PRZYRODA I KULTURA

WSPOMNIENIA O POMNIKOWYCH DRZEWACH (cz. 2.)
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opola czarna, zwana te¿ sokor¹, nale¿y
w Polsce do drzew gin¹cych. Podobnie jest
i na Górnym Œl¹sku, gdzie znan¹ ostoj¹ tych
drzew jest Park Zamkowy w Raciborzu. Najgrubsze z rosn¹cych tam topoli przekroczy³y
500 cm w obwodzie, osi¹gaj¹c wiek oko³o 200
lat. Niestety, to ju¿ kres mo¿liwoœci tego gatunku, sokory rzadko do¿ywaj¹ starszego wieku.
Do dziœ w parku nad Odr¹ pozosta³y ju¿ nieliczne ich pomnikowe egzemplarze. O starszych
topolach, które niegdyœ ros³y w Parku Zamkowym informuje przewodnik „Najstarsze
drzewa w Polsce”, autorstwa C. Pacyniaka, wydany w 1992 roku.
Sêdziwe 3 topole czarne ros³y tak¿e obok
dworu w Palowicach. Starsi mieszkañcy wspominaj¹, ¿e w latach dzieciñstwa z grubej topolowej kory wyrabiali wykorzystywane w szkole
stemple z czcionkami. Na jednym z drzew w latach 50. XX wieku znajdowa³o siê gniazdo
bociana bia³ego. Topole wyciêto w 1961 roku.
W tej samej wiosce, przy leœnym dukcie
zwanym w tych stronach Star¹ Drog¹, do niedawna przyrodnicz¹ osobliwoœci¹ by³a dwurzêdowa aleja sosnowa z³o¿ona z 10 egzemplarzy
sosny pospolitej. Wœród nich mo¿na by³o podziwiaæ sosnê o obwodzie 235 cm – jedn¹ z najgrubszych przedstawicielek tego gatunku w Rybnickiem. Drzewo to liczy³o ponad 150 lat.
Sosna zosta³a wyciêta w roku 1994, kiedy by³a
ju¿ niemal ca³kowicie sucha. Z interesuj¹cej alei
pozosta³y do dziœ trzy sosny i... zapis w miejscowej kronice.
Czêsto kres ¿yciu sêdziwego drzewa k³adzie
niszcz¹cy ¿ywio³. Tak by³o w przypadku pomnikowej lipy drobnolistnej rosn¹cej w oddziale
leœnym 266d na terenie rezerwatu przyrody
„£ê¿czok” ko³o Raciborza. Drzewo to mia³o
pieñ osobliwie wygiêty na kszta³t pochylonej
litery S. Na wysokoœci 1,5 m pieñ zgina³ siê
niemal pod k¹tem 90° i na odcinku oko³o 5 m
mia³ przebieg prawie równoleg³y do pod³o¿a, po
czym ³agodnie wznosi³ siê ku górze, nie osi¹gaj¹c jednak pozycji pionowej. Drzewo to mo¿na by³o ogl¹daæ jeszcze w czerwcu 1992 r. Prawdopodobnie kilka miesiêcy póŸniej wygiêty i nie
podparty wspornikami pieñ z³ama³ siê pod ciê¿arem korony. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e
Odziomek olbrzymiej topoli kanadyjskiej w Be³ku (2001)
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przyczyni³a siê do tego jedna z ówczesnych letnich burz. W bliskim s¹siedztwie pozosta³a znacznie m³odsza lipa z podobnie ukszta³towanym
pniem.
Wiatr by³ przyczyn¹ z³amania okaza³ej wierzby bia³ej w odmianie p³acz¹cej, która ros³a
w parku dworskim w Gardawicach w gminie
Orzesze. Licz¹ce ponad 400 cm w obwodzie
drzewo uleg³o ¿ywio³owi w roku 1999. Do dziœ
pozosta³y tam jeszcze dwie inne okaza³e wierzby o wyraŸnie pogarszaj¹cej siê kondycji zdrowotnej.
Ozdob¹ wioski £¹cza ko³o Rudziñca by³ znany zabytek drewnianego budownictwa sakralnego – póŸnogotycki koœció³ filialny p.w. Narodzenia NMP zbudowany w konstrukcji zrêbowej przed rokiem 1490. Obok œwi¹tyni ros³o
kilka okaza³ych drzew, w tym lipa drobnolistna
o obwodzie 325 cm. W 1994 roku koœció³ek
sp³on¹³, a niszczycielski ogieñ strawi³ tak¿e rosn¹c¹ tu¿ obok star¹ lipê.
W Palowicach zachowa³ siê interesuj¹cy
park dworski w centrum wsi. W drzewostanie
wyró¿nia³y siê dwie lipy drobnolistne. Do dnia
dzisiejszego przetrwa³a ju¿ tylko jedna z nich,
rosn¹ca w centralnej czêœci parku. Drzewo rosn¹ce przed fasad¹ g³ówn¹ dworu w drugiej
po³owie lat 90. zosta³o wywrócone przez wiatr.
Fragmenty olbrzymiego pnia, które wykorzystano na donice kwiatowe, do dziœ mo¿na ogl¹daæ przy drodze dojazdowej do parku.
Na otwartej przestrzeni pól miêdzy Stanowicami a Przegêdz¹ charakterystycznym elementem krajobrazu do lat 80. by³a samotna, stara
lipa drobnolistna rosn¹ca przy polnej drodze.
Z drzewem tym zwi¹zane by³o ludowe podanie
o ukrytych w ziemi skarbach. Jak wieœæ gminna
niesie, lipa ta nie cieszy³a siê szacunkiem w³aœcicieli s¹siaduj¹cych z ni¹ pól uprawnych, którzy
w trosce o swoje plony starali siê skróciæ ¿ycie
drzewa. Lipê kilkakrotnie podcinano i podpalano.
Mieszkañcy Stanowic wspominaj¹, ¿e ostatnie
podpalenie w latach 80. zamieni³o drzewo w p³on¹c¹ pochodniê. Ogieñ rozpalony we wnêtrzu
wypróchnia³ego odziomka szybko przedosta³
siê do wy¿szych partii drzewa. Mimo interwencji stra¿y po¿arnej drzewa nie uda³o siê uratowaæ. O starej lipie przypominaj¹ ju¿ tylko zarastaj¹ce traw¹ resztki odziomka tkwi¹cego
w ziemi na poboczu drogi.
W Parku Zwierzyniec w Pszczynie znajduje
siê miejsce zwane „Trzy Dêby”. Cieszy siê ono
szczególnym szacunkiem wynikaj¹cym z tradycji dziejowej i narodowej pamiêci. Tam w³aœnie,
w cieniu trzech dorodnych dêbów 16 sierpnia

1919 r. powstañcy œl¹scy z terenu powiatu
pszczyñskiego z³o¿yli przysiêgê na wiernoœæ OjczyŸnie przed wyruszeniem na front pierwszego
powstania œl¹skiego. Dziœ znajduje siê tam kamienny obelisk upamiêtniaj¹cy te historyczne
chwile. Dêby zyska³y miano „Trzech Dêbów”
i status pomników przyrody. By³y wymieniane
w literaturze przyrodniczej i krajoznawczej.
Czas jednak zrobi³ swoje. Jeszcze w pocz¹tkach
lat 90. mo¿na by³o ogl¹daæ pozosta³oœci tych
„powstañczych” drzew w postaci trzech potê¿nych odziomków oko³o dwumetrowej wysokoœci, z których dwa zabezpieczone by³y
drewnianymi daszkami. Do dziœ przetrwa³ ju¿
tylko jeden martwy, okorowany odziomek
o obwodzie 374 cm.
Mieszkañcy Katowic pamiêtaj¹ zapewne samotn¹ gruszê rosn¹c¹ do niedawna na wysepce
na ul. Poniatowskiego, przy skrzy¿owaniu z ul.
Koœciuszki. Drzewo to wyros³o prawdopodobnie na dawnej polnej miedzy na d³ugo przed
nadaniem Katowicom praw miejskich w 1865 r.
Wiek gruszy oceniano na oko³o 200 lat. Od
1954 r. drzewo to by³o pomnikiem przyrody.
Niestety, systematyczne poszerzanie jezdni kosztem wysepki doprowadzi³o do pogorszenia kondycji zdrowotnej drzewa, a w konsekwencji do
jego szybkiego zamierania w latach 1993-1995.
Usychaj¹ce drzewo, atakowane przez ¿ó³ciaka siarkowego stwarza³o zagro¿enie dla u¿ytkowników
drogi. W marcu 1996 r., po uprzednim uchyleniu ochrony prawnej, sêdziwa grusza pospolita
zosta³a wyciêta. (zob. Przyroda Górnego Œl¹ska
Nr 11/1998:13).
W wiosce ¯ernica w gminie Pilchowice jeszcze kilka lat temu ros³a olbrzymia wierzba
krucha. Imponuj¹cy obwód pierœnicowy wynosz¹cy 580 cm stawia³ j¹ w szeregu najokazalszych wierzb w kraju. Drzewo ros³o nad brzegiem zasypanego stawu dworskiego, w pobli¿u
drogi do Smolnicy. W 1997 r. jeden z trzech
g³ównych pni wyrastaj¹cych z grubego odziomka na wysokoœci 2 m zosta³ z³amany przez wiatr.
Uszkodzenie to zeszpeci³o drzewo i nadwyrê¿y³o jego i tak nie najlepsz¹ kondycjê zdrowotn¹. Krótko potem drzewo zosta³o œciête. Nie
uda³o siê precyzyjnie ustaliæ, kiedy nast¹pi³o
usuniêcie wierzby, poniewa¿ w Urzêdzie Gmi„Trzy Dêby” w Parku Zwierzyniec w Pszczynie (1993)
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ny w Pilchowicach nie wydawano decyzji
administracyjnej zezwalaj¹cej na wyciêcie
tego drzewa (sic!). Obecnie mo¿na zobaczyæ ju¿ tylko sam odziomek.
W tej samej gminie w wiosce Wilcza na
terenie gospodarstwa rolnego przy ul. K.
Miarki mo¿na podziwiaæ potê¿ny pieñ
martwego dêbu o obwodzie 519 cm. D¹b
ten nale¿a³ do znanych drzew w okolicy,
bowiem na jego wierzcho³ku osadzone
by³o widoczne z daleka gniazdo bociana
bia³ego. Drzewo to obumar³o na pocz¹tku
minionego dziesiêciolecia. W nastêpstwie
obumarcia dêbu, na mocy rozporz¹dzenia
nr 24 Wojewody Katowickiego z dnia 28
lutego 1994 r., zosta³a uchylona ochrona
prawna pomnika przyrody. W³aœciciel
gospodarstwa uzyska³ wprawdzie decyzjê
administracyjn¹ na usuniêcie dêbu, ale nie
skorzysta³ z niej. Drzewo pozostawiono,
dokonuj¹c jedynie obciêcia martwych konarów i usuwaj¹c czêœæ pnia. Na skróconym do po³owy wysokoœci dêbie jesieni¹
2000 r. zainstalowano platformê z gniazdem bocianim.
Nadzwyczajnych rozmiarów topole
kanadyjskie ros³y w Be³ku w gminie Czerwionka-Leszczyny. Drzewa o obwodach
652 cm i 550 cm zwraca³y uwagê
mieszkañców.Wiêksza z topoli by³a zarazem najgrubszym drzewem gminy. Stan zdrowotny
drzew szybko pogarsza³ siê w ostatniej dekadzie
XX wieku. Mniejsza topola mia³a otwarte
wypróchnienie w odziomku, szcz¹tkow¹ koronê
i objêty martwic¹ g³ówny pieñ. W pocz¹tkach
marca 2000 r. runê³a odnoga pnia tej topoli.
Pozosta³a czêœæ drzewa ze wzglêdu na stwa-
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usuniêcie. Opisane topole nie by³y pomnikami przyrody.
Pod koniec lat 90. wyciêto tak¿e
sêdziw¹ robiniê bia³¹ w wiosce Smolnica
w gminie Soœnicowice. Drzewo to ros³o
na miejscowym cmentarzu tu¿ obok
drewnianej kaplicy œw. Bart³omieja
wzniesionej przed 1603 r. Robinia ta
osi¹gnê³a rzadko notowany obwód 438
cm. Do dziœ pozosta³y w ziemi resztki
odziomka.
Przyk³ady drzew, które w XX wieku
znik³y z krajobrazu Górnego Œl¹ska
mo¿na mno¿yæ. Wskaza³em jedynie te
najbardziej znane egzemplarze z terenu
kilku powiatów. Nie wszystkie z usuniêtych drzew mia³y jak¹kolwiek dokumentacjê opisow¹, fotograficzn¹ czy biometryczn¹, sporz¹dzon¹ przez przyrodników.
O niektórych drzewach wiemy dziœ tylko
dlatego, ¿e przetrwa³y w ludzkiej pamiêci,
w opisach zawartych w kronikach parafialnych b¹dŸ w podaniach ludowych. ród³a
te nale¿y braæ pod uwagê dokumentuj¹c
tak historyczny, jak i wspó³czesny stan
zachowania œrodowiska przyrodniczego
naszego regionu.

D¹b szypu³kowy w Wilczy (1997)

rzane zagro¿enie zosta³a wyciêta krótko po
tym zdarzeniu. Wiêksza topola mia³a koronê
opanowan¹ przez bujnie rosn¹ce krzewy
jemio³y. Postêpuj¹ce usychanie drzewa w znacznej mierze powodowane by³o jego zaawansowanym wiekiem. Na przedwioœniu 2001
roku topola ta zosta³a wyciêta na podstawie
decyzji administracyjnej zezwalaj¹cej na jej
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