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POM NIK I PRZYRO DY W  LEDNICKIM  PARKU KRAJO BRA ZO W YM

Lednicki Park Krajobrazowy pow ołany do istnienia w maju 1988 roku, m a niską 
lesistość w porównaniu do innych parków krajobrazowych: zaledwie 10% jego po
wierzchni to lasy. Osadnictwo zapoczątkow ane na terenach wokół Jeziora Lednickiego 
jeszcze w neolicie i trw ające tu przez stulecia doprowadziło do odlesienia terenu. N a 
przeważającej części obszaru Parku dom inują pola uprawne i łąki; tow arzyszą im 
nieliczne zadrzewienia, które m ożna napotkać w zdłuż brzegów  jezior i cieków  w od
nych, przy drogach, na granicach pól. W dalszym  ciągu utrzym uje się tendencja do 
usuw ania drzew i krzewów dla poszerzenia areału upraw.

Drzewa i krzewy w otwartym  krajobrazie chroni się ograniczając ich wycinkę 
zgodnie z przepisam i wynikającym i z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. 
N ajcenniejsze, najdorodniejsze z nich otacza się opieką i uhonorowywuje przez nadanie 
im statusu „pom nika przyrody” .(Ustawa o ochronie przyrody).

W  m om encie powołania Lednickiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z rejestrem 
W ojewódzkiego Konserwatora Przyrody, na jego obszarze znajdowały się dwa pomniki 
przyrody —  drzew a rosnące w parku podworskim we wsi G łębokie (gm. Kiszkowo). 
Były to:

• lipa drobnolistna o obw odzie pnia 410 cm,
• dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520 cm  (D ecyzja Urzędu W ojewódzkiego z dnia 

29.12.83 r., Dz. Urz. nr 2 z dnia 15.08.89 r.).
Drzewa te zostały wytypowane na pom niki przez U rząd Gminy w Kiszkowie.
W 1991 roku, z inicjatywy Inspektora ds. O chrony Środow iska Urzędu Gminy 

w Kłecku w wojew ódzkim  rejestrze pom ników przyrody (Rozporządzenie W ojewody 
Poznańskiego nr 3/91, Dz. Urz. Nr 2 z dnia 25. Kwietnia 1991 r.) znalazły się drzew a 
rosnące na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego we wsiach W aliszew o i Dzieć- 
miarki (gm. Kłecko). Są to:

• lipa drobnolistna o obw odzie 329 cm, rosnąca przy drewnianym  kościele p.w. 
św. Katarzyny w W aliszewie (ryc. 1.),

oraz drzew a z zabytkowego parku podw orskiego w Dziećmiarkach:
• lipa szerokolistna, obwód pnia 415 cm,
• lipa szerokolistna, obwód pnia 318 cm (pom nik „podw ójny”),
• jesion w yniosły, obwód pnia 314 cm,
• jesion wyniosły, obwód pnia 315 cm,
• jesion  w yniosły, obwód pnia 314 cm  (pom nik „potrójny”),
• w iąz szypułkowy, obwód pnia 351 cm (ryc. 2.),
• lipa drobnolistna, obwód pnia 312 cm.
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To samo rozporządzenie W ojewody Poznańskiego uznało za pomniki kolejne drze
w a rosnące w parku zabytkowym  w Głębokiem  (gm. Kiszkowo). Są to:

• lipa szerokolistna w zachodniej części parku; obwód 310 cm,
• jesion  wyniosły w zachodniej części parku; obwód 355 cm,
• dąb szypułkowy w południowo —  zachodniej części parku; obwód 320 cm,
• jesiony wyniosłe w zachodniej części parku; obwody 310, 315 i 320 cm.

W grudniu 1993 roku G m ina K iszkow o uchw alą Rady Gm iny pow ołała kolejne 
pom niki przyrody —  drzewa, z których 8 rośnie we wsi Sław no na obszarze Led
nickiego Parku Krajobrazowego. W  roku 1997 dzięki staraniom  Parku zostały one 
wpisane do w ojew ódzkiego rejestru pom ników  przyrody (Rozporządzenie W ojew o
dy Poznańskiego Nr 1/97 z dnia 6. lutego 1997r, Dz.Urz. nr 3 z dnia 17. Lutego 
1997 r.).

Są to dwie topole białe rosnące w Sławnie po dwóch stronach drogi Kiszkowo- 
Gniezno:

• „W iktoria” o obwodzie pnia 465 cm,
• „Teresa” o obw odzie pnia 495 cm
oraz drzewa rosnące na cm entarzu parafii rzymsko-katolickiej w Sławnie:
• buk pospolity „ Jó ze f’ (przy bram ie cm entarza), obwód pnia 465 cm, (ryc. 3.)
• buk pospolity „M ieczysław ”(przy głównej alejce), obwód pnia 304 cm,
• topola biała „Irena” , obwód pnia 472 cm,
• dąb szypułkowy „Stanisław”, obwód pnia 430 cm,
• topola biała (przy kaplicy cm entarnej), obwód pnia 330 cm,
• topola biała (na praw o od wejścia, u podnóża wzgórza cm entarnego), obwód 

pnia 418 cm.

N adane drzewom  imiona pochodzą od członków  rodziny Chełm ickich, pochow a
nych w podziem iach kaplicy cmentarnej , dawnych właścicieli okolicznych dóbr.

Od początku lat dziewięćdziesiątych trw ała penetracja terenu Lednickiego Parku 
Krajobrazowego prowadzona przez jego pracowników wspomaganych przez inspekto
rów ds. ochrony środowiska gmin: Kiszkowo i Kiecko, m ająca na celu min. wstępne 
rozpoznanie zasobów  przyrodniczych Parku. W jej wyniku udaio się znaleźć wiele 
cennych drzew zasługujących na miano pom nika przyrody. W ytypowane okazy zostały 
pom ierzone i w latach 1995 i 1996 poddane zabiegom  konserwacyjnym , przeprow a
dzonym  przez zespół chirurgów drzew. Zgodnie z dokum entacją dostarczoną przez 
nas W ojewódzkiem u Konserwatorowi Przyrody rozporządzeniem  W ojewody Poznań
skiego nr 1/97 z dnia 6. Lutego 1997 r. za nowe pom niki przyrody na obszarze Led
nickiego Parku Krajobrazowego uznano następujące drzewa:

• dąb szypułkowy „Otton III” , obwód 350 cm; rośnie w lesie przy dukcie poprze
cznym  do brukowanej drogi Im iołki-K am ionek (gm. Kiszkowo); nosi im ię cesarza 
niem ieckiego —  pierw szego w ładcy europejskiego, który uznał Bolesław a Chro
brego za króla Polski; w 1000 roku pielgrzym ował do grobu św. W ojciecha 
w Gnieźnie,

• dąb szypułkowy „Św. W ojciech”, obwód 350 cm  (gm. Kiszkowo); rośnie w lesie 
przy dukcie leśnym w pobliżu granicy gmin Kiszkowo i Kłecko; imię nadano dla



Ryc. 1. Lipa drobnolistna 
przy kościele 
w Waliszewie 
Abb. 1. Kleinblättrige 
Linde bei der Kirche in 
Waliszewo

Ryc. 2. Wiąz szypulkowy 
w parku w Dziećmiarkach 

Abb. 2. Flatter-Ulme im 
Park w Dziećmiarki

Ryc. 3. Buk pospolity 
„Józef’ przy bramie 
cmentarza w Stawnie 
Abb. 3. Rotbuche "Józef" 
beim Friedhofstor 
in Sławno



Ryc. 4. Pień dębu 
szypulkowego „Chrobry” 
przy drodze Imiołki
- Kamionek
Abb. 4. Stamm der 
Stieleiche "Chrobry" 
bei der Straße Imiołki
- Kamionek

Ryc. 6. Dąb szypułkowy 
„Kazimierz Odnowiciel”  

droga Imiołki - Kamionek 
Abb. 6. Stieleiche 

"Kazimierz Odnowicie]". 
Straße Imiołki - Kamionek

Ryc. 7. Topola biała 
w Imiołkach 
Abb. 7. Silberpappel 
in Imiołki
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uczczenia św. W ojciecha (956 -  997), pierwszego polskiego świętego, m ęczenni
ka, (którego szczątki spoczywają w pobliskim Gnieźnie) w 1000-lecie Jego śmierci,

• dąb szypułkowy „Edward” , obwód 310 cm; rośnie w lesie w pobliżu południo
wego brzegu Jeziora Linie (gm. Kiecko); im ię nadano dla uhonorowania hr. 
Edw arda Raczyńskiego (1 7 8 6 -  1845), kolekcjonera, m ecenasa sztuki i działacza 
społecznego, niezwykle zasłużonego dla W ielkopolski i Poznania, odkrywcy ruin 
wczesnopiastow skiej budowli na Ostrowie Lednickim,

• dąb szypułkowy „Jordan”, obwód 340 cm ; rośnie w lesie przy starej, brukowanej 
drodze łączącej dawne folwarki Im iołki i Kamionek (gm. Kiszkowo); im ię nadano 
dla uczczenia pierw szego biskupa Polski Jordana (? —  982 lub 984),

• dąb szypułkowy „M ieszko I” , obwód 310 cm; rośnie w lesie przy brukowanej 
drodze Im iołki —  Kam ionek (gm. Kiszkowo); im ię nadano dla uhonorowania 
księcia M ieszka I-go (? —  992), pierw szego historycznego przedstaw iciela dy
nastii Piastów, twórcy Państw a Polskiego, który w 966 roku przyj ąi chrzest,

• dąb szypułkowy „C zcibór” , obwód 310 cm; rośnie w lesie przy drodze Imioiki 
—  Kam ionek (gm. Kiszkowo); im ię nadano dla uhonorow ania księcia polskiego 
Czcibora, brata M ieszka I-go, który w bitw ie pod Cedynią (972 r.) na czele 
odwodów w ojsk polskich zwyciężył m argrabiego Hodona,

• dąb szypułkowy „Bolesław Chrobry” , obwód 435 cm, najokazalszy z dębów 
rosnących przy drodze Imiołki —  Kamionek (gm. Kiszkowo); im ię nadano dla 
uhonorow ania pierw szego króla polskiego Bolesław a Chrobrego (967 -  1025), 
syna M ieszka I-go i Dobrawy, twórcy potęgi wczsnofeudalnego Państw a Pol
skiego, (ryc. 4 i 5)

• dąb szypułkowy .M ieszko  II” , obwód 335 cm; rośnie w lesie przy drodze Imioł- 
ki-K am ionek (gm. Kiszkowo); im ię nadano dla uhonorow ania M ieszka II Lam
berta ( 9 9 0 -  1034), króla polskiego (1025 -  1033), drugiego syna Bolesław a Chro
brego, ożenionego z Rychezą, siostrzenicą Ottona III-go,

• dąb szypułkowy „K azim ierz O dnow iciel” , obwód 425 cm; rośnie przy drodze 
Im iołki-K am ionek (gm. Kiszkowo); imię nadano dla uhonorow ania księcia pol
skiego K azim ierza I-go Odnow iciela ( 1 0 1 6 -  1058), syna M ieszka Ii-go i Ry- 
chezy, który odbudow ał po śm ierci M ieszka Ii-go i najeździe Brzetysława cze
skiego państwo polskie, (ryc. 6.)

• świerk pospolity „Albin” , obwód 345 cm; rośnie w lesie w pobliżu południow ego 
brzegu Jeziora Linie (gm. Kłecko); im ię nadano dla uhonorowania hrabiego Al
bina W ęsierskiego (1812 -  1875) w łaściciela pobliskiej posiadłości ziem skiej Za
krzewo, odznaczonego złotym krzyżem  Virtuti M ilitari uczestnika pow stania li
stopadowego, który w 1856 roku z pobudek patriotycznych wykupił Ostrów 
Lednicki dla zabezpieczenia reliktów  budowli piastow skich przed zniszczeniem  
i był pierwszym  badaczem  wyspy,

• topolę biaią, obwód 450 cm ; rośnie przy drodze we wsi Im ioiki (gm. Kiszkowo), 
(ryc.7.)

• gruszę pospolitą, obwód 253 cm; rośnie na zboczu na wschodnim  brzegu Jeziora 
Linie (gm. Kłecko),

• sosnę czam ą, obwód 220 cm; rośnie w pobliżu cieku wodnego przechodzącego 
pod drogą asfaltow ą W aliszew o-D ziećm iarki (gm. Kłecko), (ryc. 8.)
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• trzmielinę pospolitą, obwód 82 cm; rośnie na zboczu, na wschodnim brzegu 
Jeziora Linie.

Łącznie do roku 1997 na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego zarejestro
wano 33 pomniki przyrody (w tym trzy zbiorowe). Jest to 38 drzew i jeden krzew.

Maria Chojnacka

Ryc. 5. Pień dębu szypulkow ego „C hrobry” przy Ryc. 8. Sosna czarna
drodze Imiołki —  K am ionek Abb. 8. Schwarzkiefer

Abb. 5. Stamm  der Stieleiche „Chrobry” bei der 
Straße Imiołki —  Kamionek


