
Che³m – jedno z najstarszych miast Polski, po³o¿one na 

Polesiu Wo³yñskim, regionie o cechach poœrednich  pomiêdzy  
nizinami  wystêpuj¹cymi na pó³nocy, a wy¿ynami na po³udniu. 
Cech¹ krajobrazu s¹ liczne wzniesienia zbudowane ze ska³ 
wapiennych: margli kredowych, opok i kredy pisz¹cej oraz 
rozdzielaj¹ce je rozleg³e  obni¿enia wype³nione torfowiskami.   
Obok wartoœci historycznych i ciekawych obiektów zabytkowych 
Che³m posiada interesuj¹ce  walory przyrodnicze z unikatow¹ 
roœlinnoœci¹, a tak¿e liczne obiekty chronione w postaci 
1 rezerwatu przyrody i 11 pomników przyrody (w tym dwie grupy 
drzew). Uroku miastu dodaj¹ liczne parki, skwery oraz dwa du¿e 
kompleksy  leœne  na  obrze¿ach  miasta.

         Pe³nik europejski

        Mi³orz¹b dwuklapowy  

          Iglicznia trójcierniowa                                    Modrzew europejski 

Na obszarze Che³ma znajduj¹ siê jeszcze cztery parki: Park 
Cementowni (o powierzchni 2 ha) przy ul. Przemys³owej 
i Kredowej, Park Miêdzyszkolny (o powierzchni 6,5 ha) miêdzy 
Osiedlami Koœciuszki i XXX-lecia, Park Szpitalny                        
(o powierzchni ok. 2 ha) przy Samodzielnym Publicznym 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (przy ul. Szpitalnej) 
oraz Park Szkolny przy I Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
im. Stefana Czarnieckiego. Na licznych skwerach (najwiêkszy 
znajduje siê przy ul. I Pu³ku Szwole¿erów) i innych niewielkich 
terenach zielonych znajduj¹ siê pozosta³e che³mskie pomniki 
przyrody, wœród których do najcenniejszych nale¿¹ egzotyczne 
gatunki: mi³orz¹b dwuklapowy (o obwodzie 225 cm) na 
dziedziñcu Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 4 im. Kazimierza 
Andrzeja Jaworskiego przy ul. Reformackiej 13, ajlant 
gruczo³owaty (o obwodzie 205 cm) na Placu Dr. Edwarda 
£uczkowskiego i iglicznia trójcierniowa (o obwodzie 150 cm)  na 
terenie  dawnej sk³adnicy wojskowej przy ul. Hrubieszowskiej  
Ochron¹ objêto ponadto dwa jesiony wynios³e (przy 
ul. Hrubieszowskiej o obwodzie 303 m oraz przy cerkwi 
œw. Miko³aja (o obwodzie 290 cm) i dwa wi¹zy szypu³kowe 
(o obwodach 311 i 312 cm), oba w rejonie zabudowañ 
koszarowych  przy  ul.  Lubelskiej.

Pomniki przyrody w Che³mie 

Wi¹z szypu³kowy - obwód 311 cm, wysokoœæ 25 m, rzut korony 22 m - utworzony 
w 1987 roku (w pobli¿u drewnianego budynku przy ulicy Lubelskiej 137). 
Wi¹z szypu³kowy - obwód 312 cm - utworzony w 1992 roku (pomiêdzy budynkami 
135a i 135 b, kilka metrów od ulicy Lubelskiej).
Mi³orz¹b dwuklapowy - obwód 225 cm, wysokoœæ 15 m, rzut korony ok. 18 m - 
utworzony w 1978 roku (na dziedziñcu dawnego Instytutu Maryjskiego obecnie 
wspólne podwórze kilku szkó³, ul. Reformacka 13).
Ajlant gruczo³owaty - obwód 205 cm, wysokoœæ ok. 15 m, rzut korony 12 m - 
utworzony w 1987 roku (Plac dr Edwarda £uczkowskiego obok pomnika 
Niepodleg³oœci). 
Jesion wynios³y - obwód 290 cm, utworzony w 1992 roku (obok wejœcia do dawnej 
cerkwi unickiej p.w. œw. Miko³aja, obecnie Dzia³ Sztuki Muzeum Ziemi Che³mskiej).
Jesion wynios³y odmiany jednolistnej - obwód 235 cm, wysokoœæ 18 m, rzut 
korony ok. 23 m - utworzony w 1978 roku (park na Górze Katedralnej tu¿ przy 
œcie¿ce prowadz¹cej na "Wysok¹ Górkê" ).
Iglicznia trójcieniowa - obwód 150 cm, wysokoœæ 16 m, rzut korony 12 m - 
utworzony w 1992 roku (ul. Ks. Skorupki, -  CUH Exbud - Wschód S.A). 
Jesion wynios³y - obwód 303 cm, wysokoœæ 24 m, rzut korony 19 m - utworzony w 
1992 roku (ul. Hrubieszowska za bram¹ g³ówn¹ Centrum Handlowo - Us³ugowego 
Exbud- Wschód S.A , id¹c w kierunku lasu Borek). 
3 modrzewie europejskie - obwody 245, 245, 250 cm, wysokoœci  ok. 30, ok. 35 , 
ok. 30 m, rzut koron 10, 18, 15 m - utworzone w 1985 roku. (Las Borek, œcie¿ka 
przed parkingiem, po lewej stronie drogi za szlabanem ograniczaj¹cym wjazd do 
lasu) 
3 modrzewie europejskie - obwody  270, 265, 285 cm, wysokoœæ ok. 30, 28, 32 m , 
rzut koron 18, 20, 20m - utworzone w 1986 roku (Las Borek, œcie¿ka przed 
parkingiem po lewej stronie drogi, oko³o 100 m w kierunku pó³nocnym). 
P³at roœlinnoœci kserotermicznej „Borek” – utworzony w 1992 (10 a. za 
rezerwatem przyrody “Wolwinów”  na skraju lasu).
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Czêœæ obiektów znajduje siê na terenie podmiejskiego Lasu 
Borek (formalnie nale¿¹cego do Leœnictwa Ostrowy, 
stanowi¹cego czêœæ Nadleœnictwa Che³m), zajmuj¹cego 
powierzchniê ok. 200 ha. Ten ciekawy kompleks leœny z licznymi 
rzadkimi gatunkami roœlin, który ju¿ w okresie miêdzywojennym 
brany pod uwagê jako park miejski, po³o¿ony jest we wschodniej 
czêœci miasta, po obu stronach ulicy Hrubieszowskiej (tereny na 
pó³noc od ulicy funkcjonuj¹ jako Park Leœny Borek). 
Najcenniejsze pod wzglêdem przyrodniczym fragmenty lasu 
po³o¿one s¹ na po³udnie od ulicy. Tutaj znajduje siê utworzony 
w 1972 r. Rezerwat stepowy „Wolwinów” o powierzchni 1,12 
ha (przy wschodnim skraju lasu). G³ówn¹ czêœci¹ obiektu jest 
œródleœna polana z flor¹ typow¹ dla murawy kserotermicznej, 
siedliska skupiaj¹cego roœlinnoœæ sucho - i ciep³olubn¹, 
charakterystyczn¹ dla terenów stepowych. Obszary tego 
rodzaju maj¹ charakter reliktowy, dlatego s¹ niezwykle cenne, 
g³ównie z racji wystêpowania rzadkich gatunków roœlin, takich 
jak: mi³ek wiosenny, gorysz alzacki, zawilec wielokwiatowy, len 
z³ocisty, oman w¹skolistny, aster gawêdka, oleœnik górski, 
bodziszek czerwony i koniczyna dwuk³osowa. Równie ciekawy 
przyrodniczo jest las otaczaj¹cy polanê, posiadaj¹cy charakter 
gr¹du grabowo-dêbowo-osikowego (z udzia³em sosny i lipy). 
W tej czêœci wystêpuj¹ takie gatunki jak: lilia z³otog³ów, gnieŸnik 
leœny, bu³awnik wielokwiatowy, podkolan bia³y, kruszczyk 
szerokolistny i naparstnica zwyczajna. Ponadto w rezerwacie 
stwierdzono wystêpowanie typowych gatunków zwierz¹t (zaj¹c, 
wiewiórka, je¿), a tak¿e popularnych gatunków ptaków (sroki, 
wrony, sójki, kuku³ki, dziêcio³y, sikory, kosy, ziêby i kowaliki). 
Na terenie „Wolwinowa” zaobserwowano równie¿ p³azy 
(rzekotki drzewne) i gady (zaskroñce i padalce). Podobne 
walory posiada utworzony w 1992 r. pomnik przyrody pod nazw¹ 
„P³at roœlinnoœci kserotermicznej Borek”, posiadaj¹cy 
powierzchniê 10 a. W czêœci parkowej lasy znajduj¹ siê 
pomnikowe modrzewie europejskie, objête ochron¹ jako dwie 
grupy drzew (trzy o obwodach: 245, 245 i 250 cm w 1985 r. oraz 
trzy  o  obwodach:  270,  265  i  285  cm  w  1986  r.).

Drugim du¿ym kompleksem zieleni na terenie miasta jest Park 
Miejski, po³o¿ony u zbiegu ulicy Lubelskiej i Alei Armii Krajowej. 
Obiekt powsta³y na terenie dawnej Osady M³yñskiej nawi¹zuje 
do tzw. Starego Parku, który istnia³ od pocz¹tków XX w. po 
drugiej stronie ulicy Lubelskiej (w rejonie Domu Handlowego 
i Alei Armii Krajowej) i zosta³ zlikwidowany po II wojnie œwiatowej. 
Prace nad urz¹dzeniem parku podjêto w 1937 r. po przesuniêciu 
w rejon przejazdu kolejowego g³ównego cieku rzeki Uherki 
(do tej pory rozlewaj¹cej siê w terenie tworzonego parku). 
Do wybuchu wojny wytyczono czêœæ alejek i nasadzono wiele 
nowych drzew. Park (zwany nowym) obejmowa³ w tym czasie 
powierzchniê ponad 2 ha. W latach szeœædziesi¹tych park 
poszerzono w kierunku zachodnim (w stronê Uherki) 
i po³udniowym, powiêkszaj¹c jego obszar do 7,5 ha. W nowej 
czêœci parku usypano kopiec (w 1994 r. w 50. rocznicê Akcji 
„Burza”, ods³oniêto na nim monument poœwiêcony ¿o³nierzom 
27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK). Urz¹dzono równie¿ 
sadzawkê z wysepk¹ (na której obrze¿ach powsta³ w ostatnich 
latach skatepark). Na terenie parku znajduje siê ponad 900 
drzew, wœród których dominuje œwierk (w tym srebrzysty). 
Ponadto wystêpuj¹ lipy, brzozy, klony, wierzby, topole, 
kasztanowce, jesiony, wi¹zy i sosny, a tak¿e ciekawe krzewy 
(tawu³a,  ¿ywotnik,  berberys).

Drugim kompleksem leœnym w otoczeniu miasta jest Las 
Kumowa Dolina, równie¿ nale¿¹cy do Nadleœnictwa Che³ma 
(jako las Góry). Licz¹cy ponad 500 ha obszar administracyjnie 
znajduje siê na terenie Gminy Che³m. Dziêki ciekawej rzeŸbie 
terenu (las po³o¿ony jest na pofa³dowanym wypiêtrzeniu 
zaliczanym do Pagórów Che³mskich, funkcjonuj¹cym niegdyœ 
jako Góry Sokole) z licznymi wzniesieniami i obni¿eniami, 
nale¿y do obszarów o sporych walorach widokowych. 
Umo¿liwia równie¿ uprawianie turystyki rowerowej i narciarskiej. 
Ponadto na obszarze Kumowej Doliny znajduje siê objête 
ochron¹ w 1998 r. jako pomnik przyrody stanowisko groszku 
wschodniokarpackiego  o  powierzchni  2  ha. 
Wœród che³mskich parków szczególne walory posiadaj¹ obiekty 
na Górze Che³mskiej. Pierwszy okreœlany jako Park Koœcielny 
powsta³ w XIX w. jako ogród francuski. Rozszerzony pod koniec 
tego stulecia do powierzchni 2,5 ha (miêdzy innymi o Wysok¹ 
Górkê) sta³ siê jedn¹ z g³ównych enklaw zieleni na terenie 
miasta. Wœród 250 drzew wyraŸnie dominuj¹ kasztanowce 
i jesiony, w tym niezwykle rzadkiej w Polsce odmiany jednolistnej 
(drzewo o obwodzie 235 cm zosta³o objête ochron¹ pomnikow¹ 
w 1978 r. i by³ to jeden z pierwszych pomników przyrody na 
terenie miasta). Park stanowi t³o dla bêd¹cej w stadium 
tworzenia Drogi Krzy¿owej (z rzeŸbami Jacka Kiciñskiego) 
Sanktuarium Maryjnego na Górze Che³mskiej. W latach 
siedemdziesi¹tych XX w. we wschodniej czêœci Góry Che³mskiej 
powsta³ obiekt nosz¹cy do dzisiaj nazwê Parku XXX-lecia, 
bêd¹cy spóŸn ion¹ rea l izac j¹  pomys³u  z  okresu 
miêdzywojennego, kiedy w tym rejonie mia³ powstaæ obszerny 
Park Kolejowy. Jego nastêpca powsta³ w ramach popularnych 
w tym czasie „czynów spo³ecznych” z udzia³em zak³adów zieleni 
z miast ca³ego województwa lubelskiego (uroczyste oddanie do 
u¿ytku mia³o miejsce 21 lipca 1974 r.). Obejmuje powierzchniê 
ok. 12 ha. i obsadzony jest ponad tysi¹cem drzew, z du¿ym 
udzia³em ró¿nych odmian œwierków, klonów i lip (pojawiaj¹ siê 
tak¿e topole, ¿ywotniki, tuje, morwy bia³e oraz liczne egzotyczne 
krzewy).

Park XXX-lecia

Modrzew europejski

Wi¹z szypu³kowyWiœnia kar³owata Mi³ek wiosenny Zawilec
wielkokwiatowy
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