Pomniki przyrody

Milanówek jest jednym z niewielu w Polsce miast, które może pochwalić
się licznymi pomnikami przyrody. Na powierzchni 1352 ha, jaką zajmuje
miasto, jest aż 267 pomników przyrody. Oprócz okazałych drzew, są wśród
nich 3 głazy narzutowe oraz zegar słoneczny, stanowiący kolekcję 13
głazów narzutowych.
Wśród 251 drzew znajduje się 130 dębów szypułkowych, 14 lip drobnolistnych, 3
sosny zwyczajne, 3 topole białe, 3 dęby czerwone, 1 klon jawor, 1 modrzew
europejski, 1 tulipanowiec, 1 morwa, 1 topola włoska, 2 grusze polne, 3 wierzby:
biała, krucha i płacząca, 4 aleje drzew pomnikowych, w skład których wchodzi: 29
lip drobnolistnych, 36 klonów pospolitych, 14 kasztanowców zwyczajnych, 9 dębów
szypułkowych „Fastigiata”.
Cenne drzewa skoncentrowane są przede wszystkim w centrum miasta, w obrębie
tzw. strefy ochrony konserwatorskiej, czyli najstarszej części miasta, gdzie znajduje
się wiele obiektów zabytkowych pamiętających czasy powstałego przed 100 laty
letniska. Razem z zabytkowymi budynkami starodrzew decyduje o dzisiejszych
walorach Milanówka, jako miasta atrakcyjnego do zamieszkania.
Drzewa pomniki przyrody otoczone są troskliwą opieką władz miejskich. Co kilka lat
poddaje się je zabiegom pielęgnacyjnym, tak aby w jak najlepszej kondycji
zdrowotnej mogły być przekazane w spuściźnie przyszłym pokoleniom. Znamienne
jest to, że drzew pomnikowych w Milanówku przybywai jest kolejna grupa
"kandydatów" czekających na wciągnięcie na listę pomników przyrody. Władze
miasta cieszy to, że właściciele nieruchomości, w pobliżu których usytuowane są
drzewa szczególnie wartościowe, chętnie aprobują podjęcie kroków mających na
celu uznanie tych drzew za pomniki przyrody.
A należy zaznaczyć, że drzewa pomniki przyrody powodują ograniczenie w
korzystaniu z nieruchomości, ponieważ posiadają strefę ochronną - w promieniu 15
m od pnia drzewa, gdzie zabronione jest wznoszenie jakichkolwiek obiektów
budowlanych oraz prowadzenie prac ziemnych. Starodrzew na terenie Milanówka
dodatkowo chroniony jest poprzez wprowadzone zespołowe formy ochrony
przyrody: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy utworzony uchwałą Rady Miasta
Milanówka w 1992 r. i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony
przez Wojewodę Warszawskiego w 1997 r.
Więcej o pomnikach przyrody można dowiedzieć się w Urzędzie Miasta Milanówka,
gdzie znajduje się ich dokumentacja.
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