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1 lutego rozpoczęło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2018. Spośród drzew z 13 europejskich krajów
plebiscyt wygra to, które otrzyma największą liczbę głosów internautów. Polskim kandydatem jest zwycięzca
krajowej edycji konkursu Drzewo Roku, topola Helena z Helu z województwa pomorskiego.
Nazwa tej 220-letniej topoli czarnej nie jest przypadkowa. Podkreśla ona tożsamość miejsca, w którym rośnie,
bowiem w języku staropolskim nazwa „Hel” oznacza wydmę, cypel, pustkowie. Klimat nadmorski oraz helska
bryza próbują ją „złamać”, jednak drzewo dzielnie stawia im opór. Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na ten
niezwykły okaz topoli był Roman Klim – miłośnik przyrody Pomorza i twórca Muzeum Rybołówstwa w Helu.
Dawniej Helena stała w towarzystwie bliźniaczej topoli, która nie wytrzymała silnego naporu wiatru. Pozostał po
niej tylko pień, z którego stworzono rzeźbę przedstawiająca rybaków wciągających sieci do łodzi. Tym samym
powstał pomnik nawiązujący do historii miasta i jego rybackiej tradycji.
Z polską topolą konkurować będzie 12 drzew z europejskich krajów:
lipa ze Starej Działki w Belgii,
sekwoje z Yuchbunar w Bułgarii,
olbrzymi platan - symbol Trsteno w Republice Chorwacji,
orzech włoski w Kvasicach w Republice Czeskiej,
ocalały kasztan jadalny z Zengővárkony na Węgrzech,
świerk Czarownic z Litwy,
dąb korkowy Świstak z Portugalii,
dąb z Cajvany w Rumunii,
dąb zwany "Nestorem Biełgorodzkich Lasów" z Federacji Rosyjskiej,
jabłoń z Bošáca na Słowacji,
starożytne wiązy w Cabeza Buey w Hiszpanii,
dąb Gilwell w Anglii.
Konkurs Europejskie Drzewo Roku zwraca uwagę na ciekawe drzewa w Europie, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić.
Głosowanie trwa od 1 do 28 lutego 2018 r. W ostatnim tygodniu (od 22 do 28 lutego ) głosowanie jest tajne, co oznacza, że na stronie internetowej nie można znaleźć aktualnej liczby
głosów. Wyniki zostaną ogłoszone podczas ceremonii rozdania nagród 21 marca 2018 r. w Brukseli, podczas której zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
Głosy na polskie drzewo można oddać na stronie Europejskie Drzewo Roku 2018. Zapraszamy do głosowania!

