Stare i okazałe drzewa już od niepamiętnych czasów zwracały uwagę człowieka. Ich
długowieczność niosła w sobie jakąś niezwykłą, płynącą z głębi dziejów tajemnicę.
Ze względu na swe gigantyczne rozmiary i sędziwy wiek, od dawna budziły podziw, szacunek,
a nawet lęk. Symbolizowały bowiem niepojętą potęgę natury. Nic więc dziwnego, że wiele z nich
stało się obiektami kultu religijnego. Z tego też powodu zaczęto je chronić (np. dęby w Polsce,
miłorząb japoński w Chinach). Niektóre gatunki chroniono ze względów użytkowych (np. używany do wyrobu łuków cis). Chroniono też drzewa sadzone rzekomo przez królów i władców
(np. Dąb Chrobrego, Dęby Jagiełły, Lipa Sobieskiego). Często stosowaną metodą ochrony starych
drzew było zawieszanie na nich kapliczek. Możemy je spotkać także dzisiaj. Pierwszym uczonym,
który w stosunku do starych drzew użył terminu: „pomnik przyrody”, był niemiecki przyrodnik,
podróżnik i geograf – Aleksander Humboldt (1769 – 1859). Do prawodawstwa polskiego pojęcie to zostało wprowadzone dopiero w ustawie o ochronie przyrody w 1949 r. (znowelizowanej
w 1991 r.). Zgodnie z jej zapisami za pomniki przyrody mogą być uznane min: „... sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie”. Objęte ochroną prawną pomniki przyrody powinny
być otoczone szczególną troską oraz pod żadnym pozorem nie mogą być uszkadzane, niszczone
czy przenoszone. Każdy z nich powinien być opatrzony metalową zieloną tabliczką z godłem Polski i napisem: „POMNIK PRZYRODY”.

Wiek sędziwych drzew w Polsce nie przekracza 700 lat, za wyjątkiem długowiecznych cisów,
z których najstarszy, rosnący w Henrykowie na Dolnym Śląsku, liczy ok. 1230 lat. Do najgrubszych drzew w Polsce należą słynne dęby Rogalińskie, osiągające 9 m obwodu, zaś najgrubszym
drzewem na Lubelszczyźnie jest dąb „Bolko” rosnący w Hniszowie niedaleko Chełma. Ma on 8,5
m obwodu i gigantyczną, rozłożystą koronę.
Na terenie powiatu opolskiego mamy obecnie 19 drzew wpisanych do rejestru pomników
przyrody, a także kilkanaście pomników projektowanych. Część z nich objęta jest już ochroną
konserwatorską w drzewostanach na terenie zabytkowych zespołów dworsko-parkowych. Wśród
drzew pomnikowych powiatu opolskiego dominuje dąb szypułkowy (9 drzew). Pozostałe gatunki
to: lipa drobnolistna (3 drzewa), sosna pospolita (2 drzewa), wiąz szypułkowy (1 drzewo), grab
pospolity (1 drzewo), kasztanowiec biały (1 drzewo), platan klonolistny (1 drzewo) i jodła kalifornijska (1 drzewo). Ich rozmieszczenie na terenie powiatu przedstawia mapa.

Gigantycznych rozmiarów dąb szypułkowy o obwodzie pnia 825 cm i wysokości 32 m rośnie na posesji pana Władysława Wojnickiego w Karczmiskach. Jest to najgrubsze drzewo pomnikowe powiatu
opolskiego.

Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 490 cm, rosnący w miejscowości Szczekarków.

Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 410 cm, rosnący na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Niezabitowie.

Potężny dąb szypułkowy o obwodzie pnia
460 cm, stojący samotnie na polu we wsi
Godów.

Okazałe dęby szypułkowe w zabytkowym zespole dworsko-parkowym
w Kluczkowicach. Obwody ich pni wynoszą: 490 cm (5), 480 cm (6) i 520
cm (7).

Ogromny dąb szypułkowy o obwodzie pnia 390 cm, rosnący na skraju wsi Kluczkowice przy drodze
nr 824.

Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 366
cm, rosnący koło zespołu dworsko-parkowego w Kluczkowicach przy drodze
nr 824.

Potężna lipa drobnolistna o obwodzie pnia
450 cm, rosnąca przy zabytkowym gotyckim
kościele w Piotrawinie.

Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 340 cm
na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach.

Lipa drobnolistna o obwodzie pnia
440 cm, rosnąca przy kapliczce na
prywatnej posesji w miejscowości
Kowala.

Sosna pospolita o obwodzie pnia 400 cm,
rozwidlająca się na 5 odnóg, rosnąca w Woli
Rudzkiej na terenie leśnictwa Karczmiska,
obręb Niezdów.

Ogromna pojedyncza sosna o obwodzie pnia
290 cm, rosnąca na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Kluczkowicach.

Wiąz szypułkowy o niezwykłym kształcie pnia i obwodzie 483 cm, rosnący w Opolu Lubelskim
u zbiegu ulicy Szkolnej i Pomorskiej.

Grab pospolity o obwodzie pnia 300 cm, rosnący na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Karczmiskach.

Kasztanowiec biały o obwodzie pnia 330 cm,
rosnący na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Niezdowie (obecnie Opole
Lubelskie).

Piękny okaz platana klonolistnego (obwód
pnia 330 cm) w zabytkowym zespole dworsko- ogrodowym w Karczmiskach.

Jodła kalifornijska o obwodzie pnia 194 cm,
rosnąca na terenie zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Kluczkowicach.

Drzewa pomnikowe są niezwykle ważnym elementem naszego narodowego dziedzictwa. Dlatego powinniśmy je otaczać należytym szacunkiem i opieką, aby przekazać je następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż ten, w jakim otrzymaliśmy je od naszych przodków.

