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LAS
Las – w odróżnieniu od parku – nie jest przypadkowym zbiorowiskiem drzew dobranych pod
kątem walorów estetycznych. Ten zestrojony ze
sobą zespół żywych organizmów tworzy wielopiętrową strukturę, poczynając od drzew o wysokich koronach, przez piętra podszytu, gdzie znajdują się drzewa niższe lub młode podrosty, piętro
niskich krzewów, warstwę runa aż po korzenie i
współpracujące z nimi saprobionty, czyli bakterie
i grzyby powodujące rozkład martwych roślin i
zwierząt.
Próba odtworzenia lasów staje się zatem przedsięwzięciem znacznie trudniejszym niż samo tylko posadzenie drzew, zwłaszcza że na dawnych
terenach rolnych brakuje naturalnych „grup
wsparcia” w glebie oraz w niższych piętrach, które chronią wilgoć. Z tego względu w tworzenie
pasów leśnych na terenie parku Tysiąclecia zaangażowane są również nadleśnictwa podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych a także
wolontariusze zainteresowani monitorowaniem
całego procesu
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Część leśna parku, nazywana też
Lasem Tysiąclecia (pow. 47,4 ha),
została posadzona na lewym brzegu Ślęzy w ramach programu Face
(1993-1995), przy współudziale Bredy – holenderskiego miasta partnerskiego Wrocławia. Uzupełniając
braki zieleni w rejonie zachodnich
osiedli mieszkalnych zalesiono
wówczas także teren przy ul. Kosmonautów (pow. 100 ha), co za-
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czyna przynosić skumulowane
pozytywne efekty. Ze względu na
przewagę gatunków liściastych, które lepiej sobie radzą w warunkach
miejskich, drzewostan w parku Tysiąclecia może być formalnie uznany za las. Jego zadaniem jest poprawa warunków klimatycznych oraz
ochrona osiedla Nowy Dwór przed
hałasem i spalinami z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Rosnąc

na oczach mieszkańców szybko zyskał grono sympatyków, którzy tu
regularnie spacerują lub biegają po
leśnych ścieżkach. Największym
zainteresowaniem cieszy się trasa
biegowa wzdłuż Ślęzy oraz polana
przy ujściu strumienia Kasina, gdzie
z funduszu WBO 2014 zbudowano
siłownię terenową.

Część rekreacyjna parku powstaje
na prawym brzegu Ślęzy jako przestrzeń publiczna, która łączy cele
społeczne i przyrodnicze z bogatą
treścią symboliczną. Jej pomnikowy
charakter wiąże się z obchodami tysiąclecia miasta w roku 2000 i jest
swego rodzaju opowieścią o historii
Wrocławia, w której ważną rolę pełnią równoległe pasy leśne X wieków
oraz przecinający je parów dawnego starorzecza, zwany Meandrem.
Lasy, rozmieszczone jak skrzydła po
dwóch stronach centralnego Forum,

przypominają ptaka w locie. Na zakończeniu południowego skrzydła
(wiek X) mieści się Polana Festynowa ze wzgórzem widokowym.
Skrzydło północne (wiek XX) graniczy z Polaną Spotkań i wejściową
kolumnadą z brzóz od ulicy Sukielickiej. Tutaj też mieszczą się tereny
sportowe z zapleczem obsługującym
również tereny zieleni. Centralne
wejście zaplanowano na przedłużeniu Forum, na głównej osi dojścia od
osiedla Nowy Dwór. Wzdłuż całego
założenia prowadzi dębowa Aleja

Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie
ma się znaleźć ścieżka rowerowa
oraz odpowiednio wyposażony ciąg
pieszy. Proces powstawania parku
zaczął się właśnie od posadzenia
Alei jesienią 2013 roku i od tego czasu odbywa się przy stałym udziale
mieszkańców, którzy posadzili tu
większość drzew i ani przez chwilę
nie zostali pozbawieni możliwości
korzystania z tego terenu.
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PAS
BUCZYNY

Południowe skrzydło lasów rozpoczyna żyzna buczyna, wzorowana
na lasach ze szczytowych partii masywu Ślęży i regla dolnego Sudetów.
Dominuje to buk pospolity (Fagus
sylvatica) z domieszką świerka (Picea abies), które należą do gatunków
najbardziej skutecznych w zakresie
pochłaniania (sekwestracji) dwutlenku węgla. Ponadto mają duże
znaczenie terapeutyczne, ponieważ
buk jest „lekarzem” drzewostanów
leśnych i podobnie jak świerk wydziela bakteriobójcze fitoncydy. Do
właściwości świerka należy korzystna, czyli ujemna jonizacja powietrza.
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W pobliżu starorzecza posadzono
domieszkową grupę jesionów (Fraxinus excelsior) oraz jarząbów (Sorbus aucuparia) zwanych popularnie
jarzębiną. Sąsiadują one z dwoma
zastanymi dębami szypułkowymi
(Quercus robur), dedykowanymi Bolesławowi Chrobremu i biskupowi
Janowi. Na granicy z Polaną Festynową znaleźć można klony polne
(Acer campestre) - typowe dla strefy
przejściowej (ekotonowej) między lasem a terenami upraw. Jest też niewielka domieszka klonów jaworów
(Acer pseudoplatanus).

wiek

XI
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Drugi pas buczyny został mniej
zróżnicowany pod względem gatunkowym, ponieważ jego celem
jest zwrócenie uwagi na piękno lasów bukowych, jakie występują na
Dolnym Śląsku. Tworzy on kolejną
„wyspę fitoncydową” na terenie parku. Domieszki świerka (Picea abies)
i jawora (Acer pseudoplatanus) są
tu niewielkie, podobnie jak udział
zachowanych drzew istniejących,
głównie dębu (Quercus robur).

wiek
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PAS
DĄBROWY

Z buczyną sąsiaduje pas dąbrowy,
znanej z Wieżycy, Raduni, Wzgórz
Kiełczyńskich i Oleszeńskich. Dominują w niej dęby szypułkowe (Quercus robur) i bezszypułkowe (Quercus
petraea) z udziałem buka (Fagus sylvatica) oraz sosny pospolitej (Pinus
silvestris). Jest kolejny naturalny zestaw drzew o bardzo wysokich walorach klimatycznych ze względu na
sekwestrację CO2. Wprawdzie fitoncydy są wydzielane tylko przez buki,
sosny a także domieszkowo posadzone brzozy brodawkowe (Betula pendula) i omszone (Betula pubescens), to
jednak uzdrawiająca moc dębu jest

18

wysoko ceniona przez osoby zajmujące się energią drzew. W niższym
piętrze dąbrowy znaleźć można też
jarząb/jarzębinę (Sorbus aucuparia)
oraz czarny bez (Sambucus nigra).
Również i one wydzielają znaczną
ilość fitoncydów a czarny bez ponadto bardzo korzystnie jonizuje
powietrze. Ze względu na lecznicze
działanie kory, korzenia, kwiatów i
owoców zajmuje szczególne miejsce
w medycynie ludowej. Był też sadzony w pobliżu kompostników i na
skarju ogrodów, bo jego zapach odstrasza nornice.

wiek

XIII
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BREKINIOWY

Świetlista dąbrowa brekiniowa na
Bazaltowej Górze koło Paszowic i należy obecnie do unikatowych zbiorowisk leśnych. Dominują w niej dęby
bezszypułkowe i szypułkowe (Quercus petraea, Quercus robur) z niewielkim udziałem dębu omszonego
(Quercus pubescens), który znajduje
się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski jako gatunek wymierający. Gatunkiem towarzyszącym jest
jarząb brekinia (Sorbus torminalis) –

największy z jarzębów występujących na terenie Polski, rzadki i objęty
ochroną gatunkową. Jego sztywne
liście na wietrze wydają charakterystyczny dźwięk, co tłumaczy popularną nazwę jarząb „brzęk”. W pasie
zachowano zwartą grupę topoli białej, zwanej białodrzewem (Populus
alba), która należy do ekspansywnych gatunków pionierskich i w
przyszłości będzie wymagała stałej
kontroli i cięć sanitarnych.

wiek
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Grąd środkowoeuropejski jest najczęściej spotykanym typem lasów
polskich. Na Dolnym Śląsku występuje w rejonie Wału Trzebnickiego,
nizin śląskich, Pogórza i Przedgórza
Sudeckiego, gdzie pierwotnie zajmował niemal cały ten obszar. W
typowej postaci są to lasy grabowolipowo-dębowe, czasem jednolicie lipowe, z domieszką wielu innych gatunków. Pasy grądowe znajdują się
po obu stronach Forum, przy czym
pas południowy (położony obok
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dąbrowy) ma drzewostan bardziej
zróżnicowany. Obok grabów (Carpinus betulus) oraz dębów bezszypułkowych (Quercus petraea) pojawia
się tu lipa drobnolistna (Tilia cordata)
i szerokolistna (Tilia platyphyllos),
dwa gatunki dziko rosnące w Polsce
– miododajne, uznawane za bardzo
przyjazne dla człowieka. Domieszkowo występują tu klony: polny
(Acer campestre) i zwyczajny (Acer
platanoides), buki (Fagus sylvatica) i
sosny (Pinus sylvestris).

wiek

XV
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Pierwszy z pasów w północnym
skrzydle lasów reprezentuje stosunkowo rzadki typ grądów zdominowanych przez lipę (Tilia cordata, Tilia
platyphyllos), z mniejszym udziałem
grabu (Carpinus betulus) i domieszką
buka (Fagus sylvatica) z sosną (Pinus
sylvestris). Jest to kolejna „wyspa fitoncydowa”, której walory podnosi
przecinająca teren droga polna obsadzona czereśnią ptasią (Prunus
avium). Nawiązuje ona do lokalnej

tradycji obsadzanie dróg polnych
drzewami owocowymi. W tym przypadku owoce będą stanowiły głównie „ptasią stołówkę”, ponieważ zasoby leśne muszą służyć różnym
jego mieszkańcom. Na skraju z drogą
polną znalazła się również dzika jabłoń, płonka (Malus sylvestris), która
niegdyś dała początek całej gamie
szlachetnych odmian jabłoni, czyli
tzw. kultywarów.

XVI

24

25

PAS
GRĄDOWY

wiek

XVII

26

Las grądowy typowy dla dolin rzecznych pojawia się w wielu nizinnych
obszarach Dolnego Śląska, między
innymi wzdłuż brzegów Odry i Baryczy, gdzie tworzy ważne korytarze ekologiczne. Tutaj króluje grab
pospolity (Carpinus betulus) w towarzystwie dębu szypułkowego (Quercus robur) oraz lipy drobnolistnej
(Tilia cordata), ale mieszają się one
z gatunkami drzew nadwodnych –
wiązem szypułkowym, zwanym też
limakiem (Ulmus laevis) oraz olchą
czarną (Alnus glutinosa). Na obrzeżach lasu, w jego strefie ekotonowej
znaleźć można czereśnię (Prunus
avium). Zastępuje tutaj czeremchę
(Padus avium), nawiązując do poło-

żonej w pobliżu alei czereśniowej. Ze
względu na niewielką powierzchnię
zrezygnowano z innych gatunków
domieszkowych. W paru miejscach,
zwłaszcza wzdłuż meandrującego
pasa starorzecza, rozmieszczono
kłody martwego, rozkładającego się
drewna, potrzebnego dla właściwego funkcjonowania zbiorowiska
leśnego. Z uwagi na ochronę bioróżnorodności oraz zdrowotność
drzewostanów współcześnie zaleca
się, aby pozostawiać od 10-30 m3
murszejących gałęzi lub zwalonych
pni na 1 ha, co i tak stanowi do 30%
ilości spotykanych w naturalnym lesie.
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W miarę obniżania się terenu i coraz
większej obecności wody w glebie,
skład gatunkowy lasów się zmienia.
W paśmie reprezentującym wiek
pojawiają się drzewa charakterystyczne dla łęgowych lasów wiązowo–dębowo–jesionowych. Mogą one
występować w pobliżu grądów dolin
rzecznych, lecz wykazują większe
od nich zapotrzebowanie na wodę,
zwłaszcza na okresowe zalewanie
lub podtapianie. Na skutek melioracji stopniowo zanikają chociaż jeszcze pojawiają się w dorzeczu Odry,
np. w dolinie Dobrej. Zgodnie z nazwą, w drzewostanie dominuje wiąz

szypułkowy (Ulmus laevis) z wiązem
polnym (Ulmus minor), dębem szypułkowym (Quercus robur) oraz jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior). Wśród drzew domieszkowych
pojawia się olsza czarna (Alnus glutinosa) i wierzba krucha (Salix fragilis).
Wraz z jesionem grupują się głównie
wzdłuż wilgotnego meandra, podczas gdy klon polny (Acer campestre),
czeremcha (Prunus padus) oraz czereśnia (Prunus avium) zajmują stanowiska obrzeżne – w strefie ekotonowej. Wymagają sporego udziału
martwego drewna w siedlisku.
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W warunkach europejskich łęgi
tworzą jedne z najbogatszych siedlisk życia roślin i zwierząt i jako takie są porównywane do wilgotnych
lasów równikowych. Wiek XIX reprezentuje las łęgowy jesionowo-olszowy, jeden z dwóch typów lasów
łęgowych, jakie występują w Polsce. Pojawia się zwykle w płaskich
lekko zabagnionych dolinach rzek
(Łęgi nad Odrą) a także nad jeziorami. Niezależnie od gęstej warstwy
podszytu występują tu często polskie liany w postaci pnączy psianki słodkogórz (Solanum dulcamara),
kielisznika (Calystegia sepium) lub
chmielu zwyczajnego (Humulus Lupulus). Wśród drzew dominuje tu
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
wraz z olszą czarną (Alnus glutinosa) i szarą (Alnus incana). Wiąz polny
(Ulmus minor), wierzba krucha (Salix Fragilis) i brzoza omszona (Betula

pubescens) występują w mniejszych
ilościach, jako gatunki towarzyszące. Wzdłuż meandra znaleźć można
murszejące stare pnie jako hotele dla
owadów i innych organizmów żerujących w martwym drewnie. Są to
głównie roztocze i skoczogonki. W
kłodzie długości 10 m, zależnie od
gatunku drzewa oraz stopnia rozkładu można znaleźć od kilku milionów do kilkuset milionów tych mikrostawonogów. Pod korą znajdują
niezliczoną ilość dogodnych dla siebie mikrosiedlisk, gdzie nadgryzając
masę drzewną ułatwiają działalność
grzybom i bakteriom. W ten sposób
przyspieszają rozkład drewna i przyczyniają się do odnowienia gleby.
Wprowadzenie „zainfekowanych”
starych kłód do pasów leśnych ułatwia tym organizmom odtworzenie
warstwy próchnicznej w glebach
wyjałowionych przez rolnictwo.

31

PAS
ŁĘGOWY

wiek

XX

32

Najniżej położony las łęgowy topolowy z nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi charakterem przypomina
rosnący w sąsiedztwie łęg jesionowo-olszowy. Podobnie jak w Łęgach
nad Bystrzycą dominują tutaj wierzby i topole. Wzdłuż meandra rosną
tu niskie kępy wierzby trójpręcikowej (Salix triandra) i wierzby wiciowej (Salix viminalis) pod okapami wysokiej wierzby kruchej (Salix fragilis)
i najwyższej – wierzby białej (Salix
alba). Tej ostatniej dorównuje topola

biała (Populus alba), która w niczym
nie przypomina kolumnowych sylwetek topoli włoskiej. Ma dużą, kulistą koronę i piękną srebrzystą korę,
co tłumaczy jej popularną nazwę:
białodrzew. Centralnym elementem
tego pasma jest niewielki pagórek
rozcięty w jednym miejscu kamiennym gołoborzem. Zbocza są porośnięte lipami, które przeciwdziałają
erozji gleby, dlatego często porastają ściany parowów powyżej granicy
występowania łęgów.
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KOLEKCJA BRZÓZ
IMAGINE

Imagine to niewielki zagajnik z kolekcją brzóz, która ilustruje ideę jedności w zróżnicowaniu. Brzoza jest
najbardziej popularnym gatunkiem
wśród drzew liściastych występujących w polskich lasach. Kojarzy się z
młodością, wiosną i nadzieją, z białą
korą i wąskimi listkami. Nie jest to
jednak reguła, czego dowodzi kolekcja. Obejmuje ona 14 gatunków, jakie
występują w stanie naturalnym na
półkuli północnej. Z gatunków rodzimych posadzono tu brzozę omszoną
(Betula pubescens) w pasach najbliżej
położonych w stosunku do Polany
Spotkań. Obok niej rosną tu gatunki
euroazjatyckie, takie jak: brzoza szerokolistna (Betula platyphylla) Brzoza Ermana (Betula Ermanii), Brzoza
pożyteczna ‚Doorenbos’ (Betula utilis
‚Doorenbos’), Brzoza pożyteczna ssp
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Jacquemontii (Betula utilis ssp jacquemontii), Brzoza Maksymowicza (Betula maximowicziana) oraz Brzoza
biała chińska (Betula albosinensis).
Kolejny zespół tworzą odmiany północno-amerykańskie Brzoza cukrowa (Betula lenta), Brzoza nadrzeczna
(Betula nigra), Brzoza nadrzeczna
‚Black Star’ (Betula nigra ‚Black Star’),
Brzoza papierowa (Betula papyrifera
) i Brzoza żółta (Betula alleghaniensis
syn. Lutea) - jeden z podstawowych
gatunków lasotwórczych w Kanadzie. Trzecia grupa to gatunki karłowate występujące w Polsce jako
relikty polodowcowe: brzoza niska
(Betula humilis) oraz karłowa (Betula
nana) i (Betula nana ‚Golden Treasure’).
Poszczególne grupy zostały rozdzielone pasami z granitowych krawęż-

ników, które tworzą czytelne granice pomiędzy pasami a jednocześnie
mają znaczenie przeciwerozyjne.
Ze względu na małą powierzchnię
działki drugi z gatunków rodzimych
– brzoza brodawkowata (Betula pendula) – znajduje się w pasach strefy
wejściowej.

Kolekcja brzóz jest jedynym fragmentem parku, gdzie pojawiają się odmiany z różnych stron świata, a praktycznie półkuli północnej, które mogą
rosnąć w naszych warunkach. Są tu wyłącznie brzozy o różnych liściach,
pokrojach korony oraz kolorach kory.

„Imagine all the people living life in peace…”
(Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w pokoju…)

W czasie Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku kolekcja zakwitła plamami barwnych kartek
umieszczonych na gałęziach, gdzie
uczestnicy Dni w Parafiach wypisali dobre życzenia dla Wrocławian.
Nazwa nawiązuje do pieśni Johna
Lennona i jego wyobrażenia lepszej
przyszłości, w której każdy powinien
mieć swój udział.
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MIESZKAŃCY
LASU

40

pnie

rzeka

zarośla

urządzenia

podziemia

zbiorniki

Mieszkańcy lasu to zwierzęta na tyle
inteligentne, że potrafiły się przystosować do życia w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Umiejętnie kryją się przed
ludzkim wzrokiem a w razie przypadkowych spotkań szybko szukają schronienia wśród drzew. Można więc mówić
o harmonijnej kohabitacji z człowiekiem
ze strony saren, lisów, dzików, rzadziej
zajęcy, których obecność łatwiej stwierdzić po śladach nad rzeką niż z bezpośredniej obserwacji. Nad wodą żeruje
czapla siwa a pewnie niedługo będą się
tu mogły osiedlić ptaki z wyższego pię-

tra drzew: dzięcioły, jastrzębie, myszołowy, czy sowy. Problemem jest jednak
brak naturalnych drapieżników, takich
jak wilki, który przyczynia się do niekontrolowanego wzrostu ilości zwierząt. Pozbawione bezpiecznych przejść
oraz tras migracji stają się zarówno ofiarami, jak i przyczynami wypadków samochodowych, stąd też konieczny jest
pełen empatii nadzór nad funkcjonowaniem tego leśnego świata. Sprawują go
leśnicy zatrudnieni w Zarządzie Zieleni
Miejskiej.
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BRZOZA

BUK

DĄB

GRAB

wiek XIII, „Imagine”

wiek XI, XII

wiek XIII - XV

wiek XV - XVII

Drzewo o smukłej sylwetce i białym pniu,
najliczniej reprezentowany gatunek liściasty w polskich lasach. Pomimo kruchej budowy wykazuje niezwykłą odporność na
warunki środowiska, dlatego sadzi się je
jako gatunek pionierski w miejscach zdegradowanych. Uzdrawia nie tylko siedlisko, ale
też ludzi przebywających w jej otoczeniu.
Najstarsze w Polsce brzozy liczą około 3 metrów w obwodzie. W kalendarzu celtyckim
jest symbolem młodości.

Drzewo majestatyczne i niezwykłe. Posiada
silny masywny pień o srebrzystej korze. Rośnie w lasach lub zwartych drzewostanach
parkowych, a także na odsłoniętych polanach jako drzewo pomnikowe. Najgrubszy
w Polsce buk Dziadek rośnie w Przedborowie koło Ostrzeszowa i ma ponad 6,5 metra
w obwodzie. Drzewa te należą do gatunków
długowiecznych i wyjątkowo wydajnych
pod względem pochłaniania dwutlenku węgla. Leśnicy uważają je za „lekarzy lasu” a
amatorzy drzewoterapii obejmują ich pnie
w poszukiwaniu równowagi i regeneracji
sił. W kalendarzu celtyckim jest symbolem
intuicji.

Dąb to król lasu, niegdyś był czczony na terenie

Grab nazywany „żelaznym drzewem” ze
względu na niezwykłą twardość drewna.
Jest nieugięty, odporny i ma silne właściwości odkażające, co czyni go gatunkiem pożądanym zarówno w lasach, jak i w pobliżu
domów. Najgrubszy w Polsce grab pospolity rośnie w Ogrodzie Botanicznym UW w
Warszawie i ma pień o obwodzie powyżej
4,30 m. We Wrocławiu drzewa te zostały
użyte do obsadzenia wielkiej polany pamięci
poświęconej profesorom z osiedla Oporów,
które od czasów powojennych stanowi bardzo silną enklawę ludzi nauki. W kalendarzu celtycim jest symbolem wytrwałości.

Buk pospolity (Fagus sylvatica)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)

Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
Brzoza omszona (Betula pubescens)
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niemal całej Europy.

Na terenie Polski dąbrowy świetliste złożone z dębów z domieszką sosny uchodzą za
zespoły leśne o bardzo wysokiej bioróżnorodności. Dąb razem z lipą i grabem należy
do gatunków dominujących w lasach grądowych, najbardziej rozpowszechnionych
na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu występuje w licznych postaciach pomnikowych,
do których należą dęby Jana Dzierżonia,
Jana Stanki Oraz Dziadek, Nestor, Mieszko
I Przewodnik. W kalendarzu celtyckim jest
symbolem siły i mocy.

Grab pospolity (Carpinus betulus)
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JARZĄB

JESION

KLON

LIPA

wiek XI, XIII

wiek XI, XII

wiek XI

wiek

Niewysokie drzewko o delikatnej „kobiecej” budowie, ozdobnych białych kwiatach i
owocach w kształcie pięknych czerwonych
korali należy do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gatunków. Mimo kruchej
sylwetki posiada ogromna odporność na
warunki środowiska. Korale jarzębiny tracą
gorycz dopiero po przymrozkach i są zjadane przez ptaki w okresie, kiedy już trudno
im cokolwiek znaleźć. W kalendarzu celtyckim jest symbolem radości życia.

Drzewo majestatyczne i niezwykłe. Posiada
silny masywny pień o srebrzystej korze. Rośnie w lasach lub zwartych drzewostanach
parkowych, a także na odsłoniętych polanach jako drzewo pomnikowe. Najgrubszy
w Polsce buk Dziadek rośnie w Przedborowie koło Ostrzeszowa i ma ponad 6,5 metra
w obwodzie. Drzewa te należą do gatunków
długowiecznych i wyjątkowo wydajnych
pod względem pochłaniania dwutlenku węgla. Leśnicy uważają je za „lekarzy lasu” a
amatorzy drzewoterapii obejmują ich pnie
w poszukiwaniu równowagi i regeneracji
sił. W kalendarzu celtyckim jest symbolem
intuicji.

Drzewo bardzo plenne, rozmnaża się przez
niesione wiatrem „skrzydlate” orzeszki.
Klon jawor był podstawowym gatunkiem
Puszczy Sudeckiej, której reliktem jest Puszcza Jaworowa na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Leśna królowa. Lipę miodem płynącą czczono w czasach przedchrześcijańskich jako
żeński odpowiednik dębu. Patronowały jej
boginie miłości i życia rodzinnego: germańska Freja, słowiańska Łada i litewska Lajma.
Kiedy związano lipę z postacią Matki Bożej,
zaczęto ją sadzić wokół kościołów, kapliczek,
na rozdrożach. Lipy sądowe, cmentarne,
studzienne czy wioskowe stały na straży
innych miejsc, często w symbolicznym centrum danej społeczności. W sztuce ogrodowej używano je czasem do konstruowania
zielonych pergoli oraz altan, ponieważ łatwo się poddają formowaniu. Taki „gabinet
jadalny” z gęsto posadzonych drzew znaleźć
można w arboretum wojsławickim, w dawnym majątku rodziny von Oheimb.

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Klon polny (Acer campestre)
Klon jawor (Acer pseudoplatanus)

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
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SOSNA

ŚWIERK

TOPOLA

WIĄZ

wiek XI, XII

wiek XI

wiek XIX, XX

wiek XVII, XVIII

Zimozielone drzewo o długich igłach i wysokich często poskręcanych pniach. Jest wyjątkowo urodziwe, zarówno kiedy występuje w grupie, jak i pojedynczo. Za najgrubszą
uchodzi Rzepicha z miejscowości Górki
Małe w powiecie zielonogórskim, licząca w
obwodzie ponad 5,6 m. Sosny długowieczne
w Kalifornii to najdłużej występujące żywe
osobniki na Ziemi, których wiek szacuje się
pomiędzy 3 000 - 5 000 lat. Wydzielają duże
ilości fitoncydów, czyli związków o silnych
własnościach bakterio- i grzybobójczych.
Lecznicze działanie mają zarówno męskie
kwiatostany zawierające pyłek, świeże igliwie jak i zielone szyszki. W kalendarzu celtyckim jest symbolem energii.

Naj;iczniej spotykane zimozielone drzewo w europejskich lasach. Do właściwości
świerka należy korzystna, czyli ujemna jonizacja powietrza.

Topola jest drzewem które rośnie szybko i
osiąga znaczące rozmiary, porównywalne z
dębem czy lipą, tworząc dominanty w krajobrazie. Nie jest jednak tak długowieczna.
Nie zawsze ma sylwetkę tak smukłą i zapatrzoną w niebo i szczytne ideały, jak topola
włoska, jednak rodzima topola biała, zwana
białodrzewem może z nią śmiało konkurować pod wieloma względami. Zdobi ją ażurowa korona, jasnoszara kora i srebrzyste od
spodu liście migocące na wietrze. Na pniach
i konarach miewa guzowate narośle, z których pozyskuje się „czeczotowate” drewno
do produkcji oklein. Jej pączki były stosowane do leczenia przeziębień i schorzeń reumatycznych. W kalendarzu celtyckim jest
symbolem samowiedzy.

Pokrojem korony i cechami drewna więzy
przypominają nieco dęby, dlatego uważano
je za równie mocne, choć bardziej „pojednawcze” i zdolne do kompromisów.

Świerk pospolity (Picea abies)

Wiązy są jednymi z najbardziej okazałych
drzew, niegdyś powszechnie spotykane
były w lasach i parkach. Teraz są zagrożone
niemal całkowitym wyginięciem ze względu
na tzw. naczyniową chorobę wiązów. Taki
los dotknął między innymi wiąz szypułkowy, który przetrwał wojnę na gruzach Pawiaka w Warszawie.
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Wiąz polny (Ulmus minor)

Sosna pospolita (Pinus silvestris)
Topola biała (Populus alba)
Topola czarna (Populus nigra)
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aleja czereśniowa

WIERZBA

WIŚNIA

wiek XIX, XX

aleja czereśniowa

Wodolubne drzewo lub krzew (łoza) o niezwykłej sile wzrostu oraz okazałej koronie
o giętkich gałęziach i powiewnych liściach.
Potrafi się rozwinąć nawet z powalonego
pnia.W kalendarzu celtyckim sa symbolem
witalności.

Pięknie kwitnąca wiśnia to przede wszystkim kultowe drzewko Japończyków. W
Polsce występuje w stanie naturalnym jako
wiśnia/czereśnia ptasia, zwana też trześnią.
Może ona osiągać nawet 20 m wysokości i z
tego względu różni się nazwą od wiśni, do
których w istocie należy. Ma też słodsze i
większe owoce niż jej wiśniowe krewne. Na
Dolnym Śląsku cieszyła się wyjątkową popularnością, gdyż służył jej łagodny klimat.
Drewno czereśniowe jest wysoko cenione
jako materiał do wytwarzania instrumentów muzycznych oraz mebli. W kalendarzu
celtyckim symbolizuje mądrość.

Wierzba krucha (Salix fragilis)
Wierzba biała (Salix alba)
Wierzba migdałowa (Salix triandra)
Wierzba wiciowa (Salix viminalis)

Wiśnia ptasia (Prunus avium)
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