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Pan
Grzegorz Chwiałkowski
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że topola czarna odmiana włoska
(Populus  nigra ‘Italica’),  rosnąca  na  terenie  Wału  Piastowskiego  3  w  Kaliszu,  nie  może
zostać uznana  za  pomnik  przyrody,  gdyż  nie  spełnia  wszystkich  kryteriów  określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4.12.2017 r. w sprawie kryteriów uznawania
tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Do norm tych należy:
- obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm
dla poszczególnych rodzajów gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia,
-  wyróżnianie  się  wśród  innych  drzew  tego  samego  rodzaju  lub  gatunku  w  skali  kraju,
województwa lub  gminy ze  względu na  obwód pnia,  wysokość,  szerokość  korony,  wiek,
występowanie  w  skupiskach,  w  tym  w  alejach  lub  szpalerach,  pokrój  lub  inne  cechy
morfologiczne,  a  także  inne  wyjątkowe  walory  przyrodnicze,  naukowe,  kulturowe,
historyczne i krajobrazowe.

Jednocześnie  informuję,  że  topole  różnych  gatunków  i  odmian  należą  do  jednych
z najszybciej rosnących drzew liściastych. Przy sprzyjających warunkach siedliskowych, jak
w przypadku wskazanego przez Pana drzewa, osiągają okazałe rozmiary. Jak każde drzewo,
topola ta pełni wiele istotnych funkcji w środowisku, między innymi: oczyszcza powietrze
atmosferyczne  z  pyłów,  gazów  i  większych  zanieczyszczeń,  pochłania  dwutlenek  węgla,
wytwarza tlen itp. Drzewa tego gatunku nie należą do długowiecznych, a wskazana przez
Pana topola czarna odmiana włoska ma już za sobą szczyt rozwoju, a kolejnym jej etapem
będzie prawdopodobnie naturalne przejście w fazę zamierania.

Chciałbym  zauważyć,  że  drzewo  to,  podobnie  jak  rosnące  w  pobliżu  okazałe  dęby
szypułkowe  na  terenie  Ogródka  Jordanowskiego,  objęte  jest  ochroną  prawną  zgodnie
z ustawą  o  ochronie  przyrody  oraz  ustawą  o  zabytkach  i  opiece  nad  zabytkami.  Rośnie
bowiem w obszarze historycznego układu urbanistycznego. 

W związku  z  powyższym  wyżej  wymienione  ustawy  w  wystarczającym stopniu  chronią
wskazaną przez Pana topolę przed wycięciem.
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