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Streszczenie. Badania prowadzono w latach 2011–2012. Analizie poddano drzewa i krzewy sied-

miu cmentarzy Lubelszczyzny. Stwierdzono wyst powanie 44 gatunków drzew i 70 gatunków 

krzewów nale cych do 29 rodzin. 15 gatunków drzew i 12 gatunków krzewów reprezentowa o 

gromad  nagozal kowych (72,2% ogólnej liczby drzew i 35,2% ogólnej liczby krzewów). Ogó-

em zinwentaryzowano 8466 drzew. Najliczniej wyst powa y: Thuja occidentalis L., Acer plata-

noides L., Betula pendula Roth. Z 3278 zinwentaryzowanych krzewów najliczniejsze by y: Buxus 

sempervirens L., Rosa sp., Juniperus virginiana L. 

S owa kluczowe: cmentarz , dendroflora, krajobraz, kompozycja, ogród 

 

 

WST P 

 

Cmentarze, ju  od czasów poga skich, funkcjonuj  jako miejsca kultu, wyci-

szenia, zadumy nad przemijaniem. Mo na tam w odosobnieniu powróci  my l  

do tych, którzy odeszli, dlatego te  podlegaj  szczególnej trosce i ochronie. Sta-

nowi  istotne zjawisko kulturowe, w których nasza tera niejszo  styka si  

z przesz o ci . Stare cmentarze s  cennymi galeriami sztuki dzie  rze biarskich, 

które doskonale ukazuj  tendencje w sztuce zmieniaj ce si  na przestrzeni wie-

ków. Jednocze nie jako obiekty zadrzewione wchodz  w sk ad miejskich tere-

nów zieleni [Siewniak i Mitkowska 1998, D bski i Ole  2006]. Starsze bardzo 

cz sto stanowi  swego rodzaju wyspy zieleni w obr bie zabudowy miejskiej lub 

podmiejskiej, w których mo na spotka  zabytkowy i cenny drzewostan oraz 

dobrze rozwini t  warstw  krzewiast . Poniewa  s  obiektami mieszcz cymi si  

pod niebem i wzbogaconymi zieleni , to z powodzeniem mo emy przyrówna  je 

do ogrodów [Rylke 2008].  

Drzewa historycznych nekropolii s  istotnymi dominantami i wa nymi 

sk adnikami krajobrazu kulturowego. Za o enia cmentarne mog  by  obiektami 

o zaprojektowanym uk adzie kwater i nasadze  lub cz ciej o swobodnym uk a-

dzie ro linno ci. Wa nym elementem przestrzeni cmentarnych s  ro liny, za-
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równo tworz ce ziele  podstawow , zwykle wysok , jak i posadzone na grobach 

oraz w ich najbli szym s siedztwie. Drzewa i krzewy, komponuj ce si  z archi-

tektur  sakraln , stwarzaj  specyficzny nastrój danej nekropolii. Oddzia uj  

korzystnie na lokalne rodowisko i jego mikroklimat, oddzielaj  wiat sacrum od 

profanum [Tana  2008, Czekalski i Drzewiecka 2012].  

Florystyczna problematyka badawcza dotycz ca specyfiki szaty ro linnej 

wyst puj cej na cmentarzach w ostatnich latach sta a si  nader atrakcyjna dla 

polskich badaczy. Dotyczy to w szczególno ci specjalistów z zakresu geobota-

niki i ekologii, którzy badaj  naturalne zasoby ro lin dziko rosn cych zarówno 

pod wzgl dem gatunkowym, jak i fitosocjologicznym. Interesuj ce s  równie  

obserwacje dotycz ce migracji poszczególnych ro lin z cmentarzy do otaczaj -

cych je stref o charakterze pó naturalnym b d  naturalnym, jak równie  proces 

nap ywu gatunków z otoczenia i ich zró nicowania gatunkowego oraz ich specy-

fiki ekologicznej [J drzejko i Walusiak 2010].  

Na szczególn  uwag  zas uguj  wyst puj ce na obiektach stare, okaza e 

drzewa pochodz ce niew tpliwie z nasadze , które poczyniono u pocz tków 

zak adania cmentarza. wiadczy o tym szeregowy typ ich nasadzenia (np. ale-

jowy), przebiegaj cy zwykle wzd u  g ównych szlaków przecinaj cych cmen-

tarz, a tak e wokó  niego, gdzie wyznaczaj  one zewn trzne granice cmentarzy, 

niezale nie od istniej cych ogrodze  (mury, siatka metalowa, parkany eliwne 

oraz ywop oty). Bior c pod uwag  osobliwo  tych miejsc, warto d u ej si  nad 

nimi zatrzyma  i wieloaspektowo przeanalizowa  ich dendroflor . 

 

 

MATERIA  I METODY 

 

Na opracowanie niniejszego studium sk ada y si  badania i obserwacje prze-

prowadzone w latach 2011–2012 na cmentarzach Lubelszczyzny. Analizie pod-

dano drzewa i krzewy siedmiu cmentarzy zlokalizowanych na terenie 4 gmin nale-

cych do trzech powiatów: lubelskiego, czy skiego i lubartowskiego (tab. 1).  

Obiekty ró ni y si  czasem powstania (zabytkowe, wspó czesne) i po o e-

niem (miasto, wie ). Celem przeprowadzonych prac badawczych by a analiza 

struktury gatunkowej drzew i krzewów dotycz ca sk adu gatunkowego oraz 

liczby ro lin zaobserwowanych na obiektach badawczych. Porównano dendro-

flor  w ró nych strefach antropopresji, na cmentarzach miejskich i wiejskich. 

Dokonano tak e rozpoznania uk adów przestrzennych obiektów. Uwzgl dniono 

sposób wykorzystania drzew w kompozycji cmentarzy, warstw  symboliczn  

oraz wymagania, jakie powinny spe nia  drzewa proponowane do nasadze  

cmentarnych. Zwrócono uwag  na walory kulturowe, spo eczne, i przyrodnicze. 

Nazwy gatunków ro lin przyj to za Senet  i Dolatowskim [2009]. 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych cmentarzy 

Table 1. Characteristics of cemeteries 

Lokalizacja  

cmentarzy 

Powierzchnia 

w ha 

Rok 

za o enia 

Forma  

u ytkowania 
S siedztwo 

Lublin 

Droga M czenników 

Majdanka (Majdanek)* 

25,0 1976 w rozbudowie pola, nieu ytki 

Lublin 

ul. Lipowa (Lipowa)* 
16,6 1755 

brak miejsca na 

nowe groby 

zabudowa miejska  

+ ziele  miejska 

Lublin 

ul. Unicka (Unicka)* 
13,0 1932 

brak miejsca na 

nowe groby 

zabudowa miejska  

+ ziele  miejska 

Lublin 

ul. Kalinowszczyzna 

(Kalina)* 

3,0 1868 
brak miejsca na 

nowe groby 

zabudowa miejska  

+ ziele  miejska 

czna 

ul. Jana Paw a II 
3,0 1955 

brak miejsca na 

nowe groby 

zabudowa miejska  

+ ziele  miejska 

Ostrówek Kolonia 

(Ostrówek)* 
3,7 1870 

ostatnie miejsca 

na groby 

zabudowa wiejska  

+ pola uprawne 

uszczów 0,8 1869 
ostatnie miejsca 

na groby 

zabudowa wiejska  

+ pola uprawne 

 

* skrótowe nazwy cmentarzy umieszczone w nawiasach b d  u ywane w dalszej cz ci tekstu, dla 

potrzeb opracowania 

 

 

WYNIKI I DYSKUSJA 

 

Drzewa. Na drzewostan cmentarzy Lublina i okolic sk ada si  45 gatunków 

drzew. Najwi ksz  ró norodno  gatunkow  zanotowano na cmentarzach miej-

skich (obecno  38 spo ród 45 zidentyfikowanych gatunków). Dysproporcje 

w zró nicowaniu drzewostanów cmentarzy miejskich i wiejskich Lubelszczyzny 

s  bardzo du e (tab. 2).  

Tabela 2. Liczba gatunków drzew przypadaj cych na jeden cmentarz z uwzgl dnieniem podzia u na rodzaj 

cmentarza [szt.] 

Table 2. Number of species per one cemetery disaggregated by type of cemetery [pcs] 

Miejski Wiejski 
Rodzaj cmentarza 

rednia liczba gatunków drzew/1 cmentarz 

Majdanek 36 (12) - 

Lipowa 26 (9) - 

Unicka 18 (9) - 

Kalina 11(2) - 

Miasto 

czna 7 (3) - 

uszczów - 6 (3) 
Wie  

Ostrówek - 5 (1) 
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Tabela 3. Procentowy udzia  wybranych gatunków drzew w sk adzie gatunkowym danego cmentarza 

z uwzgl dnieniem podzia u na rodzaj cmentarza [%]  

Table 3. Percentage of selected tree species in the species composition of the cemetery, including  

the breakdown of the nature of the cemetery [%] 

Miasto Wie  
Gatunek* 

M L U K  O usz. 

modrzew europejski 

Larix decidua Mill. 
< 1 1,5 < 1 - - - 12,2 

sosna górska 

Pinus mugo Turra 
< 1 < 1 < 1 - - - - 

sosna pospolita 

Pinus sylvestris L. 
< 1 < 1 - - - - - 

wierk bia y 

Picea glauca (Moench) 

Voss 

3,3 - < 1 - - - < 1 

wierk k uj cy 

Picea pungens 
1,0 < 1 < 1 - 3,6 - - 

wierk pospolity 

Picea abies (L.)H.Karst. 
2,8 5,1 < 1 2,5 3,6 - - 

N
ag

o
za

l
k
o
w

e 

ywotnik zachodni 

Thuja occidentalis L. 
67,8 42,4 83,4 50,4 79,6 47,0 42,8 

brzoza brodawkowata 

Betula pendula Roth 
8,3 4,1 1,4 < 1 - - - 

d b 

Quercus L. 
< 1 1,2 - - - < 1 - 

jarz b pospolity 

Sorbus aucuparia L. 
1,1 < 1 - - - - - 

jesion wynios y 

Fraxinus exelsior L. 
< 1 8,6 3,5 4,1 < 1 - - 

kasztanowiec pospolity 

Aesculus hippocastanum L. 
- 5,1 < 1 11,7 6,0 - - 

klon pospolity 

Acer platanoides L. 
4,6 12,1 6,7 8,7 - < 1 - 

klon jawor 

Acer psudoplatanus L. 
< 1 1,7 < 1 < 1 - - - 

lipa 

Tilia Mill. 
4,2 19,3 < 1 12,1 6,0 15,3 30,6 

robinia bia a 

Robinia pseudoakacja L. 
- 2,4 - 7,9 - 35,3 < 1 

O
k

ry
to

za
l

k
o

w
e 

topola osika 

Populus tremula L. 
1,6 - - < 1 - < 1 < 1 

 

M – Majdanek, L – Lipowa, U – Unicka, K – Kalina,  – czna, O – Ostrówek, usz. – uszczów  

* nieuwzgl dnione w tabeli gatunki drzew mia y poni ej 1% udzia u w ca ym drzewostanie po-

szczególnych obiektów badawczych 

 
Uwidaczniaj  si  one w momencie podzia u cmentarzy na pojedyncze obiek-

ty badawcze (Majdanek, Lipowa, Unicka, Kalina, czna, Ostrówek, usz-

czów). Zauwa ono, e obiekty lubelskie (Majdanek, Lipowa i Unicka) posiadaj  

wi ksz  ró norodno  drzewostanu ni  te podlubelskie ( czna) i typowo wiej-
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skie (Ostrówek, uszczów) (tab. 3). Wynik taki jest warunkowany du  po-

wierzchni  wymienionych obiektów (tab. 1), co pozwala na wi ksz  ró norod-

no  dendroflory w kompozycji za o e  cmentarnych.  

Zauwa ono pewn  zale no  pomi dzy liczb  gatunków drzew w obiekcie 

a jego datowaniem. Najwi ksz  liczb  gatunków (36) stwierdzono na terenie 

obiektu o najm odszej proweniencji (1976 r.). Dla obiektów datowanych na 

okres 1750–1870 obserwuje si  tendencj  spadkow  liczby gatunków drzew 

w miar  powstawania cmentarzy (26 gatunków – Lipowa, 11 – Kalina, 6 – usz-

czów, 5 – Ostrówek).  

Gatunkami wyst puj cymi na najwi kszej liczbie cmentarzy (bez wzgl du na 

ich przynale no  rodzajow ) jest ywotnik zachodni (Thuja occidentalis), lipa 

drobnolistna (Tilia cordata), jesion wynios y (Fraxinus excelsior), klon pospoli-

ty (Acer platanoides) oraz wierk pospolity (Picea abies). Sk ady gatunkowe 

miejskich cmentarzy katolickich s  zdominowane przez ywotnik zachodni 

(Thuja occidentalis), jesion wynios y (Fraxinus excelsior) i wierk pospolity 

(Picea abies). Natomiast wiejskich przez robini  bia  (Robinia pseudoakacja), 

lip  drobnolistn  (Tilia cordata) oraz ywotnik zachodni (Thuja occidentalis). 

Wynika z tego, e drzewami dominuj cymi w sk adzie gatunkowym cmentarzy 

Lubelszczyzny zarówno miejskich, jak i wiejskich s  lipa (Tilia cordata) i y-

wotnik zachodni (Thuja occidentalis). Stosowanie nasadze  lipowych uzasadnia 

nadana tym drzewom przez kultur  symbolika (tab. 3) [Richter 1995]. Stosowa-

nie gatunków iglastych podyktowane jest wzgl dami praktycznymi i estetycz-

nymi, ale równie  symbolik  (tab. 4) [Macioti 2006].  

Nie wszystkie drzewa, ze wzgl du na wymagania, powinny wchodzi  

w sk ad drzewostanu cmentarzy [Knaflewska 2006, Knaflewska 2007, D ugozi-

ma 2009]. Pospolitym drzewem na cmentarzach jest m.in. brzoza brodawkowata 

(Betula pendula), niekiedy sadzona w uk adzie alejowym. Jako drzewo szybko 

rosn ce, lecz stosunkowo krótko yj ce jest wyra nie eliminowane. Obecnie 

stare okazy brzóz s  zwykle spotykane tylko w postaci pojedynczych egzempla-

rzy [J drzejko i Walusiak 2010]. Spo ród drzew o wymiarze symbolicznym 

pojawiaj cych si  na badanych obszarach (tab. 4) 47% gatunków jest poleca-

nych do tego typu za o e . 

Wykorzystywanie zieleni wysokiej do obsadzania granic cmentarzy jest naj-

powszechniej stosowanym zabiegiem (tab. 5). Zaobserwowano, e cmentarze 

starsze, zak adane do ko ca XIX w., otaczaj  zadrzewienia li ciaste (Lipowa, 

Kalina, Ostrówek, uszczów), za  te powstaj ce w XX w. (Majdanek – starsza 

cz , Unicka – cz ciowo) posiadaj  granice obsadzone okazami iglastymi. 

Podobne wyniki uzyska a D ugozima [2011], badaj c nekropolie Bieszczadów, 

Warmii i Warszawy. Odwo uj c si  do obserwacji Pasierba [1995], doszuka  si  

mo na pozytywnych stron zast pienia nasadze  li ciastych iglastymi. Autor 

wskazuje na mod  obsadzania ko cio ów drzewami i krzewami iglastymi, 

zw aszcza tujami.  
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Tabela 4. Gatunki drzew wyst puj ce na badanych cmentarzach z uwzgl dnieniem symboliki i preferencji 

odno nie do zastosowania w za o eniach cmentarnych 

Table 4. Tree species occurring in the studied cemeteries including symbolism and preferences  

Gatunek Tre  symboliczna Preferencje 

Jod a jednobarwna 

Abies concolor (Gordon et 

Glend.)Lindl. ex Hildebr 

symbol nadziei, d ugowieczno ci, pot gi, trwa o ci + 

Modrzew europejski 

Larix decidua Mill. 
symbol odnowy, m odo ci, trwa o ci - 

Sosna pospolita 

Pinus sylvestris L. 

drzewo a obne, symbol nie miertelno ci, zapowia-

da i obiecuje ycie wieczne 
- 

wierk pospolity 

Picea abies (L.)H.Karst. 

drzewo ycia, w staro ytnej Grecji tworzy y gaje 

nie miertelnych bogów 
+ 

ywotnik zachodni 

Thuja occidentalis L. 
drzewo d ugowieczne, symbol smutku i a oby + 

Brzoza brodawkowata 

Betula pendula Roth 

symbol matki, narzeczonej op akuj cej strat  uko-

chanego 
- 

Buk pospolity 

Fagus sylvatica L. 
symbol p odno ci, drzewa te ros y na Olimpie + 

D b 

Quercus L. 

ojciec wszystkich drzew, prawdziwa o  wiata, 

uosobienie mocy, si y 
+ 

Grab pospolity 

Carpinus betulus L. 

symbol prawo ci i umi owania pi kna, w symbolice 

drzew uto samia opiek . W giel drzewny z grabiny 

by  niegdy  stosowany do wypalania elaza 

+ 

Jarz b pospolity 

Sorbus aucuparia L. 

drzewo krwi powstaj ce z niewinnie przelanej krwi 

skazanych 
- 

Jesion wynios y 

Fraxinus exelsior L. 

symbol nie miertelno ci, d ugowieczno ci, pot gi, 

szlachetno ci 
- 

Kasztanowiec pospolity 

Aesculus hippocastanum L. 

symbolika opatrzno ci, owoce kasztanowca mia y 

odstrasza  b kaj ce si  zmar e dusze 
+ 

Klon pospolity 

Acer platanoides L. 

powi zane z za wiatami, opiekun dusz ywych  

i umar ych, umiej tno  odp dzania diab a 
+ 

Lipa 

Tilia Mill. 

d ugowieczne drzewo, z czone z losem ludzi, 

zapach kwiatów jest odwrotno ci  zapachu zw ok, 

drzewo s du 

+ 

Robinia bia a 

Robinia pseudoakacja L. 

drzewo magiczne, którego ciernie nie pozwala y 

wychodzi  duchom na wiat 
- 

Topola 

Populus L. 

drzewo po wi cone Hadesowi, oznacza mier , kres 

nadziei 
- 

Wi z szypu kowy 

Ulmus laevis Pall. 

symbol moralno ci, drzewo upi kszaj ce miejsca 

kultu 
- 

Wierzba 

Salix  L. 

symbol t sknoty, a oby, smutku, zwi zana ze 

wiatem podziemnym 
- 

Drzewa owocowe 
d ugowieczno , ich bia e kwiaty symbolizowa y 

a ob  
- 

 

„+”– drzewo polecane na cmentarze, „-” – drzewo, którego na cmentarzach sadzi  nie nale y  



ANALIZA DENDROFLORY ZA O E  CMENTARNYCH W KRAJOBRAZIE MIASTA... 13 
  

Tabela 5. Sposób wykorzystania drzew w kompozycji badanych cmentarzy 

Table 5. Usage trees in cemeteries studied composition 

Miasto Wie  
Sposób wykorzystania drzew 

M L U K  O usz. 

I obsadzanie granic + + + + + + + 

II obsadzanie alei + + + + + - - 

III 
obsadzanie kwater, podzia  prze-

strzeni cmentarza na wn trza 
+ + + - - - - 

IV 

podkre lenie wa nych elementów 

kompozycji (dominanta, wej cie, 

nagrobek) 

+ + + + + + + 

 

M – Majdanek, L – Lipowa, U – Unicka, K – Kalina,  – czna, O – Ostrówek, usz. – uszczów 

 

 

Mo na wi c pokusi  si  o przypuszczenie, e iglaki na cmentarzach to spo-

sób na podkre lenie historycznego zwi zku z ko cio em, symboliczna próba 

zaznaczenia sfery sacrum wi tynia – miejsce pochówku. Macioti [2006] infor-

muje o si gaj cych staro ytno ci semantycznych i religijnych zwi zkach drzew 

iglastych ze mierci  i cmentarzami.  

W zwi zku z powy szym trudno jest jednoznacznie stwierdzi , e stosowanie 

iglaków do za o e  cmentarnych jest niepoprawne. Za spraw  rz du drzew 

wzd u  granic cmentarza jego architektoniczne ogrodzenie zyskuje wymiar kra-

jobrazowy. Takie rozwi zanie podyktowane jest wzgl dami praktycznymi, este-

tycznymi, jak równie  symbolicznymi (wyra ne oddzielenie strefy sacrum od 

profanum).  

Równie  aleje stanowi y wa ny motyw w okolicy, wi c cmentarz z ko cio-

em, drog  publiczn  czy te  dworem lub pa acem [Majdecka-Strze ak 2003]. 

Obsadzanie alei cmentarnych zieleni  wysok  jest zjawiskiem powszechnym dla 

cmentarzy miejskich (Majdanek, Lipowa, Unicka, czna). Drzewostan podkre-

la rang  g ównej alei (prowadz cej od wej cia do linii ogrodzenia – linii, która 

zatrzymuje kompozycj  obiektu). G ówne aleje obsadzone drzewami zidentyfi-

kowano na cmentarzach miejskich. We wszystkich przypadkach wprowadzono 

zadrzewienia li ciaste. Analiza szaty ro linnej trzech badanych cmentarzy (Maj-

danek, Lipowa, Unicka) dowiod a stosowania drzew do obsadzania kwater grze-

balnych. Takiej formy wykorzystania zieleni wysokiej nie stwierdzono na pozo-

sta ych cmentarzach poddanych analizie.  

Podzia  cmentarza na kwatery za pomoc  zadrzewie  jest charakterystyczny 

dla obiektów komunalnych, jak równie  wyznaniowych o du ych powierzch-

niach. Drzewa podkre laj  wa ne elementy kompozycji cmentarza, a poza tym 
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stanowi  ich t o. Dla wszystkich obiektów, bez wzgl du na rodzaj, typowe s  

nasadzenia wokó  elementów krystalizuj cych kompozycj  cmentarzy.  

Na badanych obiektach (pe ni cych niegdy  lub wspó cze nie funkcje grze-

balne) drzewa s u  do akcentowania dróg doj cia do wi tyni. W tej kategorii 

zastosowa  dominuj  drzewa li ciaste. Obserwuje si  niepokoj c  tendencj  

dewastacji tych elementów kompozycji obiektów grzebalnych. Zaobserwowa  j  

mo na zarówno na cmentarzach miejskich (Majdanek – stara cz , Unicka, 

czna), jak i wiejskich (Ostrówek). Usuwane s  drzewa podkre laj ce pierwot-

ny uk ad kompozycyjny. Niedostatek powierzchni grzebalnej sk ania administra-

torów cmentarzy do chowania zmar ych w miejscach uzyskanych kosztem ziele-

ni wysokiej, co burzy historyczn  kompozycj . Niestety ten proceder dotyczy 

nie tylko obiektów badawczych, ale równie  innych miejsc w Polsce i poza jej 

granicami. Chojnacka [2008] pisze o degradacji historycznych kompozycji 

i drzewostanu cmentarzy Wielkopolski.  

Niszczenie cmentarzy (zarówno drzew, jak i nagrobków) jest tak e wynikiem 

celowej dewastacji przez okolicznych mieszka ców [Rydzewska 2008, D bski 

i Ole  2006]. D browski [2004] i Przesmycka [2006] informuj  o braku posza-

nowania cmentarzy wojennych z okresu I wojny na Lubelszczy nie. Równie  

poza granicami kraju spotykamy si  z tym problemem. Asanowicz [2011] poda-

je, e w Londynie w celu pozyskania ma ych publicznych form ogrodowych 

przekszta cano nieu ywane cmentarze w tereny rekreacyjne.  

Do  cz stym zjawiskiem obserwowanym podczas prowadzenia bada  tere-

nowych jest przeprowadzanie nieprawid owej piel gnacji drzewostanu cmentar-

nego. Na cmentarzu przy ul. Lipowej w wyniku nieprawid owego ci cia rodek 

ci ko ci niektórych koron zosta  przesuni ty, co mo e by  przyczyn  wywro-

tów i zagro eniem dla zwiedzaj cych nekropoli . Ponadto niektóre drzewa 

(cmentarz prawos awny) zbyt intensywnie podcinane od do u, na skutek du ej 

konkurencji o wiat o, wytworzy y niewielkie i s abe, a co za tym idzie – ma o 

dekoracyjne korony na znacznej wysoko ci. Ten sam problem zaobserwowano 

ju  7 lat temu [D bski i Ole  2006] i niestety nic do tej pory nie uleg o zmianie. 

Na cmentarzu przy ul. Unickiej obserwuje si  intensywnie podci te od do u 

ywotniki, co spowodowa o, e drzewa te utraci y swoj  naturaln  form  i wy-

gl daj  do  egzotycznie. Ale czy o to chodzi w za o eniach cmentarnych? Na 

niektórych polach badawczych kompozycja za o enia cmentarnego zak ócana 

jest ich wycink , niekiedy bardzo drastyczn  (Unicka, czna).  

Kolejn  bol czk  wielu badanych cmentarzy (Unicka, Kalina, czna, 

Ostrówek) s  nieusuni te pozosta o ci po wyci tych drzewach. Stanowi  one 

siedlisko grzybów, które lubi  si  rozprzestrzenia  i atakowa  zdrowe ro liny. 

Nale y przyj  do wiadomo ci, e zaniechanie piel gnacji szaty ro linnej cmen-

tarzy jest równoznaczne z jej dewastacj  [Antkowiak i Heine 2005]. Cmentarne 

drzewa w tradycji pe ni  wa n  rol  symboliczn , dlatego wydaje si , i  obser-

wowane zjawisko niszczenia drzewostanu, a niekiedy ca ych cmentarzy mo e 

by  przyczyn  degradacji systemu warto ci spo eczno ci lokalnych. Dzieje si  
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tak, poniewa  le rozumiany praktycyzm, bezpiecze stwo przedk adane s  nad 

dobro wspólnotowe. Lipiec [2001] twierdzi, e oderwanie si  od kulturowych 

korzeni stanowi zagro enie dla to samo ci wspó czesnego cz owieka i nie-

uchronnie prowadzi do skarlenia tradycji wspólnoty, w której yje. 

Analiza dowiod a, e drzewostan cmentarzy pe ni istotn  rol  w krajobrazie 

jednostki osadniczej i budowie jej systemu przyrodniczego. Zadrzewienia cmen-

tarza mog  stanowi  enklaw  zieleni. Do tej kategorii zakwalifikowano obiekty 

po o one po ród terenów otwartych (Majdanek) oraz zabudowanych, odseparo-

wanych od systemu zieleni (Ostrówek, uszczów) (tab. 1). Obecnie za o enia te 

maj  posta  do  wyra nych dominant wysokiej zieleni na otwartej przestrzeni 

pól, cz sto zupe nie pozbawionej zadrzewie . Niejednokrotnie zadrzewienie 

miejsca pochówku jest w czone w system przyrodniczy. W miejskich obiektach 

poddanych analizie powi zanie zieleni cmentarza z systemem przyrodniczym 

osi gane jest przez po czenie zadrzewienia miejsc pochówku z alejami przy-

dro nymi (Lipowa, Unicka, czna).  

Krzewy. Z 3278 zinwentaryzowanych krzewów najliczniejsze by y: buksz-

pan wieczniezielony (Buxus sempervirens) i ja owiec wirginijski (Juniperus 

virginiana ‘Skayrocket’) (tab. 6). Licznie wyst powa y równie  ró a (Rosa sp.), 

biota wschodnia (Platycladus orientalis) i lilak pospolity (Syringa vulgaris). Na 

cmentarzach miejskich g ównie obserwowano bukszpan wieczniezielony (Buxus 

sempervirens) i ró e (Rosa sp.). Natomiast wiejskie zdominowane by y przez 

lilak pospolity (Syringa vulgaris) i ja owiec wirginijski. Biota wschodnia (Pla-

tycladus orientalis) do  licznie pojawia a si  zarówno na miejskich, jak 

i wiejskich cmentarzach. 

Analiza warstwy krzewów wybranych cmentarzy Lubelszczyzny pozwoli a 

na stworzenie wykazu ro lin posiadaj cych w a ciwo ci ozdobne, które stosuje 

si  nie tylko na cmentarzach, ale tak e w ogrodach, parkach, ogródkach przy-

domowych. Zwrócono tak e uwag  na wymiar symboliczny zidentyfikowanych 

gatunków i odmian. W tabeli 6 zestawiono ro liny wyst puj ce na badanych 

cmentarzach z uwzgl dnieniem: cz stotliwo ci pojawiania si  w granicach ba-

danych obiektów oraz wymiaru symbolicznego. Zestawienie dowodzi, e 50% 

spo ród najcz ciej wyst puj cych na cmentarzach Lubelszczyzny krzewów 

posiada wymiar symboliczny [Macioti 2006, Majdecka-Strze ek 2008, Godet 

1997]. W ród nich stwierdzono te  odmiany maj ce w asno ci dekoracyjne 

i mog ce z powodzeniem wzbogaci  sk ad gatunkowy ogródków przydomo-

wych, ogrodów i runa parkowego. 

Na nowo powsta ych cmentarzach krzewy, cz sto iglaste, zajmuj  miejsce 

drzew (Majdanek, czna – nowa cz ). Na tych obszarach obserwuje si  boga-

t  ró norodno  gatunkow  ro lin. Jednak nasadzenia tam wyst puj ce s  jedy-

nie namiastk  typowej zieleni cmentarnej [Sobczak i in. 2004]. Prawdopodobnie 

przyczyn  takiego stanu jest moda, atwa dost pno  materia u ro linnego oraz 

estetyka. Jednak niejednokrotnie nasadzenia s  przypadkowe i nie tworz  har-

monii ca ego  za o enia.  Poza  tym  zaciera  si   aspekt  symboliczny  gatunków 
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Tabela 6. Procentowy udzia  wybranych gatunków krzewów dla badanych cmentarzy z uwzgl dnieniem 

symboliki  

Table 6. Percentage of selected species of shrubs for the studied cemeteries including symbolism 

Miasto Wie  
Nazwa 

M L U K  O usz.
Tre  symboliczna 

biota wschodnia  

Platycladus orientalis 
4,3 1,5 18,7 28,0 3,7 2,9 25,0  

cis pospolity 

Taxus baccata L. 
3,9 7,8 7,5 5,3 3,1 - - otaczany szczególn  czci  

cyprysik Lawsona 

Chamaecyparis lawsoniana 

(A. Murray) Parl. 

< 1 3,4 5,2 3,4 - < 1 - 

cyprysik groszkowy 

Chamaecyparis pisifera 

(Siebold et Zucc.) Endl. 

1,5 < 1 < 1 < 1 - - - 

drzewa po wi cone Hadesowi, 

p omie  ognia, wi ty smutek, 

mier , wierno  Boga wobec 

narodu wybranego 

ja owiec chi ski 

Juniperus chinensis L. 
2,3 3,1 - < 1 - - < 1 

ja owiec pospolity 

Juniperus communis 
4,3 2,4 3,0 10,6 3,1 5,3 < 1 

ja owiec p o cy 

Juniperus horizontalis 

Moench 

7,7 6,0 < 1 < 1 - < 1 - 

N
ag

o
za

l
k

o
w

e 

ja owiec wirginijski 

Juniperus virginiana L. 
12,5 1,9 1,8 4,0 1,2 2,3 15,9 

ochrona przed z ymi mocami, 

b ogos awie stwo, jego drewno 

s u y o do palenia zw ok  

w czasach przedchrze cija -

skich 

berberys Thunberga 

Berberis thunbergii DC. 
2,3 15,5 3,4 - 3,1 - -  

bez czarny 

Sambucus nigra 
1,3 - - < 1 < 1 1,2 1,0 

w czasach przedchrze cija -

skich chowano pod nim zmar-

ych, symbol si  uzdrawiaj cych 

bukszpan wieczniezielony 

Buxus sempervirens 
19,0 4,1 12,7 5,3 67,3 8,2 6,8 

znak nie miertelno ci duszy, 

nadzieja zmartwychwstania, 

odstrasza z o, si a chroni ca 

przed z ym duchem 

bluszcz pospolity 

Hedera helix L. 
< 1 2,1 1,5 2,7 - 2,3 - nieprzemijalno  ycia 

forsycja po rednia 

Forsythia × intermedia 

Zabel 

3,2 < 1 1,5 - 2,5 - -  

hortensja krzewiasta 

Hydrangea arborescens L. 
1,3 3,6 < 1 2,7 4,3 2,3 -  

lilak pospolity 

Syringa vulgaris L. 
1,8 2,4 4,5 5,3 1,2 51,2 11,4 

mi o  i oddanie, którymi darzy 

si  zmar ych 

mahonia pospolita 

Mahonia aquifolium 

(Pursh)Nutt. 

5,1 7,2 2,2 4,0 - 7,0 11,4  

ró a 

Rosa sp. 
10,7 15,0 21,3 5,3 4,3 < 1 1,2 

M ka Pa ska, cierpienie, 

grzech, korona cierniowa, 

m dro  wieczna, przemijanie 

tawu a japo ska 

Spirea japonica L. 
1,8 9,0 2,6 < 1 3,7 - -  

O
k

ry
to

za
l

k
o

w
e 

trzmielina Fortune’a 

Euonymus fortunei (Turcz.) 

Hand.-Mazz. 

2,0 2,1 - < 1 6,8 4,1 < 1  

 

M – Majdanek, L – Lipowa, U – Unicka, K – Kalina,  – czna, O – Ostrówek, usz. – uszczów 

* nieuwzgl dnione w tabeli gatunki krzewów mia y poni ej 1% udzia u w ca ej warstwie krzewiastej analizo-

wanych obszarów badawczych 
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ro lin wybieranych do nasadze  cmentarnych, a bardziej uwypukla si  rola de-

koracyjna. Natomiast starsze miejsca pochówku cz sto stanowi  wiadom  

kompozycj , a bogaty starodrzew (nieust puj cy miejsca krzewom) nadaje im 

charakter parku b d  ogrodu. 

ywop oty. W wi kszo ci analizowanych cmentarzy po o onych na terenach 

Lublina zachowa y si  przynajmniej fragmentarycznie ywop oty ci te (Majda-

nek, Lipowa, Kalina). S  one odpowiednio ogrodniczo piel gnowane (przycina-

ne) i buduj  je nast puj ce gatunki krzewów: berberys Thunberga (Berberis 

thunbergii DC.), porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.), bukszpan wieczniezie-

lony (Buxus sempervirens L.), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.), tawu a 

Douglasa (Spiraea douglasii Hook. var. menziesii), nieguliczka bia a (Sympho-

ricarpos albus (L.) S.F. Blake), irga b yszcz ca (Cotoneaster lucidus Schltdl.), 

a ycza (Prunus cerasifera Ehrh.), ja owiec wirginijski (Juniperus virginiana L. 

‘Skayrocket’). Jako domieszki spotykano równie  inne gatunki, np. bez czarny 

(Sambucus nigra L.), forsycj  po redni  (Forsythia × intermedia Zabel),  

a z drzew funkcj  ywop otu najcz ciej przybiera y: grab pospolity (Carpinus 

betulus L.), klon jesionolistny (Acer negundo L.), morwa bia a (Morus alba L.) 

i ywotnik zachodni (Thuja occidentalis L.). Z obserwacji wynika, e wprowa-

dzenie ywop otu na cmentarzach podyktowane jest wzgl dami praktycznymi 

i estetycznymi. Podobne funkcje spe nia on w ogrodach. Jest to kolejny dowód 

na to, i  cmentarze to równie  ogrody, które mog  s u y  spo ecze stwu. 

Analiza szaty ro linnej cmentarzy Lubelszczyzny dowodzi, e bez wzgl du 

na rodzaj cmentarze stanowi  bogaty rezerwuar flory. Poza tym ich szata ro lin-

na odgrywa istotn  rol  w kompozycji cmentarza i jednostki osadniczej. Stoso-

wanie drzew i krzewów, jak dowodz  badania wybranych cmentarzy Lublina 

i okolic, pozwala bowiem na nadanie nekropoli od pocz tku okre lonej kompo-

zycji oraz odpowiedniej oprawy godnej miejsca spoczynku cz onków spo eczno-

ci lokalnej. 

Uk ad przestrzenny cmentarzy. Analiza 7 cmentarzy pod k tem poszcze-

gólnych sk adowych tworz cych ich uk ad pozwoli a na okre lenie trzech typów 

uk adów nekropoli (tab. 7). Zauwa ono, e podstaw  dla wszystkich przebada-

nych rozwi za  kompozycyjnych jest cmentarz jako za o enie przyko cielne. 

Zarys takiego uk adu odnale  mo na w ka dym z badanych cmentarzy. Mówi 

o tym sposób prowadzenia alei (linearno , ortogonalno ), wyodr bnienie cen-

trum (powi zanie go z dominant ) oraz oparcie za o enia na g ównej osi. Nato-

miast ró nice w sposobie doboru elementów kompozycji, jak równie  przemiany 

dokonuj ce si  na obszarach bada  spowodowa y, e ten pierwotny model kom-

pozycji uleg  zmianom, przybieraj c uk ad cmentarza krajobrazowego z o one-

go b d  osiowego o dwóch stopniach rozwoju: prostego lub z o onego.  

W kompozycji krajobrazowej z o onej standardem s  ogrodzenia pe ne mu-

rowane – jako element dekoracyjny, przes ona widokowa. Dodatkowo granice 

cmentarza s  obsadzone zieleni  wysok  (krajobrazowo) [D ugozima 2011]. 

Dope nienie stanowi  tablice informacyjne przy wej ciu i destrukty nagrobków 
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(nawi zanie do parku, ogrodu publicznego i krajobrazowego) [Rylke 2000, Maj-

decki 2009]. Kompozycja osiowa prosta jest jednoprzestrzenna (aleja g ówna 

i biegn ce do niej prostopadle aleje boczne), proste, a urowe ogrodzenie, czytel-

no  centrum, dominanty, linie kompozycji biegn  od wej cia do dominanty, 

niewielka powierzchnia grzebalna [D ugozima 2001]. Uk ad osiowy z o ony 

stanowi  powtórzenia za o e  prostych na skutek powi kszania cmentarza, na 

ich kompozycj  sk ada si  wiele wn trz prostych, ich powierzchnia jest 3–4 razy 

wi ksza od kompozycji osiowych prostych [D ugozima 2001]. 

Tabela 7. Dominuj ce uk ady kompozycyjne badanych cmentarzy [wg D ugozimy 2011] 

Table 7. Dominant systems studied composition cemeteries [by D ugozima 2011] 

Miasto Wie  Rozpoznane uk ady  

kompozycyjne cmentarzy 
M L U K  O usz. 

Pierwotny (koncentryczno-osiowy) + + + + + + + 

Krajobrazowy prosty        

Krajobrazowy z o ony  +      

Osiowy prosty    + + + + 

Osiowy z o ony +  +     

 

M – Majdanek, L – Lipowa, U – Unicka, K – Kalina,  – czna, O – Ostrówek, usz. – uszczów 

 
Typ krajobrazowy z o ony zidentyfikowano na cmentarzach miejskich (Li-

powa), osiowy z o ony na cmentarzach miejskich (Majdanek, Unicka) i osiowy 

prosty na cmentarzach miejskich o mniejszych powierzchniach oraz cmenta-

rzach wiejskich (Kalina, czna, uszczów, Ostrówek). 

 

 

WNIOSKI 

 

1. Cmentarze Lubelszczyzny przedstawiaj  niew tpliwie warto  historyczn  

i kulturow , poniewa  stanowi  one efekt wiadomego kszta towania krajobrazu 

przez cz owieka, odznaczaj c si  walorami kulturowymi, przyrodniczymi i kra-

jobrazowymi. 

2. Starsze cmentarze Lublina stanowi  du y potencja  dla rozwoju miejskich 

terenów zieleni, sk adem gatunkowym drzewostanu przypominaj  parki i ko-

rzystne oddzia uj  na spo eczno  lokaln . 

3. Gatunkami dominuj cymi w sk adzie drzewostanu cmentarzy Lubelszczyzny, 

zarówno miejskich, jak i wiejskich, s  lipa i ywotnik zachodni (Thuja occidentalis). 



ANALIZA DENDROFLORY ZA O E  CMENTARNYCH W KRAJOBRAZIE MIASTA... 19 
  

4. Wyra nie wi ksz  ró norodno  gatunkow  drzewostanu zanotowano na 

cmentarzach miejskich. Sk ady gatunkowe tych za o e  s  zdominowane przez 

ywotnik zachodni (Thuja occidentalis), jesion wynios y (Fraxinus excelsior) 

i wierk pospolity (Picea abies). 

5. Cmentarze starsze, zak adane na Lubelszczy nie do ko ca XIX w., otacza-

j  zadrzewienia li ciaste, za  powstaj ce w XX w. posiadaj  granice obsadzone 

okazami iglastymi. 

6. Jako dominuj cy uk ad badanych nekropoli Lubelszczyzny zidentyfikowa-

no kompozycj  osiow  prost . 
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ANALYSIS  OF  DENDROFLORA  ESTABLISHED  CEMETERY  GREENS   

IN  THE  RURAL  LANDSCAPE  OF  LUBLIN 

Abstract. The study was conducted in 2011–2012. We analyzed seven trees and shrubs cemeteries 

of Lublin. The occurrence of 44 species of trees and 70 species of shrubs belonging to 29 families. 

15 species of trees and 12 species of shrubs represented nagozal kowych cluster (72.2% of the 

total number of trees and 35.2% of the total number of shrubs). In total, 8,466 trees were invento-

ried. The most numerous were: Thuja occidentalis L., Acer platanoides L., Betula pendula Roth. 

The most abundant shrubs inventoried 3278 were: Buxus sempervirens L., Rosa sp., Juniperus 

virginiana L. 

 

Key words: cemetery, dendroflora, landscape, composition, garden 


