
Legenda:

     drzewa pomnikowe

     inne znakomite okazy

     ulice

    tereny zielone

Drzewa na szlaku:

1. Dwa cypryśniki błotne
2. Buk zwyczajny ‘Purpurea’, 
dąb szypułkowy, 
kasztanowiec biały
3. Platan klonolistny
4. Cis pospolity (żeński)
5. Platan klonolistny
6. Dąb szypułkowy „Dąb 
Zbigniew Czarnuch”
7. Tu rosły topole kanadyjskie 
8. Grab pospolity
9. Dąb szypułkowy
10. Dąb węgierski, 
„Dąb Lubuszan”
11. Jesion wyniosły
12. Miłorząb dwuklapowy
13. Kasztanowiec czerwony
14. Platan klonolistny, dąb 
szypułkowy, kasztanowiec 
czerwony
15. Buk zwyczajny ‘Purpurea’
16. Bluszcz pospolity (pnącze)
17. Cis pospolity (żeński)

Przyjrzyj się, rozpoznaj, dopasuj! 

Wokół mapy znajdują się liście. Do których 
drzew należą? Podczas spaceru przyjrzyj 
się dokładnie napotkanym okazom. Następnie 
wpisz w okrągłe pola umieszczone przy rysun-
kach liści numery drzew, z których pochodzą!  



Zielone Szlaki. Odkrywaj miasto z Lubuskim 
Teatrem | Szlak Drzew. Drzewa pomnikowe 
i inne znakomite okazy  

O tym, jak wspaniałe drzewa rosną w centrum 
Zielonej Góry, możecie się przekonać podążając 
szlakiem, który przygotował dr Sebastian 
Pilichowski. Przewodnik wybrał okazy rosnące 
w części Śródmieścia, które zasługują na szcze-
gólną uwagę. Na szlaku spotkacie drzewa o statu-
sie pomnika przyrody (najczęściej zostają nimi 
wiekowe, okazałe egzemplarze, unikalne przyrod-
niczo lub kulturowo) oraz inne o pokaźnych 
rozmiarach. Znajdziecie też jedyny pomnikowy 
bluszcz pospolity na terenie miasta! Was również 
zachęcamy do szukania wspaniałych miejskich 
drzew. Może stworzycie własne alternatywne 
szlaki? 

Poznaj swoje drzewo! 

Jak się miewa? Czy może swobodnie oddychać 
i pobierać wodę? Robi to przez powierzchnię 
biologicznie czynną (czyli pokrytą roślinnością), 
której rozmiary powinny odpowiadać co najmniej 
szerokości korony drzewa. Aby pomóc drzewu, 
gdy powierzchnia ta jest np. zabetonowana lub 
przykryta płytą chodnikową, możesz zgłosić się 
do właściwego departamentu ds. ochrony przyro-
dy gminy lub miasta.

Zmierz wysokość

Tu będzie potrzebna pomoc drugiej osoby. Upew-
nij się, jaki jest jej wzrost. Poproś, by stanęła przy 
drzewie, a ty się oddal na znaczną odległość. 
Teraz oszacuj, ile razy osoba zmieści się na wyso-
kości drzewa. Pomnóż jej wzrost przez wyliczoną 
wielokrotność: w ten sposób otrzymasz przybliżo-

ną wysokość drzewa. A teraz zamieńcie się 
rolami.  

Sprawdź obwód pnia

Obwód pnia drzewa mierzy się na wysokości 130 
cm nad poziomem gruntu. Wprowadzono tabelę, 
która podaje, jaką minimalną objętość musi mieć 
dany gatunek, by kwalifikować się jako pom-
nik przyrody, choć to nie jedyne kryterium, dzięki 
któremu można objąć drzewo takim statusem! 
Ile twojemu drzewu brakuje centymetrów, by 
zostać pomnikiem przyrody? 

Nadaj mu imię!

Istnieje zwyczaj nadawania imion drzewom, 
najczęściej w sytuacji gdy przyjmowane są do 
rejestru pomników przyrody. W ten sposób 
wyraża się szacunek do nich i zwraca uwagę na 
ich wagę. Są to często imiona słynnych osób 
bezpośrednio związanych z miejscem, w którym 
drzewa rosną (na Szlaku Drzew spotkacie m.in. 

„Dąb Zbigniew Czarnuch”). Nic nie szkodzi, jeśli 
wasz obiekt nie jest drzewem pomnikowym. 
Wszystkie drzewa w mieście w dobie zmian 
klimatu są na wagę złota! To fabryki tlenu, pochła-
niacze zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, które 
dają cień, obniżają temperaturę poprzez parowa-
nie wody z liści, a także stanowią dom, miejsce 
rozmnażania i źródło pokarmu dla niezliczonych 
organizmów żywych!
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-------------------------------------------------------
Ta mapa została zaprojektowana w sposób poz-
walający na zużycie jak najmniejszej ilości tuszu 
podczas druku. Graj z nami w zielone i oszczę-
dzaj także papier! Drukuj dwustronnie i tylko tyle, 
ile naprawdę potrzeba.
-------------------------------------------------------
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