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Abstract. The paper presents the first analysis and surface characteristics of living 
nature monuments. Such objects have a wide range in terms of diversity and natural 
character and are often compatible with the concepts (definitions), ecological, of 
interest, and nature-landscape. The natural objects of this type are present in all 
Poland provinces.

WSTĘP
Kategorie prawne takie jak użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne, 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy, nie występowały w dawnych ustawach o 
ochronie przyrody z 1934 i 1949 r. Zostały prawnie utworzone i przyjęte dopiero w 
ustawie z 1991 r. Wobec tego obiekty przyrodnicze tego typu były wpisywane do 
istniejącej kategorii prawnej (niewątpliwie najstarszej), jakimi są pomniki 
przyrody. 

Jest to zgodne z przyjętą przez IUCN klasyfikacją (kategoriami) obszarów 
chronionych, według której kategorię III tworzą pomniki przyrody – obszary 
chronione przeznaczone głównie do ochrony specyficznych walorów 
przyrodniczych lub przyrodniczo-krajobrazowych, o wyróżniającej się bądź 
najstarszej wartości ze względu na ich unikatowość, reprezentatywność lub 
właściwości estetyczne, bądź znaczenie kulturowe [Okołów, 1996].

Według polskiej tradycji kategoria pomnik przyrody jest dość „pojemna”, 
obejmuje bowiem pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, skałki, 
groty, jaskinie, krzewy, źródła, wodospady, wywierzyska, również stanowiska 
niektórych chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz jeszcze inne 
rodzaje obiektów przyrodniczych (np. drzewostany, wyspy na jeziorach, parki, 
płaty roślinności) wpisywanych do rejestru pomników przyrody. Mimo upływu już 
ponad 20 lat, od utworzenia nowych prawnych kategorii ochrony indywidualnej, 
nadal w rejestrze pomników przyrody znajdują się obiekty, które zgodne są z 
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pojęciami (definicjami) użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Nie przeanalizowano i nie zestawiono do tej pory, jaką one obejmują łączną 
powierzchnię w kraju i w poszczególnych województwach. GUS (2011) podaje, że 
tzw. pozostałe formy wśród obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionych, zajmują 145,4 tys. ha, czyli 0,5 % powierzchni ogólnej kraju, 
stanowiąc łącznie 7350 obiektów, w tym 155 stanowisk dokumentacyjnych, 6877 
użytków ekologicznych i 318 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, zestawienie 
to nie obejmuje powierzchni jaką zajmują obiekty ustanowione jako pomniki 
przyrody. Analiza powierzchniowych pomników przyrody w naszym kraju jest po 
raz pierwszy prezentowana w niniejszym opracowaniu. Szczegółowe opisanie 
drzew pomnikowych (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje) przedstawiła 
Pietrzak (2011).

Jesteśmy przekonani, że należałoby dokonać przeglądu gminnych rejestrów 
przyrody, pod nadzorem Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(regionalnych konserwatorów przyrody) i uporządkować stan posiadania, 
przeklasyfikując pomniki przyrody, które należą obecnie do innych form 
indywidualnej ochrony przyrody. Stworzyłoby to przejrzystość form ochrony 
przyrody, ukazywałoby je w stanie zgodnym z obecnym porządkiem prawnym, 
ułatwiałoby podejmowanie decyzji konserwatorskich i zarządzanie ochroną 
przyrody w kraju, nie mówiąc już o statystyczno-prawnej stronie zagadnienia. 

OBIEKTY PRZYRODY OŻYWIONEJ USTANOWIONE JAKO 
POWIERZCHNIOWE POMNIKI PRZYRODY

Dla ukazania jak szeroki jest zestaw pomników pod względem 
różnorodności i charakteru przyrodniczego, jaka występuje w rejestrach 
niejednoznaczność pod względem merytorycznym i prawnym, dokonano analizy 
wykazu tzw. powierzchniowych pomników przyrody we wszystkich 
województwach. Nie rozpatrywano pomników przyrody nieożywionej (głazy 
narzutowe, skałki, groty, wodospady itp.). Pomniki przyrody ożywionej podzielono 
na 2 kategorie: tereny leśne i parkowe tworzące drzewostany oraz obszary 
przyrodnicze nie będące drzewostanami (tworzące płaty roślinności, stanowiska 
chronionych organizmów, zbiorniki wodne itp.). Do tej kategorii zaliczono również 
źródliska, gdyż nie jest to tylko chroniona woda – jako element przyrody 
nieożywionej, ale całe naturalne, biotyczne otoczenie źródeł, wraz z wszystkimi 
żywymi organizmami, np. glonów, mszaków, roślin naczyniowych, zwierząt 
bezkręgowych, często z rzadkimi i chronionymi roślinami.

Wojewódzkie wykazy przeanalizowano według własnej bazy danych wg 
stanu na 2010 r., dokonano licznych uzupełnień danych i poprawek, w oparciu o 
informacje uzyskane bezpośrednio od administratorów i zarządców obiektów. Tego 
typu obiekty nie występują w województwach: dolnośląskim, kujawsko-
pomorskim i opolskim.
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WYKAZ POWIERZCHNIOWYCH POMNIKÓW PRZYRODY
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Drzewostan na wzgórzu widokowym o nazwie „Dziewicza Góra”, pow. 1,54 ha, 
Horodyszcze Kolonia, gm. Chełm, powiat chełmski, decyzja z 1981 r.

· Zarośla grądowe z polankami porośniętymi roślinnością zielną o charakterze 
stepowym, o nazwie „Kamieniołom”, o pow. 0,98 ha, Teresin, gm. Białopole, 
powiat chełmski, decyzja z 2009 r. 
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Nisza źródłowa o pow. 0,16 ha, położona na skraju doliny rzeki Wełnianki, wśród 
łąk, w pobliżu granicy z gruntami ornymi, Buśno, gm. Białopole, powiat chełmski, 
własność prywatna, decyzja z 1998 r.

· Obszar źródliskowy – źródło wywierzyskowe, pow. ok. 0,15 ha, Łany, gm. 
Gościeradów, powiat kraśnicki, decyzja z 1996 r.

· Płat roślinności kserotermicznej o pow. 1,51 ha, który stanowi wzgórek kredowy o 
wystawie południowej w centralnej części kompleksu leśnego Kumów, otoczony 
drzewostanem sosnowo-dębowym, teren przepadłej uprawy leśnej. Występujące 
gatunki to: zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), storczyk kukawka 
(Orchis militaris), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), pluskwica 
europejska (Cimicifuga europaea), lilia złotogłów (Lilium martagon), aster 
gawędka (Aster amellus), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) i inne, na 
terenie parku podworskiego w odległości ok. 300 m na pn-wsch. od siedziby byłego 
PGR, otoczone drzewostanem zabytkowego parku podworskiego, Nadleśnictwo 
Chełm, leśnictwo Kumów, oddz. 161 d, gm. Chełm, powiat chełmski, decyzja z 
1998 r.

· Płat roślinności kserotermicznej w uprawie modrzewiowo-dębowej o pow. 0,10 
ha. Występują takie gatunki jak: obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), miłek 
wiosenny (Adonis vernalis), zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), 
powojnik prosty (Clematis recta), goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), gorysz 
alzacki (Peucedanum alsaticum) i inne, uprawa otoczona jest od strony północnej i 
zachodniej drzewostanem dębowym, od południa sosnowym, a od wschodu 
gruntami rolnymi wsi, Nadleśnictwo Chełm, obręb Zawadówka, oddz. 145, Strupin 
Duży, gm. Chełm, powiat chełmski, decyzja z 1992 r.

· Stanowisko groszku wschodniokarpackiego (Lathyrus laevigatus), o pow. 2,00 
ha, Nadleśnictwo Chełm, leśnictwo Góry, oddz. 182 g, gm. Chełm, powiat 
chełmski, decyzja z 1998 r.

· Stanowisko wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum), ok. 100 egz., pow. ok. 
0,15 ha, Nadleśnictwo Biała Podlaska, leśnictwo Grabarka, oddział 121 k, w 
pobliżu stawu rybnego „Murosawy”, gm. Biała Podlaska, powiat bialski, decyzja z 
1995 r. 
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· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o pow. 0,02 ha, 
Nadleśnictwo Zwierzyniec, leśnictwo Zwierzyniec, oddz. 114 b, gm. Zwierzyniec, 
powiat zamojski, decyzja z 1988 r.

· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o pow. 0,10 ha. Obiekt 
znajduje się w borze przy linii oddziałowej 258/259. Nadleśnictwo Włodawa, 
leśnictwo Kaplonosy, oddz. 82 a, Kaplonosy, gm. Wyryki, powiat włodawski, 
decyzja z 1993 r. 

· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o powierzchni ok. 0,01 ha, 
Nadleśnictwo Parczew, leśnictwo Sosnowica, oddz. 61 c, gm. Sosnowica, powiat 
parczewski, decyzja z 1998 r.

· Zbiorowisko roślin stepowych „Wisienka stepowa”, o pow. 1,30 ha, zadrzewienia 
pasmowe wśród pól z licznie rosnącą wisienką stepową (Cerasus fruticosa), 
Białopole, gm. Buśno, powiat chełmski, decyzja z 2009 r.

· Zespół źródeł o pow. 0,025 ha, Dzwola, gm. Dzwola, powiat janowski, decyzja z 
1996 r.

· Zespół źródeł podwodnych o pow. 2,30 ha, staw piętrzący wody wypełnia dno 
doliny na długości około 800 m. Dno niszy źródliskowej usiane jest niewielkimi 
lejkami o głębokości kilkudziesięciu cm, w których pulsują intensywne wypływy, 
zlokalizowane w dnie stawu, w dolnym biegu małego cieku Lutynki, dopływu 
Sanny, na przedłużeniu krótkiej dolinki biegnącej obok remizy strażackiej w Lutem 
i uchodzącej do stawu od strony północnej, gm. Modliborzyce, powiat janowski, 
decyzja z 1996 r.

· Zespół źródeł przy stawach – tworzony przez linię wypływów ciągnących się na 
długości około 40 m., o pow. ok. 0,10 ha, źródła o charakterze napływowym, skalne, 
szczelinowo- warstwowe, źródła położone u podnóża stromego, lesistego zbocza 
doliny Sanny. Nadleśnictwo Janów Lubelski, gm. Modliborzyce, powiat janowski, 
decyzja z 1996 r.

· Zwarty płat 3 gatunków widłaka: goździstego (Lycopodium clavatum), 
jałowcowatego (Lycopodium annotinum) i spłaszczonego (Lycopodium 
complanatum) – w drzewostanie sosnowym IV i V kl. wieku, o pow. ok. 2,50 ha, 
Nadleśnictwo Chotyłów, leśnictwo Neple, oddz. 44 b, c, uroczysko „Malowana 
Góra”, gm. Piszczac, powiat bialski, decyzja z 1989 r.

· Źródlisko o pow. 0,02 ha, obejmujące źródło dopływu rzeki Sołokija, 
Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski, leśnictwo Potoki, oddz. 308 d (część), Lubycza 
Królewska, gm. Lubycza Królewska, powiat tomaszowski, decyzja z 1995 r.

·  Źródlisko o pow. 0,10 ha, tereny źródliskowe zlokalizowane u podnóża stromego 
zbocza na obszarach leśnych, Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski, część oddz. 78, 
gm. Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, decyzja z 1993 r.

· Źródlisko o pow. 0,03 ha, Grabowiec Góra, gm. Grabowiec, powiat zamojski, 
decyzja z 1992 r.

· Źródło wraz z niszą źródliskową o pow. 0,04 ha, zlokalizowane w dolinie rzeki 
Garki, przy drodze Stołpie-Staw, Nowosiółki Kolonia, gm. Chełm, powiat 
chełmski, decyzja z 1992 r.
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Bluszcz pospolity, pow. ok. 2,00 ha, 30 egz. kwitnących w 100-letnim 
drzewostanie sosnowym, Nadleśnictwo Skwierzyna, oddz. 391 d, gm. Lubniewice, 
powiat sulęciński, decyzja z 1990 r.

· Cisy Łagowsko-Sulęcińskie, pow. 1,66 ha, Nadleśnictwo Świebodzin, leśnictwo 
Długoszyn, gm. Sulęcin, powiat sulęciński, decyzja z 2006 r. 

· Dęby szypułkowe stanowiące siedlisko jelonka rogacza (Lucanus cervus), pow. 
ok. 0,15 ha, Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, oddz. 443 m, gm. Ośno Lubuskie, powiat 
słubicki, decyzja z 2006 r.

· Drzewa ze stanowiskami bluszczu pospolitego (Hedera helix) o pow. 2,00 ha, 
Nadleśnictwo Skwierzyna, leśnictwo Pniewo, gm. Bledzew, powiat międzyrzecki, 
oddz. 673 g, decyzja z 2006 r.

· Drzewa ze stanowiskami bluszczu pospolitego (Hedera helix) o pow. 0,03 ha, 
Nadleśnictwo Skwierzyna, leśnictwo Sokola Dąbrowa, gm. Lubniewice, powiat 
sulęciński, decyzja z 2006 r.

· Drzewa, na których występuje bluszcz pospolity (Hedera helix), pow. 1,62 ha, 
Nadleśnictwo Świebodzin, leśnictwo Myszęcin, oddz. 325 a, gm. Świebodzin, 
powiat świebodziński, decyzja z 2006 r.

· Drzewostan dębowo-bukowo-sosnowy, Nadleśnictwo Gubin, oddz. 233 f, pow. 
1,97 ha, gm. Gubin, powiat krośnieński, decyzja z 1984 r. 

· Drzewostan jako stanowisko rośliny chronionej, bluszczu pospolitego (Hedera 
helix), pow. 0,50 ha, Nadleśnictwo Zielona Góra, oddz. 883 m, gm. Świdnica, 
powiat zielonogórski, decyzja z 2006 r.

· Obszar leśny „Leśne Kandelabry”, o pow. 2,15 ha, porośnięty bardzo 
zniekształconym starodrzewem sosnowym, Nadleśnictwo Krzystkowice, gm. 
Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, decyzja z 1977 r.

· Skupienie drzew o unikatowym pokroju o nazwie „Suchy Bór”, pow. 1,61 ha, 
Nadleśnictwo Lubsko, oddz. 292 g, gm. Brody, powiat żarski, decyzja z 1985 r.

· Skupienie drzew o unikatowym pokroju tzw. „Tańczące Sosny”, pow. ok. 3,00 ha, 
Nadleśnictwo Sulechów, oddz. 124 a, gm. Bojadła, powiat zielonogórski, decyzja z 
1998 r.

· Skupienie drzew o unikatowym pokroju tzw. „Wiekowa Sośnina”, pow. 3,41 ha, 
Nadleśnictwo Sulechów, oddz. 124 a, gm. Bojadła, powiat zielonogórski, decyzja z 
2006 r.

· Skupienie drzew stanowiących miejsce rozrodu i regularnego przebywania czapli 
siwej (Ardea cinerea) o nazwie „Czapliniec”, koło jeziora Głębokiego, pow. 1,75 
ha, Nadleśnictwo Bytnica, oddz. 120 i, gm. Bytnica, powiat krośnieński, decyzja z 
1985 r.

· Skupienie wiekowych drzew ze stanowiskiem długosza królewskiego (Osmunda 
regalis) – 6 szt., Nadleśnictwo Sulechów, oddz. 58 c, gm. Kargowa, powiat 
zielonogórski, decyzja z 2006 r.,
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· Starodrzew dębowo-olszowy, Nadleśnictwo Gubin, oddz. 219 a, pow. 2,41 ha, gm. 
Gubin, powiat krośnieński, decyzja z 1984 r.
Inne pomniki przyrody ożywionej

· „Krzeczkowskie Bagno”, pow. 2,38 ha, Nadleśnictwo Świebodzin, leśnictwo 
Lubrza, oddz. 188 k, gm. Świebodzin, powiat świebodziński, decyzja z 1987 r.

· Bluszcz pospolity (Hedera helix) pokrywający mury kościoła ewangelickiego w 
3

Szprotawie, rozpiętość korony 17,7 m, pow. ok. 57 m , gm. Szprotawa, powiat 
żagański, decyzja z 1993 r.

· Płat roślinności kserotermicznej z ostnicą włosowatą (Stipa capillata) o pow. 150 
2

m , skarpa z lewej strony szosy do Słubic, gm. Cybinka, powiat słubicki, decyzja z 
1983 r.

· Różaneczniki (Rhododendron sp.) w parku miejskim, kilkanaście krzewów, 
Iłowa, gm. Iłowa, powiat żagański, decyzja z 1971 r.

· Stanowisko długosza królewskiego (Osmunda regalis) o pow. 4,64 ha, 
Nadleśnictwo Sulechów, oddz. 58 c, d, gm. Kargowa, powiat zielonogórski, decyzja 
z 1985 r.

· Stanowisko dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis), 10 szt., Rzeczyce, 
Nadleśnictwo Świebodzin, oddz. 319 g, gm. Świebodzin, powiat świebodziński, 
decyzja z 1970 r.,

· Stanowisko dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis), pow. 0,10 ha, 
Nadleśnictwo Świebodzin, leśnictwo Myszęcin, oddz. 319 g, gm. Świebodzin, 
powiat świebodziński, decyzja z 1995 r.

· Stanowisko gniazdowania czapli siwej (Ardea cinerea), 73 gniazda zasiedlone, w 
190-letnim drzewostanie sosnowym, pow. 2,16 ha, Nadleśnictwo Bytnica, 
leśnictwo Struga, oddz. 120 i, oddz. 161 i, Bytnica, gm. Przytoczna, powiat 
międzyrzecki, decyzja z 1985 r.

2· Stanowisko rojnika pospolitego (Jovibarba sobolifera) o pow. ok. 100 m , 
Nadleśnictwo Trzciel, leśnictwo Bolków, oddz. 243, gm. Bolków, powiat jaworski, 
decyzja z 1991 r.

· Wyspa na jeziorze Głębokim o pow. 1,75 ha, Nadleśnictwo Bytnica, leśnictwo 
Biała Struga, gm. Bytnica, powiat krośnieński, decyzja z 2006 r.

· Źródliska z siedliskami rzadkich roślin torfowych o nazwie „ Krzeczkowskie 
Bagno” o powierzchni 2,38 ha, Nadleśnictwo Świebodzin, gm. Lubrza, powiat 
świebodziński, decyzja z 2006 r.

· Źródła potoków z siedliskami rzadkich roślin o nazwie „Źródlana Dąbrowa”, pow. 
32,81 ha, Nadleśnictwo Zielona Góra, oddz.872 m, n, p, 873 f-j, 874 m-p, 882 c, d, f, 
h, i, k, 883 k, l, n, gm. Świdnica, powiat zielonogórski, decyzja z 2006 r.

· Źródło potoku o nazwie „Ruczaj” z siedliskami rzadkich i chronionych roślin, 
pow. 4,38 ha, Nadleśnictwo Zielona Góra, oddz. 855 a, gm. Świdnica, powiat 
zielonogórski, decyzja z 2006 r.

· Źródło potoku z siedliskiem rzadkich roślin, pow. 0,50 ha, Nadleśnictwo Zielona 
Góra, oddz. 87 h, gm. Świdnica, powiat zielonogórski, decyzja z 2006 r.
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· Źródło potoku z siedliskiem rzadkich roślin, pow. 1,68 ha, Nadleśnictwo Zielona 
Góra, oddz. 87 o, p, gm. Świdnica, powiat zielonogórski, decyzja z 2006 r.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Brak obiektów
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Bagno śródleśne o pow. 6,12 ha, Nadleśnictwo Kolumna, leśnictwo Terenin, oddz. 
114 a, gm. Pabianice, powiat pabianicki, decyzja z 1998 r.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Drzewostan jodłowo-bukowy o pow. 8,24 ha, Nadleśnictwo Piwniczna, leśnictwo 
Szczawnik, oddz. 3 d, gm. Piwniczna, powiat nowosądecki, decyzja z 1987 r.

· Drzewostan parku podworskiego w Tarnowie przy ul. Braci Saków o pow. 7,26 ha, 
powiat tarnowski, decyzja z 1993 r.

· Starodrzew parku podworskiego, pow. 3,8 ha, Tarnów-Zbylitowska Góra, ul. 
Pszenna, powiat tarnowski, decyzja z 1987 r.

· Starodrzew parku podworskiego, pow. ok. 2,00 ha, Gromnik, powiat tarnowski, 
decyzja z 1977 r.
Inne pomniki przyrody ożywionej

· „Las Chałubińskich”, pow. 1,33 ha, Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański, 
własność prywatna, decyzja z 2000 r.

· Stanowisko lilii złotogłów (Lilium martagon), pow. 0,25 ha, Nadleśnictwo Łosie, 
leśnictwo Regetów, gm. Uście Gorlickie, powiat gorlicki, decyzja z 1994 r.

2
· Źródło „Iwony”, pow. ok. 50 m , Nadleśnictwo Piwniczna, oddz. 49 a, gm. 
Piwniczna, powiat nowosądecki, decyzja z 1979 r. 

· Źródło „Janusza”, 2 misy i struga o długości 45 m, pow. ok. 0,05 ha, Sąspów, gm. 
Jerzmanowice-Przeginia, powiat krakowski, decyzja z 2002 r.

2· Źródło „Minożki” o pow. ok. 50 m , 30 m od koryta rzeki na płaskiej, podmokłej 
terasie, Zamłynie, gm. Skała, powiat krakowski, decyzja z 2002 r.

2· Źródło „Pociesznej Wody” o pow. ok. 50 m  wraz z grupą drzew oraz górną częścią 
potoku biorącego początek u tego źródła, gm. Rabka Zdrój, decyzja z 1977 r.

· Źródło „Ponuty”, pow. ok. 0,02 ha, Łapsze Niżne, gm. Łapsze Niżne, powiat 
nowotarski, decyzja z 1987 r.

· Źródło „Spod Jabłonki”, pow. 0,06 ha, gm. Biskupice, powiat nowotarski, 
własność prywatna, decyzja z 1987 r. 

2
· Źródło Lubawki, pow. ok. 45 m , w obrębie podmokłej, zadarnionej terasy, ok. 40 
m na wschód od drogi, gm. Skała, powiat krakowski, decyzja z 2002 r.

2· Źródło podzboczowe, szczelinowe, pow. ok. 100 m , Rogów, gm. Kozłów, powiat 
miechowski, decyzja z 1987 r.
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· Źródło, pow. 0,04 ha, Klonów, gm. Racławice, powiat miechowski, własność 
prywatna, decyzja z 1987 r. 

2
· Źródło, pow. 30 m , Maszków, gm. Iwanowice, powiat krakowski, decyzja z 2002 
r.

· Źródło, pow. ok. 0,08 ha, Racławice, gm. Racławice, powiat miechowski, 
własność prywatna, decyzja z 1987 r. 

· Źródło, pow. ok. 0,08 ha, Sławice Szlacheckie, gm. Miechów, powiat miechowski, 
własność prywatna, decyzja z 1987 r.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Drzewostan dębowo-jodłowy, z odnowieniem naturalnym jodły, o pow. 0,24 ha, w 
wieku 60 lat, Nadleśnictwo Przasnysz, Leśnictwo Grudusk, oddział 316 d, położony 
100 metrów (po lewej stronie) od drogi Grudusk – Żarnowo, w sąsiedztwie 
leśniczówki, gm. Grudusk, powiat ciechanowski, decyzja z 2008 r.

· Drzewostan sosnowo-dębowy o pow. 2,29 ha, Nadleśnictwo Ciechanów, 
Uroczysko Lekowo w sąsiedztwie osady Klin, oddział 163 c, gm. Regimin, powiat 
ciechanowski, decyzja z 2008 r.

· Drzewostan sosnowy z udziałem dębu szypułkowego (Quercus robur) i brzozy 
brodawkowatej (Betula pendula) na powierzchni 1,93 ha, Nadleśnictwo 
Ciechanów, Leśnictwo Ościsłowo, oddz. 112 f (284 f), gm. Glinojeck, powiat 
ciechanowski, decyzja z 2008 r.

· Fragment lasu z licznymi okazami bluszczu pospolitego (Hedera helix) o pow. 
0,20 ha, Nadleśnictwo Gostynin, Leśnictwo Kruk, oddz. 126 j (126 k), gm. 
Gostynin, powiat gostyniński, decyzja z 2008 r.

· Grupa krzewów jałowca pospolitego (Juniperus communis) na powierzchni 0,04 
ha, Nadleśnictwo Ciechanów, oddział 548 a, Budy Kraszewskie, gm. Raciąż,  
powiat płoński, decyzja z 2008 r.

· Kilkanaście okazów bluszczu pospolitego (Hedera helix) na sośnie zwyczajnej na 
pow. 0,20 ha, Nadleśnictwo Kozienice, Obręb Pionki, oddz. 70, gm. Pionki, powiat 
radomski, decyzja z 2008 r. 

· Krzewy bluszczu pospolitego (Hedera helix)  na pow. ok. 0,20 ha, kilkanaście 
okazów, w tym kilka kwitnących, obw. do 21 cm, wys. do 15 m, Nadleśnictwo 
Kozienice, Obręb Zagożdżon, oddz. 110 a/b, gm. Kozienice, powiat kozienicki, 
decyzja z 2008 r.

· Pozostałość po parku dworskim w Glinkach (d. Czapliniec) o pow. 1,44 ha, 
drzewostan mieszany powyżej 100 lat, Glinki, gm. Karczew, powiat otwocki, 
decyzja z 2008 r.

· Skupisko bluszczu pospolitego (Hedera helix) na pow. 0,04 ha, Nadleśnictwo 
Garwolin, Leśnictwo Malamówka, oddz. 206 b, gm. Maciejowice, powiat 
garwoliński, decyzja z 2008 r.
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Inne pomniki przyrody ożywionej

· Kolonia mrowisk o pow. 2,72 ha Nadleśnictwo Łochów, leśnictwo Wrotnów,  
oddz. 85 b i 86 f, h, gm. Miedzna, powiat węgrowski, decyzja z 2008 r.

· Murowane podziemia wbudowane w skarpę wiślaną, będące ostoją i miejscem 
zimowania nietoperzy, Skarpa Wiślana, u podnóża Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 
17, m. st. Warszawa, gm. Ursynów, powiat warszawski, decyzja z 2008 r.

· Obszar źródlisk zasilających Stawy Raszyńskie o pow. 5,50 ha, Zakład 
Doświadczalny Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,  gm. 
Raszyn, powiat pruszkowski, decyzja z 2008 r.

· Skupisko roślin: groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus) i przewiercień 
długolistny (Bupleurum longifolium) o pow. ok. 0,18 ha, Kolonia Żelków, gm. 
Siedlce, powiat siedlecki, decyzja z 2008 r.

· Stanowisko grzyba podziemnego trufli rzepiastej (Tuber rapaeodorum), o pow. 
0,13 ha, Stoczek,  gm. Stoczek, powiat węgrowski, działka nr ewid. 1180, decyzja z 
2008 r. 

· Stanowisko tajęży jednostronnej (Goodyera repens), o  pow. 6,04 ha, 
Nadleśnictwo Sarnaki, Leśnictwo Mierzwice, oddz. 201 a i 202 a, gm. Sarnaki,  
powiat łosicki, decyzja z 2008 r.

· Torfowisko wysokie „Żurawiniec” o pow. 0,60 ha, w kierunku południowo-
wschodnim od strony kolonii WKD – Otrębusy, na przedłużeniu ul. Sosnowej 
(ścieżka leśna) – około 1,3 km, Kanie, gm. Brwinów, powiat pruszkowski, decyzja z 
2008 r.

· Wyspa Gąsiorowska na rzece Narwi, wyspa o pow. 1,00 ha, będąca ostoją wielu 
gatunków ptaków, Gąsiorowo/ Wierzbica, gm.  Serock, powiat legionowski, 
decyzja z 2008 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Naturalne, reliktowe stanowisko sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) na 
powierzchni 0,15 ha, obejmuje 34 szt. drzew o wym.: pierśnica od  11 cm do 72 cm, 
wys. 7 – 16 m, wiek od 60 do 120 lat, Nadleśnictwo Baligród, leśnictwo Czarna, 
oddz. 123 d, Karolów, gm. Baligród, powiat leski, decyzja z 1970 r.

· Wielogatunkowy drzewostan o pow. 0,35 ha, na terenie cmentarza wojskowego na 
dz. ewid. nr 906, przy ul. Cmentarnej w Dębicy, powiat Dębicki, decyzja z 1993 r.
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Stanowisko długosza królewskiego (Osmunda regalis) o powierzchni 30 x 30 m, 
Nadleśnictwo Biłgoraj, leśnictwo Huta Krzeszowska, oddz. 96 b, gm. Harasiuki, 
powiat niżański, decyzja z 1991 r.

· Stanowisko rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) i widłaka torfowego 
(Lycopodiella innudata), dz. ewid. nr 1187,  na terenie byłej żwirowni, 3 km na pd.-
wsch. od Pysznicy, gm. Pysznica, powiat stalowowolski, decyzja z 1991 r.

· Stanowisko wydmuchrzycy piaskowej (Leymus arenarius) we wschodniej części 
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miasta Ulanów, obok osiedla domków jednorodzinnych, dz. ewid. nr 681/8, gm. 
Ulanów, powiat niżański, decyzja z 1986 r.

· Źródlisko rzeki Tanew obejmujące 3 źródła, w lesie sosnowym, dz. ewid. 1136/17, 
pow. 0,15 ha, Wola Wielka, gm. Narol, powiat lubaczowski, decyzja z 1993 r.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Brak obiektów
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Miejsce bytowania kolonii mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) – ok. 
300 par, ok. 2 km od Szurpił, Rutka, gm. Jeleniewo, powiat suwalski, decyzja z 1978 
r. 

2
· Źródło, ok. 20 m od drogi Nowogród-Myszyniec, pow. ok. 60 m , w sąsiedztwie 
mostu na rzece Narew, Nowogród, gm. Nowogród, powiat łomżyński, decyzja z 
1992 r. 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Brak obiektów
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Rabat brzozowy z porostami Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Drzewicz, wzdłuż 
drogi leśnej, oddz. 7 a, 8 i, 20 a, 19 a, b, gm. Chojnice, powiat chojnicki, decyzja z 
1992 r. 

· Rabat brzozowy z porostami, 23 szt., Nadleśnictwo Przymuszewo, Kubianowo, 
przy drodze, Leśnictwo Bukówki, oddz. 148 h, gm. Brusy, powiat chojnicki, 
decyzja z 1992 r.

· Rabat brzozowy z porostami, 40 szt., pow. ok. 0,30 ha, Nadleśnictwo 
Przymuszewo, leśnictwo Młynek, oddz. 180 a, gm. Brusy, powiat chojnicki, 
decyzja z 1991 r.

· Rabat brzozowy z porostami, Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Lubnie, 
oddz. 315 a, d i 319 a, gm. Brusy, powiat chojnicki, decyzja z 1991 r.

· Rabat brzozowy z porostami, Nadleśnictwo Rytel, od zapory do granicy lasu, w 
kierunku  stacji PKP Dworzec Rytel, Mylof, gm. Czersk, powiat chojnicki, decyzja 
z 1991 r.

· Rabat brzozowy z porostami, pow. ok. 0,20 ha, Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo 
Drzewicz, oddz. 39 a, gm. Chojnice, powiat chojnicki decyzja z 1991 r. 

· Rabat brzozowy z porostami, wzdłuż drogi leśnej, Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo 
Drzewicz, oddz. 39 b, gm. Chojnice, powiat chojnicki decyzja z 1991 r. 

· Stanowisko bagna zwyczajnego (Ledum palustre) o pow. 2,50 ha, niedaleko 
Jeziora Okrągłego, w okolicy bunkra Miętkiego, Nadleśnictwo Woziwoda, 
leśnictwo Ustronie, oddz. 96 a, 100 c, 101 a, c, 105 c, gm. Czersk, powiat chojnicki, 
decyzja z 1995 r.
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· Stanowisko lęgowe czapli siwej (Ardea cinerea) i kruka (Corvus corax), 
Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Lutom, oddz. 389 a, Zapędowo, gm. Czersk, powiat 
chojnicki, decyzja z 1991 r.,

· Stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus) o pow. 0,01 ha 
Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Wolność, oddz. 450 c, gm. Chojnice, powiat 
chojnicki, decyzja z 1991 r.

· Stanowisko podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) o pow. 0,15 ha, 
Nadleśnictwo Gdańsk, leśnictwo Matemblewo, oddz. 123 h i 130 d, gm. Gdańsk, 
powiat gdański, decyzja z 1998 r. 

· Stanowisko porostów brodaczek (Usnea sp.) na dachu stodoły, Nadleśnictwo 
Przymuszewo, leśnictwo Widno, oddz. 235 h,  Wawrzonowo, gm. Brusy, powiat 
chojnicki, decyzja z 1992 r.

· Stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia) o pow. 0,32 ha, 
Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Bukówki, oddz. 148 h, Kubianowo, gm. 
Brusy, powiat chojnicki, decyzja z 1993 r.

· Stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia) o pow. 0,71 ha, 
Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Laska, oddz. 149 a, Kubianowo, gm. Brusy, 
powiat chojnicki, decyzja z 1993 r.

· Stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia), o pow. 0,32 ha, 
Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Bukówki, oddz. 148 h, Kubianowo, gm. 
Brusy powiat chojnicki, decyzja z 1993 r.

· Stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia), pow. 0,70 ha, 
Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Laska, oddz. 149 a, Kubianowo, gm. Brusy, 
powiat chojnicki, decyzja z 1992 r.

· Stanowisko wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum) o  pow. 1,00 ha 
Nadleśnictwa Woziwoda, leśnictwo Dąbki, oddz. 30 a, gm. Czersk, powiat 
chojnicki, decyzja z 1995 r .,

2
· Stanowisko widłaka spłaszczonego (Diphasiastrum complanatum) o pow. 100 m , 
Nadleśnictwo Lipusz, leśnictwo Głuchy Bór, oddz. 211 b, gm. Dziemiany, powiat 
kościerski, decyzja z 1998 r.

· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o pow. 0,14 ha, Nad-
leśnictwo Rytel, leśnictwo Bachorze, oddz. 182, około 100 m od szosy Charzykowy 
– Małe Swornegacie, gm. Chojnice, powiat chojnicki, decyzja z 1991 r.

2· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o pow. 3000 m , 
Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Bachorze, oddz. 159 d, gm. Chojnice, powiat 
chojnicki, decyzja z 1991 r.

2
· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o pow. 400 m , 
Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Bachorze, oddz. 158 b, gm. Chojnice, powiat 
chojnicki, decyzja z 1991 r.

· Stanowisko zimoziołu północnego (Linnaea borealis) o pow. ok. 0,01 ha, 
Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Bachorze, oddz. 204 c, gm. Chojnice, powiat 
chojnicki, decyzja z 1992 r. 
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· Źródlisko o pow. 0,20 ha, Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Czernica, oddz. 
293 c, Czernica, gm. Brusy, powiat chojnicki, decyzja z 1992 r.

· Źródlisko o pow. 0,30 ha, Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Czernica, oddz. 
278 d, Czernica, gm. Brusy, powiat chojnicki, decyzja z 1992 r.

· Źródlisko o pow. 0,70 ha, Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Czernica, 
oddz.278 h, Czernica, gm. Brusy, powiat chojnicki, decyzja z 1992 r.

· Źródlisko o pow. 0,80 ha, Nadleśnictwo Przymuszewo, leśnictwo Czernica, oddz. 
298 f, m, Czernica, gm. Brusy, powiat chojnicki, decyzja z 1992 r.

2· Źródlisko o pow. 540 m , Nadleśnictwo Rytel, leśnictwo Turowiec, oddz. 17 a, 
Drzewicz, gm. Chojnice, powiat chojnicki, decyzja z 1992 r.

2
· Źródło Św. Maksymiliana, o pow. 100 m , Lasek Miejski w Chojnicach, dz. nr 336, 
gm. Chojnice, pow. chojnicki, decyzja z 1992 r. 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Park wiejski – (1619 szt. drzew), pow. ok. 10,00 ha, Pilica,  ul. Senatorska, powiat 
zawierciański, decyzja z 1991 r.

· Zespół wielogatunkowy drzew (dęby szypułkowe, wiązy, i in. drzewa liściaste) 
rosnących w parku otaczającym pałacyk Myśliwski w Promnicach, pow. ok. 10,00 
ha, gm. Kobiór, powiat pszczyński, decyzja z 1992 r.
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Różanecznik  katawbijski (Rhododendron catawbiense), stanowisko o pow. 0,20 
ha, Nadleśnictwo Herby, leśnictwo Braszczok,  oddz. 106 i 160, gm. Kochanowice, 
powiat lubliniecki, decyzja z 1996 r.

· Stanowisko pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris) „Pióropusznik 
strusi w Ciągowicach” o pow. ok. 0,26 ha, Nadleśnictwo Siewierz, leśnictwo 
Poręba, oddz. 83 j, gm. Łazy, powiat zawierciański, decyzja z 2011 r.

· Stanowisko sasanki wiosennej (Pulsatilla vernalis) i dziewięćsiła bezłodygowego 
(Carlina acaulis),  uroczysko „Sodowa Góra” o pow. 13,56 ha, Nadleśnictwo 
Chrzanów, leśnictwo Szczakowa, gm. Jaworzno, powiat jaworzyński, decyzja z 
1981 r.

· Źródło zboczowe o ekspozycji zachodniej o nazwie „Mniszka”, dające wyraźny 
odpływ powierzchniowy – kilkudziesięciometrowy potok zasilany wodami źródła 
uchodzi do Potoku Dolnołaziskiego, Jaworzno, gm. Jaworzno, powiat jaworzyński, 
decyzja z 2000 r.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Brak obiektów
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Naturalne źródło szczelinowe, pow. ok. 0,01 ha, Wzdół Rządowy, gm. Bodzentyn, 
powiat kielecki, decyzja z 2008 r.
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· Źródło szczelinowo-warstwowe, pow. ok. 0,05 ha, znajduje się na południowym 
zboczu pasma Łysogór, na granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego, woda 
wypływa z rumoszu kwarcytów kambryjskich, Trzcianka, gm. Nowa Słupia, powiat 
kielecki, decyzja z 2008 r.

2
· Źródło zboczowe o pow. ok. 50 m , tworzące niewielki bezimienny ciek wodny, 
Kunin, gm. Waśniów, powiat ostrowiecki, decyzja z 2008 r.

WOJEWÓDZTWO  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

3· 120-letni drzewostan bukowo-modrzewiowy o zasobności masy drewna 490 m , 
pow. 0,72 ha, Nadleśnictwo Miłomłyn, oddz. 191 h, gm. Miłomłyn, powiat 
ostródzki, decyzja z 1989 r.

· Cis pospolity (Taxus baccata), 17 szt. i ok. 500 szt. podrostów, pow. ok. 1,00 ha, 
Nadleśnictwo Wipsowo, leśnictwo Leszno, w oddz. 84, 85, 89, 104, 105, 113, 116, 
gm. Barczewo, powiat olsztyński, decyzja z 1970 r.

· Jałowiec pospolity (Juniperus communis), pow. ok. 3,00 ha, Nadleśnictwo 
Nidzica, oddz. 246 h, gm. Nidzica, powiat nidzicki, decyzja z 1989 r.
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Skupisko roślin torfowych, pow. 1,73 ha, Nadleśnictwo Kudypy, oddz. 224 g, f, 
gm. Jonkowo, powiat olsztyński, decyzja z 1970 r.

· Stanowisko kłoci wiechowatej (Cladium mariscus), pow. ok. 15 ha, Nadleśnictwo 
Maskulińskie, leśnictwo Mikołajki, oddz. 259 a, oddz. 12 a, gm. Mikołajki, powiat 
mrągowski, decyzja z 1966 r.

· Stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus), (kilkaset szt.), na pow. 
2,25 ha łąki śródleśne, niedaleko wsi Maruny, gm. Barczewo, powiat olsztyński, 
decyzja z 1991 r.

· Stanowisko pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris), ok. 2000 szt., 
wzdłuż rz. Orzechówki, gm. Barczewo, powiat olsztyński, decyzja z 1986 r.

· Stanowisko wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum), pow. 0,05 ha, 
Nadleśnictwo Olsztyn, leśnictwo Nerwik, przy oddz. 198 g, gm. Purda, powiat 
olsztyński, decyzja z 1989 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Park podworski o pow. 3,44 ha, Twardów, gm. Kotlin, powiat jarociński, decyzja z 
1981 r.

· Park przy pałacu w Kretkowie o pow. 15,14 ha, gm. Żerków, powiat jarociński, 
decyzja z 1988 r.

· Park w Siemianicach o pow. 4,49 ha, gm. Łęka Opatowska, powiat kępiński, 
decyzja z 1989 r.

· Park w Śmiłowie o pow. 6,28 ha, położony na wysokiej skarpie nad Prosną, ze 
skupieniem cennych starych drzew, gm. Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski,  
decyzja z 1982 r.
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· Park w Taczanowie, pow. ok. 20,00 ha, gm. Pleszew, powiat pleszewski, decyzja z 
1957 r.

· Park wiejski o pow. 10,10 ha, Moja Wola, gm. Sośnie, powiat ostrowski, decyzja z 
1989 r.
Inne pomniki przyrody ożywionej

· 4 kępydługosza królewskiego (Osmunda regalis) o pow. 3,00 ha, Czarny  Las, gm. 
Przygodzice, powiat ostrowski, decyzja z 1984 r.

· Stanowisko bluszczu pospolitego (Hedera helix) o pow. 0,20 ha, Nadleśnictwo 
Turek,  leśnictwo Tokary, oddz. 232 b, gm. Kawęczyn, powiat turecki, decyzja z 
1995 r.

· Stanowisko bluszczu pospolitego (Hedera helix) o powierzchni 0,10 ha, 
Nadleśnictwo Turek, leśnictwo Tokary, oddział 184 g, gm. Dobra, powiat turecki, 
decyzja z 1995 r.

· Stanowisko bluszczu pospolitego (Hedera helix.) o powierzchni ok. 2,00 ha, 
Szołdry, gm. Brodnica, powiat śremski, decyzja z 2006 r.

· Stanowisko długosza królewskiego (Osmunda regalis), pow. ok. 0,02 ha, 
Nadleśnictwo Wronki, leśnictwo Pustelnia, gm. Wągrowiec, powiat szamotulski, 
decyzja z 1958 r.

· Stanowisko lilii złotogłów (Lilium martagon),  pow. ok. 0,02 ha, Mszczyczyn, gm. 
Dolsk, powiat śremski, decyzja z 1994 r.

· Stanowisko podkolana białego (Platanthera bifolia) o pow. 0,30 ha, Nadleśnictwo 
Turek,  leśnictwo Cisew, oddz. 213 d, gm. Turek, powiat turecki, decyzja z 1989 r.

· Stanowisko sasanki łąkowej o pow. 0,15 ha, Nadleśnictwo Turek, leśnictwo 
Cisew, oddz. 231 f, gm. Turek, powiat turecki, decyzja z 1957 r.

· Stanowisko storczyka plamistego (Dactylorhiza maculata), pow. ok. 0, 01 ha, ul. 
Wiewiórkowskiego w Krotoszynie, gm. Krotoszyn, powiat krotoszyński, decyzja z 
1957 r.

· Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), o pow. 0,60 ha (ok. 100 roślin), 
Nadleśnictwo Turek, leśnictwo Turek, oddz.128 c i 134 a, gm. Malanów, powiat 
turecki, decyzja z 1984 r.

2
· Źródło, pow. ok. 50 m  Nadleśnictwo Konstantynowo, leśnictwo Otusz, oddz. 116 
b, gm. Stęszew, powiat poznański, decyzja z 1995 r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Powierzchniowe pomniki przyrody w formie drzewostanów

· Brak obiektów
Inne pomniki przyrody ożywionej

· Odcinek jeziora Lipowo, pow. ok. 0,30 ha, Dębno, gm. Dębno, powiat 
myśliborski, decyzja z 1999 r. 

· Teren źródliskowy „Studnia na Zamku” o pow. 0,71 ha, na siedlisku grądu 
subatlantyckiego, z charakterystyczną roślinnością grądową, Nadleśnictwo 
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Międzyzdroje, oddz. 137 g, Dargobądz, gm. Wolin,  powiat kamieński, decyzja z 
2011 r.

· Wysepka torfowa „Mszarny Skarbek”, pow. ok. 0,04 ha, Szczecin,  ul Chopina 
2/3, gm. Szczecin, powiat szczeciński, decyzja z 2002 r.

 
· Źródlisko rzeki Cieszynki, pow. ok. 0,16 ha, Nadleśnictwo Człopa, leśnictwo 
Wołowe Lasy, gm. Człopa, powiat wałecki, decyzja z 2001 r.

· Źródlisko, o pow. 0,71 ha, Nadleśnictwo Międzyzdroje, leśnictwo Ładzin, oddz. 
137 h, gm. Wolin,  powiat kamieński, decyzja z 1998 r.

· Źródło „Boży Dar” o pow. ok. 0,07 ha, Nadleśnictwo Barlinek, leśnictwo 
Moczkowo, oddz. 46 c, Moczkowo, gm. Barlinek, powiat myśliborski, decyzja z 
1956 r.

PODSUMOWANIE
W Polsce według stanu na 2010 r. występuje 161 pomników obszarowych o 

łącznej powierzchni 274,79 ha, w tym 44 drzewostany objęte ochroną prawną, jako 
pomniki przyrody, zajmujące powierzchnię 138,25 ha oraz 117 obiektów 
przyrodniczych nie będące  drzewostanami, tworzące płaty roślinności, stanowiska 
chronionych grzybów i zwierząt, zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 136,54 ha. 
Na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe znajduje się 63% takich 
pomników przyrody, zajmując 57% łącznej powierzchni (Tab. 1.)

Wśród gatunków organizmów objętych ochroną jako pomniki przyrody 
stwierdzono 6 stanowisk paproci, 4 skrzypów, 3 widłaków oraz 37 roślin 
kwiatowych (często wielogatunkowych). Stanowiska grzybów wielkoowocniko-
wych jako pomniki przyrody ustanowiono 2, a grzybów lichenizowanych 
(porostów) – 8, występujących np. na rabatach brzozowych, na dachu stodoły. 
Stanowiska zwierząt uznane jako pomniki przyrody stanowią 2 przypadki 
występowania owadów, 3 ptaków i 1 ostoję nietoperzy. Aż 43 pomniki stanowią 
różnego typu źródliska, 2 wyspy (na jeziorze i rzece), 5 bagien i torfowisk oraz 1 
odcinek jeziora (Tab. 2).

Tzw. obszarowe (powierzchniowe) pomniki przyrody charakteryzują się dużą 
gatunkową różnorodnością biologiczną. Często analizowane pomniki mają 
podwójną ochronę prawną – gatunkową i indywidualną, np. bluszcz, cis pospolity, 
długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, zimoziół północny. Chyba nie zawsze 
jest to potrzebne, zwłaszcza w przypadku stosunkowo krótkiego okresu trwania 
(życia) danego pomnika przyrody. Nie jest wiadome, jak długo np. bytuje siedlisko 
jelonka rogacza w starym drzewostanie dębowym, kolonia mewy śmieszki, 
stanowisko grzyba – podgrzybka pasożytniczego, czy też niektórych chronionych 
roślin. 

Interesującym byłoby wiedzieć, z jaką częstotliwością odpowiedzialni 
urzędnicy zatrudnieni w urzędach gmin i regionalni konserwatorzy przyrody 
kontrolują i monitorują pomniki przyrody na swoim terenie, ile z tych które 
przestały istnieć, zostały wykreślone z rejestru pomników. Jesteśmy przekonani, że 
koniecznym byłoby z określoną częstotliwością, np. co 3-5 lat, lustrowanie 
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Województwo

 
Powierzchniowe pomniki przyrody 

ożywionej Na terenie Lasów 

Państwowych
Drzewostany

 

Obiekty 

niedrzewiaste

 

Ilość 

(szt.)

 
Powierzchnia 

(ha)

 
Ilość 

(szt.)

 
Powierzchnia 

(ha)

 
Ilość 

(szt.)

 
Powierzchnia 

(ha)

Dolnośląskie

 

–

  

–

  

–

  

–

  

–

  

–

Kujawsko-pomorskie

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

Lubelskie

 

2

 

2,52

 

18

 

10,61

 

11

 

6,61

Lubuskie

 

15

 

21,85

 

15

 

52,81

 

27

 

74,64

Łódzkie

 

–

  

–

  

1

 

6,12

 

1

 

6,12

Małopolskie
 

5
 

22,63
 

13
 

0,61
 

3
 

8,50

Mazowieckie
 

9
 

6,58
 

8
 

16,17
 

10
 

13,90

Opolskie
 

–
  

–
  

–
  

–
  

–
  

–

Podkarpackie 2 0,50 3  0,17  2  0,16

Podlaskie –  –  2  0,10  –   –

Pomorskie – – 28  8,45  27  8,45

Śląskie 2 20,00 4  14,02  3  14,02

Świętokrzyskie
 

–
  

–
  

3
 

0,06
 

–
  

–

Warmińsko-mazurskie
 

3
 

4,72
 

5
 

19,03
 

6
 

21,50

Wielkopolskie

 
6

 
59,45

 
11

 
6,40

 
7

 
1,37

Zachodniopomorskie – – 6 1,99 4 1,65

Razem 44 138,25 117 136,54 101 156,92

Tab. 1. Powierzchniowe pomniki przyrody ożywionej w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne.

wszystkich pomników przyrody, ocenianie ich stanu i ustawowego wypełniania 
roli, do jakiej zostały ustanowione i powołane. Wątpliwości budzi ustanawianie 
pomników przyrody z obiektów, które mogłyby być innymi formami przyrody, np. 
rezerwatami przyrody, użytkami ekologicznymi, czy też stanowiskami 
dokumentacyjnymi lub też obiektów o labilnym, zmiennym, mało trwałym 
charakterze bytowania i funkcjonowania.
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Wyszczególnienie
Ilość 

pomników
Przykładowe gatunki i obiekty przyrodnicze

Stanowiska roślin:

paproci      

 

6

 

długosz królewski, pióropusznik strusi

 

skrzypów

 

4

 

skrzyp olbrzymi

 

widłaków

 

3

 

widłak goździsty, w. jałowcowaty, w. spłaszczony, w. 

torfowy

 

kwiatowych

 

37

 

aster gawędka,

 

bagno zwyczajne, bluszcz pospolity, 

dziewięćsił bezłodygowy, gorysz alzacki, gółka 

długoostrowa, groszek wschodniokarpacki, lilia 

złotogłów, miłek wiosenny, obuwik pospolity, ostnica 

włosowata, pełnik europejski, podkolan biały, różanecznik 

katawbijski, różanecznik żółty, rojnik pospolity, rosiczka 

okrągłolistna, sasanka łąkowa, sasanka wiosenna, 

wawrzynek wilczełyko, wielosił błękitny, wisienka 

stepowa, storczyk plamisty, tajęża jednostronna, 

wydmuchrzyca piaskowa, zimoziół północny

 

Stanowiska grzybów:

   

wielkoowocnikowych

 

2

 

podgrzybek pasożytniczy, trufla rzepiasta

 

porostów

 

8

 

brodaczki, rabat brzozowy z różnymi gatunkami porostów

Stanowiska zwierząt:

   

owadów
 

2
 

kolonia mrówek, siedlisko jelonka rogacza
 

ptaków
 

3
 

lęgowisko czapli siwej, kolonia mewy śmieszki
 

ssaków 
 

1
 

ostoja nietoperzy
 

Źródliska 43 podzboczowe, potoków, rzek, szczelinowo-warstwowe, 

wywierzyskowe, zboczowe  

Wyspa na jeziorze, 

rzece

2 jezioro Głębokie, wyspa Gąsiorowska na Narwi  

Torfowisko, bagno 5 Krzeczkowskie Bagno, Żurawiniec, Mszarny Skarbek, 

bagna śródleśne

Odcinek jeziora 1 jezioro Lipowo

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 2. Charakterystyka organizmów uznanych za niedrzewiaste powierzchniowe pomniki 
przyrody oraz innych obiektów przyrodniczych
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STRESZCZENIE
Pojęcie powierzchniowego pomnika przyrody ożywionej według polskiej 

tradycji jest dość pojemne. Obejmuje pojedyncze obiekty oraz ich skupiska, a także 
obiekty zróżnicowane pod względem przyrodniczym (źródła, płaty roślinności, 
stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt, parki, drzewostany, i in.). W 
pracy przeanalizowano wykazy pomników przyrody wszystkich województw 
według sporządzonej własnej bazy powierzchniowych pomników przyrody 
ożywionej, według podziału na 2 kategorie: tereny leśne i parkowe tworzące 
drzewostany oraz obszary przyrodnicze nie będące drzewostanami. Obszarowe 
pomniki przyrody charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną, często mają 
podwójną ochronę prawną: gatunkową i indywidualną lub też o określonym czasie 
trwania (życia) pomnika przyrody, np. stanowiska owadów, czy miejsca rozrodu 
ptaków. Koniecznym dla organów ochrony przyrody byłaby okresowa ich lustracja 
oraz ocena stanu i ustawowego wypełniania roli, do jakiej zostały ustanowione, 
szczególnie obiektów o zmiennym i mało trwałym charakterze bytowania. 
Stwierdzono występowanie 161 pomników powierzchniowych o łącznej 
powierzchni 277,79 ha, z czego 44 drzewostany o powierzchni 138,25 ha oraz 117 
obiektów nie będących drzewostanami o łącznej powierzchni 136,54 ha. Na terenach 
Lasów Państwowych znajduje się 63% takich pomników przyrody.

SUMMARY
The concept of living surface nature monument is quite spacious according to the 

Polish tradition. It includes individual objects and their aggregates, as well as the 
objects varying in terms of nature (sources, patches of vegetation, sites of protected 
species of plants and animals, parks, tree stands, etc.). The study analyzes the list of 
natural monuments in all provinces, within its own database of surface monuments of 
animate nature, according to the division into two categories: forests and parks stands 
and natural areas that are non – tree stands. Surface monuments of nature 
characterized high biodiversity which often has a double legal protection: the species 
and the individual or of limited duration (life) of the nature monument, such as the 
position of insects, birds or breeding places. Necessary for the conservation of this 
form of nature protection would be their periodic inspection and assessment of the 
status and fulfillment of the statutory role to which they were established, especially 
with variable and less permanent nature of existence. 161 living surface monument of 
nature have been found on a total surface area of 277,79 hectares, 44 stands of which 
with total area of 138,25 hectares and 117 non – trees stands objects, of total area of 
136,54 hectares. In the area of the State Forest National Forest Holding 63 % of such 
monuments are located.
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