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PRZEBIEG TRASY I: wejście schodami przy Pomniku Bohaterów – w pobliżu Muzeum 

– wzdłuż Rosarium – w kierunku ulicy Za Cytadelą.

PRZEBIEG TRASY II: wejście Bramą Polną – na skarpie – przy Dzwonie Pokoju – schody 

przy Pomniku Bohaterów.

DOJAZD:

Linia 68, 71. 

Można dojechać do Dworca Garbary liniami 47, 51, 60, 67, 74, 76 i 83 

i stamtąd dojść pieszo

Linia 3, 4 i 10. 

Postój na licznych parkingach.

Obie trasy dostępne dla rowerów.

LICZBA PRZYSTANKÓW: TRASA I – 10, TRASA II – 10

DŁUGOŚĆ TRAS: TRASA I – 1,7 km, TRASA II – 1,4 km

CZAS PRZEJŚCIA TRAS: około 2-3 godzin.

INFRASTRUKTURA: w pobliżu Muzeum znajdują się: bar (czynny w sezonie), plac zabaw 

oraz WC; drugi bar znajduje się przy torze rowerowym (czynny cały rok).

Opis tras
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POZNAŃ
Plan miasta

1   2      3  4   5

Klucz – drzewa i krzewy
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Co przyda się na naszej wycieczce

Z jakimi książkami warto się zapoznać przed wycieczką?
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Zarys historii obiektu

Obecna Cytadela to Fort Winiary, największy fort pierścienia fortyfi kacji 

otaczających Poznań w XIX wieku. Budowę twierdzy rozpoczęto w 1829 roku, a zakończono 

w 1872 roku. Cytadela poznańska była wykorzystywana przez wojsko aż do 1945 roku. 

Początkowo przez armię pruską, w okresie międzywojennym – polską, a w końcu przez 

niemieckie wojska okupacyjne. Fort Winiary ucierpiał w czasie zdobywania miasta przez 

wojska radzieckie w 1945 roku. Jednak najpoważniejsze uszkodzenia były skutkiem 

akcji rozbiórkowych, prowadzonych w latach 50-tych ubiegłego wieku. Spowodowały 

one zniszczenie większości budowli kubaturowych, znajdujących się na terenie Cytadeli. 

Do zatarcia struktury i układu przestrzennego obiektu przyczyniła się również, w latach 

60-tych XX wieku, realizacja projektu Parku – Pomnika Przyjaźni i Braterstwa Broni Polsko-

-Radzieckiej.

Po wojnie teren Cytadeli włączono w system zieleni miejskiej. Park Cytadela 

stanowi centralny punkt, „zwornik” systemu, spajający ze sobą kliny zieleni i pierścień 

plant, powstały na miejscu wewnętrznego pasma XIX-wiecznych umocnień, zapewniając 

ciągłość korytarzy ekologicznych, istniejących na obszarze miasta. Dzięki Cytadeli jest 

możliwa przestrzenna łączność wszystkich części tworzących układ.

Obecnie Cytadela jest parkiem wypoczynkowo-spacerowym, służącym szeroko 

rozumianej rekreacji. Cmentarze wojenne i stary cmentarz św. Wojciecha, to zieleń 

miejska o specjalnym przeznaczeniu.

W uznaniu historycznej roli Cytadeli, w 1966 roku została ona wpisana do rejestru 

zabytków miasta Poznania pod numerem A6. Ze względu na znaczną wartość historyczno-

-pamiątkową parku Cytadela, być może właściwą formą jej ochrony byłby park kulturowy. 

Możliwość powołania tej formy, coraz częściej proponowanej w stosunku do zespołów 

dzieł fortyfi kacyjnych, stwarza Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

O parku Cytadela



Przewodnik uniwersalny 7

Położenie. Park Cytadela leży w dzielnicy Stare Miasto, w środkowej części miasta 

Poznania. Obiekt ten jest administrowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Granice. Granice wyznaczają ulice Szelągowska i Winogrady oraz aleja Armii 

Poznań. 

Powierzchnia i sposób użytkowania terenu. Park Cytadela, wraz z cmentarzami 

i terenami muzeów, ma powierzchnię około 97,2 ha. Cmentarze św. Wojciecha 

i prawosławny, o łącznej powierzchni 2 ha, znajdują się w gesti i Zarządu Zieleni Miejskiej 

w Poznaniu, a cmentarze wojenne, o łącznej powierzchni 5,7 ha, należą do Skarbu 

Państwa i nadzór nad nimi sprawuje Wojewoda.

Walory przyrodnicze. Park Cytadela to teren cenny pod względem przyrodniczym. 

Stwierdzono tu występowanie 31 gatunków porostów, 382 gatunków roślin naczyniowych, 

w tym 52 gatunki mają w Poznaniu status bardzo rzadkich. Na Cytadeli jest jeden pomnik 

przyrody (dąb szypułkowy im. gen. Czujkowa) oraz kilkadziesiąt drzew o obwodach 

pomnikowych, nie wpisanych do rejestru zabytków. Występują tu 44 zbiorowiska 

roślinne, w tym 5 zagrożonych dla Wielkopolski. Bogata jest także fauna tego obiektu. 

Stwierdzono tu występowanie 501 gatunków chrząszczy, a także następującej liczby 

innych, chronionych gatunków zwierząt: gadów – 2, płazów – 4, ptaków – 12 oraz ssaków 

– 13. Zdaniem hepterologów, Cytadela powinna się także znaleźć w systemie Natura 2000, 

ponieważ w pozostałościach obiektów fortecznych żyje 9 gatunków nietoperzy.

Kiedy zwiedzać obiekt?

Trasy można odwiedzać od wiosny do późnej jesieni.
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TRASA 1

PRZYSTANEK 1

O drzewach

Zwiedzanie naszej trasy rozpo-
czynamy przy wejściu na Cytadelę, 
kierując się schodami w stronę Pomnika 
Bohaterów. Po prawej stronie drogi, 
nieco w głębi, rośnie pojedynczo piękny 
kasztanowiec o grubym pniu i rozłożystej 
koronie.

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem (...).

Leopold Staff Wysokie drzewa

Czym są drzewa?
Drzewa to grupa roślin wieloletnich 

o trwałych, zdrewniałych pniach, łody-
gach i korzeniach, wykazująca wtórny 
przyrost pnia na grubość.

Drzewa wyróżnia pień, który 
rozgałęzia się na pewnej wysokości 
tworząc koronę, złożoną z najgrubszych 
konarów oraz grubszych lub cieńszych 
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gałęzi, których ostatnie odcinki nazywamy pędami. 
Na pędach znajdują się pąki, z których wyrastają 
liście i kwiaty.

Pień oraz starsze, grubsze gałęzie są zdrewniałe, 
natomiast młode pędy drewnieją z końcem okresu 
wegetacyjnego (jesienią), rzadko w drugim, a nawet 
w trzecim roku.

Co mają drzewa z tego, że są drzewami?
 Zdrewnienie tkanek pozwala im na wytworzenie 
         „sztywnej konstrukcji”, w tym przede wszystkim 
    pnia, utrzymującego całość w wyprostowanej 
        pozycji.

 Mają coroczny przyrost pnia na grubość, pozwalający osiągać im imponujące 
wymiary.

 Dzięki zdrewniałym tkankom rośliny te mogą żyć w prawie niezmienionej postaci 
przez kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat – zdecydowanie najdłużej 
spośród wszystkich organizmów żyjących na naszej planecie.

 Dzięki swej budowie rośliny drzewiaste, w odróżnieniu od zielnych, mogą osiągać 
bardzo dużą wysokość – największą spośród wszystkich organizmów żywych, jakie 
kiedykolwiek istniały na Ziemi (nawet do 140 m!). Znaczna wysokość zapewnia 
drzewom zwycięstwo w walce o dostęp do światła.

 W sukcesji roślinności, zawsze wcześniej czy później wygrywają, ponieważ 
końcowym stadium każdej sukcesji jest las.

O pokrojach drzew
Pokrój drzewa to kształt części nadziemnej drzewa (pnia i korony, w tym ułożenie 

gałęzi).
Wyróżnia się pokrój: stożkowaty, kolumnowy, okrągławy czy parasolowaty.
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O strzałach i kłodach, ale nie indiańskich i nie 
rzucanych pod nogi!

Strzała – pień o prostym przebiegu od szyi 
korzeniowej (czyli podstawy) aż do wierzchołka 
drzewa. Strzałę wytwarzają przede wszystkim drzewa 
iglaste (np. sosny, świerki, jodły itd.), rzadko liściaste 
(np. olsza czarna).

Kłoda – pień drzewa, u którego nie da się wyróż-
nić jednej, prostej osi morfologicznej, przebiegającej 
przez środek pnia (wzdłuż rdzenia), ponieważ na 
pewnej wysokości dzieli się on na kilka konarów, 
Kłodę wytwarzają niemal wszystkie drzewa liściaste 
(np. kasztanowce, dęby, lipy, klony itp.).

Solitery i drzewostany
Soliter – drzewo rosnące pojedynczo. 

Takie okazy mają zwykle rozłożyste 
korony, ponieważ nie muszą konkurować 
o światło z innymi drzewami.

Drzewostan – większa liczba drzew 
wzajemnie na siebie oddziałujących, 
rosnących na danej powierzchni, 
w odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu 

koron. Korony tych drzew są zwykle wąskie i wysoko osadzone, tak by „sięgnąć” do 
światła. Takie korony nazywamy gonnymi.

Dendrologia – nauka o drzewach
Dendrologia, czyli drzewoznawstwo nazwa pochodzi z języka greckiego (dendron 

– drzewo, logos – nauka).
Dendrologia to dział botaniki, zajmujący się roślinami drzewiastymi, w tym m.in. 

ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką. Zajmuje się też introdukcją, czyli 
wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin, oraz ich aklimatyzacją.
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PRZYSTANEK 2

Daglezja zielona – amerykańska ozdoba naszych lasów i parków

Zmierzamy w stronę Muzeum. Po 
lewej stronie drogi rosną młode iglaste, 
zimozielone drzewa. Są to daglezje zielone. 
Mamy tu obie odmiany tego gatunku – 
zieloną i siną.

Nazwa: Pseudotsuga menziesii 
daglezja zielona

Daglezja zielona, zwana jest także 
jedlicą Douglasa (od nazwiska szkockiego 

botanika). Nazwa łacińska daglezji – Pseudotsuga, powstała przez dodanie przedrostka 
pseudo- do nazwy choiny – Tsuga; można ją zatem tłumaczyć jako „pseudo-choina”, 
czyli podobna do choiny. Gatunki te bywają często mylone, mimo że są dość łatwe do 
odróżnienia. Inna nazwa potoczna daglezji, jedlica, jest także związana z nie odróżnianiem 
tego gatunku od jodły.

Odmiany:
Pseudotsuga menziesii var. menziesii daglezja zielona odm. zielona
Pseudotsuga menziesii var. glauca daglezja zielona odm. sina
Odmiany różnią się barwą igieł (zielone lub szaroniebieskie) oraz łuskami wspierającymi 

szyszek (u odm. zielonej skierowanymi w dół, u odm. sinej odgiętymi do góry).
Występowanie: Ameryka Północna. W odmianie zielonej daglezja jest drzewem 

nadmorskim, występującym wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego, natomiast odmiana 
sina, jest drzewem górskim, kontynentalnym, rosnącym przede wszystkim w Górach 
Skalistych. Jest uprawiana na dużą skalę w lasach Europy, a także od dawna sadzona 
w parkach i większych ogrodach. Do Polski została sprowadzona w pierwszej połowie 
XIX wieku. Obecnie, ze względu na szybki wzrost i cenne drewno, stanowi najczęściej 
uprawiany obcy gatunek w naszych lasach. Istnieje ponad 1000 leśnych powierzchni 
doświad czalnych z daglezją.

Wymiary: w Polsce osiąga wysokość około 45 m, a w swojej ojczyźnie najczęściej 
75 m, jednak drzewo ścięte pod koniec XIX wieku miało rekordową wysokość 130 m!!!. 
Średnica pnia najgrubszych daglezji wynosi nawet do 4,7 m. Drzewo to dożywa 700-800 lat.
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Korona: smukła i prosta. Przypomina regularny stożek. Gałęzie są ustawione 
okółkowo i piętrowo, tak jak u świerka lub jodły.

Kora: u młodych drzew – gładka, szara, u starszych – głęboko spękana, bruzdowana 
ciemnobrązowa. Pod korą występują liczne pęcherzyki żywicy.

Pąki: jasnobrązowe, wrzecionowate, o długości 6-10 mm.
Igły: zielone lub szare, matowe, miękkie i giętkie, o długości 

2-3 cm. Pod spodem mają dwa białe, słabo zaznaczone paski 
nalotu woskowego. Igły na krótkim, ale wyraźnym ogonku, 
który przy odrywaniu zostawia sterczącą poduszkowatą bliznę!!! 
Podczas rozcierania igły wydzielają przyjemny, cytrusowy zapach 
(cytryny, pomarańczy).

Szyszki: podłużne, zwisające. Mają barwę jasnobrązową 
i opadają z drzewa w całości. Łuski nasienne są bardzo szerokie 
i zaokrąglone. Łuski wspierające są natomiast trójzębne!!!, 
nadając szyszce daglezji charakterystyczny wygląd.

Drewno: cenne, wykorzystywane w budownictwie, przemyśle 
papierniczym, do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych oraz 
mebli.

PRZYSTANEK 3

Lipa – „dobre drzewo”

Po prawej stronie drogi, naprzeciw 
niewielkiego baru, rośnie aleja lipowa, 
którą tworzą lipy drobnolistne.

Są to długowieczne drzewa, o pięknym 
pokroju. Najstarsza lipa w Polsce rośnie 
we wsi Cielętniki (koło Radomska, woj. 
łódzkie). Jej wiek szacuje się na ponad 
500 lat, obwód pnia wynosi około 10 m, 
a wysokość około 35 m.
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Nie ma chyba bardziej kochanego i cenionego drzewa niż lipa.

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! Nie dojdzie cię tu słońce, 
przyrzekam ja tobie (...)

Tak pisał Jan Kochanowski we fraszce „Na lipę”. I rzeczywiście, duża, kulista, 
ażurowa korona tego drzewa i jego drobne, sercowate liście dają cień i wytchnienie nawet 
w upalne dni.

Dobra i piękna
Ze względu na piękny pokrój, 

pachnące kwiaty i ładne owoce jest 
sadzona jako ulubione drzewo ozdobne 
w parkach, wzdłuż dróg, na osiedlach czy 
przy kościołach.

Pyszny, zdrowy miód lipowy
Miód z kwiatów lipy odznacza się 

niepowtarzalnym aromatem i współcze-
śnie jest uważany za najlepszy z miodów 
nektarowych. Lipa, dostarczająca 
pszczołom nektaru, spadzi i pyłku, 
cieszy się opinią najcenniejszej rośliny 
pszczelarskiej. Miód lipowy jest zalecany 
w leczeniu zapalenia oskrzeli, grypy 
i wszelkiego typu przeziębień.

Olej z nasion
Z nasion produkuje się olej jadalny. Jest on bardzo przydatny w chorobach płuc.

Dobra dla gleby
Rozległy system korzeniowy lipy przewietrza glebę, a opadające licznie liście 

rozkładając się tworzą próchnicę, która ją użyźnia.


