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1. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera)
2. Błotnia leśna (Nyssa sylvatica)
3. Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata)
4. Orzesznik siedmiolistkowy (Pterocaya fraxinifolia)
5. Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana)
6. Głogownik kosmaty (Photinia villosa)
7. Dąb błotny (Quercus palustris)
8. Morwa czarna (Morus nigra)
9. Klon tatarski (Acer tataricum)
10. Parocja perska (Parrotia persica)
11. Dąb wierzbolistny (Quercus phellos)
12. Głóg śliwolistny ’Splendens’ (Crataegus prunifolia ’Splendens’)
13. Ośnieża kalifornijska odm. górska
      (Halesia carolina var. mnticola)
14. Brzostownica japońska (Zelkova serrata)
15. Kłęk amerykański (Gymnocladus dioica)
16. Orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata)
17. Orzesznik gorzki (Carya cordiformis)
18. Skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia)
19. Ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua)
20. Głóg szkarłatny (Crataegus coccinea)
21. Lipa krymska (Tilia xeuchlora)
22. Wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis)
23. Kasztan jadalny (Castanea sativa)
24. Buk pospolity (Fagus sylvatica)

 ’Atropunicea’ - odmiana czerwonolisna
 ’Pendula’ - odmiana zwisła

25. Orzech czarny (Juglans nigra)
26. Platan klonolistny (Platanus xacerifolia, P. xhispanica ’Acerifolia’)
27. Klon pospolity ’Palamtifidum’ (Acer platanoides ’Palmatifidum’)

28. Klon kapadocki (Acer cappadocicum)
29. Klon francuski (Acer monspessulanum)
30. Dereń świdwa (Cornus sanguinea)
31. Grujecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum)
32. Strączyn żółty (Cladrastis kentukea)
33. Grab pospolity ’Quercifolia’ (Carpinus betulus ’Quercifolia’)
34. Orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata)
35. Dąb biały ’Elongata’ (Quercus alba ’Elongata’)
36. Dąb burgundzki (Quercus cerris)
37. Dąb kaukaski (Quercus macranthera)

2

1.
3.

4.

5.

6.

7.8.

11.
12.

10.
14.

16.

17.

13.

19.

20.

18.

21.

23.

24.

25.

29.

28.
27.

26.

32.

31.
34.

36.
37.

9.

2.

22.

33.

PUNKT 
STARTOWY

Sapcer dendrologiczny po Parku Szczytnickim 
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1. Tulipanowiec amerykański 
(Liriodendron tulipifera)

2. Błotnia leśna
(Nyssa sylvatica)

GATUNKI WARTE UWAGI JESIENIĄ W PARKU SZCZYTNICKIM

Park Szczytnicki zajmuje powierzchnię ponad 100 ha i charakteryzuje się bogatą dendroflorą. Występują 
tu drzewa i krzewy rodzime jak i obce, pochodzące głównie z Ameryki Północnej, Azji i innych krajów Europy. Szacuje 
się, że na terenie Parku Szczytnickiego występuje ponad 450 taksonów drzew i krzewów (gatunków i ich odmian). 
Zdaniem dr Szopńskiej w Parku Szczytnickim ok. 70 taksonów drzew i krzewów można uznać za osobliwe, tj. 
unikatowe, rzadko spotykane na terenach zieleni miejskiej, badź osiągające ponadprzeciętne wymiary obwodów 
pni, umożliwiające objęcie ich ochroną pomnikową. Każdy wyodrębniony element parku obok charakterystycznego 
dla siebie składu gatunkowego wyróżnia się ponadto odmiennym układem kompozycyjnym zieleni o czym świadczą 
zachowane elementy kompozycyjne. Spacer obejmuje tereny: dawnego Szkolnego Ogrodu Botanicznego oraz 
Gaju Göpperta, wyróżniające się unikalną i bogatą kolekcją historycznie cennych drzew.

     [Źródło: Bińkowska Szopińska, Leksykon Zieleni Wrocławia2013]

5. Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana)
a) kwiaty oraz b) liść

6. Głogownik kosmaty
 (Photinia villosa)

7. Dąb błotny 
(Quercus palustris)

9. 
(Acer tataricum)

Klon tatarski8. Morwa czarna 
(Morus nigra)

10. Parocja perska
(Parrotia persica)

15. Kłęk amerykański
(Gymnocladus dioica)

11. Dąb wierzbolistny
(Quercus phellos)

12. Głóg śliwolistny ’Splendens’
(Crataegus prunifolia ’Splendens’)

14. Brzostownica japońska
(Zelkova serrata)

21. Lipa krymska
(Tilia xeuchlora)

19. Ambrowiec amerykański
(Liquidambar styraciflua)

22. Wiązowiec zachodni
(Celtis occidentalis)

3. Magnolia drzewiasta
(Magnolia acuminata)

23. Kasztan jadalny (Castanea sativa)
a) liść oraz b) owoce

13. Ośnieża karolińska odm. górska
(Halesia carolina var. monticola)

20. Głóg szkarłatny
(Crataegus coccinea)
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29. Klon francuski
(Acer monspessulanum)

31. Grujecznik japoński
(Cercidiphyllum japonicum)

 32. Strączyn żółty
(Cladrastis kentukea)

28. Klon kapadocki
(Acer cappadocicum)

27. Klon pospolity ’Palmatifidum’
(Acer platanoides ’Palmatifidum’)

36. Dąb kaukaski (Quercus macranthera)
a) liść oraz b) czapeczka

33. Grab pospolity ’Quercifolia’
(Carpinus betulus ’Quercifolia’)

35. Dąb biały
(Quercus alba)

34. Orzesznik pięciolistkowy
(Carya ovata)

32. Strączyn żółty (Cladratis kentukea) - pokrój i wybarwienie jesienne

26. Platan klonolistny
(Platanus xacerifolia)

24. Grupa buków pospolitych (Fagus sylvatica) ’Atrounicea’ oraz 
’Pendula’  - jesienią

30. Dereń świdwa
(Cornus sanguinea)

34. Orzesznik pięciolistkowy
(Carya ovata)

37. Dąb burgundzki (Quercus cerris)
a) liść oraz b) czapeczka
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