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POMNIKI PRZYRODY – propozycja dla uczniów ze Szkolnych Kół 
Ligi Ochrony Przyrody

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości  
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, oraz odznaczające się  
cechami indywidualnymi,  wyróżniającymi je wśród innych tworów, nazywamy  pomnikami  
przyrody.

Należą do nich: okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, źródła, skałki i głazy narzutowe,  
jary oraz jaskinie. 

Udokumentowane ilości pomników przyrody zarejestrowane do końca 2004 roku w Polsce, 
zamykają się ilością 34.385 sztuk, w tym:   pojedyncze drzewa- 26.716

grupy drzew -   4.885
aleje -      811
głazy narzutowe -   1.215
skałki, groty, jaskinie -      758

Ilości te są znacznie zróżnicowane w poszczególnych latach, a w wielkościach tych ujęte są 
także pomniki przyrody, znajdujące się na terenie województwa łódzkiego.
      Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Łodzi pragnie zainspirować młodzież szkolną zrzeszoną w Szkolnych Kołach LOP do 
zainteresowania się obiektami przyrodniczymi na terenie miasta Łodzi, które spełniają kryteria 
pomników  przyrody.  Działania  te  mają  na  celu  nie  tylko  potwierdzenie  istnienia  już 
udokumentowanych  pomników  przyrody,  ale  przede  wszystkim  mogą  przyczynić  się  do 
znalezienia nowych, wzbogacających ten rejestr.

Celem przybliżenia młodzieży warunków, jakie są wymagane dla uznania np. drzewa za 
pomnik  przyrody,  zamieszczamy  opracowany  przez  Ligę  Ochrony  Przyrody  dla  naszego 
województwa  „wniosek  o  uznanie  za  pomnik  przyrody”  wraz  ze  wskazówkami  dla 
wypełnienia  wniosku  (drugi  wzór  „wniosku”  dotyczy  głazów narzutowych).  Każdy  z  tych 
wniosków można wydrukować.

Przedstawiając wniosek należy załączyć fotografię obiektu formatu 18 x 13 cm.
Uczniowie,  których  wniosek  o  uznanie  nowego  obiektu  za  pomnik  przyrody  uzyska 

akceptację zatwierdzającą, otrzymają nagrodę ufundowaną przez Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UMŁ.

Liga  Ochrony  Przyrody  zachęca  do  tych  działań  które  nie  tylko  zachowują,  ale  także 
przyczyniają się do zwiększenia dóbr kultury narodowej naszego Kraju.

Składanie  kompletnych  wniosków o  uznanie  za  pomnik  przyrody  do  biura  Zarządu 
Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody bezterminowo – po znalezieniu „kandydata”.

Obiekty przyrodnicze, które uzyskają klasyfikację pomnika przyrody, zostaną wykazane na 
stronie internetowej Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP z podaniem autora wniosku, o czym
 również zostanie poinformowana szkoła danego ucznia.

http://www.loplodz.toya.net.pl/
mailto:loplodz@toya.net.pl
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Drugim ważnym zagadnieniem autorstwa  Zarządu Miejskiego Ligi  Ochrony Przyrody  
opracowanym  wspólnie   z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  UMŁ  jest 
zainteresowanie młodzieży szkolnej rosnącymi w rejonie ich szkół drzewami, które są ujęte w 
wykazie pomników przyrody Wydziału Ochrony Środowiska. 

Proponuje  się  szkołom  objęcie  takich  pomników  przyrody  ochroną  i  opieką,  a  także 
zgłoszenie propozycji nazwy dla takiego drzewa. (Część drzew pomnikowych ma już nadane 
nazwy).
    Działania  te  podjęte  przez  Szkolne  Koła  Ligi  Ochrony  Przyrody  w  znacznej  mierze 
przyczynią się do poznania przez młodzież szkolną idei powstawania pomników przyrody, ich 
znaczenia dla obecnego i przyszłych pokoleń, a także wartości kulturowych związanych z ich 
istnieniem. 

Propozycja  nadania  nazwy –  imienia  dla  pomnika  przyrody,  ma również  niebagatelne 
znaczenie.  Taka  forma  upamiętnienia  istnienia  pomnika  przyrody  przyczynia  się  do  chęci 
poznania jego samego, a także otoczenia w którym wzrastało. Dla młodzieży szkolnej może to 
stać się przyczynkiem do szerszego zainteresowania zarówno ochroną przyrody, jak i  chęcią 
poznania historii naszego miasta.

Wydział  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miasta  Łodzi  przewiduje dla  szkół, 
które podejmą działalność związaną z opieką, ochroną i nadaniem nazwy dla pomnika przyrody, 
znajdującego się w rejonie, w którym istnieje szkoła, ufundowanie stosownej nagrody.

Dlatego podjęcie przez uczniów tej ciekawej i wartościowej idei, powinno być z zapałem 
realizowane,  gdyż  może  przyczynić  się  do  tworzenia  klimatu  ochrony  przyrody,  a  również 
początkiem budowania nowej historii naszego miasta.

Zgłoszenie  o  realizacji  tego  zadania  prosimy  przekazać  do  biura  Zarządu  Okręgu  
Łódzkiego LOP  w formie pisma opatrzonego pieczątką  szkoły.    W piśmie należy podać poza  
proponowaną nazwą miejsce rośnięcia drzewa, jego wielkość,  stan zdrowotny a także, czy  
umieszczona jest tabliczka informująca o tym, że jest to pomnik przyrody. Do pisma należy  
załączyć fotografię formatu 18 x 13 cm.

Wykaz pomników przyrody na terenie naszego miasta znajduje się na stronie internetowej 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.

Dla zainteresowanych przekazuję informację,  pod jakim adresem internetowym należy 
szukać  pomników  przyrody  żywej  w  naszym  mieście.  Podane  są  tam  rodzaje  drzew,  ich 
wielkość  a  także  miejsce,  w  którym się  znajdują.  Jest  to  szczególnie  ważne  dla  realizacji 
podjęcia działań, proponowanych przez Zarząd Miejski LOP i Wydział Środowiska i Rolnictwa.

               strona internetowa  :  Serwis UML (pl)  -  pomniki przyrody

             P R E Z E S                  P  R  E  Z  E  S
    ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
LIGI OCHRONY PRZYRODY     LIGI OCHRONY PRZYRODY

        mgr Halina Skonieczna          arch. Mirosław Konwerski



W N I O S E K
o uznanie za pomnik przyrody

1. Nazwa tworu przyrody
(gatunek drzewa – nazwa łacińska)  ....................................................................................................................................................

2. Obwód pnia na wysokości 1,30 m.......................................................  wysokość  ......................................................................
przypuszczalny wiek .....................................................................................  pokrój ..............................................................................

3. Stan zdrowotny – pożądane zabiegi konserwacyjne ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

4. Okoliczności zagrażające obiektowi ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

5. Siedlisko ..................................................................................................................................................................................................................
6. Legendy i tradycje związane z tworem przyrody .......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
7. Inne uwagi ..............................................................................................................................................................................................................
8. Położenie administracyjne: miejscowość – ulica .......................................................................................................................

gmina ................................................................................................województwo ......................................................................................
nadleśnictwo ................................................................................uroczysko ................................................................................................

9. Właściciel gruntu (imię, nazwisko i adres) .....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
10. Imię, nazwisko i adres wypełniającego wniosek ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
11. Szkoła i klasa ucznia składającego wniosek .................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................                                                                                           ...................................................  
        miejscowość, data                                                                                                         podpis

Zatwierdzono na podstawie orzeczenia Prezydenta m. Łodzi nr ................................................................................................

z dnia .....................................................................................

WSKAZÓWKI dla wypełniającego wniosek

1. W przypadku, gdy twór przyrody został już uznany za pomnik przyrody – należy zaznaczyć to w uwagach w pkt. 7.
2. W przypadku trudności w oznaczeniu gatunku drzewa, należy zebrać i załączyć ulistniony pęd drzewa, ewentualnie także 

owoce.
3. Siedlisko (pkt. 5) – opisać miejsce występowania tworu przyrody, np. wnętrze lasu, przy drodze, przy linii oddziałowej, nad 

rzeką, stawem, przy zabudowaniach i tp. Jeśli drzewo występuje w drzewostanie podać, w miarę możliwości, typ siedliskowy 
lasu i klasę wieku.

4. Minimalny, orientacyjny obwód pnia (na wysokości 1,3 m) wymagany do uznania drzewa za pomnik przyrody wynosi, w 
zależności od gatunku drzewa:
-  360 cm  -  dęby i topole
-  300 cm  -  buk pospolity, lipy, wierzby, jodły, modrzewie, sosny i świerki
-  240 cm  -  jesiony
- 210 cm -  brzoza brodawkowata, brzoza omszona, klony, wiązy, topola osika oraz gatunki drzew obcego pochodzenia
-  180 cm  -  grab pospolity
-  150 cm  -  jarzębiny
-   90 cm  -  jabłonie, grusze, czereśnie

5. Wypełniony na maszynie wniosek z załączonymi fotografiami w formacie 18 x 13 cm należy złożyć w 2 egzemplarzach w 
biurze Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody. 



W N I O S E K
o uznanie za pomnik przyrody

1. Określenie rodzaju skały ..............................................................................................................................................................................

2. Wymiary: długość .............................. szerokość .............................. wysokość..............................  obwód .............................. 
3. Ogólna charakterystyka głazu narzutowego....................................................................................................................................

4. Okoliczności zagrażające obiektowi ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

5. Siedlisko ..................................................................................................................................................................................................................
6. Legendy i tradycje związane z tworem przyrody .......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
7. Inne uwagi ..............................................................................................................................................................................................................
8. Położenie administracyjne: miejscowość – ulica .......................................................................................................................

gmina ................................................................................................województwo ......................................................................................
nadleśnictwo ................................................................................uroczysko ................................................................................................

9. Właściciel gruntu (imię, nazwisko i adres) .....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
10. Imię, nazwisko i adres wypełniającego wniosek ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
11. Szkoła i klasa ucznia składającego wniosek .................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................                                                                                           ...................................................  
        miejscowość, data                                                                                                         podpis

Zatwierdzono na podstawie orzeczenia Prezydenta m. Łodzi nr ................................................................................................

z dnia .....................................................................................

WSKAZÓWKI dla wypełniającego wniosek

1. W przypadku, gdy twór przyrody został już uznany za pomnik przyrody – należy zaznaczyć to w uwagach w pkt. 7.

2. Siedlisko (pkt. 5) – opisać miejsce występowania tworu przyrody, np. wnętrze lasu, przy drodze, przy linii oddziałowej, nad 
rzeką, stawem, przy zabudowaniach i tp. 

3. Wypełniony na maszynie wniosek z załączonymi fotografiami w formacie 18 x 13 cm należy złożyć w 2 egzemplarzach w 
biurze Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody. 


