Drzewo Roku 2012 - Dąb Kameduła na 7. miejscu!
Od dwóch lat Klub Gaja ogłasza Ogólnopolski Konkurs Drzewo Roku, który
ma za zadanie promowanie postaw poszanowania dla przyrody w najbliższym
otoczeniu oraz pokazywania silnych związków pomiędzy kulturą i historią
lokalnej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne
znaczenie. Kandydatury drzew zgłaszają osoby indywidualne, placówki
edukacyjne, urzędy administracji państwowej i samorządowej, instytucje i
organizacje społeczne. Drzewa (…) są inspirujące - podkreśla Jacek Bożek,
prezes Klubu Gaja.
Do tegorocznej, 2. edycji konkursu zgłoszono 290 drzew. Wśród nich znalazł
się dąb Kameduła, zgłoszony przez SportClubKonin. Dzięki żarliwej metryczce
dąb Kameduła został wybrany do finałowej jedenastki. Zgłoszenie wyglądało tak:
Dąb Kameduła w alei dębowej w Puszczy Kazimierskiej, Bieniszew
(woj. wielkopolskie). Położenie N52°17.420’ E018°08.928’
Dąb szypułkowy, wiek ok. 530 lat, obwód 7,6 m, wysokość 27 m, pomnik
przyrody, drzewo rośnie się na terenie Nadleśnictwa Konin.
Drzewo, które zawołało do ludzi. To dzięki niemu szansę na szczególną
opiekę i ochronę ma niezwykła aleja dębowa w Puszczy Kazimierskiej. Drzewo
zainspirowało do ochrony przyrody… rowerzystów. Aleja dębowa, której jest
ważnym punktem, była w średniowieczu traktem z ówczesnej stolicy Polski Gniezna do Kalisza. Dziś jest to urokliwy szlak turystyczny, przy którym rośnie
8 dębów w wieku od 500 – 700 lat. Ze względu na obwód, Kameduła jest
największym z nich. Ratujmy jeszcze, co można dla przyszłych pokoleń! Grupa
nasza, która jest zafascynowana tą inicjatywą liczy już 25 osób i na tym nie
koniec – mówią rowerzyści - przyrodnicy.
Jedna ze szczelin w pniu Kameduły przypomina oko. To nim drzewo dogląda
uważnie całej puszczy i swoich siedmiu braci, z których jeden, choć nadal stoi,
jest już martwy i uschnięty. Kameduła także stracił jeden ze swoich potężnych
konarów. Odłamany fragment stał się symbolicznym wołaniem o pomoc dla
niego i braci - dębów. Aby zwrócić uwagę mieszkańców regionu na problem i
krzyk drzew, lokalna grupa rowerzystów postanowiła wytyczyć ich tropem
Dębowy szlak rowerowy. Ale to nie wszystko. Każde z drzew zyska imię i
osobistego opiekuna. Pierwszy, ochrzczony, jako Zawiadowca zyskał patrona
w osobie spółki Polskich Kolei Państwowych w Koninie.
Kameduła jest podopiecznym cyklistów, ale swoje imię zawdzięcza pustelnikom.
W Puszczy Kazimierskiej znajduje się jeden z czterech polskich klasztorów
Pustelników Kamedułów. Do zakonników (na szczycie Sowiej Góry) można
dotrzeć tylko polną ścieżką. Są otoczeni murem, poza który, z nielicznymi
wyjątkami, dostęp mają tylko mężczyźni.
Inwentaryzacja nowo powołanego Dębowego szlaku rowerowego trwa i
zaskakuje inicjatorów. Niedawno ustalili, że dąb w pobliskiej miejscowości Tury
ma 623 cm w obwodzie. Drzewo natychmiast dostało imię Tur. Nie jest już
bezimienne i łatwiej będzie mu znaleźć opiekuna.
Zgłoszenie nadesłało Konińskie Towarzystwo Sportów Rekreacyjnych „Sport
Club Konin”.
W sumie na 11 drzew wybranych do finału oddano prawie 31 tys. ważnych
głosów. Drzewem Roku 2012 został platan w Kozach - uzyskał 7044 głosy.
Bieniszewski kandydat uzyskał 1483 głosy. Jak zaobserwował Rafał Wawrzyniak
30 % głosów oddano w ciągu ostatnich 3 dni głosowania. Przyczynił się do tego
m.in. apel Piotra Pęcherskiego, wiceprezesa Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie z dnia 28 czerwca 2012:
My cykliści, turyści-krajoznawcy, miłośnicy przyrody dzikiej i tej
ujarzmionej zrzeszeni w Konińskim Towarzystwie Sportów Rekreacyjnych
"Sport Klub Konin", Sekcji Turystyki Rowerowej CIKLO Klubu
Turystycznego PTTK Konin oraz Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym Oddział w Koninie wzywamy Was - mieszkańców Konina i
regionu konińskiego do chwycenia w dłoń komputerowych myszek,
wciśnięcia klawiszy klawiatur oraz wszelkiej innej możliwej aktywności
sprzętowej (dotyczy tabletów, smartfonów, etc.) i zagłosowania na nasz
koniński skarb przyrody ożywionej: Dąb Kamedułę.
Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim za zaangażowanie i każdy
oddany głos - oznajmili Rafał Wawrzyniak i Andrzej Skrzypiński, prezes Sport
Club Konin. Jesteśmy wdzięczni za liczne głosy, również te ze Strzelna, z
Poznania i innych miejscowości - dodał Piotr Pęcherski PTTK Konin.

Lokalizacja dębu KAMEDUŁA na cyfrowej
mapie (źródło geoportal.gov.pl). Dęby
znajdują się przy czarnym znakowanym
szlaku pieszym PTTK Konin Kazimierz
Biskupi - Bieniszew w odległości 3,6 km od
Kazimierza Biskupiego.

kwiecień 2010
Szczególnie wczesną wiosną widać
rozłożyste konary dębu KAMEDUŁA.
Więcej zdjęć

http://konin.pttk.pl/zdjecia/120703/
Historia głosowania:
http://www.facebook.com/klub.konin
Zobacz wyniki:
http://swietodrzewa.pl/drzewo_roku_20
12/results.swf
Koledzy ze SportClubKonin nadal chcą
działać na rzecz drzew i deklarują:
Obecnie zastanawiamy się nad kandydatami do III edycji plebiscytu Drzewo
Roku. To musi być drzewo z charakterem,
dostojne i z ciekawą historią (mamy kilka
pomysłów). Już dziś bardzo serdecznie
zapraszamy do współpracy w konkursie
na Drzewo Roku 2013. Zachęcamy do
przeczytania artykułów poświeconych
konkursowi:
http://swietodrzewa.pl/?p=1603#more-1603
http://swietodrzewa.pl/?p=1601#more-1601
http://swietodrzewa.pl/?p=1598#more-1598
http://swietodrzewa.pl/

Zapraszamy również na wspólne
"wypady" rowerowe :-)
Pozdrower
SportClubKonin
Rafał Wawrzyniak
Andrzej "Skrzypa" Skrzypiński
Oprac., foto W. Gruszczyńska PTTK Konin

