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Abstract. Natural monuments are one of those forms of nature conservation, which
have a long tradition in the Polish system of environmental law. They were in the
Nature Conservation Act of 1949, as well as another from 1991, and in the current
document, the 2004 law is now in force This method has been standardized in the
Article 40 of the Act determining the conditions, which should be directed at
establishing security and what kind of monumental natural sites can be covered. The
provisions of this that the scope of its application can be very broad and diverse
values protected. This paper devotes special attention to the complex problems of
the protection of monumental trees and shrubs in Poland.
WSTÆP
Pomnik przyrody, jako forma ochrony naturalnych zasobów Ziemi, ma
dùugie tradycje w wielu krajach úwiata, choã nie we wszystkich uzasadnienie
ochrony oparto na tych samych przesùankach. Prastare i okazaùe drzewa czczono
jako bóstwa i ich siedziby z nakazu wierzeñ animistycznych i obyczajów
pogañskich. W staroýytnoúci stare drzewa otaczano opiekà i czcià równieý z
przyczyn religijnych. Tradycje te przetrwaùy do úredniowiecza, a nawet czasów
póêniejszych. W Europie kult starych drzew zachowaù siæ do XV w. Uznawano je
jako drzewa úwiæte i godne szacunku.
W Polsce wyróýnianie i rejestracja zabytkowych drzew o ponad
przeciætnym rozmiarze i pokroju ma juý dùugà historiæ. Tradycje ochrony
niektórych drzew sà zwiàzane przede wszystkim z wierzeniami i obyczajami
naszych przodków. Szacunek, jakim obdarzano drzewa byù przez wieki
decydujàcym motywem ich ochrony. Dopiero z czasem dochodziùy do tego zapisy
prawne dotyczàce ochrony drzew, zakazu wycinania egzemplarzy naleýàcych do
gatunków o najbardziej wartoúciowym drewnie.
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DRZEWO – POMNIK PRZYRODY
W polskiej literaturze okreúleniem pomnika przyrody posùuýyù siæ Adam
Mickiewicz w poemacie „Pan Tadeusz” przy opisie sædziwych drzew. W kolejnych
latach nazwa ta zostaùa zapomniana. Jej rozpowszechnienia dokonaù Hugo
Conwentz (1855-1922), dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Gdañsku w latach
1880-1910. Podjàù on akcjæ zmierzajàcà do ochrony pomnikowych tworów
przyrody. Pojæciu „pomnik przyrody” nadaù szersze znaczenie, gdyý zaliczyù do tej
formy ochrony nie tylko pojedyncze twory przyrody, lecz równieý ginàce gatunki
roúlin, zwierzàt i wiæksze obszary wyróýniajàce siæ pierwotnoúcià krajobrazu.
Podobnà akcjæ w tym czasie rozwinàù Marian Raciborski (1863-1917).
Czas gruntownej inwentaryzacji zabytków przyrodniczych, która staùa siæ
powszechnym zwyczajem zastæpujàcym prawo to wiek XVIII i XIX. Z tego okresu
pochodzà najwaýniejsze opracowania i publikacje. W inwentaryzacji oprócz drzew
uwzglædniano takýe okazaùe gùazy narzutowe, interesujàce formy skalne, wodospady i inne osobliwoúci natury.
Pierwszym syntetycznym zestawieniem, rejestrujàcym drzewa zabytkowe
jako pomniki minionych wieków na ziemiach polskich byù „Tabelaryczny przeglàd
nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew w lasach zachodniej Galicji” ogùoszony
przez leúnika polskiego, cesarsko-królewskiego komisarza do spraw szacowania
lasów, V. M. Bõhme w 1866 r. w krakowskim „Dzienniku Rolniczym”.
W wyróýnianiu i rejestracji starych drzew nie brakowaùo osobistej, czæsto
bezimiennej inicjatywy licznych czùonków spoùeczeñstwa, w tym przyrodników i
leúników, dziæki którym ocalaùy zarówno pojedyncze okazaùe drzewa rozrzucone
po caùym kraju, jak niemniej liczne pamiàtkowe aleje i stare parki dworskie, kryjàce
w sobie niejeden cenny zabytek przyrody.
Czas pierwszej wojny úwiatowej i lata powojenne nie sprzyjaùy ochronie
przyrody. Nastàpiùa olbrzymia dewastacja lasów polskich, przejawiajàca siæ
licznymi wyciæciami drzew dotychczas szanowanych z powodu ich powaýnego
wieku lub tradycji, jaka byùa z nimi zwiàzana. Wúród przyrodników i leúników
istniaùo jednak przekonanie, ýe ochrona wartoúci przyrodniczych leýy w interesie
spoùeczeñstwa i nie przeszkadza dàýeniom do poprawy sytuacji ekonomicznej.
Ochrona pojedynczych elementów przyrody byùa prawnie usankcjonowana juý w
pierwszych latach po uzyskaniu niepodlegùoúci, a regulowaù jà dekret Rady
Regencyjnej z 31 paêdziernika 1918 r. (Dziennik Praw Pañstwa Polskiego nr 16,
poz. 36) o opiece nad zabytkami sztuki i kultury oraz rozporzàdzenie z 15 wrzeúnia
1919r. Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oúwiecenia Publicznego o ochronie
niektórych zabytków przyrody [Brzeêniak 1995]. Dokumenty te zakazywaùy
niszczenia, uszkadzania bàdê wywoýenia z kraju okazów przyrody okreúlonych
generalnie (np. meteoryty, sosny limby, úwistaki, kozice) lub indywidualnie (np.
kamieñ Filaretów obok drogi z Tuhanowicz do Baranowicz, lipa Chodkiewicza w
Rudawie w powiecie nowogródzkim). Inwentaryzacja podlegaùa Pañstwowej
Radzie Ochrony Przyrody. Rejestr obejmowaù wówczas 4500 zabytków przyrody,
wúród nich drzewa i ich skupienia.
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Do prawa i praktyki ochrony przyrody w Polsce pojæcie pomnika przyrody
wprowadziùa dopiero druga ustawa o ochronie przyrody z 1949r., a powtórzyùa je
ustawa z 1991r. W aktualnym ustawodawstwie pomnikami przyrody sà pojedyncze
twory przyrody ýywej i nieoýywionej lub ich skupiska o szczególnej wartoúci
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Ochronà
pomnikowà obejmowane sà odznaczajàce siæ indywidualnymi cechami,
wyróýniajàcymi je wúród innych tworów przyrody, okazaùych rozmiarów drzewa i
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, êródùa, wodospady, wywierzyska, skaùki,
jary, gùazy narzutowe oraz jaskinie [Ustawa… 2008].
O uznaniu tworu przyrody ýywej lub nieoýywionej za pomnik przyrody
decydujà wzglædy naukowe, estetyczne, historyczno-pamiàtkowe, kulturowe i
krajobrazowe, rzadkoúã wystæpowania oraz indywidualne cechy, które wyróýniajà
obiekt spoúród innych, podobnych tworów przyrody.
Istnienie starych drzew w powiàzaniu z zachowaniem ich naturalnego
otoczenia, moýe okazaã siæ niezwykle wartoúciowym obiektem porównawczym,
który pozwala na odnoszenie zjawisk zachodzàcych w tych samych warunkach
przyrodniczych, lecz w róýnych okolicznoúciach antropopresji. Skupienia starych
drzew niejednokrotnie stanowià ostatnie úlady flory i roúlinnoúci naturalnej,
okreúlenie tendencji dynamicznych lokalnych populacji drzew, a w konsekwencji
równieý roúlinnoúci jako istotnego elementu úrodowiska przyrodniczego [Bojarski,
Radecki 1995; Danielewicz, Wroñska-Pilarek 1992].
Gùówne cele i motywy ochrony drzew pomnikowych [Siewniak 1988,
Kasprzak 2005] to:
- ochrona drzew jako zabytków przyrody, bædàcych równoczeúnie zabytkami
kultury (pojedyncze drzewa i grupy drzew, które stanowià funkcjonalnokompozycyjnà caùoúã z zabytkowymi budowlami, podobnie jak drzewa i
drzewostany zabytkowych zaùoýeñ paùacowo-ogrodowych);
- ochrona drzew ze wzglædów historycznych (drzewa w miejscach zwiàzanych
z wydarzeniami historycznymi, kulturowymi, legendami lub podaniami
ludowymi);
- ochrona drzew jako obiektów naukowych (stare drzewa jako obiekt badañ
dendrochronologicznych, jak równieý zastosowanie drzew w bioindykacji);
- ochrona drzew ze wzglædów estetycznych (drzewa podkreúlajà walory
wizualne ukùadu kompozycyjnego oraz stanowià element dekoracyjny);
- ochrona drzew ze wzglædów ekologicznych.
Duýe znaczenie drzew pomnikowych, obok wartoúci przyrodniczej, ma
takýe ich znaczenie kulturowe. Czæsto sà jednoczeúnie tworami przyrody i kultury.
Ochrona drzew jako pomników przyrody, podobnie jak kultywowanie niektórych
zwyczajów i tradycji, bædàc nierozpoznana jest zapomniana i zacierana, zubaýajàc
w ten sposób spoùecznoúci lokalne i caùe narody [szerzej Michaùowski 1991].
Uznaje siæ, ýe wàtek kulturowy widzenia drzewa jest tylko wzglædnie odræbny od
wàtku przyrodniczego i podlega on na nadaniu drzewu roli w tworzeniu przestrzeni
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kulturowej (krajobrazu kulturowego), ma wiele wymiarów, m.in. efekty
hodowlane, aklimatyzacyjne, kunszt formowania drzewa, symbolika drzew, a
wspólnym atrybutem porzàdku przyrodniczego i kulturowego jest czas i przestrzeñ,
w których drzewo roúnie [Siewniak 1995].
Niezaleýnie od przepisów prawnych wymieniã naleýy kilka wùaúciwoúci
biologicznych predysponujàcych poszczególne gatunki drzew do roli pomników
przyrody [Siewniak 1988]:
1. szczególnie duýe znaczenie gospodarcze w dawnych czasach (pokarm, lekarstwa
itp.);
2. szczególne oddziaùywanie na stan psychiczny i fizyczny czùowieka (np.
stymulujàce i tonizujàce oddziaùywanie niektórych gatunków (dàb, sosna, lipa,
olsza, wierzba);
3. dùugowiecznoúã bædàca rezultatem korzystnej konstrukcji drzewa (mocny
system korzeniowy, zbieýysty pieñ, nisko osadzona korona, odporne mechanicznie
i chemicznie drewno twardzielowe);
4. wysoka zdolnoúã do regeneracji (duýa iloúã materiaùów zapasowych, znaczny
potencjaù pàków úpiàcych i przybyszowych zapewniajàcy regeneracjæ aparatu
asymilacyjnego, systemu korzeniowego i rozwój tkanki gojàcej);
5. wysoka tolerancja na uciàýliwoúci siedliskowe.
Wiele drzew pomnikowych wystæpuje na terenie parków wiejskich,
zabytkowych, podworskich. W wiekach wczeúniejszych zwracano uwagæ na to, aby
projekt parku (czy ogrodu) uwzglædniaù wùaúciwoúci wczeúniej istniejàcych na
danym miejscu drzewostanów, otaczajàc starannà opiekà stare drzewa (przykùadem
moýe byã park Izabeli Czartoryskiej w Puùawach). Wiele widoków parkowych
otwierano na krajobrazy rolnicze ze starymi drzewami, pozostawionymi dla ich
ozdoby (np. pojedyncze dæby na ùàkach w Rogalinie). Wyróýnianie pomnikowych
drzew w parkach jest czæúcià inwentaryzacji, bædàcej podstawowà dokumentacjà
dla gospodarki drzewostanem i analizy jego zachowania oraz okreúlenia wieku
poszczególnych drzew. Drzewa sædziwe stanowià substancjæ zabytkowà parku i
zasùugujà na szczególnà uwagæ. Wúród takich drzew moýna wyróýniã czæsto
drzewa starsze niý samo zaùoýenie parkowe [Majdecki 1993]. Drzewa pomnikowe
stanowiàce w zaùoýeniu parkowo-ogrodowym jego substancjæ zabytkowà, powinny
byã leczone w jak najszerszym zakresie. Wycinanie tego rodzaju drzew jest w
przypadku parku traktowane jako podstawowy bùàd w gospodarce zadrzewieniami
parkowymi.
PROBLEMY OCHRONY DRZEW POMNIKOWYCH
Motywy ochrony starych drzew sà powszechnie zrozumiaùe i akceptowane,
jednak w praktyce ich ochrona zawæýa siæ zwykle do zabezpieczania drzew o
wymiarach kwalifikujàcych je do uznania za pomniki przyrody, a takie dziaùania sà
niewystarczajàce, poniewaý w lesie takie okazy sà zwiàzane przez dùuýszy okres
ýycia ze swym naturalnym ukùadem ekologicznym. Dlatego teý reguùà powinno staã
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siæ otaczanie ochronà skupieñ i pojedynczych sædziwych drzew wraz z siedliskiem i
biocenozà w miejscu ich wystæpowania [Kasprzak 2005]. Wskazane jest ponadto
tworzenie pomników z drzew piæknych i okazaùych, a niekoniecznie najstarszych i
najgrubszych. Ochronà warto obejmowaã zwùaszcza zgrupowania cennych,
dorodnych drzew, jak równieý aleje, szpalery lub zadrzewienia starych cmentarzy.
W dotychczasowej historii ochrony przyrody, liczàcej we wspóùczesnym
rozumieniu tego pojæcia, ponad 150 lat nie przedstawiono oficjalnych kryteriów i
sposobów wyznaczania drzew pomnikowych. Istniejà tabele minimalnych
obwodów jako kryterium pomocnicze, wstæpne, w uznawaniu poszczególnych
gatunków drzew za pomniki przyrody, róýnego autorstwa, znacznie róýniàce siæ co
do propozycji szczegóùowych obwodów drzew na wysokoúci 1,3 m od powierzchni
gruntu (Tab. 1.).
Tab. 1. Propozycje wymiarów drzew pomnikowych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie propozycji ró¿nych autorów

Wymiary drzew staùy siæ waýnym kryterium uwzglædnianym przy
typowaniu drzew do ochrony prawnej. Jednak czæsto drzewa o znacznie mniejszych
rozmiarach mogà dla konkretnego regionu stanowiã najstarsze, najwiæksze i
najcenniejsze okazy, dlatego teý wymiary te sà niewystarczajàce. Wskazane jest
tworzenie pomników z drzew piæknych i okazaùych, a niekoniecznie najstarszych i
najgrubszych. Dziæki temu wzroúnie szansa, ýe chronione okazy bædà ýyùy jeszcze
dùugo i zdrowo. Wymiary te przyjmuje siæ takýe przy typowaniu drzew
pomnikowych w dokumentacjach ewidencyjnych zabytkowych zaùoýeñ zieleni
(np. parków przypaùacowych, podworskich, miejskich, ogrodów, cmentarzy). Brak
jest przepisów prawnych, które precyzowaùyby konkretne wartoúci obwodów i
pierúnic dla drzew obejmowanych ochronà jako pomniki przyrody Wymiary sà
wiæc jedynie wskazówkà. Podane wymiary dotyczà w zasadzie drzew
pojedynczych. W przypadku alei i wiækszych skupieñ drzew za pomnik przyrody
uchodziã mogà drzewa o znacznie mniejszych wymiarach.
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W zasadach uznania drzew (i krzewów) za pomniki przyrody, obok
wymiarów, powinno uwzglædniaã siæ róýne kryteria: gatunek drzewa, obwód, wiek,
stan zdrowotny, rzadkoúã wystæpowania, poùoýenie geograficzne, walory
krajobrazowe, walory estetyczne, osobliwoúci dendrologiczne, zwiàzek z
wydarzeniami lub postaciami historycznymi.
Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (z póêniejszymi
zmianami) upowaýnia ministra úrodowiska do wydania rozporzàdzenia w sprawie
okreúlenia kryteriów uznawania tworów przyrody ýywej i nieoýywionej za pomniki
przyrody1, kierujàc siæ potrzebà ochrony drzew i krzewów ze wzglædu na ich
wielkoúã, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnoúnie tworów przyrody
nieoýywionej - ze wzglædu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe,
jednak dotychczas takie rozporzàdzenie nie zostaùo wydane. Z postanowieñ art. 40
pkt. 3 Ustawy o ochronie przyrody wynika róýny zakres i wielorakoúã wartoúci
chronionych pomników przyrody. W zwiàzku z tym zastanowienia wymaga czy w
niektórych przypadkach nie dojdzie do zbiegu form ochrony? Aktualne zapisy w
2
ustawie z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zapisy
dotyczàce pomników przyrody w ustawie o ochronie przyrody z 2004 uzupeùniajà
siæ wzajemnie, wprowadzenie ochrony dwóch obiektów z punktu widzenia róýnych
ich wartoúci. Jest to doúã istotna zmiana w podejúciu do tych obiektów [Gruszecki
2010].
W art. 44 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody okreúlone zostaùy kompetencje
upowaýniajàce wymienione w nim organy do wprowadzenia form ochrony
przyrody (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uýytki ekologiczne,
zespoùy przyrodniczo-krajobrazowe). Nowelizacja ustawy dokonana przez art. 21
pkt. 4 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w organizacji,
przyznaùa kompetencje w tym zakresie wyùàcznie radzie gminy. Oznacza to, ýe
tylko ten organ moýe powoùywaã do ýycia wyýej wymienione formy ochrony
przyrody, jak równieý wprowadzaã zmiany w rozwiàzaniach z nimi zwiàzanymi
oraz znosiã te formy ochrony przyrody. Autonomia rady gminy zostaùa ograniczona
postanowieniami art. 44 ust. 3a ustawy wymagajàcego wspóùdziaùania w tym
3
procesie w formie uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony úrodowiska .
Przedmiotem uzgodnienia jest projekt uchwaùy odnoszàcy siæ do pomników
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uýytków ekologicznych, zespoùów
1

Art. 40 pkt. 3 Ustawy o ochronie przyrody wskazuje, ¿e „ minister w³aœciwy do spraw œrodowiska
mo¿e okreœliæ, w drodze rozporz¹dzenia, kryteria uznawania tworów przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej
za pomniki przyrody, kieruj¹c siê potrzeb¹ ochrony drzew i krzewów ze wzglêdu na ich wielkoœæ,
wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnoœnie tworów przyrody nieo¿ywionej – ze wzglêdu na ich
znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe”
2
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury z póŸniejszymi zmianami stanowi³a, ¿e okazy
przyrody ¿ywej lub martwej mog³y byæ zabytkami, jeœli nie podlega³y zapisom ustawy o ochronie
przyrody
3
Instytucja uzgodnienia jest najdalej id¹c¹ form¹ wspó³dzia³ania, w której wspó³pracuj¹ce ze sob¹
organy musz¹ byæ zgodne co do treœci przyjmowanych rozwi¹zañ.
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przyrodniczo-krajobrazowych. Jego brak uniemoýliwia regionalnemu dyrektorowi
ochrony úrodowiska zajæcie stanowiska. Kompetencje gminy w odniesieniu do
pomników przyrody ograniczajà siæ do prowadzenia rejestru pomników przyrody
oraz udostæpniania informacji zawartych w tych rejestrach, zgodnie z ustawà z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji o úrodowisku i jego ochronie,
udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach oddziaùywania na
úrodowisko [Ustawa… 2008].
Ustanowienie pomnika przyrody nastæpuje w drodze uchwaùy rady gminy.
Dokument ten okreúla nazwæ danego obiektu lub obszaru, jego poùoýenie,
sprawujàcego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia
dotyczàce jego czynnej ochrony oraz zakazy wùaúciwe dla tego obiektu, obszaru lub
jego czæúci. W stosunku do pomnika przyrody mogà byã wprowadzone nastæpujàce
zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztaùcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaùcajàcych rzeêbæ terenu, z
wyjàtkiem prac zwiàzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym albo budowà, odbudowà, utrzymywaniem, remontem lub
naprawà urzàdzeñ wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeýeli zmiany te nie sùuýà ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leúnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przeksztaùcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-bùotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjàtkiem nawoýenia uýytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu uýytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skaù, w tym torfu oraz skamieniaùoúci, w
tym kopalnych szczàtków roúlin i zwierzàt, a takýe mineraùów i bursztynu;
9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roúlin i grzybów na obszarach uýytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roúlin i
grzybów chronionych;
10) umieszczania tablic reklamowych.
Zniesienia tej formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze
uchwaùy. Projekt tej uchwaùy wymagaja uzgodnienia z wùaúciwym regionalnym
dyrektorem ochrony úrodowiska.
SIEÃ POMNIKÓW PRZYRODY I ICH INWENTARYZACJA
Wedùug danych Gùównego Urzædu Statystycznego (GUS) w 2009 r. w
Polsce byùy 35833 pomniki przyrody [Ochrona Úrodowiska 2009]. W tej liczbie
78,34 % przypadaùo na drzewa, 13,69 % na grupy drzew oraz 2,44 % na aleje.
Drzewa stanowià wiæc 94,47 % pozycji rejestru pomników przyrody w naszym
kraju. Moýna wiæc powiedzieã, ýe pomnikiem przyrody jest w naszym kraju
gùównie sædziwe drzewo.
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Wzrost liczebnoúci zarejestrowanych drzew pomnikowych byù nadzwyczaj
powolny w pierwszej poùowie lat siedemdziesiàtych. W latach szeúãdziesiàtych
odnotowano niemal caùkowità stagnacjæ. Zwiækszenie tempa wzrostu liczebnoúci
drzew zanotowano od lat osiemdziesiàtych. Z danych liczbowych podanych przez
GUS wynika, iý najwyýszy przyrost zaobserwowano w piæcioleciu 1995-2000.
Zapewne pewien wpùyw na aktywizacjæ tego procesu miaùa ustawa o ochronie
przyrody z 1991 r. poprzez przekazanie czæúci uprawnieñ z tworzeniem pomników
przyrody (podobnie jak aktualnie) radom gmin. Od lat dziewiæãdziesiàtych
obserwuje siæ ciàgùy wzrost liczby pomników przyrody (Ryc. 1).
Od roku 1960 ustanowiono 29403 nowych pomników przyrody: 24347
pojedynczych drzew, 4263 grup drzew, 793 alej, a wiæc liczba pomnikowych drzew
zwiækszyùa siæ prawie 8-krotnie.

Ryc. 1. Stan pomników przyrody – drzew w latach 1960-2008
ród³o: opracowanie w³asne wg GUS

Jest to doúã duýa grupa obiektów chronionych, jednak miædzy
poszczególnymi województwami wystæpuje duýa dysproporcja. Dlatego teý sieã
pomników przyrody naleýy rozszerzaã, obejmujàc inwentaryzacjà nowe miejsca i
gatunki. Niektóre tereny kraju pod tym wzglædem sà sùabo zbadane, wymagajà
dodatkowych akcji uznawania nowych drzew za pomniki przyrody.
Prawdopodobnie pewna liczba pomników przyrody istnieje juý tylko w rejestrach,
nie we wszystkich województwach w jednakowym czasie weryfikowanych. Prace
nad ustanawianiem nowych pomników powinny byã kontynuowane. Wiele
wyjàtkowych drzew nie tylko pod wzglædem wymiarów, lecz takýe pod wzglædem
przyrodniczym, historycznym oraz spoùecznym nie jest uznanych za pomnik
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przyrody [Grzywacz 2001]. Drzewa stanowià najliczniejszà grupæ spoúród
pojedynczych tworów przyrody oýywionej objætych ochronà prawnà. Jednak brak
dostatecznej wiedzy oraz úwiadomoúci ekologicznej o tej formie ochrony przyrody,
skutkuje brakiem szacunku dla drzew, prowadzàcym niekiedy do utraty ich
wartoúci przyrodniczych, krajobrazowych, estetycznych oraz bùædów z zakresu
konserwacji i pielægnacji.
Duýà przeszkodà w stosowaniu przepisów ustawy o ochronie przyrody
odnoúnie drzew pomnikowych sà braki w inwentaryzacji pomników przyrody,
która jest podstawà zarzàdzania tà formà ochrony przyrody na terenie gminy.
Niekiedy zdarza siæ, ýe na mapach, zaktualizowanych dla celów projektowania
nowych inwestycji, nie ma wyszczególnionych drzew oznaczonych w terenie jako
pomniki przyrody, a urzædy czæsto nie posiadajà osobnej, kompletnej dokumentacji,
na podstawie której mogùyby juý na etapie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdziã, czy na terenie planowanej
inwestycji znajduje siæ obiekt podlegajàcy ochronie. Z powodu braków w
dokumentacji monitorowanie samowolnych wycinek jest bardzo utrudnione,
szczególnie na terenach wiejskich, gdzie nie ma w pobliýu instytucji nadzorujàcych.
Rozwiàzaniem moýe byã wspóùpraca gmin z organizacjami pozarzàdowymi i
obywatelskie inicjatywy monitorowania drzew, dziæki któremu moýliwe staùo siæ
zaangaýowanie lokalnej spoùecznoúci i wymiana danych, co w konsekwencji
usprawniùo dùugoterminowe planowanie zadrzewieñ miejskich. Zaangaýowanie
organizacji pozarzàdowych moýe przynosiã efekty równieý w Polsce, co pokazuje
przykùad dziaùañ, np. Federacji Zielonych „Gaja”.
WYMIARY POMNIKOWYCH DRZEW
Rozmiary drzew sà najczæstszym motywem ich ochrony; zwùaszcza
4
gruboúã (obwód) pnia mierzona na wysokoúci 1,3 m od powierzchni gruntu , ale
niekiedy równieý osobliwy pokrój drzewa lub wyjàtkowa budowa korony, zwiàzek
z wydarzeniami historycznymi (czæsto legendarnymi) lub wybitnà postacià naszej
kultury narodowej. Wymiary, które kwalifikujà drzewo lub krzew do uznania za
pomnik przyrody sà zróýnicowane, zaleýnie od gatunku lub rodzaju: mniejsze w
przypadku krzewów oraz drzew krótko ýyjàcych, wiæksze w odniesieniu do drzew z
natury dùugowiecznych. Poza naturalnym zasiægiem wystæpowania lub w pobliýu
granicy naturalnego wystæpowania gatunku, drzewo moýe uzyskaã status pomnika
przyrody przy mniej imponujàcych wymiarach, choã nie ma w tej kwestii
przejrzystych przepisów prawnych.
Jednak, jak pokazaùa praktyka, najczæúciej bierze siæ pod uwagæ obwód
pierúnicowy drzewa, a dopiero póêniej wartoúci przyrodnicze i spoùeczne. Brak jest
przepisów prawnych precyzujàcych konkretne wartoúci obwodów i pierúnic dla
drzew obejmowanych ochronà prawnà. Wymiary sà wiæc jedynie wskazówkà i
4

Pierœnica to œrednica drzewa stoj¹cego na pniu mierzona na wysokoœci 1,3 m od powierzchni
gruntu, natomiast obwód to d³ugoœæ linii okalaj¹cej pieñ drzewa na tej wysokoœci
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dotyczà wùaúciwie tylko drzew pojedynczych. W przypadku grup drzew lub
wiækszych ukùadów kompozycyjnych, czæsto o wartoúci historycznej, jakimi sà
aleje,
wchodziã mogà drzewa o znacznie mniejszych wymiarach. W
indywidualnych przypadkach, gdy drzewo jest dorodne, rozùoýyste i roúnie w
interesujàcym krajobrazowo miejscu moýna je uznaã za pomnikowe mimo
mniejszych rozmiarów. Jeúli natomiast drzewo roúnie w okolicy obfitujàcej w
okazaùe drzewa tego samego gatunku, uznane za pomnikowe to mimo osiàgniæcia
odpowiednich rozmiarów nie musi byã uznawane za pomnik przyrody. Pomnik
powinien byã tworem przyrody wyróýniajàcym siæ z otoczenia nieprzeciætnymi
cechami w skali lokalnej, np. dàb „Piast” z Miszewa, powiat pùoñski, dàb
szypuùkowy „Jagieùùo”, gm. Sulechów, powiat zielonogórski czy krajowej - dàb
szypuùkowy „Napoleon” z Mielna, dàb szypuùkowy „Bartek” z Zagnañska, lipa
drobnolistna z Cielætnik. Istotnym kryterium powinno byã istnienie pomnika w
úwiadomoúci lokalnego spoùeczeñstwa za waýne przy wyborze obiektów
kwalifikowanych do ochrony prawnej.
ÝYCIE DRZEWA POMNIKOWEGO
Wiek pojedynczych, sædziwych drzew jest zwykle okreúlany szacunkowo
lub przez róýnego rodzaju porównania. Bywa zwykle przesadzony i zbyt mocno
„zaokràglony” w góræ. Drzewo pomnikowe równieý po fizjologicznej úmierci
zasùuguje na zachowanie, wykorzystujàc je w celach edukacyjnych, historycznych,
zabytkowych, pamiàtkowych, patriotycznych. Po wywróceniu drzewo stanowi
element, który wzbogaca biocenozæ, jest pokarmem dla wielu gatunków grzybów,
zwierzàt i mikroorganizmów, miejscem ich bytowania i schronienia [Grzywacz
2006]. Istnieje kilka sposobów zachowania martwego drzewa pomnikowego.
PIELÆGNACJA I KONSERWACJA DRZEW POMNIKOWYCH
Okres ýycia wszystkich drzew, w tym takýe pomników przyrody, jest
oczywiúcie ograniczony. Stale pogarszajàcy siæ istniejàcy stan úrodowiska
powoduje przyspieszenie obumierania drzew oraz utrudnia osiàgniæcie przez
drzewa sædziwego wieku i rozmiarów uznawanych za pomnikowe. Na terenach
miejskich drzewa ginà obecnie zbyt szybko, aby w przyszùoúci mogùy osiàgnàã
wymiary pomnikowe. Spoúród wielu czynników oddziaùujàcych na stare drzewa,
szczególnie na terenach miejskich, wymieniã naleýy ruch koùowy, zasolenie
przyuliczne, wahania poziomu wód podziemnych i powierzchniowych, brak
konserwacji i pielægnacji (leczenia) drzew, kaleczenie, prace ziemne przy
instalacjach podziemnej infrastruktury technicznej, utwardzona i nieprzepuszczalna powierzchnia [Kasprzak 2005]. Przyczynà zagroýenia tych obiektów
jest, m.in.: zanieczyszczenie úrodowiska, wahania wód podziemnych, grzyby
chorobotwórcze, prowadzenie róýnych prac ziemnych oraz wprowadzanie
sztucznej nawierzchni w pobliýu drzew, wypalanie traw i pni, gwaùtowne zjawiska
atmosferyczne. Oprócz wyýej wymienionych czynników na zùy stan zachowania
292

Tab. 2. Sposoby zachowania martwych drzew pomnikowych o szczególnej wartoœci
przyrodniczej i historycznej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Grzywacza 2001, 2006

tych cennych obiektów wpùywa takýe: wysoki koszt zabiegów konserwatorskich,
niefachowe ich wykonanie, brak tabliczek informacyjnych i ogrodzeñ wokóù
pomników przyrody, brak opiekunów mieszkajàcych w pobliýu chronionych
drzew, maùa wraýliwoúã na piækno przyrody i niski poziom wiedzy na temat roli
starych drzew w úrodowisku czæúci spoùeczeñstwa.
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Wúród przyrodników i leúników nie ma jednomyúlnoúci co do sposobu
ochrony starych drzew uznanych za pomniki przyrody. Spory budzi zwùaszcza
kwestia celowoúci ich leczenia i konserwacji, umacniania spróchniaùych pni lub
podpierania rozpadajàcych siæ konarów, a wiæc prób sztucznego przedùuýania ich
ýycia. Problemem sà równieý choroby drzew osùabionych nie tylko z racji
sædziwego wieku - wiele drzew ulegùo infekcji przez patogeny. Czæsto z braku
peùnej diagnozy sprawcy choroby nastæpowaùo przyúpieszone usychanie i
zamieranie.
Szczególnie konfliktowym problemem jest osùabienie kondycji drzew
pomnikowych spowodowane przez gatunki prawnie chronionych owadów lub
grzybów chorobotwórczych. Wyjaúnienia wymaga równieý prowadzenie ochrony
wystæpujàcych na starych dæbach, populacji chrzàszcza kozioroga dæbosza
(Cerambyx cerdo). Wystæpowanie na dæbach koziorogów dæboszy i szkody, które te
owady powodujà, byùy czæsto mocno wyolbrzymione. Ten chroniony prawem
bardzo rzadki owad z rodziny kózkowatych w naszym kraju wystæpuje wyspowo,
najczæúciej w poùudniowo-zachodniej czæúci kraju. Nie sposób porównywaã i
przeciwstawiaã sobie ochrony dæbów i ochrony gatunkowej kozioroga dæbosza,
bowiem zakres i stopieñ tej ochrony sà nieporównywalne. W przypadku dæbów
ochronie podlegajà drzewa pojedyncze lub grupy drzew gatunku, któremu nie
zagraýa wyginiæcie, natomiast w przypadku kozioroga dæbosza zagroýony w swym
istnieniu jest caùy gatunek. Wspóùczesna ochrona przyrody to ochrona nie tylko
samych tworów przyrody, ale takýe istniejàcych procesów biologicznych
[Ustawa…2004]. W przypadku licznego pojawiania siæ koziorogów dæboszy na
drzewach chronionych, obserwowane, np. na dæbach w Rogalinie w województwie
wielkopolskim, moýna prowadziã kontrolowane odùowy ýywych osobników i
przesiedlaã je na dawne, opuszczone stanowiska lub na nowe obszary. Chcàc
pogodziã ochronæ dæbów z ochronà kozioroga dæbosza proponuje siæ takýe
dosadzanie nowych drzew tuý przy usychajàcych dæbach. Martwych dæbów nie
naleýy wycinaã przez kilka lat. Kiedy stracà resztki kory naleýy je ostroýnie usunàã,
aby nie uszkodziã rosnàcych obok mùodych drzew. Przy tego rodzaju postæpowaniu
istnieje szansa zachowania stanowiska kozioroga dæbosza [Kasprzak, Kurczewski
1995]
Z powyýszych przykùadów wynika, ýe ochrona bierna drzew pomnikowych
jest ochronà niewystarczajàcà. Ze wzglædu na bardzo na ogóù zaawansowanà fazæ
starzenia siæ oraz silniejsze niý w przypadku drzew mùodszych oddziaùywanie
róýnych czynników antropogenicznych niezbædne jest prowadzenie w przypadku
drzew pomnikowych ochrony aktywnej, która zapewniana jest przez prowadzanie
prac zapobiegawczych i leczniczych. Prace te umoýliwiajà zabezpieczenie drzew
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz moýliwie maksymalne przedùuýenie ich
ýycia. W miastach prace te pozwalajà ograniczyã do minimum potencjalne
zagroýenie, jakie duýe, stare drzewa stwarzajà ludziom, pojazdom i budynkom, w
tym takýe podziemnej infrastrukturze technicznej.
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Z dotychczasowych obserwacji wynika, ýe najczæúciej spotykanymi
wykroczeniami dotyczàcymi drzew - pomników przyrody sà niszczenie lub
kradzieý tabliczek urzædowych, rozpalanie w pobliýu pomników ognisk,
zaúmiecanie ich otoczenia, skùadowanie w pobliýu pomników róýnych surowców i
materiaùów, niszczenie kory drzew, zawieszanie na drzewach ogùoszeñ lub
wykonywanie w korze napisów, obcinanie konarów, ùamanie gaùæzi, zrywanie
owoców i zbieranie kwiatów, lokalizowanie urzàdzeñ technicznych i budynków w
strefie ochronnej, przemieszczanie gùazów w inne miejsce (np. z przeznaczeniem na
róýnego rodzaju pomniki historyczne, pamiàtkowe itp.).
Dla pomników przyrody oýywionej (drzewa, grupy drzew, stanowiska
chronionych gatunków roúlin) i zabytkowych parków szczególnym zagroýeniem sà
równieý prace ziemne. Niezbædne jest uwzglædnianie pomników przyrody w
postæpowaniu administracyjnym przy przygotowaniu inwestycji majàcej na celu
zmianæ stosunków wodnych. W wykonywanym dla potrzeb melioracji studium
krajobrazowym, obejmujàcym inwentaryzacjæ i waloryzacjæ przyrodniczà,
wskazaã naleýy elementy i obiekty krajobrazowe wymagajàce ochrony.

USUWANIE DRZEW POMNIKOWYCH
Ustawa o ochronie przyrody [Ustawa…2004] nie przyjæùa rozwiàzania
znanego poprzednim przepisom, które spod instrumentarium ochrony drzew i
krzewów poza lasami (zezwolenie na usuniæcie, opùaty, kary pieniæýne) wyùàczaùo
tereny i obiekty objæte formami ochrony przyrody. Doúã powaýny problem stanowi
precyzyjne okreúlenie, w jakiego typu sytuacjach moýe mieã miejsce zniesienie
ochrony pomnikowej. Zniesienia tej ochrony, jak juý wspomniano, moýe dokonaã
rada gminy w drodze uchwaùy po dokonaniu uzgodnienia jej projektu z regionalnym
dyrektorem ochrony úrodowiska. Art. 44 ust 4. Ustawy o ochronie przyrody okreúla
materialnoprawne podstawy do uchylenia ochrony prawnej. Moýe to nastàpiã tylko
i wyùàcznie w trzech przypadkach: „utraty wartoúci przyrodniczych, ze wzglædu na
które ustanowiono formæ ochrony przyrody lub w razie koniecznoúci realizacji
inwestycji celu publicznego, lub zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego”. W
przypadku pomnika przyrody zapewnienie bezpieczeñstwa nie musi byã zwiàzane z
usuwaniem jakiegoú konkretnego zagroýenia. Za dostatecznà podstawæ bædzie
naleýaùo uznaã zagroýenie hipotetyczne, jak i realne [Gruszecki 2010].
Zgodnie z literà prawa na terenach niezabudowanych, jeýeli nie stanowi to
zagroýenia dla ludzi i mienia, drzewa pomnikowe podlegajà ochronie do czasu ich
samoistnego rozpadu. W zwiàzku z tym utrata ýywotnoúci przez drzewo, która ma
powaýny wpùyw na wartoúã obiektu przyrodniczego, nie bædzie stanowiã
odpowiedniej podstawy do uchylenia jego ochrony, jeúli znajduje siæ ono na
obszarze niezabudowanym. W powyýszej sytuacji zasadà, która uzasadni
uchylenie ochrony bædzie tylko realizacja celu publicznego lub zapewnienie
bezpieczeñstwa powszechnego. Drzewo moýe równieý zostaã usuniæte jeýeli
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stanowi zagroýenie dla ludzi i mienia, po pozbawieniu statusu pomnika przyrody
(art. 83 ustawy) [Gruszecki 2010].
Wobec takich przypadków ustawodawca powinien ustaliã jasny zestaw
moýliwie obiektywnych kryteriów, które pozwalaùyby oceniã róýne elementy
przesàdzajàce o wartoúci drzew, np.: tempo wzrostu czy wartoúã kulturowà,
wynikajàcà z rzadkoúci drzew danego gatunku w Polsce. W zakresie wartoúci
przyrodniczej winno siæ braã pod uwagæ czynniki wpùywajàce pozytywnie na ocenæ
danego drzewa w warunkach zurbanizowanych. Kolejne kryteria mogùyby
odwoùywaã siæ do obiektywnej wartoúci danego drzewa dla lokalnego i
regionalnego úrodowiska przyrodniczego – czy wystæpuje w Polsce (w danym
województwie) oraz czy pochodzi z lokalnej, naturalnej populacji, czy jest
inwazyjnym gatunkiem obcym w rozumieniu Konwencji o Ochronie
Róýnorodnoúci Biologicznej i Konwencji Berneñskiej.
Ochrona drzew pomnikowych jest trudnym zagadnieniem w úwietle
obowiàzujàcego prawa. Odpowiedzialnoúã karna za zniszczenie pomnika przyrody
znaczàco róýni siæ w zaleýnoúci od tego, czy jest wymierzana na podstawie
przepisów karnych dotyczàcych pomników przyrody, przepisów karnych dot.
usuwania drzew (ustawa o ochronie przyrody) czy na podstawie kodeksu karnego.
Ustawa o ochronie przyrody okreúla (art. 127 pkt 2 lit a), ýe „kto umyúlnie narusza
zakazy obowiàzujàce w stosunku do pomników przyrody, popeùnia wykroczenie i
podlega karze aresztu albo grzywny.” [Gruszecki 2010]. Zakùadajàc, ýe sàd uzna
usuniæcie za naruszenie zakazów wobec pomników przyrody, to na podstawie tego
przepisu zdecydowanie tañsze jest usuniæcie pomnika przyrody, niezaleýnie od
tego, czy jest to pojedyncze drzewo, czy nawet caùa aleja, niý zwykùego drzewa,
niebædàcego pomnikiem przyrody, które podlega opùatom za usuniæcie drzew i
krzewów. Daje on sàdom moýliwoúã naùoýenia kary grzywny albo kary
pozbawienia wolnoúci od trzech miesiæcy do piæciu lat. Wysokoúã grzywny nie jest
okreúlona. Kwestia stosowania kar pozbawienia wolnoúci w sprawach tego typu
wymaga niewàtpliwie szerszego zbadania, ale dotychczasowe informacje
wskazujà, ýe sàdy zazwyczaj stosujà je w najmniejszym moýliwym wymiarze, w
zawieszeniu. Byã moýe najbardziej skutecznà ochronà byùoby sztywne ustalenie
kary grzywny jako piæcio- lub dziesiæciokrotnoúci opùaty za samowolne wyciæcie
danego drzewa wg stawki ustalonej w zaùàczniku do rozporzàdzenia [Mædrzycki i
in. 2008].

PODSUMOWANIE
Wzrastajàce zagroýenie zasobów przyrody naszego kraju stwarza koniecznoúã
pilnego podejmowania wszelkich dziaùañ umoýliwiajàcych ochronæ
najcenniejszych pod wzglædem przyrodniczym zjawisk, terenów i obiektów.
Obejmowaã one muszà takýe pojedyncze twory przyrody oýywionej i
nieoýywionej.
296

Nie wszystkie jednak sprawy zwiàzane z pomnikowymi drzewami wydajà
siæ prawnie jednoznaczne.
Po pierwsze, brak jest ogólnie obowiàzujàcych norm, które pozwalajà na
jednoznacznà kwalifikacjæ drzew pomnikowych. Kryteria takie sà czæsto podawane
w róýnych aktach nie majàcych mocy prawnej powszechnie obowiàzujàcej. Wydaje
siæ nieodzownym opracowanie ogólnie obowiàzujàcych zasad uznawania drzew za
pomniki przyrody uwzglædniajàcych róýne kryteria, np : gatunek drzewa, obwód,
wiek, stan zdrowotny, rzadkoúã wystæpowania, wzglædy geograficzne, walory
krajobrazowe, osobliwoúci dendrologiczne, zwiàzek z wydarzeniami lub
postaciami historycznymi, walory estetyczne. Nie naleýy jednak lekkomyúlnie
uznawaã drzew i innych obiektów za pomniki przyrody. Zastanowienia wymagajà
gatunki drzew szybko rosnàcych, krótkowiecznych i ùatwo ùamliwych, jak wierzby,
topole, brzozy (poza rzeczywiúcie wyjàtkowymi okazami) [Kasprzak 2005].
Niektórzy autorzy podkreúlajà takýe koniecznoúã wyznaczania i otaczania opiekà
drzew, które w niedalekiej przyszùoúci osiàgnà niezbædne wymiary, gdyý to one w
pierwszej kolejnoúci padajà ofiarà ludzkiej chciwoúci. Brakuje równieý peùnych
informacji, na podstawie których moýna by wyciàgnàã wnioski co do stanu
iloúciowego tych obiektów w Polsce, a wiedza ta jest niezbædna, aby móc
skutecznie zarzàdzaã tà formà ochrony przyrody (pozwoliùoby to, m.in. na
opracowanie metodyki, wedùug której wyznaczaùoby siæ równieý perspektywiczne
pomniki przyrody).
Niepokojàcy jest nie stan zdrowotny drzew pomnikowych. Obok prawnej
ochrony drzewa – pomniki przyrody wymagajà systematycznych i intensywnych
zabiegów pielægnacyjnych, majàcych przedùuýyã ich ýycie. Zasady ochrony drzew
pomnikowych winny opieraã siæ równieý na analizie zmian warunków
siedliskowych, jakie dokonaùy siæ w ciàgu ich ýycia oraz moýliwoúci ich adaptacji
zmian. Waýne i potrzebne jest eliminowanie zewnætrznych zagroýeñ.
Zabezpieczanie ubytków drewna, ograniczanie dalszego rozkùadu, wzmacnianie
konstrukcyjnego osùabionego statycznie drzewa to tylko niektóre z intensywnych
dziaùañ pielægnacyjnych. W kompleksowym leczeniu drzew stosuje siæ
nowoczesne metody biologicznej i chemicznej ochrony ùàcznie z interwencjà w
systemy korzeniowe drzew, przyjmowany indywidualnie dla kaýdego drzewa
zakres zastosowania metod ochrony. Integralnà czæúcià programu prac
konserwacyjnych powinny byã zabiegi poprawiajàce warunki siedliskowe drzew,
takie jak: nawoýenie, przewietrzanie, podlewanie, wymiana gleby. Waýna jest
równieý odpowiednia aranýacja wokóù drzew pomnikowych, umoýliwiajàc w ten
sposób ochronæ obiektu, wùaúciwe oznakowanie oraz odpowiednie przygotowanie
terenu na przyjæcie turystów.
Niezbædne sà programy ochrony drzew pomnikowych, których celem jest
opracowanie zasad ksztaùtowania warunków siedliskowych, przestrzennych i
úwietlnych, ograniczenie dekonstrukcji drzew oraz wprowadzenie sprawdzonych
metod leczenia drzew.
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Naukowe i edukacyjne walory pomników przyrody nie sà dostatecznie
rozpoznane i wykorzystywane. Monitorowane i dokumentowane przejawy procesu
starzenia siæ i rozkùadu drzew aý do ich fizjologicznej úmierci oraz zwiàzane z nimi
zjawiska natury biocenotycznej i biotopowej mogà dostarczyã wiedzy dotyczàcej
przejawów zaniku funkcji ýyciowej danego osobnika (np. intensywnoúci asymilacji
i transpiracji) oraz wzrostu znaczenia starzejàcego siæ, obumierajàcego,
rozkùadajàcego siæ i w konsekwencji martwego drewna jako siedliska dla wielu
innych organizmów: porostów, grzybów, mszaków, owadów, pajæczaków, a takýe
ptaków i maùych ssaków [Kasprzak 2005].
Ochronà prawnà powinno objàã siæ duýe, sædziwe drzewa, a takýe ich skupiska i
aleje, okreúlajàc to dziaùanie za pomocà wùaúciwych kryteriów i klas wartoúci.
Podobnie, wùaúciwym byùoby uzupeùnienie, inwentaryzacja, weryfikacja rejestrów
pomników przyrody, z wykorzystaniem dostæpnych moýliwoúci technicznych, a
wiæc zastosowania informatycznych baz danych i systemów informacji
przestrzennej w celu odpowiedniego monitoringu obiektów pomnikowych.
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STRESZCZENIE
W dotychczasowej historii ochrony przyrody, liczàcej we wspóùczesnym
rozumieniu tego pojæcia, ponad 150 lat nie przedstawiono oficjalnych kryteriów i sposobów
wyznaczania drzew pomnikowych. Istniejà tabele minimalnych obwodów jako kryterium
pomocnicze, wstæpne, w uznawaniu poszczególnych gatunków drzew za pomniki przyrody,
róýnego autorstwa, znacznie róýniàce siæ co do propozycji szczegóùowych obwodów drzew
na wysokoúci 1,3m od powierzchni gruntu. Wymiary drzew staùy siæ waýnym kryterium,
uwzglædnianym przy typowaniu drzew do ochrony prawnej. Czæsto drzewa o znacznie
mniejszych rozmiarach mogà dla konkretnego regionu stanowiã najstarsze, najwiæksze i
najcenniejsze okazy. Brak jest w dalszym ciàgu zadowalajàcych rozwiàzañ dotyczàcych
uznawania za pomniki przyrody drzew (pojedynczych drzew, alei, grup drzew),
prawidùowego oznaczania, inwentaryzacji i weryfikacji stanu sieci pomników przyrody,
wskazañ dla wùaúciwej kompozycji i aranýacji otoczenia drzew pomnikowych,
odpowiedniej ich pielægnacji i konserwacji, okreúlenia przyrodniczej i spoùecznej walorów
tej formy ochrony przyrody, co do prezentacji ich w informacji turystycznej. W zwiàzku z
tym dziaùania podejmowane na tym polu wymagajà poszukiwania nowych rozwiàzañ niý
dotychczas stosowane i obowiàzujàce. Oznacza to, ýe uznawanie drzew za pomniki
przyrody i dziaùania podejmowane na rzecz ich ochrony powinny byã dokonywane w
oparciu o jasne i obiektywne kryteria. Wùaúciwym byùoby uzupeùnienie, inwentaryzacja,
weryfikacja rejestrów pomników przyrody, z wykorzystaniem dostæpnych moýliwoúci
technicznych, a wiæc zastosowania informatycznych baz danych i systemów informacji
przestrzennej w celu odpowiedniego monitoringu obiektów pomnikowych.
SUMMARY
In the history of nature conservation in Poland, numbering in the modern sense of
the term, more than 150 years, no official determination of the criteria and ways of
monumental trees. There are tables of minimum auxiliary circuit as the introductory
criterion, in recognition of the species of trees as monuments of nature, prepared by different
authors. Theydiffer widely as to the detailed proposals of treecircuits at a height of 1.3m
from the ground surface. The dimensions of the trees have become an important criterion
taken into account when selecting trees to legal protection. Often a tree with a much smaller
size for a particular region may be the oldest, largest and most valuable specimen. There is
still a lack of satisfactory solution regarding the criteria for recognition as natural
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monuments trees (individual trees, avenues, groups of trees), proper labeling, inventory and
verifynimg the condition of a network of monuments of nature, the indications for the proper
composition and arrangement of surrounding trees, monuments, their proper care and
maintenance, determine the nature and social values of this form of conservation for the
presentation of the tourist information. Therefore, the action taken in this field require
seeking new solutions than used and applied so far. This means that the recognition of trees
as monuments of nature and action taken for their protection should be based on clear and
objective criteria. It would be appropriate to prepare a supplement, inventory, verification of
records of monuments of nature, using the available technical possibilities, and to apply
information databases and spatial information systems for adequate monitoring of trees
monumental of nature.
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