W 2018 roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Z tej okazji Liga
Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu ogłasza konkurs.
POMNIK PRZYRODY – ODKRYWAMY ŚLADY HISTORII I WALORY PRZYRODNICZE
ZAKLĘTE W SĘDZIWYCH DRZEWACH.

Jednym z dorobków niepodległej Polski są formy ochrony przyrody. Należą do nich parki
narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody jak również pomniki przyrody. Pomników
przyrody z pośród innych form ochrony w Polsce jest najwięcej. Są nimi najczęściej
pojedyncze lub grupy drzew ale również skały, jaskinie czy wodospady. Konkurs polega na
zlokalizowaniu okazałych rozmiarów drzew o pięknym, wyjątkowym pokroju. Powinny
wyróżniać się one z otoczenia swoją formą i wielkością. Dodatkowym atutem może być
wątek historyczny związany z danym drzewem np. wydarzenie, rocznica, legenda czy miejsce
w którym rośnie.
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Cel Konkursu
Zwiększenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej wśród społeczeństwa.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwiania na piękno przyrody.
Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną przyrody oraz historią regionu.
Popularyzacja walorów przyrodniczych i form ochrony przyrody.

Zakres terytorialny i uczestnicy
1. Do konkursu można zgłaszać drzewa rosnące w zasięgu działania ZOLOP Tarnobrzeg
(byłe woj. Tarnobrzeskie)
2. Konkurs jest skierowany do osób, które zainteresowane są tematyką przyrodniczą
i historyczną.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Zgłoszenie konkursowe
Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące kryteria:
1. Zgłaszane obiekty muszą spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody
żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
2. Zgłaszane obiekty nie mogą być już istniejącymi Pomnikami Przyrody.
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Warunki udziału w konkursie
Każdy zgłaszający może zgłosić dowolną ilość kandydatów na Pomniki Przyrody.
Dla każdego obiektu należy uzupełnić kartę inwentaryzacyjną wg wzoru.
Zgłoszenie musi zawierać mapę sytuacyjną z lokalizacją obiektu (polecamy
skorzystać ze strony http://mapy.geoportal.gov.pl/imap) oraz fotografie zgłaszanego
obiektu.
Fotografie należy dołączyć na płycie CD z plikami cyfrowymi (format jpg.) lub
wysłać na adres e-mail zoloptbg@wp.pl. Fotografie należy odpowiednio opisać
przyporządkowując do danego obiektu.

5. W przypadku zgłoszenia przez różnych uczestników konkursu tego samego obiektu
dalszej ocenie zostaną poddane tylko te zgłoszenia, które zostaną dostarczone jako
pierwsze.
6. Termin składania prac konkursowych wyznacza się od dnia 1 lipca 2018r.
7. Miejscem dostarczania zgłoszeń jest Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu,
ul. Stanisława Moniuszki 16, 39-400 Tarnobrzeg.
8. W przypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu
powinien znaleźć się dopisek: „Konkurs - Pomniki Przyrody”.
9. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie zgłoszenia, które w sposób oczywisty będą
nawiązywały do celów i tematyki konkursu, a ponadto będą spełniały wszystkie inne
warunki określone w niniejszym regulaminie.
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Przebieg Konkursu
Weryfikacja zgłoszeń jak również proponowanych pomników będzie dokonana przez
powołaną Komisję Konkursową.
Wszystkie karty inwentaryzacyjne, które spełnią wymagania Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r, zostaną dostarczone do odpowiednich
terytorialnie Rad Gmin w celu ustanowienia Pomników Przyrody.
Nagrody
Spośród wszystkich dostarczonych kart inwentaryzacyjnych spełniających wszystkie
kryteria regulaminu, odbędzie się losowanie w celu wyłonienia laureatów, którzy
otrzymają nagrody rzeczowe.
Każda karta może być losowany tylko jeden raz.
Organizator zastrzega, że w przypadku wylosowania max trzech kart tej samej osoby
to już w dalszym losowaniu ta osoba nie będzie brała udziału i nastąpi wyłonienie
kolejnego laureata konkursu.
Losowanie nagród rzeczowych nastąpi w ustalonym miejscu i terminie, o którym
uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża równocześnie zgodą na przetwarzanie
przez organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie
w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) zgłoszenia konkursowego uczestnika.

KARTA PRACY
POMNIK PRZYRODY – ODKRYWAMY ŚLADY HISTORII
I WALORY PRZYRODNICZE ZAKLĘTE W SĘDZIWYCH DRZEWACH

IMIĘ I NAZWISKO………………………………......................................................................................................
ADRES……………………………………………………………………………………………… NR TEL……………………………….………
OPIS POMNIKA:
Proponowana nazwa projektowanego pomnika........................................................................................
Gatunek drzewa …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce i nr działki na której rośnie drzewo………………………………………………………………………………………..
Lokalizacja GPS ……………………………………………………………………………………..………………
Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od ziemi…………………………..….………………
Wysokość drzewa szacunkowa podana w metrach ………………………………………………….
CHARAKTERYSTYKA PNIA:
1. Wysokość do pierwszego konaru od ziemi mierzone w metra ………….………….....

2. Forma pnia, widoczne dziuple i uszkodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHARAKTERYSTYKA KORONY:

1. Szacunkowa rozpiętość korony podana w metrach …………………………………….

2. Kształt korony, widoczne gniazda, dziuple i uszkodzenia …………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………

OPIS HISTORYCZNY:

1. Krótki opis historii, wydarzenia lub legendy związanej z drzewem ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………...

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……..………………………………

Każdy uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraża dobrowolną zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi
konkursu.

Miejscowość, data. ……………………...………..……

* podpis..............................................................

*W przypadku osób niepełnoletnich podpisuję się czytelnie rodzic lub prawny opiekun.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za
pomniki przyrody

§ 1.
Kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są:
1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130
cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia, lub
2)
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 lub krajobrazowe.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę
obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.

