
W parku, tuż obok zamku, rośnie miłorząb japoński (Ginko
biloba).  Jego wymiary to 420 cm w obwodzie, mierzone

 na wysokości 130 cm. Wysokość drzewa wynosi ok. 20 metrów. 
 Jak mówi legenda, drzewo to miał zasadzić 

sam Tadeusz Czacki w XVIII wieku, przyjaciel 
Jana Feliksa Tarnowskiego, który gościł w Dzikowie. 

Wbrew nazwie, naturalnym środowiskiem występowania
 tego drzewa są Chiny. Do Europy pierwsze okazy przybyły około

1730 roku. Ze względu na swój rodowód jest osobliwością
dendrologiczną, chętnie sadzony w parkach.
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Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.) 
– jeden z dwóch gatunków tulipanowca. Rośnie w sąsiedztwie

ścieżki biegnącej wzdłuż zachodniej granicy parku.
 Jest okazałym drzewem zrzucającym liście na zimę. 

Jego wymiary to 363 cm w obwodzie, mierzone na wysokości 
130 cm. Wysokość drzewa wynosi ok. 23 metry.

  W swej ojczyźnie należy do najwyższych drzew liściastych, 
często wystaje ponad poziom dębów, klonów oraz innych drzew,

wraz z którymi współtworzy lasy. 
Rośnie szybko, osiąga wiek 200–300 lat. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tulipanowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_(ro%C5%9Blina)


 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) rośnie w parku ok. 50 m 

od wschodniej ściany zamku. Jego wymiary to 391 cm w obwodzie,
mierzone na wysokości 130 cm. Wysokość drzewa wynosi
 ok. 26 metrów. Ponieważ może żyć nawet ponad 1000 lat,

 jest uznawany za symbol siły, długowieczności i mocy. 
Dawno temu stare dęby czczono jako bóstwa - wierzono, że mają
magiczną moc. Orzechy dębu szypułkowego, zwane żołędziami,

stanowią cenny pokarm dla wielu ssaków i ptaków. 
Osadzone są na długiej szypule, stąd nazwa gatunku.

Ciekawostką jest, że w polskiej tradycji dęby były sadzone 
na okoliczność narodzin syna. 

 

https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/drzewa/dab-szypulkowy/dab_szyp_nasiona.jpg


Lipa (Tilia cordata Mill.) jest jednym z ulubionych 
i długowiecznych drzew sadzonych w parkach. W parku

dzikowskim drzewo to jest jednym z kilku cennych pomników
przyrody. Dzikowska lipa zamykająca od strony północnej park
znajduje się w centralnym punkcie widokowym, wyznaczając

jednocześnie granicę parku z dawnym folwarkiem. 
Drzewo to liczy ponad 200 lat. Jej wymiary to 433 cm w obwodzie,

mierzone na wysokości 130 cm.  Wysokość drzewa wynosi
 ok. 17 metrów. Ciekawostką jest, że w polskiej tradycji

 narodziny córki wiązało się z sadzeniem lip.
 



Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) rośnie w centralnej części
parku, w sąsiedztwie otwarcia widokowego po północnej stronie

zamku. Jego wymiary to 615 cm w obwodzie, mierzone 
na wysokości 130 cm. Wysokość drzewa wynosi ok. 28 metrów. 

Jest dorodnym długowiecznym drzewem o cylindrycznej koronie.
 Jego konary wznoszą się pod ostrym kątem, a pień jest smukły,

prosty i pokryty ciemnoszarą matową korą. Dawniej jesion 
był wykorzystywany jako doskonały materiał do sporządzania

lanc, broni rycerskiej. Obecnie z tego drewna wyrabia się cenne
meble, parkiety i sprzęt sportowy, np. narty. 

 


