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WSTĘP

Szanowni Państwo!
Nie bez powodu przed laty, w okresie międzywojennym, Bydgoszcz zyskała miano „miasta
kwiatów i zieleni”. Po dziś – mimo wysokiej pozycji gospodarczej i przemysłowej, mimo kulturalnej i społecznej aktywności – nie brakuje w Grodzie nad Brdą miejsc spokojnych, prezentujących
naturalne piękno przyrody. Pielęgnujemy je i rozwijamy z niezmienną pasją.
Wizja zielonego miasta towarzyszyła już pierwszym projektantom miejskiej przestrzeni.
Pozostawione przez nich dziedzictwo i potencjał Bydgoszczy zostały w szczególny sposób dostrzeżone w 1832 roku, gdy powstało Bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta. Szeroko zakrojone akcje ukwiecania i zadrzewiania, w które angażowano wszystkich mieszkańców, zagwarantowały Bydgoszczy swoisty klimat i rozpoznawalny charakter.
Zapoczątkowane wówczas tradycje kontynuujemy. Opieka nad roślinnością Bydgoszczy
– w szczególności tą wyjątkową, rzadką i pozostającą pod ochroną – jest dla nas nie tylko powinnością, ale także misją. W jej realizacji mamy bardzo wielu sprzymierzeńców. Na specjalne podziękowania zasługują mieszkańcy podejmujący osobisty trud utrzymania na swoim prywatnym
gruncie cieszących oczy okazów drzew i krzewów, a także nauczyciele, przyrodnicy i miłośnicy
przyrody, angażujący się w sprawy ochrony roślin.
Możemy zatem z dumą zapraszać na spacery po mieście wszystkich gości. Przechadzając
się ulicami, alejami i parkami, pokazywać możemy Bydgoszcz wielką nie tylko wspaniałymi,
ambitnymi ludźmi, piękną architekturą i zacnymi gmachami, ale także bezcennymi pomnikami
przyrody – niecodziennymi, niespotykanymi perłami regionalnej flory.
Poszukując tych zielonych skarbów, z niniejszym przewodnikiem w ręku, odkryjemy
Bydgoszcz na nowo.

Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy

« D ąb szypułkowy „Magda”, ul. Biwakowa

LEGENDA DO MAP

- pomnik przyrody – drzewo
- pomnik przyrody – głaz narzutowy
- pomnik przyrody – źródło
- pomniki przyrody znajdujące się w sąsiedztwie opisywanego
- pomnik przyrody – aleja drzew
- ulice
- ścieżki i chodniki, drogi nieutwardzone
- linie kolejowe
- linie tramwajowe
- budynki
- tereny zieleni: parki, lasy, zieleń zwarta, trawniki
- tereny wód powierzchniowych
- tereny komunikacji

Tetradium daniellii
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ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEWODNIKA

Niniejsza publikacja zawiera informacje na temat 98 ustanowionych i 7 projektowanych
pomników przyrody w Bydgoszczy i przedstawia stan na 31 października 2016 r.
Pomniki przyrody klasyfikowano według typów: pojedyncze drzewo, grupa drzew (jeden
pomnik składający się z kilku do kilkudziesięciu drzew), pnącze, aleja, głaz narzutowy, źródło.
Każdy pomnik przyrody, ustanowiony i projektowany, został scharakteryzowany według stałego klucza: typ, gatunek (w przypadku okazów przyrody ożywionej), podstawa prawna, opis
z lokalizacją, współrzędne, mapa i zdjęcie lub zdjęcia danych okazów.
Pomniki przyrody uporządkowano według alfabetycznego wykazu nazw miejsc występowania
danych okazów (ulice, parki, place itd.). Lokalizacja poszczególnych okazów została przedstawiona na mapach. Pomnik przyrody (np. grupa drzew), którego dotyczy dany opis został oznaczony
na mapie wypełnionym kolorem znacznikiem („łezką”). Pomniki przyrody znajdujące się w sąsiedztwie oznaczono znacznikiem białym, obrysowanym na krawędzi kolorem. Dodatkowo każdy
okaz posiada numer porządkowy umieszony na górnym zielonym pasku oraz na mapie. Jeżeli
pomnik przyrody posiada imię, również zamieszczono je na mapie. Legenda mapy, zawierająca
wyjaśnienie skrótów nazw gatunkowych i zastosowanych oznaczeń znajduje się obok.
Współrzędne podano według kodu EPSG: 2180 w typowych parametrach układu 1992 dla
odbiorników GPS (w zależności od odbiornika):
Gauss-Kruger
latitude_of_origin = 0
central_meridian = 19
scale_factor = 0.9993
false_easting = 500000
false_northing = -5300000.
Podstawa prawna zawiera informacje na temat aktu prawnego ustanawiającego dany pomnik przyrody: jego nazwę, numer, ustanawiającego, datę, tytuł oraz miejsce publikacji (skrót
Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. … – oznacza Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pozycja …).
Zachęcamy Szanownych Czytelników do odnalezienia ustanowionych pomników przyrody
i poszukiwania nowych. Pomniki przyrody ustanawiane są na podstawie przepisów art. 44 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). Wytyczne
określające cechy pomnika przyrody podane zostały w art. 40 przytoczonej wyżej ustawy – pomnikami przyrody mogą zostać pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska,
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody może złożyć każdy, kierując pismo w tej sprawie
do Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). We wniosku
należy podać dane nadawcy (dane personalne, adres i numer telefonu), informacje umożliwiające identyfikację drzewa w terenie (lokalizacja, krótki opis oraz jeżeli to możliwe gatunek).
Można także zaproponować imię dla pomnika przyrody.
Serdecznie zapraszamy Państwa do poznawania fascynującego świata przyrody. Przygodę
można rozpocząć od pomników przyrody.
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GRUPA DRZEW
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Magnolia pośrednia
Kasztanowiec zwyczajny
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» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
Magnolia pośrednia (Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.) – 3 okazy.
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Trzy dwuwierzchołkowe magnolie pośrednie rosną na ogrodzonym terenie, przed budynkami Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (IBŚ), przy Alei
Ossolińskich 12. Szczególnie okazale prezentują się w okresie kwitnienia, przypadającym na
kwiecień.
Drzewa są obsypane różowo-białymi kwiatami, rozkwitającymi przed rozwojem liści.
Drzewa mają obwody pni: 50 cm/40 cm, 45 cm/38 cm i 55 cm/52 cm.
	Za budynkiem IBŚ, w podwórzu, rośnie kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 340 cm. Drzewo jest w dobrym stanie zdrowotnym. Ma rozłożystą koronę. Jego pień rozgałęzia się na trzy
konary.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585345
585338
585325
585387

Y
434143
434144
434147
434188

« M agnolia pośrednia, Al. Ossolińskich 12
Aleja Ossolińskich 12
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POJEDYNCZE DRZEWO
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Kasztanowiec zwyczajny
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» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Okaz kasztanowca zwyczajnego, o obwodzie pnia 340 cm, rośnie na podwórzu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8. Koronę tworzą dwa konary główne. Jego pień wypełnia ceglana plomba. Był to
kiedyś sposób zabezpieczenia wypróchniałych drzew. Obecnie takich zabiegów się nie przeprowadza.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584371

Y
433618

« K asztanowiec zwyczajny, ul. Bernardyńska 6-8
ULICA BERNARDYŃSKA 6-8
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WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY
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» Typ	
Pnącze

» Gatunek	
	Winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Winobluszcz pnie się po zachodniej ścianie budynku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, przy ulicy
Bernardyńskiej 6-8. W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia, winobluszcz zwartym
kobiercem pokrywał całą ścianę budynku i był jednym z wyróżniających Bydgoszcz elementów przyrody. Szczególnie efektownie wyglądał jesienią po przebarwieniu liści na kolor czerwony.
	Wskutek przemarzania okaz stracił pierwotne walory, dla których objęto go ochroną. Pnącze
obecnie jest w fazie regeneracji i powoli odzyskuje dawną świetność. Jest to jedyne pnącze
objęte ochroną, jako pomnik przyrody w Bydgoszczy. Winobluszcz trójklapowy to gatunek
obcy w naszej florze. Pochodzi z Azji (m.in. z Chin i Japonii).

» WSPÓŁRZĘDNE
X
584377

Y
433561

« W inobluszcz trójklapowy, ul. Bernardyńska 6-8
ULICA BERNARDYŃSKA 6-8
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Głaz, ul. Białogardzka 6
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Głaz narzutowy
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» Typ	
Głaz narzutowy

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Głaz znajduje się na osiedlu Wyżyny, pomiędzy budynkiem przy ul. Białogardzkiej 6, a budynkiem przy Białogardzkiej 22, nieopodal placu zabaw. W 2011 r. teren w sąsiedztwie głazu wygrodzono krawężnikami i wysypano drobnymi kamieniami, a sam głaz oznakowano
tabliczką informacyjną: „POMNIK PRZYRODY”. Jest to najmniejszy z trzech „pomnikowych”
głazów w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
581937

Y
435775

ULICA BIAŁOGARDZKA 6
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Pojedyncze drzewo
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Dąb szypułkowy
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» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o nazwie „Magda”, o obwodzie pnia 450 cm, rośnie nad brzegiem rzeki
Brdy w dzielnicy Opławiec, około 400 m na południe od szosy na Bożenkowo. „Magda” jest
najokazalszym dębem w okolicy. Szczególnie efektownie prezentuje się z prawego brzegu
rzeki.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
593466

Y
429372

« D ąb szypułkowy „Magda”, ul. Biwakowa
Ulica BIWAKOWA nad brdą
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projektowane POMNIKI PRZYRODY

Dąb szypułkowy

6

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 4 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Cztery dęby szypułkowe, o obwodach pni: 307 cm, 268 cm, 375 cm i 464 cm, rosną nieopodal ul. Bora-Komorowskiego 12, na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego istniejącego prawdopodobnie od 1780 r. Drzewa wyróżniają się pokrojem i niepowtarzalnymi
walorami estetycznymi, o których decydują cechy osobnicze oraz historia miejsca. Grube,
przysadziste pnie rozgałęziają się stosunkowo nisko nad ziemią. Korony są rozłożyste, a konary poskręcane.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
589265
589208
589199
589215

Y
445014
445009
444989
444986

« Jeden z dębów szypułkowych proponowanych do objęcia ochroną, ul. Bora-Komorowskiego 12
ulica bora-komorowskiego 12
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Pojedyncze drzewo
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Topola biała

7

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Topola biała (Populus alba L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	„Ewa” jest jedynym okazem topoli białej w Bydgoszczy objętym ochroną w formie pomnika
przyrody, największym okazem tego gatunku na miejskim odcinku rzeki Brdy oraz jednym
z najwyższych pomników przyrody w tym mieście. Obwód jej pnia wynosi 405 cm. Jest to
potężne drzewo, powstałe prawdopodobnie wskutek zrośnięcia dwóch odrębnych drzew.
„Ewa” wyróżnia się pokrojem – równomiernie rozwiniętą koroną i jasną korą pnia. Jest bardzo malownicza, rośnie przy Bulwarze nad Brdą, w pobliżu dworca autobusowego. Topoli
białej nadano imię osoby wnioskującej o uznanie drzewa za pomnik przyrody.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584428

Y
434160

« Topola biała „Ewa”, Bulwar nad Brdą
BULWAR NAD BRDĄ
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Dąb szypułkowy

8

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb rośnie przy drodze gruntowej, rozpoczynającej się nieopodal skrzyżowania ulic Chemicznej i Wojska Polskiego, za garażami. Obwód pnia wynosi 393 cm. Korona drzewa jest
bardzo niesymetryczna. Jej kształt wynika z oddziaływania rosnących w sąsiedztwie drzew.
U podstawy pnia widać duży ubytek zasiedlony przez mrówki. Jest to drzewo bardzo stare,
a trudne warunki bytowania w drodze dostępnej dla ruchu kołowego niewątpliwie pogarszają jego ogólny stan zdrowia.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
582319

Y
437446

« D ąb szypułkowy, ul. Chemiczna
ULICA CHEMICZNA
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Klon zwyczajny
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» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Klon zwyczajny rośnie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego
przy ul. Chodkiewicza 44, obok placu zabaw. Obwód jego pnia wynosi 343 cm. Drzewo zostało poddane zabiegom ochronnym, obejmującym cięcia korony i założenie elastycznych
lin typu „cobra”, mających na celu zabezpieczenie konarów przed złamaniem.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585567

Y
434889

« K lon zwyczajny, ul. Chodkiewicza 44
ULICA CHODKIEWICZA 44
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DWA DRZEWA



Magnolie, ul. Cicha 19-27
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Magnolia pośrednia
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» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Magnolia pośrednia (Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwie magnolie pośrednie rosną przed wejściem do budynku znajdującego się przy
ul. Cichej 19-27. Wyglądają efektownie w okresie kwitnienia przypadającego na kwiecień.
Obwód pnia jednej z nich to 55 cm, natomiast obwody drugiej (będącej okazem dwuwierzchołkowym) wynoszą: 23 cm i 56 cm.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585937
585940

Y
434928
434918

ULICA CICHA 19-27
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Wiąz szypułkowy
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» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Wiąz szypułkowy rośnie obok garaży, usytuowanych przy ul. Cichej 18a. Charakteryzują go
licznie odchodzące, powyginane konary. Obwód jego pnia wynosi 347 cm. W 2015 r. nagle
i drastycznie pogorszył się stan zdrowotny drzewa, można to tłumaczyć grafiozą. W 2016 r.
okaz uznano za suchy. Planuje się zniesienie ochrony z tego drzewa.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585895

Y
434943

« W iąz szypułkowy, ul. Cicha 18a
ULICA CICHA 18A
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Pojedyncze drzewo
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Dąb szypułkowy
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» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy znajduje się w pobliżu Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy, przy ul. Czartoryskiego 18, rośnie nieopodal boiska szkolnego. Obwód jego pnia wynosi 440 cm. Teren wokół dębu został ogrodzony, w celu ograniczenia wydeptywania gleby. Drzewo jest niezwykle
okazałe. Wyróżnia je symetria korony, smukłość pnia i wysokość – 31 m, która kwalifikuje go
do grupy najwyższych pomników przyrody w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584823

Y
432670

« D ąb szypułkowy, ul. Czartoryskiego 18
ulica czartoryskiego 18

29

13

30

DWA drzewA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy
Cis pospolity

13

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.
Cis pospolity (Taxus baccata L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewa rosną na ogrodzonym terenie Izby Skarbowej w Bydgoszczy, przy ul. Czartoryskiego 20. Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 428 cm, rośnie w centralnej części obszaru, natomiast cis pospolity (forma pienna), o obwodzie pnia 180 cm, bliżej ulicy Marszałka Ferdynanda Focha. Jest to najokazalszy, pienny przedstawiciel cisów w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584900
584921

Y
432671
432687

« D ąb szypułkowy, ul. Czartoryskiego 20
ulica czartoryskiego 20

31

Kasztanowiec zwyczajny, Al. Ossolińskich 12 (opis pomnika przyrody str. 7)

Cis pospolity, ul. Czartoryskiego 20 (opis pomnika przyrody str. 31)

14

34

Pojedyncze drzewo

projektowany POMNIK PRZYRODY

Dąb szypułkowy

14

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 335 cm, rośnie przy ulicy Dąbrowa od strony ulicy Magnuszewskiej. Jest to okazałe drzewo o rozłożystej, kulistej koronie. Dąb należy do nielicznych
w tej części miasta starych drzew.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
582734

Y
435099

« D ąb szypułkowy, ul. Dąbrowa
ulica DĄBROWA

35

15

Pojedyncze drzewo



Dąb szypułkowy „Jan”, ul. Dąbrowskiego 8

36

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

15

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o imieniu „Jan” rośnie obok Gimnazjum nr 22, przy ul. Dąbrowskiego 8.
Ma obwód pnia 362 cm. Wyróżnia go rozłożysta korona (średnica 20 m) przy stosunkowo
niedużej, jak na ten gatunek, wysokości (22 m).
	Imię nadano drzewu na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 22 im. gen. J.H. Dąbrowskiego
w Bydgoszczy. W budynku gimnazjum od 170 lat istniały placówki oświatowe, a dęby są nieodłącznym elementem tej historii. Imiona drzew: „Jan” i „Henryk” (dąb czerwony rosnący
w sąsiedztwie) nawiązują do imion patrona obecnego gimnazjum, a wcześniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. J.H. Dąbrowskiego.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584223

Y
432361

ulica dąbrowskiego 8

37

16

Pojedyncze drzewo



Dąb czerwony „Henryk” , ul. Dąbrowskiego 8

38

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb czerwony

16

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb czerwony (Quercus rubra L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb czerwony o imieniu „Henryk” rośnie na terenie Gimnazjum nr 22, przy ul. Dąbrowskiego 8. Ma obwód pnia 298 cm i znajduje się przy ogrodzeniu szkoły. Wyróżnia go wyjątkowo
rozłożysta korona, o średnicy 20 m, przy stosunkowo niskiej wysokości drzewa (ok. 18 m)
i pień rozgałęziający się na wysokości około 2,5 metra.
	Imię nadano drzewu na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 22 im. gen. J.H. Dąbrowskiego
w Bydgoszczy. W budynku gimnazjum od 170 lat istniały placówki oświatowe, a dęby są nieodłącznym elementem tej historii. Imiona drzew: „Jan” (dąb szypułkowy rosnący w sąsiedztwie)
i „Henryk” nawiązują do imion patrona obecnego gimnazjum, a wcześniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. J.H. Dąbrowskiego.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584218

Y
432350

ulica dąbrowskiego 8

39

Rosnące obok siebie pomniki przyrody: dąb czerwony „Henryk” (na pierwszym planie)
i dąb szypułkowy „Jan”, ul. Dąbrowskiego 8 (opis pomników przyrody str. 37 i 39)

Dąb szypułkowy, jeden z „Dębów Jana”, Park Jana Kochanowskiego (opis pomnika przyrody str. 147)

17

42

Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Cypryśnik błotny

17

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Cypryśnik błotny (Taxodium distichum (L.) Rich.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Cypryśnik błotny, o imieniu „Miłosz” i obwodzie pnia 193 cm, rośnie przy ul. Farnej, okolice Jazu Farnego na Brdzie, na terenie ogrodzonym należącym do Parafii pw. św. Marcina
i Mikołaja w Bydgoszczy, za bydgoską Farą, przy grocie Matki Boskiej z Lourdes. Należy do
rzadko sadzonych gatunków w mieście. Jest to najmniejszy z trzech pomnikowych cypryśników w Bydgoszczy. Imię nadano na prośbę osoby wnioskującej o uznanie drzewa za pomnik
przyrody.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584670

Y
433014

« C ypryśnik błotny „Miłosz”, ul. Farna, okolice Jazu Farnego na Brdzie
ULICA FARNA, OKOLICE JAZU FARNEGO NA BRDZIE

43

18

Pojedyncze drzewo



Perełkowiec japoński, ul. Fordońska 2

44

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Perełkowiec japoński

18

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Perełkowiec japoński (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Perełkowiec japoński, o obwodzie pnia 249 cm, rośnie na terenie prywatnym, przy ul. Fordońskiej 2. Jest to jedyny okaz tego gatunku będący pomnikiem przyrody w Bydgoszczy. Jest
to jedno z najpóźniej kwitnących drzew (lipiec–sierpień), dlatego jego nasiona przeważnie
nie dojrzewają. W 2016 r. po raz pierwszy od czasu prowadzenia obserwacji omawianego
okazu, Pan dr Lucjan Rutkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stwierdził,
że nasiona tego okazu dojrzały w 2015 r. Być może jest to skutek upalnego lata i zmieniającego się klimatu.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584356

Y
435514

ULICA FORDOŃSKA 2

45

19

46

DWA drzewA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Surmia bignoniowa

19

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides Walter) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwie surmie bignoniowe, o obwodach pni: 66 cm i 106 cm, rosną na zapleczu budynku
będącego siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy,
przy ul. Fordońskiej 6. Zaledwie trzy okazy tego gatunku w Bydgoszczy są objęte ochroną
pomnikową.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584334
584329

Y
435653
435653

« S urmia bignoniowa, ul. Fordońska 6
ULICA FORDOŃSKA 6

47

20

GRUPA DRZEW



Dęby szypułkowe, ul. Fordońska 102, 108

48

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

20

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 8 okazów.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Pierwszy z ośmiu okazałych dębów szypułkowych znajduje się przy ul. Fordońskiej 102,
obok „Restauracji pod Dębem”. Następne okazy rosną za budynkiem mieszkalnym przy
ul. Fordońskiej 108, na terenie zadrzewionym, nieopodal toru kartingowego. Obwody ich
pni wynoszą od 315 cm do 473 cm. Są to drzewa niezwykle malownicze. Różnią się wysokością i pokrojem, dając przykład zróżnicowania w obrębie gatunku. Niestety, część z nich jest
u schyłku życia.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584372
584334
584227
584223
584206
584212
584204
584203

Y
437243
437246
437263
437264
437288
437317
437317
437270

ULICA FORDOŃSKA 102, 108

49

Dąb szypułkowy, ul. Fordońska 108 (opis pomnika przyrody str. 49)

Dąb szypułkowy, ul. Fordońska 108 (opis pomnika przyrody str. 49)

21

52

Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Cis pospolity

21

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Cis pospolity (Taxus baccata L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 123 cm, rośnie w podwórzu, na zapleczu kamienicy przy ul. Gdańskiej 40. Pień tego drzewa wrósł w metalowe ogrodzenie ogródka. W ostatnich latach
obserwuje się nasilone wydzielanie posuszu w koronie cisa. Jest to najprawdopodobniej
efekt niedoboru wody.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585313

Y
433601

« C is pospolity, ul. Gdańska 40
ULICA GDAŃSKA 40
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22

54

Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Platan klonolistny

22

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Platan klonolistny (Platanus × hispanica Münchh.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 284 cm, rośnie przy zabytkowej kamienicy, będącej siedzibą Radia
Pomorza i Kujaw (Radia PIK) przy ul. Gdańskiej 48-50. Platan, poprzez transpirację, powoduje osuszanie gruntu, a tym samym zmiany właściwości iłów, na których posadowiony jest
budynek radia. W celu ograniczenia tej presji, w sąsiedztwie drzewa, wykonano specjalne
otwory, przez które dostarcza się drzewu wodę. W ten sposób zachowuje się mniej więcej
stały stan uwilgotnienia gleby.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585387

Y
433693

« P latan klonolistny, ul. Gdańska 48-50
ulica gdańska 48-50

55

23
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Jabłoń rajska

23

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Jabłoń rajska (Malus pumila Mill.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Jabłoń rajska, o obwodzie pnia 80 cm, rośnie na prywatnej posesji, przy ul. Gdańskiej 84.
Jest to jedyny okaz tego gatunku objęty ochroną pomnikową w Bydgoszczy. Drzewo widoczne jest od strony ul. Gdańskiej.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585777

Y
433881

« Jabłoń rajska, ul. Gdańska 84
ULICA GDAŃSKA 84
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Miłorząb dwuklapowy

24

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Miłorząb dwuklapowy, o obwodzie pnia 168 cm, rośnie na ogrodzonym terenie przy ul. Gimnazjalnej 2a. Jest to okaz żeński, będący największym pomnikowym miłorzębem w Bydgoszczy. Corocznie, po opadnięciu liści widać liczne, kuliste, żółte przypominające śliwki nasiona,
których zewnętrzna część, po dojrzeniu cuchnie (kwas masłowy).
	Ogród, w którym rośnie miłorząb, w obecnej formie powstał w końcu lat dwudziestych
XX wieku. Na podstawie dostępnych źródeł można założyć, że omawiany okaz liczy 100–140
lat.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585078

Y
433614

« M iłorząb dwuklapowy, ul. Gimnazjalna 2a
ulica gimnazjalna 2a
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60

Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

25

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Okazały dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 592 cm, (jeden z największych w Bydgoszczy)
rośnie przy ul. Głębinowej 13. W 2011 r. teren w sąsiedztwie drzewa zagospodarowano
w formie małego skweru. Dąb ogrodzono i w jego sąsiedztwie umieszczono ławki. Jest
to stare i schorowane drzewo, ale nadal okazałe i piękne. Wielokrotnie poddawane było
zabiegom ochronnym, w tym cięciom sanitarnym korony. Widać stare, zabliźniające się
rany po konarach. Konary drzewa związane są wiązaniami statycznymi i dynamicznymi.
U podstawy pnia widać dużą ranę. Obserwuje się także owocniki grzybów pasożytniczych:
czyrenia (Phellinus sp.) i żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus).

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
589037

Y
427268

« D ąb szypułkowy, ul. Głębinowa 13
ulica głębinowa 13
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Wiąz szypułkowy

26

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 261 cm, rośnie w centralnej części Cmentarza Starofarnego przy
ul. Grunwaldzkiej. Pień rozgałęzia się wysoko na dwa główne konary. W sąsiedztwie innych
starych drzew wydaje się niepozorny.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585125

Y
431969

« W iąz szypułkowy, ul. Grunwaldzka, Cmentarz Starofarny
ulica grunwaldzka, CMENTARZ STAROFARNY
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Wiąz szypułkowy

27

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Wiąz, o obwodzie pnia 354 cm, rośnie w południowo-zachodniej części Cmentarza Starofarnego przy ul. Grunwaldzkiej. Jest to jedno z najwyższych drzew w Bydgoszczy, osiągnęło wysokość 31 m, co przy średnicy korony 20 m, czyni je jednym z najokazalszych drzew
w mieście.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585095

Y
431936

« W iąz szypułkowy, ul. Grunwaldzka, Cmentarz Starofarny
ulica grunwaldzka, CMENTARZ STAROFARNY
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Pojedyncze drzewo

projektowany POMNIK PRZYRODY

Dąb szypułkowy

28

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Zdrowy, okazały dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 316 cm, rośnie przy ul. Ikara w Bydgoszczy, na terenie istniejącego tu w przeszłości cmentarza żydowskiego, powstałego w 1874 r.
Obecnie po kirkucie nie ma śladu.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
583658

Y
430678

« D ąb szypułkowy, ul. Ikara
ulica ikara
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Pojedyncze drzewo



Kasztanowiec zwyczajny, ul. Inwalidów 26, stacja PKP Bydgoszcz Wschód

68

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Kasztanowiec zwyczajny

29

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 305 cm, rośnie przy ul. Inwalidów 26, na terenie stacji kolejowej
Bydgoszcz Wschód. Wyróżnia go parasolowata, rozłożysta korona, wyrastająca ze stosunkowo krótkiego pnia. Średnica korony jest imponująca i wynosi 16 m, co przy wysokości 15 m
daje wyjątkowy efekt estetyczny. Jest to jedyny kasztanowiec w Bydgoszczy o tak wyjątkowym pokroju.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585136

Y
439024

ulica inwalidów 26
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Dwa drzewa



Bożodrzew gruczołowaty, ul. Jagiellońska 3

70

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Bożodrzew gruczołowaty

30

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa duże drzewa, o obwodach pni: 377 cm i 307 cm, rosną przy ul. Jagiellońskiej 3, przed
budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to jedyne okazy tego gatunku, będące pod ochroną pomnikową w Bydgoszczy. Wyróżniają je obwody pni oraz
rozłożyste, okrągławe korony. Na mapach historycznych pochodzących z 1901 r. drzewa już
widnieją. Prawdopodobnie zostały posadzone po zakończeniu budowy gmachu, to jest
około 1900 r.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584759
584772

Y
433427
433400

ulica jagiellońska 3
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Miłorząb dwuklapowy

31

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Miłorząb dwuklapowy, o obwodzie pnia 210 cm, rośnie na rogu ulic Konarskiego i Jagiellońskiej. Jego pień rozgałęzia się bardzo nisko, ok. 70 cm nad powierzchnią gruntu. Jest
to jedyny pomnikowy okaz męski miłorzębu w Bydgoszczy. Wyróżnia go niezwykle bujna
i gęsta korona.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584744

Y
433509

« M iłorząb dwuklapowy, skrzyżowanie ulic Konarskiego i Jagiellońskiej
ulica konarskiego i jagiellońska
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Surmia bignoniowa

32

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides Walter) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 191 cm, (najokazalsza pomnikowa surmia w Bydgoszczy) rośnie przy ul. Jagiellońskiej 27a, obok Pałacu Młodzieży. Jest to jedno z dwóch bydgoskich
stanowisk pomnikowych omawianego gatunku. W ciągu ostatnich lat obserwuje się powolny, stopniowy proces zasychania korony. Ciekawostką historyczną jest fakt, że aby zachować to drzewo zmieniono pierwotne plany bryły Pałacu Młodzieży. Stąd charakterystyczne
„wcięcie” w południowej ścianie budynku.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584692

Y
433888

« S urmia bignoniowa, ul. Jagiellońska 27a
ulica jagiellońska 27a
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Dąb szypułkowy – „Dąb im. dr. Franciszka Klimasa”, ul. Kaliskiego 7
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

33

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LII/784/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o nazwie „Dąb im. dr. Franciszka Klimasa”, o obwodzie pnia 248 cm, rośnie
na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Kaliskiego 7, za Audytorium Novum. Pień rozgałęzia się nisko, nadając drzewu charakterystyczny „przysadzisty”
pokrój.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586686

Y
441867

ulica kaliskiego 7
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Platan klonolistny

34

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Platan klonolistny (Platanus × hispanica Münchh.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Rozporządzenie nr 11/91 Wojewody bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj.
Bydg. Nr 15, poz. 120).

» Opis / Lokalizacja
	Platan klonolistny, o obwodzie pnia 347 cm, rośnie przy ulicy Karmelickiej, obok parkingu
samochodowego, w sąsiedztwie Placu Teatralnego. Jest to niezwykle malowniczy soliter
o bujnej, rozłożystej koronie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584797

Y
433092

« P latan klonolistny, ul. Karmelicka
ulica karmelicka
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Żywotniki zachodnie, cmentarz komunalny przy ul. Kcyńskiej
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Żywotnik zachodni

35

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis L.) – 3 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Trzy żywotniki zachodnie, o obwodach pni: 165 cm, 142 cm i 143 cm, rosną na cmentarzu
komunalnym przy ul. Kcyńskiej, we wschodniej jego części. Dwa znajdują się blisko siebie,
natomiast trzeci jest zlokalizowany w odległości kilkunastu metrów. Są to jedyne okazy tego
gatunku, będące pod ochroną pomnikową w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
583829
583827
583848

Y
431174
431179
431164

ulica kcyńska
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Głóg dwuszyjkowy

36

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata (Poir.) DC) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Głóg dwuszyjkowy, o obwodzie pnia 175 cm, rośnie przed kamienicą przy ul. Kołłątaja 4
w tzw. przedogródku – historycznym założeniu zieleni przydomowej, charakterystycznym
dla przełomu XIX i XX wieku. Jest to jedyny okaz tego gatunku, będący pomnikiem przyrody
w Bydgoszczy. Ma niesymetryczną koronę. W poszukiwaniu światła odchyla się od kamienicy i jego konary przewieszają się nad chodnikiem. Pień drzewa przerastają, okresowo wycinane, pędy bzu czarnego.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585237

Y
433759

« G łóg dwuszyjkowy, ul. Kołłątaja 4
ulica kołłątaja 4
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Klony srebrzyste, ul. Kopernika 1
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Klon srebrzysty

37

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa klony srebrzyste, o obwodach pni: 327 cm i 450 cm, rosną na terenie Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, przy ul. Kopernika 1. Są to najokazalsze pomnikowe okazy tego
gatunku w Bydgoszczy. Szczególnie efektowny jest klon rosnący przy wjeździe na teren uniwersytetu. Zachował, w niemalże niezmienionym stanie, pokrój korony. Drugi z klonów,
z uwagi na liczny posusz i jemiołę, został objęty zabiegami ochronnymi, w wyniku których
konieczne były cięcia w koronie. Są to stare drzewa, będące u schyłku swojego życia.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585290
585342

Y
433962
433979

ulica kopernika 1
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Cis pospolity, ul. Kordeckiego 5
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Cis pospolity

38

» Typ	
Dwa krzewy

» Gatunek	
	Cis pospolity (Taxus baccata L.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa okazałe, rozłożyste cisy pospolite w formie krzaczastej rosną przy ul. Kordeckiego 5, na
ogrodzonym terenie Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Trójcy. Są widoczne od strony
ulicy Kordeckiego.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584880
584879

Y
432509
432512

ulica kordeckiego 5
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Platany klonolistne, ul. Dworcowa 63
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PLATAN KLONOLISTNY

39

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Platan klonolistny (Platanus × hispanica Münchh.) – 4 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Cztery platany klonolistne, o obwodach pni: 460 cm, 462 cm (najokazalszy platan w Bydgoszczy), 385 cm i 402 cm, rosną na zapleczu posesji przy ul. Dworcowej 63, od strony rzeki
Brdy. Z uwagi na wyjątkowe rozmiary, okazałe pnie z typową dla gatunku, łuszczącą się korą
oraz wyjątkowo rozłożyste korony, drzewa tworzą niezwykle efektowny akcent na trasie spacerowej przy Bulwarach nad Brdą.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585419
585433
585463
585472

Y
432778
432773
432762
432756

ulica dworcowa 63
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Dąb szypułkowy

40

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Okazałe, zdrowe drzewo, o obwodzie pnia 498 cm, rośnie na ogrodzonym terenie byłej
leśniczówki Leśnictwa Jastrzębie w Nadleśnictwie Żołędowo, na terenie Lasu Gdańskiego.
Jest to wyjątkowo smukły dąb, jeden z najwyższych bydgoskich pomników, o wysokości
32 m i rozłożystej, równomiernie rozwiniętej koronie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585723

Y
440156

« D ąb szypułkowy, Las Gdański, okolice leśniczówki
las gdański
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Dąb szypułkowy

41

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 420 cm i imieniu „Leon”, rośnie na terenie Lasu Gdańskiego,
w Nadleśnictwie Żołędowo, w odległości kilkuset metrów na północ od dębów „Leszek”
i „Damian”. Widoczny z daleka, „króluje” nad młodnikiem dębowym.
	Dąb otrzymał imię na wniosek Nadleśnictwa Żołędowo. Drzewo ma upamiętnić artystę malarza Leona Wyczółkowskiego, który był częstym gościem w tym nadleśnictwie, malował
i rysował drzewa rosnące w okolicznych lasach.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586105

Y
439308

« D ąb szypułkowy „Leon”, Las Gdański
Las GDAŃSKI
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Dąb szypułkowy

42

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa dęby szypułkowe, o nazwach: „Leszek”, o obwodzie pnia 400 cm i „Damian”, o obwodzie pnia 390 cm, rosną na terenie Lasu Gdańskiego, w Nadleśnictwie Żołędowo. Imiona
drzew zostały zaproponowane przez zarządcę terenu – Nadleśnictwo Żołędowo. Są to imiona leśników, którzy odnaleźli te drzewa i zaproponowali objęcie ich ochroną. Pień „Leszka”
rozgałęzia się na dwa konary, z czego jeden jest charakterystycznie przekrzywiony pod
kątem 45°.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585914
585921

Y
439409
439374

« D ąb szypułkowy „Damian”, Las Gdański
las gdański
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Dąb szypułkowy „Leszek”, Las Gdański (opis pomnika przyrody str. 95)

Dąb szypułkowy, ul. Mińska 105, na wschód od Śluzy Prądy (opis pomnika przyrody str. 113–115)
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Dąb szypułkowy

43

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XXVII/498/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom. poz. 1259).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o imieniu „Stanisław”, rośnie na terenie Lasu Gdańskiego, przy drodze oddziałowej. To okazałe, przysadziste drzewo, o obwodzie pnia 362 cm. Podobnie jak rosnące
w sąsiedztwie pomnikowe dęby („Leon”, „Damian”, „Leszek” i „Tadeusz”) należy do najstarszych dębów w Lesie Gdańskim. W jego sąsiedztwie napotkać można okazy kruszczyka
szerokolistnego (z rodziny storczykowatych).

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585948

Y
439228

« D ąb szypułkowy „Stanisław”, Las Gdański
las gdański
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Magnolia pośrednia
Kasztanowiec
Dąb szypułkowy
zwyczajny

441

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XXVII/498/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom.poz. 1260).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o imieniu „Tadeusz”, rośnie na terenie Lasu Gdańskiego, przy drodze oddziałowej. To okazałe drzewo, o obwodzie pnia 352 cm. Dąb niepodzielnie „króluje” nad
rosnącymi w sąsiedztwie drzewami. Jest bardzo smukły, a jego korona rozwinęła się stosunkowo wysoko, stąd rozmiary pnia robią szczególne wrażenie, kiedy podejdzie się bezpośrednio do drzewa. Podobnie jak rosnące w sąsiedztwie pomnikowe dęby („Leon”, „Damian”,
„Leszek” i „Stanisław”) należy do najstarszych dębów w Lesie Gdańskim. W jego sąsiedztwie napotkać można okazy kruszczyka szerokolistnego (z rodziny storczykowatych).

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585945

Y
439280

« D ąb szypułkowy „Tadeusz”, Las Gdański
las gdański
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Dąb szypułkowy

45

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 250 cm, o nazwie „Dąb Marcina Lutra”, rośnie przy
ul. St. Leszczyńskiego 42 w alei dębowej, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.
Dąb posadzono z okazji 400-lecia urodzin Marcina Lutra – 10.11.1883 r. przed kościołem
luterańskim, który spłonął na początku II wojny światowej.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
583712

Y
432402

« D ąb szypułkowy „Dąb Marcina Lutra”, ul. St. Leszczyńskiego 42
ulica st. leszczyńskiego 42
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Źródło

46

» Typ	
Źródło

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Tzw. źródło, a w rzeczywistości wysięk wód podziemnych, zlokalizowany jest na zachodnim
brzegu stawu, na polanie na północ od Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Jest to jedyny tego typu pomnik przyrody w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
589733

Y
434461

« Źródło – Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
leśny park KULTURY I WYPOCZYNKU w myślęcinku
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Klon zwyczajny

47

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Klon zwyczajny, o obwodzie pnia 417 cm, rośnie przy skrzyżowaniu ulicy Maciaszka z ulicą Błękitną, na osiedlu Miedzyń. Jest to soliter o wyjątkowym pokroju. Drzewo rozwinęło bujną, rozłożystą, kolistą koronę. Szczególnie efektownie wygląda jesienią, oświetlony
południowym słońcem, kiedy jego liście przybierają intensywnie złoty kolor. Jest to jeden
z dwóch okazów klonu zwyczajnego w Bydgoszczy, objętych ochroną pomnikową.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585588

Y
427682

« K lon zwyczajny, ul. Maciaszka
ulica maciaszka
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Wiąz szypułkowy

48

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Wiąz szypułkowy, o obwodzie pnia 370 cm, rośnie od strony ul. 3-go Maja 3 na terenie
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Jest
to smukłe drzewo, którego pień rozgałęzia się na dwa główne konary.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584857

Y
433629

« W iąz szypułkowy, ul. 3-go Maja 3
ulica 3-go maja 3
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Magnolia pośrednia

49

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Magnolia pośrednia (Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 45 cm, rośnie na terenie prywatnej posesji, przy ul. Markwarta 9.
Najpiękniej prezentuje się w okresie kwitnienia, przypadającym na kwiecień. Jest to stosunkowo niepozorny okaz, chroniony od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, kiedy
magnolie w Bydgoszczy jeszcze stanowiły rzadkość.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585016

Y
434014

« M agnolia pośrednia, ul. Markwarta 9
ulica markwarta 9
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GRUPA DRZEW

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy
Wiąz szypułkowy
Jesion wyniosły
Olsza czarna

50

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 3 okazy.
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) – 1 okaz.
Olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

« W iązy szypułkowe, okolice Śluzy Prądy, południowy brzeg Kanału Bydgoskiego
ulica Mińska 105, OKOLICE ŚLUZY PRĄDY
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50



Sędziwe wiązy przy ul. Mińskiej 105



Olsza czarna, na zachód od Śluzy Prądy, przy rowie melioracyjnym, na południe od Kanału Bydgoskiego

114

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

50



Dąb szypułkowy, na wschód od Śluzy Prądy, południowy brzeg Kanału Bydgoskiego

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, niezwykle malowniczy soliter, o bujnej, rozłożystej koronie (o średnicy
25 m!) i obwodzie pnia 441 cm, rośnie na południowy wschód od Śluzy Prądy, przy cieku
dopływającym do Kanału Bydgoskiego. Na południowy zachód od Śluzy Prądy, w okolicach
ul. Mińskiej 105, rosną trzy wiązy szypułkowe, o obwodach pni: 374 cm, 374 cm, 376 cm.
Dwa z nich to drzewa u schyłku swego życia. Jeden zamarł. Dalej, w kierunku zachodnim, rośnie jesion wyniosły o obwodzie pnia 264 cm. Można go znaleźć w grupie drzew tego samego
gatunku, przy drodze gruntowej biegnącej pomiędzy kompleksem łąk, nieużytków i kanałem.
Wyróżnia go charakterystyczna nasada pnia przypominająca niektórym nos olbrzyma. Najdalej na zachód, przy rowie melioracyjnym, rośnie olsza czarna o obwodzie pnia 315 cm.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
587000
587042
587089
587023
587024
587025

Y
426088
425973
425881
426042
426026
426018

ulica Mińska 105, OKOLICE ŚLUZY PRĄDY
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Magnolia pośrednia, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(opis pomnika przyrody str. 123–125)

Topola szara, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(opis pomnika przyrody str. 123–125)
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DWA DRZEWA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

wiąz szypułkowy

51

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa wiązy, o obwodach pni: 405 cm i 368 cm, rosną wzdłuż ulicy Mińskiej 158, przy północnym brzegu Śluzy Prądy. Drzewa mają bardzo spękaną korę i liczne dziuple, dające schronienie ptakom. Gniazdują na nich m.in. muchołówki szare. Są to drzewa u schyłku życia.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
587135
587156

Y
426000
425942

« W iązy szypułkowe, na zachód od Śluzy Prądy, północny brzeg Kanału Bydgoskiego, pomnikami przyrody
są najokazalsze drzewa w szpalerze

ulica mińska 158
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

52

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 313 cm, rośnie przy ul. Młyńskiej 2. Dąb wyróżnia rozłożysta korona (o średnicy 16 m) przy stosunkowo niskiej wysokości (22 m).

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585982

Y
431069

« D ąb szypułkowy, ul. Młyńska 2
ulica młyńska 2
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GRUPA DRZEW

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

WIĄZ SYBERYJSKI, TOPOLA SZARA,
EWODIA KOREAŃSKA, LESZCZYNA
TURECKA, DĄB BURGUNDZKI, GRUSZA
POLNA, DĄB SZYPUŁKOWY, KŁĘK
KANADYJSKI, KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY,
MAGNOLIA POŚREDNIA

53

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Wiąz syberyjski (Ulmus pumila L.) – 1 okaz.
Topola szara (Populus x canescens (Aiton) Sm.) – 1 okaz.
Ewodia koreańska (Tetradium daniellii (Benn.) T. G. Hartley) – 1 okaz.
Leszczyna turecka (Corylus colurna L.) – 1 okaz.
Dąb burgundzki (Quercus cerris v. austriaca L.) – 1 okaz.
Grusza polna (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) – 1 okaz.
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.
Kłęk kanadyjski (Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch) – 1 okaz.
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 1 okaz.
Magnolia pośrednia (Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).


« K łęk kanadyjski, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dąb szypułkowy, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ULICA NIEMCEWICZA
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53
» Opis / Lokalizacja
	Drzewa rosną na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Niemcewicza. Wiąz syberyjski jest okazem dwupiennym, o obwodach pni:
230 cm i 138 cm. Topola szara, o obwodzie pnia 322 cm, rośnie we wschodniej części ogrodu
i wyróżnia się z daleka szarozielonymi liśćmi. Ewodia koreańska, o obwodzie pnia 180 cm,
to kolejna rzadkość we florze miasta. Z uwagi na rozmiary i dwupienność objęto ochroną
leszczynę turecką, o obwodach pni: 150 cm i 94 cm. Dąb burgundzki odm. wąskolistna,
o obwodzie pnia 384 cm, to okaz o wyjątkowych walorach estetycznych, z uwagi na pokrój
i szczególny, ciemnozielony kolor liści. Grusza polna, o obwodzie pnia 270 cm, należy do
najokazalszych drzew owocowych w Bydgoszczy. Do atrakcji ogrodu należą także: dąb szypułkowy o obwodzie pnia 280 cm, kłęk kanadyjski o obwodzie pnia 184 cm, kasztanowiec
zwyczajny o obwodzie pnia 271 cm i dwupienna magnolia pośrednia o obwodach pni: 53 cm
i 39 cm. Wiąz syberyjski, topola szara, ewodia koreańska, leszczyna turecka, grusza polna,
dąb burgundzki i kłęk kanadyjski, należą do jedynych okazów tych gatunków objętych ochroną pomnikową w Bydgoszczy.

» WSPÓŁRZĘDNE
X
585618
585469
585479
585454
585499
585557
585548
585607
585598
585589

Y
434375
434308
434282
434263
434240
434238
434292
434303
434298
434320

« G rusza polna, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
« Topola szara, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
« K asztanowiec zwyczajny, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

« D ąb burgundzki, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ULICA NIEMCEWICZA

125

Ewodia koreańska, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(opis pomnika przyrody str. 123–125)

Leszczyna turecka, ul. Niemcewicza, ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(opis pomnika przyrody str. 123–125)
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

54

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Dwupienny dąb o nazwie „Eugeniusz”, o obwodach pni: 336 cm i 264 cm, rośnie u podnóża skarpy przy ul. Nowotoruńskiej. Nazwę otrzymał na wniosek właściciela terenu, na pamiątkę Pana Eugeniusza Smolińskiego – pierwszego powojennego dyrektora „ZACHEMU”,
straconego cztery lata po II wojnie światowej w wyniku spreparowanego przez ówczesne
władze procesu. Drzewo powstało prawdopodobnie w wyniku zrośnięcia dwóch dębów.
Szczególnie okazale wygląda oglądany ze skarpy Doliny Wisły (od strony ul. Nowotoruńskiej).

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
581533

Y
440627

« D ąb szypułkowy „Eugeniusz”, ul. Nowotoruńska, podnóże skarpy
ulica nowotoruńska
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Wierzba biała

55

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wierzba biała (Salix alba L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 428 cm i wysokości zaledwie 18 m, rośnie przy skrzyżowaniu
ul. T. Ociepki i K. Candera na osiedlu Prądy, na skraju łąk przy drodze do starej oczyszczalni ścieków. Jest to stara wierzba u schyłku swego życia. Jej stan stopniowo pogarsza się.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586469

Y
426337

« W ierzba biała, skrzyżowanie ul. T. Ociepki i K. Candera
ulica t. ociepki i k. candera

131

56

132

Pojedyncze drzewo

projektowany POMNIK PRZYRODY

Lipa szerokolistna

56

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Lipa szerokolistna

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo rośnie przy ul. Orlej 66. Jest to najokazalsza lipa tego gatunku w Bydgoszczy (obwód
pnia wynosi 359 cm), druga pod względem rozmiarów lipa w mieście. Wnioskująca o ochronę drzewa osoba zaproponowała dla lipy imię, po swojej babci Franciszce, mieszkającej niegdyś w domu przed którym rośnie lipa. Drzewo jest niezwykle malownicze. Decyduje o tym
szczególnie okazała korona osadzona na przysadzistym, masywnym pniu.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
583917

Y
432049

« Lipa szerokolistna, ul. Orla 66, projektowany pomnik przyrody
ulica orla 66
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Lipa drobnolistna

57

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Lipa, o obwodzie pnia 424 cm, rośnie na terenie prywatnej posesji przy ul. Osada 15. Jest
to jedno z najbardziej malowniczych drzew w Bydgoszczy. Ma wypróchniały pień i ubytek na
ok. 1/4 obwodu tak, że widać drzewo „od środka”. Wewnątrz wykształcił się korzeń przybyszowy zaopatrujący roślinę w wodę i sole mineralne. Drzewo jest przysadziste i rozłożyste,
jego wysokość i średnica korony są takie same i wynoszą 18 m. Wcześniej drzewo wzmacniano wiązaniami sztywnymi i dynamicznymi. Wykonywano także cięcia sanitarne w koronie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585230

Y
430016

« Lipa drobnolistna, ul. Osada 15
ulica osada 15

135

58

136

DWA DRZEWA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Kasztanowiec czerwony

58

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Kasztanowiec czerwony (Aesculus × carnea Hayne) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa kasztanowce czerwone, o obwodach pni: 265 cm i 218 cm, rosną w Parku Jana Kochanowskiego w sąsiedztwie Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Jest to jedyne stanowisko tego gatunku, objęte ochroną pomnikową w Bydgoszczy.
Drzewa znajdują się u kresu swojego życia. Pomimo tego, że ich korony pozostają zielone,
stan pni pogarsza się. Z uwagi na osłabienie drzew (wypróchnienie) zdjęto ochronę z 6 innych kasztanowców rosnących w sąsiedztwie omawianych okazów.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585355
585290

Y
433821
433904

« K asztanowiec czerwony, Park Jana Kochanowskiego
park jana kochanowskiego
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DWA drzewA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

59

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur „Fastigiata” L.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa dęby szypułkowe odmiany stożkowej, o nazwie „Strażnicy” rozgałęziają się bezpośrednio nad powierzchnią gruntu. Rosną przy wejściu do Parku Jana Kochanowskiego, od strony
ulicy Juliusza Słowackiego. „Strzegą” wnętrza parku, stąd ich nazwa.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585395
585375

Y
433799
433806

« D ąb szypułkowy odm. stożkowa, jeden ze „Strażników”, Park Jana Kochanowskiego
park jana kochanowskiego
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Dąb szypułkowy
Topola czarna

60

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 2 okazy.
Topola czarna (Populus nigra L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewa rosną w Parku Jana Kochanowskiego, od strony Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Dwa okazałe dęby wyróżniają się rozłożystymi koronami. Mają obwody pni: 346 cm i 323 cm. Topola czarna, o obwodzie pnia 534 cm, to drzewo „świadek”.
Z uwagi na zły stan zdrowotny drzewa (spróchniały pień) i ryzyko przewrócenia się podjęto
decyzję o redukcji jego korony. O minionej potędze drzewa „świadczy” dziś jedynie pień.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585339
585457
585404

Y
433893
433966
433943

« Topola czarna, świadek, Park Jana Kochanowskiego
park jana kochanowskiego
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Dąb szypułkowy, Park Jana Kochanowskiego (opis pomnika przyrody str. 141)

Dąb szypułkowy, Park Jana Kochanowskiego (opis pomnika przyrody str. 141)
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DWA drzewA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Olsza sercolistna

61

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Olsza sercolistna (Alnus cordata (Loisel.) Duby) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Oba drzewa rosną na terenie parku Jana Kochanowskiego. Jedno dwupienne, rosnące przy
placu zabaw ma obwody pni: 233 cm i 160 cm. Wyróżnia się łukowato wygiętymi pniami
wychylonymi od pionu o 40° i 50°. Druga olsza ma obwód pnia 148 cm i jest wyższa od
wyżej wymienionego okazu. Jest to jedyne znane stanowisko tego gatunku w Bydgoszczy.
Należy do największych atrakcji florystycznych Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585439
585434

Y
433892
433884

« O lsza sercolistna, Park Jana Kochanowskiego
park jana kochanowskiego
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

62

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 6 okazów.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Sześć dębów szypułkowych, o nazwie „Dęby Jana”, o obwodach pni: 306 cm, 283 cm,
270 cm, 296 cm, 312 cm i 294 cm, rosną w Parku Jana Kochanowskiego, w jego centralnej
i północno-wschodniej części. Należą do najokazalszych drzew w parku.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585412
585369
585439
585495
585504
585357

Y
433811
433849
433933
433898
433896
433889

« Jeden z „Dębów Jana”, Park Jana Kochanowskiego
park jana kochanowskiego
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Dęby szypułkowe, dwa z „Dębów Jana”, Park Jana Kochanowskiego (opis pomnika przyrody str. 147)

Dąb szypułkowy, jeden z „Dębów Jana”, Park Jana Kochanowskiego (opis pomnika przyrody str. 141)
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Platan klonolistny

63

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Platan klonolistny (Platanus × hispanica Münchh.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Okazały platan klonolistny, o obwodzie pnia 346 cm, ma niezwykle efektowny pokrój,
o czym decyduje głównie rozłożysta korona. Rośnie przy Placu Wolności, przy kościele
pw. Apostołów Św. Piotra i Pawła. Drzewo wygląda niezwykle malowniczo na tle zbudowanej z czerwonych cegieł bryły kościoła.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585066

Y
433484

« P latan klonolistny, Plac Wolności, przy Parku Kazimierza Wielkiego
PLAC WOLNOŚCI, PRZY PARKU KAZIMIERZA WIELKIEGO
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Pojedyncze drzewo

projektowany POMNIK PRZYRODY

Buk pospolity

64

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Buk pospolity odmiany czerwonolistnej, o obwodzie pnia 316 cm, rośnie w Parku Kazimierza Wielkiego, w sąsiedztwie fontanny „Potop”. Jest to najokazalszy, znany buk tej odmiany w Bydgoszczy. Jesienią jego liście przebarwiają się na wyjątkowo intensywny czerwony
kolor. Wyróżnia go parasolowaty kształt niezwykle rozłożystej korony.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585014

Y
433535

« B uk pospolity, odm. czerwonolistna, Park Kazimierza Wielkiego
park kazimierza wielkiego
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GRUPA DRZEW

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy
Cypryśnik błotny
Wiąz szypułkowy

65

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 3 okazy.
Dąb szypułkowy (Quercus robur „Fastigiata” L.) – 1 okaz.
Cypryśnik błotny (Taxodium distichum (L.) Rich.) – 2 okazy.
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

Wiąz szypułkowy, Park Kazimierza Wielkiego, przy ul. 19 Marca 1981 roku
« C ypryśnik błotny rosnący przy północnym (tzw. górnym) stawie, Park Kazimierza Wielkiego
Park kazimierza wielkiego
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

65
» Opis / Lokalizacja
	Drzewa rosną w Parku Kazimierza Wielkiego. Trzy dęby szypułkowe, o obwodach pni:
359 cm, 319 cm i 373 cm, należą do najokazalszych w parku. Dąb szypułkowy odm. stożkowa „Fastigiata”, o obwodzie pnia 273 cm, zamiera. Dwa cypryśniki błotne, o obwodach pni:
334 cm i 219 cm, są najokazalszymi przedstawicielami tego gatunku w Bydgoszczy. Okaz
rosnący w północnej części parku rozwinął korzenie powietrzne (mają one formę „pieńków”
wyrastających do kilkunastu cm ponad powierzchnię gruntu, stanowią one niewątpliwą,
wartą obejrzenia atrakcję przyrodniczą). W trakcie lipcowych nawałnic w 2016 r. złamał się
jeden z dwóch wierzchołków tego okazu. Wiąz szypułkowy, o obwodzie pnia 314 cm, wyróżnia się charakterystycznie pochylonym pniem.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584850
584984
584880
584914
584963
584936
584864

Y
433456
433481
433457
433430
433447
433502
433401

« D ąb szypułkowy rosnący przy północnym (tzw. górnym) stawie, Park Kazimierza Wielkiego
Park kazimierza wielkiego

157

Dąb szypułkowy, Park Kazimierza Wielkiego (opis pomnika przyrody str. 155–157)

Dąb szypułkowy, Park Kazimierza Wielkiego (opis pomnika przyrody str. 155–157)

66

Pojedyncze drzewo



Kasztanowiec zwyczajny, najokazalszy przedstawiciel tego gatunku w Bydgoszczy,
Park Ludowy im. Wincentego Witosa

160

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Kasztanowiec zwyczajny

66

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Okaz, o obwodzie pnia 525 cm, rośnie w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa. Jest największym kasztanowcem w Bydgoszczy. Był poddawany wielu zabiegom mającym na celu
jego ochronę. Jego koronę zredukowano i zabezpieczono wiązaniami sztywnymi i elastycznymi.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584860

Y
433929

park ludowy im. wincentego witosa
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Dwa drzewa



Dęby szypułkowe „Ryszard” (z prawej) i „Jakub”, Park Ludowy im. Wincentego Witosa

162

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

67

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa dęby szypułkowe o imionach: „Ryszard”, o obwodzie pnia 280 cm, i „Jakub”, o obwodzie pnia 272 cm, rosną w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa. Oba drzewa wyróżniają
się asymetrycznymi koronami, uformowanymi w wyniku ich wzajemnego oddziaływania
na siebie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584844
584842

Y
433934
433933

park ludowy im. wincentego witosa
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Pojedyncze drzewo

projektowany POMNIK PRZYRODY

Dąb szypułkowy

68

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 316 cm, rośnie w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa,
od strony ul. Księdza Ryszarda Markwarta. Jest to najokazalszy z dębów rosnących w parku.
Wyróżnia go wysoko rozwinięta, rozłożysta korona.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584922

Y
434133

« D ąb szypułkowy, Park Ludowy im. Wincentego Witosa, od strony ul. Ks. R. Markwarta
park ludowy im. wincentego witosa
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DWA drzewA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Lipa drobnolistna
Wierzba biała

69

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – 1 okaz.
Wierzba biała (Salix alba L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Lipa drobnolistna, o obwodzie pnia 496 cm i wysokości 30 m, oraz wierzba biała, o obwodzie pnia 513 cm, rosną w parku na Wzgórzu Dąbrowskiego. Jest to największa pomnikowa
lipa w Bydgoszczy. Wierzba jest u schyłku swojego życia. Korona stopniowo zamiera, na pniu
stwierdzono owocniki inwazyjnego grzyba – żółciaka siarkowego.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584367
584357

Y
432265
432457

« Lipa drobnolistna, park na Wzgórzu Dąbrowskiego
park na Wzgórzu dąbrowskiego
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DWA drzewA

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Miłorząb dwuklapowy
Wiąz Turkiestanu

70

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) – 1 okaz.
Wiąz Turkiestanu (Ulmus pumila celer) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Miłorząb dwuklapowy, o obwodzie pnia 97 cm, i wiąz Turkiestanu, o obwodzie pnia 245 cm,
rosną w parku na Wzgórzu Dąbrowskiego, przy górnym stawie. Jest to jedno z czterech
stanowisk miłorzębu dwuklapowego w Bydgoszczy, objętych ochroną pomnikową i jedyne
wiązu Turkiestanu.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584352
584350

Y
432257
432259

« W iąz Turkiestanu, park na Wzgórzu Dąbrowskiego
park na Wzgórzu dąbrowskiego

169

Miłorząb dwuklapowy, park na Wzgórzu Dąbrowskiego (opis pomnika przyrody str. 169)

Olsza czarna, trójpienna, najokazalszy przedstawiciel tego gatunku w Bydgoszczy, południowy brzeg
Starego Kanału Bydgoskiego, tzw. „dzika” część parku (opis pomnika przyrody str. 179–181)

71

DWA drzewA



Klony srebrzyste, Park nad Starym Kanałem Bydgoskim

172

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Klon srebrzysty

71

» Typ	
Dwa drzewa

» Gatunek	
	Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.) – 2 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Klony srebrzyste, o obwodach pni: 331 cm i 275 cm, rosną w Parku nad Starym Kanałem
Bydgoskim, niedaleko wylotu ul. Kanałowej, po obu stronach ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Są to drzewa u kresu swojego życia. Klony zostały poddane zabiegom pielęgnacyjnym
(cięciom korekcyjnym i pielęgnacyjno-sanitarnym wraz z usuwaniem jemioły), które niewątpliwie podniosły ich żywotność.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585217
585224

Y
431514
431517

park nad starym kanałem bydgoskim
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Wiąz szypułkowy

72

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Wiąz szypułkowy o nazwie „Lech”, o obwodzie pnia 392 cm, rośnie w Parku nad Starym
Kanałem Bydgoskim, przy ścieżce prowadzącej do V śluzy. Wyróżnia go rozszerzenie pnia
w odziomku, z klasycznie rozwiniętymi listwami przyporowymi.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585363

Y
431042

« W iąz szypułkowy „Lech”, Park nad Starym Kanałem Bydgoskim
park nad starym kanałem Bydgoskim
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Pojedyncze drzewo

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Wiąz szypułkowy

73

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Wiąz szypułkowy, o nazwie „Bartłomiej” i obwodzie pnia 425 cm, rośnie w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, przy alejce na północnym brzegu kanału, na wschód od wiaduktu
kolejowego. Jest to okaz czteropienny. Imię nadano mu na pamiątkę Bartłomieja z Bydgoszczy – bydgoszczanina, autora słowników, naukowca – żyjącego w latach 1480–1548. Drzewo ma największy obwód pnia spośród wszystkich wiązów objętych ochroną pomnikową
w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585475

Y
430789

« W iąz szypułkowy „Bartłomiej”, Park nad Starym Kanałem Bydgoskim
park nad starym kanałem Bydgoskim
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GRUPA DRZEW

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Topola czarna
Olsza czarna

74

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Topola czarna (Populus nigra L.) – 6 okazów.
Olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.) – 15 okazów.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).



Topola czarna, północny brzeg Starego Kanału Bydgoskiego, okolice wiaduktu kolejowego

« Topola czarna, północny brzeg Starego Kanału Bydgoskiego, okolice ul. Kanałowej
park nad starym kanałem Bydgoskim

179
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» Opis / Lokalizacja
	Drzewa rosną w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego (od okolic ul. Wrocławskiej) do ul. Bronikowskiego. Topola, o obwodzie pnia 380 cm,
rośnie przed ul. Wrocławską, na wysokości Cmentarza Starofarnego. Jest to stare drzewo
o silnie zredukowanej koronie. Topola, o obwodzie pnia 461 cm, znajduje się w okolicach
ul. Kanałowej. Jest to drzewo wypróchniałe u nasady, o zredukowanej koronie. Kolejne
drzewa, o obwodach pni: 392 cm, 425 cm i 324 cm, rosną na północnym brzegu kanału. Dwa okazy mają dziuple. Notowano tam lęgi krzyżówek (kaczek). Świadek, o obwodzie
pnia 350 cm, zlokalizowany jest przy placu zabaw, przy ul. Nakielskiej 68a. Czternaście olsz
czarnych, o obwodach pni od 246 cm do 414 cm (w tym największa, trójwierzchołkowa
olsza w Bydgoszczy) rośnie w sąsiedztwie alei parkowej, biegnącej przez park na południe
od Starego Kanału Bydgoskiego.



Topola czarna, Park nad Starym Kanałem Bydgoskim, okolice wiaduktu kolejowego
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74
»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585124
585187
585512
585602
585612
585271
585408
585533

Y
431873
431605
430682
430415
430367
431056
430668
430441

park nad starym kanałem BYDGOSKIM
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GRUPA DRZEW I KRZEWÓW



Cis pospolity, Plac Teatralny
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Cis pospolity

75

» Typ	
Grupa drzew i krzewów

» Gatunek	
	Cis pospolity (Taxus baccata L.) – 4 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Rozporządzenie nr 36 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz.
Woj. Bydg. Nr 3, poz. 11).

» Opis / Lokalizacja
	Dwa okazy mają formę krzaczastą, dwa są pienne. Rosną na Placu Teatralnym. Stanowią
florystycznie najbardziej charakterystyczne i rozpoznawalne elementy zagospodarowania
placu.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584778
584793
584767
584772

Y
433169
433150
433157
433139

Plac teatralny
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pojedynczE DRZEWO



Bez lilak, ul. Płocka 8
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Bez lilak

76

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Bez lilak (Syringa vulgaris L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo rośnie na prywatnej posesji przy ul. Płockiej 8. Obwód jego pnia wynosi aż 190 cm,
co czyni go unikatowym spośród przedstawicieli tego gatunku.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585653

Y
434650

ulica płocka 8
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Pojedyncze drzewo



Dąb szypułkowy, ul. Pod Skarpą 91
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

77

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 322 cm, rośnie naprzeciw posesji przy ul. Pod Skarpą 91 (dawniej ulica Sielska). Jest to niezwykle malownicze, przydrożne drzewo o efektownej, rozłożystej koronie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
589026

Y
439205

FORDON

ulica pod skarpą 91
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Dąb szypułkowy, ul. Pod Skarpą 112
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Dąb szypułkowy

78

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 476 cm i rozłożystej koronie, rośnie na terenie prywatnej
posesji, przy ul. Pod Skarpą 112, nieopodal stawu. Jest to niezwykle malowniczy okaz ze
względu na bardzo rozłożystą koronę (średnica 30 m!) i masywne konary.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
588993

Y
439283

FORDON

ulica pod skarpą 112
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Pojedyncze drzewo
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Klon srebrzysty

79

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Klon srebrzysty, o obwodzie pnia 319 cm, rośnie w podwórzu kamienicy przy ul. Pomorskiej 33, nadając mu niepowtarzalny nastrój.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585510

Y
433365

« K lon srebrzysty, ul. Pomorska 33
ulica pomorska 33
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GRUPA DRZEW



Trzy topole czarne, ul. Promenada, Stary Fordon, tereny nadwiślańskie

192

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Topola czarna

80

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Topola czarna (Populus nigra L.) – 3 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Trzy okazałe topole czarne, o obwodach pni: 630 cm, 543 cm i 429 cm, rosną nad rzeką
Wisłą, nieopodal ul. Promenada, przy zatoczce portu. Jest to niezwykle malownicza grupa
starych, rodzimych topól, stanowiących być może pozostałość po kiedyś rozległych, nadwiślańskich łęgach (lasach towarzyszących rzekom). Drzewa szczególnie majestatycznie prezentują się jesienią, kiedy przebarwiają się i tracą część liści, obnażając w ten sposób swoje
potężne pnie i sękate konary.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
587165
587162
587158

Y
444567
444566
444576

ULICA PROMENADA, przy zatoczce portu
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Dąb szypułkowy

81

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o imieniu „Jeremi”, o obwodzie pnia 311 cm, rośnie samotnie na pagórku, przy skraju pradoliny rzeki Wisły w Fordonie. Wystawiony na wiatry dąb wyróżnia się
wyjątkowym pokrojem, przede wszystkim jakby „poszarpaną” przez wichury koroną. Wskutek erozji część korzeni została odsłonięta. Imię nadano mu dla upamiętnienia Jeremiego
Przybory, który tworzył i działał w Bydgoszczy. W sąsiedztwie drzewa prowadzi szlak pieszy
(czerwony) imienia tego artysty.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
588922

Y
443244

« D ąb szypułkowy „Jeremi”, pradolina Wisły, okolice ul. Rataja
pradolina wisły, okolice ulicy rataja
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Dąb szypułkowy

82

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 341 cm i wysokości 29 m, rośnie przy zakręcie ulicy
Relaksowej, nieopodal miejsca, którędy biegła kiedyś trasa kolejki wąskotorowej. Drzewa nie można podziwiać w całej okazałości z uwagi na liczny podrost klonu „maskujący”
olbrzyma.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
592208

Y
429429

« D ąb szypułkowy, ul. Relaksowa, okolice byłej stacji kolejki wąskotorowej
ulica relaksowa
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Lipa srebrzysta

83

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Lipa srebrzysta, o obwodzie pnia 252 cm, rośnie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 6, przy ul. Reymonta. Jest to jedyny okaz tego gatunku objęty ochroną pomnikową
w Bydgoszczy. Drzewo było poddawane zabiegom ochronnym polegającym na cięciach sanitarno-pielęgnacyjnych i usuwaniu jemioły oraz redukcji korony.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585150

Y
433947

« Lipa srebrzysta, ul. Reymonta
ulica reymonta
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Dąb szypułkowy

84

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 365 cm, rośnie w okolicy Ronda Grunwaldzkiego. Jest
to soliter, wyróżniający się w zurbanizowanym krajobrazie centrum Bydgoszczy. Drzewo jest
nieco przechylone w kierunku wschodnim. Ma rozłożystą, malowniczą koronę.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584960

Y
432237

« D ąb szypułkowy, Rondo Grunwaldzkie
Rondo grunwaldzkie
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GRUPA DRZEW

POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

85

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 3 okazy.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Trzy okazałe dęby szypułkowe, o rozłożystych koronach. „Kazimierz”, o obwodzie pnia
480 cm, „Jan”, o obwodzie pnia 290 cm i „Władysław”, o obwodzie pnia 342 cm, rosną
w parku przy ul. Siedleckiej. Imiona nadano im na cześć królów Polski: Kazimierza Wielkiego, Jana Kazimierza oraz Władysława Jagiełły.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586419
586406
586437

Y
430767
430770
430753

« D ąb szypułkowy „Kazimierz”, park przy ul. Siedleckiej
ulica siedlecka
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

86

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 339 cm, rośnie w parku przy ul. Siedleckiej, przy wjeździe
na ulicę Głuchą. Obok dębu znajduje się tablica upamiętniająca istniejący tu w przeszłości
cmentarz ewangelicki.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586466

Y
430726

« D ąb szypułkowy, park przy ul. Siedleckiej
ulica siedlecka
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projektowanY POMNIK PRZYRODY

Dąb szypułkowy

87

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Brak podstawy.

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 360 cm, rośnie na terenie parku przy ul. Siedleckiej,
na wysokości przystanku autobusowego. Jego pień rozdziela się na dwa główne konary.
Drzewo wyróżniają wyjątkowe walory estetyczne: strzelisty pień i rozłożysta korona. Dąb
zdaje się „królować” nad pozostałymi, rosnącymi w sąsiedztwie drzewami. Rośnie w pobliżu trzech innych pomnikowych dębów: „Kazimierza”, „Jana” i „Władysława”.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586356

Y
430809

« D ąb szypułkowy, park przy ul. Siedleckiej
ulica siedlecka
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Cis pospolity

88

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Cis pospolity (Taxus baccata L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Pienna, dwuwierzchołkowa forma cisa. Jego pnie mają obwody: 78 cm i 72 cm. Drzewo
rośnie przy ścianie budynku znajdującego się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w sąsiedztwie
krzaczastych cisów (niebędących pomnikami przyrody).

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584996

Y
435045

« C is pospolity, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
ulica m. skłodowskiej-curie 1
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Głaz narzutowy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Głaz narzutowy

89

» Typ	
Głaz narzutowy

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Głaz, o obwodzie 450 cm, znajduje się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9. W 2010 r., w związku z rozbudową obiektu, głaz
został przeniesiony z miejsca po lewej stronie od wejścia do szpitala na stronę prawą. Okaz
umieszczono przy alejce spacerowej, od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585045

Y
435310

ulica m. skłodowskiej-curie 9
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Dąb szypułkowy

90

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb, o imieniu „Jarosław” i o obwodzie pnia 430 cm, rośnie nieopodal ul. Smukalskiej
(przy strumieniu uchodzącym do rzeki Brdy mniej więcej na wysokości ul. Palmowej). Nazwę otrzymał w dowód podziękowania dla architektów, inżynierów, projektantów i wykonawców prac, którzy przyczynili się do ochrony walorów przyrodniczych Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
594120

Y
431441

« D ąb szypułkowy „Jarosław”, nad strumieniem uchodzącym do Brdy, okolice ul. Smukalskiej i Palmowej
OKOLICE ULICy SMUKALSKIEJ I PALMOWEJ
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Lipa drobnolistna „Czatownia Wiesława”, starorzecze Wisły w Fordonie
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Lipa drobnolistna

91

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo o imieniu „Czatownia Wiesława” to tzw. odroślowa lipa drobnolistna o 11 pniach,
z których najgrubszy ma obwód pnia 180 cm. Rośnie przy starorzeczu rzeki Wisły w Fordonie. Nazwa została nadana na cześć Pana Wiesława Bagińskiego – bydgoskiego ornitologa,
który jako pierwszy opisał starorzecze, przy którym rośnie lipa, jako obszar szczególnie cenny
przyrodniczo i przyczynił się do jego ochrony. Doprowadził do tego, że realizowana inwestycja, polegająca na bagrowaniu starorzecza, nie doprowadziła do dewastacji przyrodniczej
tego terenu i wycinki lipy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
590801

Y
445634

starorzecze wisły w fordonie
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Platan klonolistny, ul. Szubińska 107
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Platan klonolistny

92

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Platan klonolistny (Platanus × hispanica Münchh.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o obwodzie pnia 342 cm, rośnie przy ul. Szubińskiej 107, na terenie Wojskowych
Zakładów Lotniczych Nr 2. Drzewo wyróżnia się rozłożystą koroną.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
583518

Y
430243

ulica szubińska 107
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Jarząb szwedzki

93

» Typ	
Aleja drzew

» Gatunek	
	Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers) – 45 okazów.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Aleja jarzębów szwedzkich, o obwodach pni od 32 cm do 225 cm, znajduje się po obu stronach ul. Szymanowskiego. Jest to jedyna aleja drzew, objęta ochroną pomnikową w Bydgoszczy. Obserwuje się systematyczne pogorszenie stanu najstarszych okazów drzew w alei.
Korony zaczynają zasychać, przy czym jest to proces szybki. Pnie próchnieją i są atakowane
przez grzyby pasożytnicze. W 2016 r. zdjęto ochronę z trzech najbardziej osłabionych drzew.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585191

Y
434187

« A leja jarzębów szwedzkich, ul. Szymanowskiego
ulica szymanowskiego
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Sosna pospolita

94

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Sosna pospolita (Pinus sylvestris L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Sosna o imieniu „Dominika” rozgałęzia się poniżej wysokości ok. 130 cm na pnie, o obwodach 193 cm i 357 cm. Drzewo wyróżnia niezwykle malowniczy pokrój. Rośnie za budynkiem
Poczty Polskiej przy ul. Świetlicowej 9. Imię nadano na wniosek pracownika Urzędu Miasta
w Bydgoszczy. Jest to jedyny okaz sosny w Bydgoszczy chroniony, jako pomnik przyrody.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
581581

Y
440432

« S osna pospolita „Dominika”, ul. Świetlicowa 9
ulica Świetlicowa 9
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Brzoza brodawkowata

95

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o imieniu „Sylwia” i obwodzie pnia 230 cm, rośnie na obszarze prywatnej posesji,
przy ul. Świętokrzyskiej 66. Nazwę otrzymało na wniosek właścicieli terenu. Jest to jedyny
okaz brzozy, objęty ochroną pomnikową w Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
590391

Y
442147

« B rzoza brodawkowata „Sylwia”, ul. Świętokrzyska 66
ulica Świętokrzyska 66
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Dąb szypułkowy „Mocny Wikuś”, ul. Thommee 5
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POMNIKI PRZYRODY BYDGOSZCZY

Dąb szypułkowy

96

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLII/881/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Mocny Wikuś” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2128).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy o nazwie „Mocny Wikuś”, o obwodzie pnia 263 cm, rośnie na obszarze
niepublicznego Przedszkola „Pod Akacjami”, przy ul. Thommee 5 w Fordonie. Nazwa dębu
została wybrana w drodze głosowania przez dzieci z tego przedszkola.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
587754

Y
442597

ulica Thommee 5
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Kasztanowiec zwyczajny

97

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Kasztanowiec zwyczajny, o obwodzie pnia 277 cm, rośnie na zapleczu posesji przy ul. Toruńskiej 30. Pień tego drzewa rozgałęzia się na cztery główne konary, nadając mu strzelisty
pokrój.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584180

Y
433832

« K asztanowiec zwyczajny, ul. Toruńska 30
ulica toruńska 30
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Dąb szypułkowy

98

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb o nazwie „Dąb Pomorskiego Okręgu Wojskowego”, o obwodzie pnia 343 cm, rośnie
u podnóża skarpy parku na Wzgórzu Wolności, na wysokości posesji przy ul. Toruńskiej 34.
Imię otrzymał na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju
w Bydgoszczy. Jest to najokazalszy dąb rosnący w tym parku i na całej tzw. południowej
skarpie Bydgoszczy.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584101

Y
433862

« D ąb szypułkowy, ul. Toruńska 34
ulica Toruńska 34
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Dąb szypułkowy

99

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o imieniu „Bydgoski Bartek” i obwodzie pnia 662 cm, (największy obwód
spośród bydgoskich dębów) rośnie na wysokości ul. Toruńskiej 155 (po południowej stronie
drogi) na wprost Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL. Prawdopodobnie
jest to najstarszy z bydgoskich pomnikowych dębów.
	Drzewo posiada ubytek przekraczający 1/3 obwodu pnia. W środku drzewo jest puste. Obecnie trudno jest ustalić, kiedy drzewo zostało zaplombowane. W latach dziewięćdziesiątych
podjęto próbę usunięcia betonowej plomby, co udało się tylko częściowo. Jej całkowite usunięcie groziło zniszczeniem drzewa. Obecnie w miejscu plomby znajduje się ścianka z cegieł
(pień pozostaje pusty), otynkowana w sposób imitujący korę drzewa, chroniąca wnętrze
pnia.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
583971

Y
439156

« D ąb szypułkowy „Bydgoski Bartek”, ul. Toruńska 155
ulica toruńska 155
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Głaz narzutowy

100

» Typ	
Głaz narzutowy

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Głaz, o imieniu „Wojciech” i o obwodzie 1550 cm, znajduje się na brzegu wyrobiska, powstałego wskutek pozyskiwania gliny, przy ul. Rejewskiego. Jest to największy z trzech głazów narzutowych, objętych ochroną pomnikową w Bydgoszczy. Okaz oznakowany jest kamienną tablicą z imieniem głazu. Wokół niego rozwinęła się spontaniczna roślinność zielna
i podrosty drzew. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oglądać możemy jedynie niewielką część
głazu, gdyż pozostała tkwi głęboko w gruncie.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586344

Y
441122

« G łaz narzutowy „Wojciech”, ul. Rejewskiego
ulica rejewskiego
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Miłorząb dwuklapowy

101

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo, o imieniu „Enea” i o obwodzie pnia 154 cm, rośnie przy ul. Wały Jagiellońskie 12.
Jego imię pochodzi od nazwy właściciela terenu – spółki Enea, który wnioskował o nadanie
drzewu właśnie tego imienia. Jest to okaz żeński.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584252

Y
433212

« M iłorząb dwuklapowy „Enea”, ul. Wały Jagiellońskie 12
ulica wały jagiellońskie 12
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BukI pospolitE
Lipa szerokolistna

102

» Typ	
Grupa drzew

» Gatunek	
	Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) – 2 okazy.
Buk pospolity (Fagus sylvatica „Pendula” L.) – 1 okaz.
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 695).



Buk pospolity odm. ‘Pendula’, „Jerzy”, ul. Wały Jagiellońskie 12

« B uk pospolity „Jarosław”, ul. Wały Jagiellońskie 12
ulica wały jagiellońskie 12
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102
» Opis / Lokalizacja
	Dwa buki pospolite o imionach: „Jarosław”, o obwodzie pnia 299 cm, oraz „Wiesław”,
o obwodzie pnia 265 cm, wyróżniają liczne nierówności pnia.
	Buk pospolity, o obwodzie pnia 213 cm i imieniu „Jerzy”, wyróżnia odmiana zwisła.
	Lipa szerokolistna, o imieniu „Barbara” ma obwód pnia 264 cm, cechuje się niezwykle bujną i rozłożystą koroną.
	Drzewa rosną na terenie Bydgoskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, przy ul. Wały Jagiellońskie 12. Stanowią pozostałość starodrzewu i zieleni tworzącej przedwojenne ogrody
mieszkańców kamienic. Imiona zostały nadane na wniosek zarządcy terenu.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584232
584228
584229
584231

Y
433269
433257
433245
433240

« B uk pospolity „Wiesław”, ul. Wały Jagiellońskie 12
ulica wały jagiellońskie 12
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Cis pospolity

103

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Cis pospolity (Taxus baccata L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Drzewo dwupienne, o obwodach pni: 85 cm i 156 cm, rośnie w ogrodzie na zapleczu kamienicy przy ul. Wały Jagiellońskie 14.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
584230

Y
433285

« C is pospolity, ul. Wały Jagiellońskie 14
ulica wały jagiellońskie 14
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Dąb szypułkowy

104

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 234, poz. 2173).

» Opis / Lokalizacja
	Dąb szypułkowy, o imieniu „Przemysław”, o obwodzie pnia 452 cm, rośnie na terenie nieużytku, za budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Wyrzyskiej 22. Nazwę otrzymał na
wniosek Nadleśnictwa Żołędowo. Pień drzewa rozgałęzia się na dwa potężne konary, które zabezpieczono wiązaniem elastycznym. Jest to największe drzewo w okolicy, widoczne
z daleka.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
586911

Y
429671

« D ąb szypułkowy „Przemysław”, ul. Wyrzyska 22
ulica wyrzyska 22
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Platan klonolistny

105

» Typ	
Pojedyncze drzewo

» Gatunek	
	Platan klonolistny (Platanus × hispanica Münchh.) – 1 okaz.

» PODSTAWA PRAWNA
	Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2720).

» Opis / Lokalizacja
	Okazałe drzewo, o obwodzie pnia 327 cm i wyjątkowych walorach estetycznych, rośnie przy
budynku dworca PKP Bydgoszcz Główna, przy ul. Zygmunta Augusta 7. Platan wyróżnia się
symetrycznie rozwiniętą, bujną koroną.

»

WSPÓŁRZĘDNE
X
585966

Y
432547

« P latan klonolistny, ul. Zygmunta Augusta 7
ulica zygmunta augusta 7
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