kwietniu lub maju
następnego roku, dla ludzi owoce są trujące. Występowanie: południowo - zachodnia i środkowa Europa, w Polsce dziko rosnąca w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych, roślina pod
ochroną gatunkową. Zastosowanie: w fazie młodocianej najbardziej cienioznośny i cieniolubny gatunek z pnączy uprawianych u nas, ale do przejścia w fazę generatywną wymaga pełnego światła i dlatego kwitnie wysoko w koronach drzew, na które się wspina. Roślina trująca,
zwłaszcza owoce. Pnącze długowieczne żyje kilkaset lat.
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Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona
z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu
mieszkańców wsi.
Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana poprzez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma najczęściej aspekt negatywny, np.: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb
lasów, wypas nadmiernej ilości zwierząt.
Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca planetę. Atmosfera Ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną
z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Oprócz gazów takich jak: azot (78,09% objętości powietrza), tlen
(20,95%), argon (0,93%), dwutlenek węgla (0,035-0,038%) oraz śladowych ilości gazów szlachetnych (hel,
neon, krypton i ksenon), zawiera także metan, wodór, tlenek i podtlenek azotu, ozon i związki siarki oraz (w
znacznie mniejszych ilościach) m.in. radon i jego izotopy, jod, amoniak, a także przedostające się do atmosfery
tzw. aerozole atmosferyczne, tj. pyły gleb, mikroorganizmy oraz substancje powstające w wyniku działalności
gospodarczej człowieka.
Biocenoza – (gr. bios - życie i koinos - wspólny) to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego
środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami
ekologicznymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (dynamicznej równowagi).
Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem.
Biodegradacja – (gr. bios - życie, łac. degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.
Bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska, np. poziomu zanieczyszczeń, na podstawie badania reakcji
organizmów żywych stenotypowych (organizmów wskaźnikowych) na zmiany. Dobrymi bioindykatorami są
np. raki rzeczne.
Biomasa – w ekologii przez termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku.
Biotop – obszar zamieszkały przez organizmy żywe o tych samych lub bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie dotyczący tylko abiotycznych elementów siedliska. Obecnie często rozumiany jako siedlisko
nieożywione zmienione przez biocenozę (kompleks roślinny). Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
Botanika – dział biologii zajmujący się roślinami. Jest to całokształt wiedzy zaczerpnięty z różnych działów
nauki o roślinach.
Cudzoywno – sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych
i saprofitycznych oraz roślin pasożytniczych. Cudzożywność polega na pobieraniu gotowych związków organicznych (w przeciwieństwie do samożywności). Organizmy cudzożywne nie mają zdolności chemo- i fotosyntezy, w związku z tym nie mogą, jak to robią samożywne, wytwarzać substancji organicznych z prostych
związków nieorganicznych. Dlatego też podstawą ich istnienia są organizmy samożywne. Z kolei organizmy
cudzożywne są niezbędne dla samożywnych, ponieważ dostarczają im CO2, niezbędnego do fotosyntezy.
Cudzożywność jest również niezbędna dla obiegu materii w przyrodzie.
Czerwona Ksiga Gatunków Zagroonych – publikowana przez IUCN lista zagrożonych wyginięciem
gatunków roślin i zwierząt. Ostatnie wydanie (rok 2000) Czerwonej Księgi zawiera spis 5400 gatunków
zwierząt i prawie 6000 gatunków roślin. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka.
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Czynniki abiotyczne – tak określa się uwarunkowania środowiska nieorganicznego, które samodzielnie lub
wraz z innymi czynnikami wywierają wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji.
Czynniki biotyczne – oznaczają czynniki środowiska występujące w wyniku oddziaływania żywych organizmów w sposób bezpośredni lub pośredni na inne żywe organizmy. Czynniki biotyczne, podobnie jak czynniki
fizykochemiczne, regulują rozmieszenie i liczebność populacji roślin i zwierząt.
Drzewostan – zespół większej liczby drzew rosnących na pewnej powierzchni leśnej w odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu koron, wzajemnie na siebie oddziałujących.
Dziura ozonowa – zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.
Środowisko to:
a) kompleks czynników oddziałujących na organizm. Mogą to być czynniki biotyczne, będące efektem
oddziaływania innych organizmów, oraz abiotyczne, czyli parametry fizyczne i chemiczne (woda, powietrze,
gleba)
b) siedlisko zajmowane przez organizm.
Środowisko – ogół elementów ożywionych i nieożywionych, naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania
i zależności.
Środowisko – to zbiór elementów przyrody i wytworów człowieka powiązany siecią wzajemnych relacji i podlegający ciągłym zmianom2 .
Środowisko przyrodnicze jest miejscem, gdzie zachodzą procesy geograficzne. Składają się na nie następujące
elementy: budowa geologiczna, rzeźba, klimat, stosunki wodne, gleba, organizmy żywe. Środowisko przyrodnicze nazywamy czasem geograficznym, mając na myśli jego wpływ na życie i działalność człowieka.
Środowisko przyrodnicze – ogół przedmiotów i zjawisk, otaczających organizm, mających wpływ na warunki jego życia.
Środowisko przyrodnicze – jest miejscem zachodzenia wszystkich procesów geograficznych. Składa się
z komponentów: budowy geologicznej, rzeźby, klimatu, stosunków wodnych, gleb, szaty roślinnej i świata
zwierzęcego. Według różnych poglądów miąższość środowiska przyrodniczego wznosi się od kilkudziesięciu
metrów (grubość gleby + warstwa roślin) do ok. 30 km (górna warstwa litosfery, gleba, warstwa roślin i troposfera).
Krajobraz – według definicji L. Berga to suma typowych cech, właściwych danemu fragmentowi powierzchni
Ziemi, którego poszczególne elementy, jak rzeźba, gleby, klimat, wody, świat roślinny i zwierzęcy, człowiek
i jego działalność gospodarcza łączą się w jedną współzależną całość, odróżniającą go od otaczających obszarów. Ogół cech wyróżniających określony teren Krajobrazy dzielimy na: krajobraz pierwotny krajobraz
kulturowy.
Środowisko geograficzne – ogół naturalnych warunków, jakie dane terytorium stwarza gospodarczej działalności społeczeństwa. W zakres wchodzą wszelkie składniki powłoki ziemskiej, rozpatrywane ze względu
na ich wpływ na działalność gospodarczą. Rozwój cywilizacji spowodował powstanie całego szeregu czynników, oddziałujących często w sposób negatywny. Oddziaływanie to nosi nazwę antropopresji. Pojawienie się
klęsk ekologicznych, czyli zmian, z którymi przyroda nie jest w stanie już sobie poradzić, wpłynęło na sposób
traktowania środowiska. Na konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 roku ustalo1
2
3
4
5

Słownik biologiczny, wyd. Europa, Wrocław 2003, s. 297.
Henryk Wiśniewski, Grzegorz Kowalewski, Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych,
wyd. Agmen, Warszawa 1997, s. 119.
Szkolny słownik geograficzny, Jan Flis, WSiP, Warszawa1986, s.186.
Encyklopedia WIEM 2004.
Szkolny słownik geograficzny, Jan Flis, WSiP, Warszawa1986, s. 203.
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no tzw. „Kartę Ziemi”, zawierającą zasady dotyczące środowiska. Według niej najważniejsze jest osiągnięcie
zrównoważonego rozwoju i wyższej jakości życia.
Edukacja regionalna – Podstawa prawna ścieżki edukacyjnej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
(Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r. poz. 625) „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie” ma służyć poznaniu przez uczniów własnej tożsamości i kształtowaniu postaw tolerancyjnych otwartych, nastawionych na pluralizm, rozumienie i akceptację różnych kultur. Chodzi w niej o wychowanie do bycia aktywnym,
żywym świadkiem wartości” - co jest istotne w obecnej reformie. Edukacja regionalna ma za zadanie rozwijać
zainteresowania młodzieży własnym miejscem zamieszkania, ukazać piękno i niepowtarzalność lokalnego
środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego, a także przygotować młode pokolenie do życia
w lokalnej społeczności, do uczestnictwa w kulturze regionu, współtworzenia jego oblicza i przejmowania
odpowiedzialności za jego losy.
Koncepcja Regionu Mała Ojczyzna, region to: określona fizyczno-geograficzna i przyrodnicza przestrzeń
o mniej lub bardziej wyraźnych granicach oraz społeczność ją zamieszkująca wraz z jej wytworami cywilizacyjnymi. Mieszkańcy wykazują silne związki psychiczne, poznawcze i emocjonalne z tym obszarem, identyfikują się z nim i utożsamiają, uznają za znany, własny i rodzimy, gdzie czują się bezpiecznie i swojsko.
Tu są zaspakajane ich najbardziej bieżące, codzienne i podstawowe potrzeby życiowe. Region leży w sferze
możliwości poznania przeciętnych, zamieszkujących go ludzi, którzy postrzegając tę przestrzeń subiektywnie
(od wewnątrz), nie określają precyzyjnie jej granic. Mieszkańcy regionu mają poczucie przynależności regionalnej, historycznej i kulturowej, poczucie związania wspólnymi dziejami, które wytworzyły wspólną kulturę,
tradycje, obyczaje, język, formy życia, zorganizowały przestrzeń i umożliwiły nawiązanie więzi społecznych.
Rozwój zrównowaony – to wszelka działalność mająca na celu taki rozwój świata, który pozwoliłby trwale
współistnieć człowiekowi i otaczającej go.
Celem rozwoju zrównoważonego jest:
• zachowanie istniejących populacji poszczególnych gatunków oraz istniejących ekosystemów
• utrzymanie zasobów przyrody- dążenie do zmniejszenia zużycia surowców nieodnawialnych
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń
• pozyskanie zasobów odnawialnych
• ochrona zasobów ważnych dla zachowania gatunków, nauki i jakości życia.
Sozologia – stanowi dziedzinę wiedzy opisującą zmiany w środowisku przyrodniczym (np. zanieczyszczenie
wód, powietrza i gleby), zachodzące zwłaszcza pod wpływem czynników postępu technicznego (antropopresji) i sposoby zapewniające trwałość jego użytkowania.
Edukacja ekologiczna – to ogół czynności i procesów pedagogicznych umożliwiających ludziom orientację
w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i wpływających na ich stosunek do otaczającego środowiska. Zgodnie8 z rekomendacjami Konferencji Tbiliskiej kształceniem środowiskowym powinni być objęte grupy społeczne, których aktywność zawodowa ma związek z jakością środowiska, uczeni i technicy, których badania i prace
tworzą podstawę teoretyczną edukacji i skutecznego działania oraz dorośli i młodzież, których codzienne zachowanie ma decydujący wpływ na ochronę i poprawę stanu środowiska. Edukacja środowiskowa jest przedmiotem
zainteresowania różnych nauk.
Ekologia – nauka zajmująca się badaniem współzależności między organizmami, organizmami a środowiskiem, strukturą i funkcjonowaniem ekosystemu.
6
7
8

24

Aleksandra Kozubal, Dorota Mróz, Podręcznik, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, wyd. PWN, Warszawa 2003, s.190.
ENCYKLOPEDIA WIEM 2004.
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T.1, A-F, Wyd. Akademickie ŻAK, Teresa i Józef Śniecińscy, Warszawa 2003, s. 911.

Słownik poj


Ekologia – dotyczy nauk przyrodniczych badających wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi,
a otaczającym je światem zewnętrznym oraz obejmuje ochronę środowiska naturalnego.
Wykorzystywanie w nauczaniu przyrody możliwości najbliższego środowiska łączy się ściśle z edukacją regionalną. Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, którą należy uświadomić dziecku
i młodemu człowiekowi po to, by ukształtować w nim poczucie własnej tożsamości jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie środowiska i autentycznego otwarcia na inne społeczności i kultury.
Z edukacją regionalną związana jest edukacja lokalna10. Kształtuje ona umiejętność współżycia, współdziałania i zaangażowania „w małej ojczyźnie”. Treści obejmują krajobraz, architekturę, zabytki, folklor, sztukę
ludową, historię, obyczajowość, obcowanie z przyrodą. Przekaz realizowany jest poprzez uroczystości, spotkania, wycieczki, konkursy, wiedzy o regionie, wystawy. Ostatecznym celem zabiegów edukacyjnych jest wykształcenie wartościowego pokolenia, żyjącego zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.
Nisza ekologiczna – obejmuje czynniki (np. światło, pokarm, miejsce), o które dany gatunek konkuruje z innymi gatunkami w biocenozie. Innymi słowy to pozycja danego gatunku, jaką zajmuje on w biocenozie.
Ekosystem – układ ekologiczno – przestrzenny składający się z biocenozy i biotopu, pomiędzy którymi istnieje
obieg materii i przepływ energii.
Ekorozwój – rozwój zrównoważony (rozwój umiarkowany), wszelka działalność mająca na celu taki rozwój
świata, który pozwoliłby trwale istnieć człowiekowi i otaczającej go przyrodzie. Koncepcja ekorozwoju określa
reguły postępowania, które pozwalają na zachowanie różnorodności na poziomie gatunkowym, genetycznym,
ekosystemów. Celem ekorozwoju jest zachowanie istniejących populacji poszczególnych gatunków, ich puli
genowej oraz różnorodności ekosystemów.
W sferze gospodarczej ekorozwój wyraża się dążeniem do takiej produkcji, która będzie się charakteryzowała
możliwie małym zużyciem zasobów nieodnawialnych (energii i surowców). Produkowane wyroby powinny
być trwałe, wartościowe i powinny zaspokajać rzeczywiste potrzeby człowieka. Ekorozwój nie jest rezygnacją
z rozwoju gospodarczego, jest natomiast propozycją zoptymalizowania gospodarki w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu były chronione zasoby naturalne, a produkowane wyroby miały wysoką jakość. Ekorozwój
zakłada, więc poprawę warunków życia człowieka bez powodowania degradacji środowiska.
Ekorozwój (rozwój zrównowaony) – rozwój społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy, zgodnie, z którym
zaspokajamy aktualne potrzeby społeczeństwa w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. Ekorozwój obejmuje m.in.: rozsądne, a przez to długotrwałe
wykorzystywanie odnawialnych zasobów przyrody, eksploatację nieodnawialnych źródeł energii z maksymalną efektywnością, utrzymywanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów, ochronę różnorodności
genetycznej ogólnie pojętą ochronę przyrody, zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
pracy, edukacji i dobrobytu.
Ekoturystyka – koncepcja turystyki zrównoważonej, godzącej z jednej strony interesy turystów, z drugiej
interesy regionów odwiedzanych przez turystów oraz lokalnej przyrody Jej ideą jest rozwój lokalnych społeczności w oparciu o turystykę, która ma na celu obcowanie z przyrodą i lokalną kulturą.
Efekt cieplarniany – (inaczej szklarniowy) polega na zatrzymywaniu przez atmosferę energii promieniowania słonecznego. Jest to naturalne zjawisko, dzięki któremu średnia temperatura na Ziemi wynosi 15° C,
a nie -18° C. Obecnie podejrzewa się, że działalność człowieka spowodowała zwiększenie zawartości gazów
cieplarnianych w atmosferze, co może prowadzić do poważnych zmian klimatycznych.
Erozja – naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej - zarówno skał jak i gleb,
poprzez różne czynniki zewnętrzne, oraz towarzyszące temu zjawisku przenoszenie produktów erozji.
9
10

ENCYKLOPEDIA WIEM 2004, Słownik Wyrazów Obcych, wyd. Europa, pod red. Prof. Ireny Kamińskiej- Szmaj, 2001.
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T.1, A-F, Wyd. Akademickie ŻAK, Teresa i Józef Śniecińscy, Warszawa 2003, s. 920.
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Eutrofizacja – to proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe (nutrienty, biogeny),
głównie w związki azotu i fosforu. Eutrofizacja jest proces zachodzącym naturalnie lub antropogenicznie.
Użyźnienie naturalne zachodzi przez spływ ze zlewni związków mineralnych i materii organicznej, rozkładanej następnie przez mikroorganizmy w zbiorniku. Jest to proces bardzo powolny, przejście zbiornika ze stanu
oligotrofii (niskiej żyzności) do eutrofii (wysokiej żyzności), trwa setki lub nawet tysiące lat. Eutrofizacja
antropogeniczna zachodzi głównie przez spływ ścieków i nawozów mineralnych.
Gatunek – zbiór złożony z osobników mających podobne cechy, które są przekazywane płodnemu potomstwu;
innymi słowy gatunek to jednostka biologiczna dysponująca wspólną pulą genową.
Gatunek synantropijny – gatunek zwierzęcia lub rośliny, który wykorzystuje bliskość siedlisk ludzkich
z korzyścią dla siebie. Synantropizm może mieć charakter stały lub czasowy. Przykładem gatunków synantropijnych są gołębie, które często wykorzystują miejskie budynki i drzewa w parkach do gniazdowania.
Do zwierząt synantropijnych zalicza się wszelkie domowe owady biegające (np. prusaki), ektopasożyty (pluskwy, pchły), ptaki (jaskółki oknówki) i ssaki takie jak myszy i szczury. W zależności od strefy klimatycznej
skład gatunkowy tej grupy się zmienia. Niektóre zwierzęta synantropijne przenoszą poważne choroby, inne
powodują duże straty gospodarcze.
Herbicyd – (łac. herba - trawa, caedo - zabijam) to substancja chemiczna używana do zwalczania tych gatunków roślin, które są niepożądane w uprawie rolnej, leśnej lub na terenach nierolniczych, w związku, z czym
są uważane za chwasty. Herbicydy należą do pestycydów.
Klasy czystoci wód – podaje się w oparciu o wyniki monitoringu stanu czystości rzek. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie wskaźników fizyko-chemicznych i biologicznych. Klasyfikacji wód dokonuje się
poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń określonych wskaźnikami, z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Kwane deszcze – to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody
z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej.
Łacuch pokarmowy – szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa
(ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej.
Natura  – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu jest Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa oraz szereg innych
rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach Dyrektyw.
Ochrona przyrody – w Polsce prowadzi się aktywną działania w mające na celu ochronę przyrody. Chociaż
pewne działania w zakresie ochrony przyrody można spotkać już w średniowieczu i wiekach późniejszych
to przemyślane i planowe działania oparte na naukowych podstawach podjęto na szerszą skalę w 2 połowie XX wieku. Po zakończeniu I wojny światowej, w 1919 roku została powołana Państwowa Tymczasowa
Komisja Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Organ ten,
w 1925 roku został przekształcony w Państwową Radę Ochrony Przyrody.
Na stanowisko przedstawiciela ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ds. ochrony przyrody
został wybrany profesor Władysław Szafer. W 1928 roku powstała, z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony
Przyrody - Liga Ochrony Przyrody. 10 marca 1934 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o ochronie przyrody.
Była to na ówczesne czasy ustawa nowoczesna i wykraczająca w przyszłość. W 1949 roku została zastąpiona
nową ustawą, która z kolei obowiązywała do czasu uchwalenia obowiązującej do chwili obecnej ustawy z dnia
16 października 1991. Po zakończeniu I wojny światowej w Polsce były 39 rezerwaty przyrody (1469 ha
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powierzchni) W wyniku działań Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a także przyrodników w całym kraju
doprowadzono do 1939 roku do utworzenia 211 rezerwatów (43 512 ha powierzchni). W okresie międzywojennym utworzono Park Narodowy w Białowieży, a także chronione tereny przyrodnicze w Ludwikowie
pod Poznaniem, na Babiej Górze, w Pieninach, w Górach Świętokrzyskich, w Tatrach oraz w Czarnohorze.
Chroniono liczne gatunki roślin, zwierząt, a także obejmowano ochroną liczne pomniki przyrody. Formami
ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Podstawą prawną ochrony
przyrody w Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92, poz. 880).
Celem ochrony przyrody w Polsce jest utrzymanie na chronionym obszarze naturalnych procesów przyrodniczych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.
Ochrona rodowiska – zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.
Ochrona gatunkowa rolin – to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko
rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę Minister Środowiska, dla gatunków
częściowo chronionych - wojewoda. Kilka częściowo chronionych gatunków roślin jest dopuszczonych do limitowanego (za zezwoleniem wojewody) zbioru do celów zielarskich.
Ochrona gatunkowa zwierzt – jedna z form ochrony przyrody przyjęta w Ustawie o ochronie przyrody.
W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące
zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych
zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenie siedlisk i ostoi, wybieranie, posiadanie oraz
przechowywanie jaj i inne.
Odnawialne ródła energii – to źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii - źródła, których wykorzystanie
postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i ropa naftowa.
Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż
parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy
leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Podstawą prawną ochrony przyrody w Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.
Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega
tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).
Park krajobrazowy – obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą, z pewnymi
ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych
miejscowej ludności). Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.
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Park narodowy – to obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech
krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej, osiedlania się itd. Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jest to: „Obszar
wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory
krajobrazowe”. W ramach parku narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy: strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony częściowej i otulinę parku narodowego.
Pomniki przyrody – są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej
wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzew, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Populacja – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa.
Recykling (ang. recycling) – jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej zadaniem
jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Rezerwat – obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi
lub walorami krajobrazowymi.
Siedlisko – w ekologii siedlisko (habitat, potocznie „adres ekologiczny”) to zespół czynników abiotycznych
(klimatyczno – glebowych), które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę.
Sukcesja – uporządkowane w czasie i ukierunkowane zmiany w zespołach roślin i zwierząt w danym biotopie. W jej trakcie każde następne zbiorowisko ma inny skład gatunkowy. Zmianom tym towarzyszą zmiany
w środowisku abiotycznym. Sukcesja ekologiczna zaczyna się od inwazji organizmów pionierskich (przede
wszystkim roślin). Rośliny te rozpoczynają tzw. szereg sukcesyjny, który w stałych warunkach (bez zmian
biotopu), doprowadzi do powstania stabilnej biocenozy (klimaks), z charakterystycznym dla danego obszaru
geograficznego składem gatunkowym roślin i zwierząt. Przyczyną sukcesji jest zachwianie równowagi między
biocenozą a biotopem, np. wskutek powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu bomby atomowej, wyrębu drzew.
Zanieczyszczanie rodowiska – wprowadzanie do powietrza, wód, gleby, do roślinności i na powierzchnię
ziemi substancji (stałych, ciekłych lub gazowych) lub energii (drgań, ciepła, światła, fal akustycznych, promieniowania) w ilości, formach i miejscach, które: przekraczają dopuszczone prawem wskaźniki, wpływają lub
mogą wpłynąć na zdrowie ludzi, estetykę otoczenia, warunki życia roślin i zwierząt, na klimat lub krążenie
materii w przyrodzie, przekraczają możliwości ich asymilacji lub neutralizacji w środowisku.
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