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Top 10. Zabrzańskie Zwierzęta latem
pomniki przyrody w obiektywie
Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Dęby szypułkowe, buki pospolite, leszczyna turecka, grab pospolity, wiąz
szypułkowy, kasztanowiec, jałowiec wirginijski – to zabrzańskie pomniki
przyrody. Mamy ich w naszym mieście dziesięć, wszystkie są bardzo stare
i unikatowe. To perełki dendrologiczne.
takich drzew jak grab pospolity stożkowaty, korkowiec amurski. Kolejne
drzewa zasługujące na uwagę to m.in.
dąb szkarłatny bardzo rzadki w uprawie i dąb kaukaski u nas prawie nieznany, podobnie jak jesion wąskolistny
czy modrzew japoński. Grab pospolity,
największy z kilku rosnących w Polsce, topola czarna nieznana w innych
obiektach ogrodniczych w kraju i topola kanadyjska bardzo rzadko u nas
spotykana. W niedalekim sąsiedztwie,
na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rosną 140-letnie egzemplarze
buku pospolitego i dębu szypułkowego.
Najstarszy w Zabrzu pomnik przyrody to licząc prawie 340 lat dąb szypułkowy w Makoszowach. Rośnie przy
ul. Rybnej. Jest majestatyczny, obwód
jego pnia to aż 540 cm, a średnicę korony wymierzono na 25 metrów. W tej
dzielnicy rośnie też kolejny pomnik
przyrody, przy
ul. Szymały.
To prawie 140 letni wiąż szypułkowy. Już
z daleka wyraźnie góruje nad sąsiedDąb szypułkowy rosnący przy ul. Żniwiarzy w Rokitnicy, to jeden z dziesięciu
nimi drzewapomników przyrody w naszym mieście. | Fot. K. Bajda.
mi i wyróżnia
się wśród nich
ajwięcej pomników przyrody ro- prawie 120
strzelistą sylśnie w Rokitnicy. Jest ich tu aż lat grabu. Ten
wetką, osiąga
pięć. Dwa znajdziemy przy ul. Żni- typ najczęponad 22 meW centrum miasta można podziwiać leszczynę turecką,
która rośnie przed szkołą przy placu Traugutta. Ma już
wiarzy. Tu jest majestatyczny dąb szy- ściej spotyka
try wysokości.
niemal 90 lat. | Fot. K. Włodarczyk.
pułkowy, liczący sobie niemal 230 lat się w ogrodach.
W Grzybooraz młodszy od niego, o 30 lat, buk Trzeci okaz, jawicach, przy
pospolity. Buk ma imponujący obwód, łowiec wirginijski ma olbrzymie roz- ul. Badestinusa, w okolicach numeaż cztery metry. Jest wyjątkowo deko- miary, prawie niespotykane w ogrodach ru 30, rośnie kasztanowiec pospolity,
racyjny, ma gładką i niemal srebrną botanicznych. Rośnie w Rokitnicy od liczący niemal 400 lat. Jego odwód jest
korę, a jesienią jego liście przepięknie niemal 125 lat, jego ojczyzną jest Ame- również imponujący, to aż 390 cm.
się przebarwiają.
ryka Północna, gdzie jest drzewem poW centrum miasta można podziwiać
W innej części dzielnicy, przy ul. Jor- wszechnym.
leszczynę turecką, która rośnie przed
dana, na terenie dawnego ogrodnictwa,
Teren przy ul. Jordana, gdzie daw- szkołą przy placu Traugutta. Ma już
rosną aż trzy pomniki przyrody: grab niej mieściło się ogrodnictwo, prócz niemal 90 lat.
pospolity - odmiana kolumnowa, buk trzech pomników przyrody ma też wieW Maciejowie, w lesie przy kąpielizwyczajny - odmiana Rohana i jało- le innych ciekawych okazów. Znaw- sku Leśnym, można podziwiać kolejwiec wirginijski. Buk jest unikatowy, cy uważają, że to najciekawsze miej- ny pomnik przyrody, a mianowicie
bo ta odmiana występuje niezwykle sce w Rokitnicy, jeśli chodzi o drzewa. dąb szypułkowy. Ma prawie 250 lat,
rzadko w Polsce. Ma charakterystyczne To właśnie tutaj istniał dawny matecz- i imponujący obwód – aż 413 cm. Jest
liście - powcinane brzegi blaszki, które nik berlińskich szkółek Spathe. Część to najgrubszy i najzdrowszy z dębów
bardziej przypominają dębowe. Rokit- drzew to pozostałość po tamtej działal- rosnących w tej części lasu. Charaktenicki okaz ma niemal 110 lat. Unika- ności. Na terenie dawnego ogrodnic- ryzuje się wysoko wykształconą koroną.
towa jest też odmiana rosnącego tu od twa spotkamy przeszło stuletnie okazy
KATARZYNA WŁODARCZYK

Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata na takie zdjęcia naszych czytelników czekamy.
Dla autorów najciekawszych (wybierzemy
cztery) mamy drobne upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać do 20 września, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”,
które ukaże się pod koniec września. Zapraszamy!

Konkurs fotograficzny

Hasioki na medal!
Powracamy do naszej fotograficznej zabawy,
promującej estetyczne, ale przede wszystkim
uporządkowane miejsce śmietnikowe, bez
walających się obok rupieci. Tak w gruncie
rzeczy powinny wyglądać wszystkie śmietniki
w całym mieście. Chcemy promować takie
pozytywne przykłady.

N

N

a zdjęciu
przedstawiamy wzorcowy przykład. Może zainspiruje
on kolejne wspólnoty mieszkaniowe
i zarządców nieruchomości, by tworzyły takie uporządkowane miejsca
na śmietniki? Czekamy na zdjęcia
czytelników, którzy podobne, dobre
przykłady zauważyli w najbliższej
okolicy. Autorów ciekawych ujęć
nagrodzimy drobnym upominkiem.

Zdjęcia, wraz z opisem,
można nadsyłać na adres:
redakcja@nowinyzabrzanskie.pl.
Wybrane zaprezentujemy
w kolejnych wydaniach
„Życia w harmonii”
Zapraszamy!

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

