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BRZOZA
Brzoza  ze  względu  na  swoją
urodę  i  malowniczy  pokrój  jest
nie  tylko  pięknym  elementem
krajobrazu,  ale  też  wspaniałą
rośliną  ozdobną.  Większość
z  nich  to  okazałe,  wysokie
drzewa, nadające się głównie do
parków  i  dużych  ogrodów,  ale
część  ma  też  niskie  lub
szczepione  na  pniu  odmiany,
które  z  powodzeniem  można
uprawiać  również  w  małych
ogródkach. 

Brzoza jest bardzo charakterystycznym drzewem, nie sposób jej nie rozpoznać ze
względu na wyjątkową białą korę, a także delikatne i wiotkie gałązki, zwisające 

i poruszające się przy podmuchach wiatru. Należy do najpopularniejszych i darzonych
największą sympatią drzew, powszechnie sadzonych w parkach i ogrodach, przy

domach, na placach i osiedlach.

Kora u młodych drzew długo pozostaje gładka. U dorosłych drzew kora w dolnej części
pnia jest głęboko spękana na czarnobiałe poletka.

Liście są blaszkowate, pojedyncze oraz cienkie i delikatne, o trójkątnym kształcie, są
jasnozielone i ostro zakończone.

Nasiona to niewielkie orzeszki ukryte w zwisających na szypułkach podłużnych
szyszeczkach (owocostanach), oskrzydlone z dwóch stron. Przytwierdzone są do łusek 

w kształcie parasola.



BUK

Buk - rodzaj drzew z rodziny bukowatych obejmujący 9–
10 gatunków. Występują one głównie w strefie 
umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce występuje 
w stanie naturalnym tylko buk zwyczajny.

Buk pospolity dorasta do 25–30 m wysokości 
(wyjątkowo do 50 m). Korona młodszych drzew jest 
smukła, natomiast starszych okazów gęsta, szeroka, nisko
osadzona (jeśli drzewo rośnie samotnie). Pień rozgałęzia 
się w potężne konary, końce gałęzi są lekko zwisające.
Kora drzewa jest popielatoszara i gładka (z wiekiem staje
się szorstkawa, pofalowana i porysowana, ale nigdy nie 
jest popękana i nie łuszczy się). Młode pędy są 
owłosione.

Liście buka pospolitego mają jajowaty bądź
eliptyczny kształt, dorastają do około 10 cm długości i
5 cm szerokości, z wierzchu są błyszczące,
ciemnozielone, a od spodu jasne i matowe. Brzegi liści
porośnięte są małymi, białymi włoskami. Jesienią liście
przebarwiają się na żółto lub rdzawo, zimą utrzymują
się na gałęziach.

Owoce buka – bukiew – to zdrewniała owłosiona okrywa, która gdy dojrzeje otwiera się 
rozdzielając na cztery klapy i uwalnia jeden lub dwa trójkanciaste, brązowawe, jadalne 
orzeszki.
Buk kwitnie od kwietnia do maja. Wegetację rozpoczyna późną wiosną. 



CIS POSPOLITY

Cis  należy  do  rodziny  cisowatych,  jest  zimozielonym  drzewem  lub

krzewem  iglastym.  Występuje  naturalnie  w  Europie,  w  Azji  zachodniej

(sięgając aż po Iran) oraz w północnej Afryce. W Polsce w stanie naturalnym

występuje  jedynie  cis  pospolity.  Najłatwiej  poznać  go  po  igłach  –  są  one

miękkie,lecz  ostre,  ustawione  w dwóch  rzędach,  z  wierzchu  połyskliwe,  od

spodu  matowe.  Jest  to  roślina  wolno  rosnąca,  długowieczna  (osiąga  ponad

tysiąc lat), rosnąca na różnych glebach i w różnych warunkach nasłonecznienia.

Jest  wszechstronnie  wykorzystywany  –  jako  roślina  ozdobna,  lecznicza,  

i  dostarczająca wartościowego drewna.  Cis podlega ochronie.  Cisy sadzi  się

pojedynczo lub w grupach, ponieważ są gęste i doskonale znoszą przycinanie,

dają się łatwo formować.

Rys. Cis pospolity.



Dąb

Kiedy czas przyzwoity do dojźrzenia nastał,
 Pytała dynia dęba, jak też długo wzrastał?

 „Sto lat". „Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz"
 Rzekła dynia. Dąb na to: „Próżno ze mnie szydzisz; 
Pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz: 

Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz”. 
Ignacy Krasicki, „Dąb i dynia”

Gatunki: Znamy 200 gatunków w tym często spotykane w Polsce: dąb szypułkowy, dąb
bezszypułkowy i dąb  czerwony.  Oraz  spotykane  rzadziej  w  naszych  parkach  czy
arboretach: dąb burgundzki, dąb błotny, dąb omszony i dąb wielkolistny.
Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Jest powszechnie uważany za jedno z
najszlachetniejszych  drzew  i praktycznie  wszędzie  na  terenie  swojego  występowania
cieszy  się  wyjątkowym szacunkiem i  sympatią.  Ze  względu na okazałe rozmiary  jakie
osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie.
Młode  drzewo ma korę  gładką,  błyszczącą,  brązowawą lub białoszarą,  stare  –  grubą,
szarą do ciemnoszarej, głęboko, podłużnie spękaną.



Liście  dębu  szypułkowego  są  blaszkowate,  odwrotnie  jajowate,  ciemnozielone,  przy
ogonku mają charakterystyczne „uszka”.  Na wierzchołku blaszka jest  zaokrąglona lub
nawet wycięta, a u nasady uszkowata. Liście są skórzaste, nagie (od spodu mogą jednak
się zdarzać pojedyncze włoski), ciemnozielone z lekko szarozielonym odcieniem.  Ogonek
liściowy jest krótszy niż u dębu bezszypułkowego, a nerwy dochodzą zarówno do końców
klap jak i wrębów (w odróżnieniu od dębu szypułkowego).

Owoce
Żołędzie - owalne, wydłużone (nieco bardziej wydłużone niż u dębu bezszypułkowego),
początkowo zielone,  po  dojrzeniu  jasnobrązowe z ciemnymi,  podłużnymi  prążkami.  Są
umieszczone  po  2-3  sztuki  na  długich,  szypułkach  (2  do  5  cm)  (stąd  nazwa  dębu  –
szypułkowy).





Grab
Grab  pospolity  (Carpinus  betulus)  to  drzewo

liściaste,  nazywane  inaczej  grabem  zwyczajnym.
Pochodzi  z  rodziny  drzew  leszczynowatych  i  jest
gatunkiem  nie  chronionym  i  nie  zagrożonym.
Występuje  w  Europie  środkowej,  północnej  Azji
mniejszej, na Kaukazie, w Iranie i w Polsce.

Roślina  ta  występuje  w  lasach  liściastych  i
mieszanych.  Nie  lubi  gleby suchej  i  podmokłej.
Drzewo rośnie do 30 m wysokości i żyje do 120 lat.
Pień  grabu  jest  krótki,  ma  gładką  korę  z  jasnymi  i
falistymi smugami.

Grab  ma jajowate  liście,  które  mają  około  10
cm.  Wyglądają  jakby  miały  paski.  Gdy  uschną  na
jesień często zostają na młodych pędach do wiosny.
Grab kwitnie od kwietnia do maja i jest wiatropylny.
Owoce  tego  drzewa  to  spłaszczone  orzeszki,  które
dojrzewają  w  październiku  i  mogą  na  drzewach
pozostawać na zimę.

Drzewo  grabu  ma  twarde,  ciężkie  i  trudne  w
obróbce  drewno. Wyrabiano  z  tego  drzewa  koła
młyńskie i sprzęty do gospodarstwa wiejskiego. Grab
jest  jednym z naszych największych drzew i  nadaje
się na opał.



JESION

Jesion  – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych , który obejmuje ok. 60 gatunków drzew i krzewów 
pochodzących z obszarów umiarkowanego klimatu półkuli północnej. Nazwa jego pochodzi od soku 
wydzielanego z uszkodzonych pędów. Cechy : Drzewo osiąga wysokość do 40 metrów. Zimą na gałęziach 
znajdują się czarne pąki ustawione nakrzyżlegle. Pień prosty, pokryty szarą matową korą, początkowo 
gładką a później porysowaną falistymi rysami. Z wierzchu świeżozielone, od spodu jaśniejsze, na głównych 
nerwach lekko owłosione. Liście jesionu w czasie rozwoju są czerwonawobrązowe a na jesieni 
żółtawozielone. Bardzo często jednak liście na jesieni spadają z drzewa jeszcze zielone. Kwiaty pojawiają się 
przed rozwojem liści, zebrane w niepozorne wiechy. 

Najstarszy i największy jesion rośnie na Kaszubach w miejscowości Motarzyno, gm. Dębica Kaszubska. Wiek 
404 lata, obwód 715 cm, średnica pierśnicy 227,5 cm, wysokość 28 m. Najwyższy jesion wyniosły rośnie w 
Wetlinie i ma 31 metrów wysokości oraz 615 cm obwodu. Średnia żywotność jesiona to 200 lat. Jest jednym
z najstarszych drzew na Ziemi.

                                                    



JodłaJodła  to piękne i majestatyczne, wiecznie zieloneto piękne i majestatyczne, wiecznie zielone  drzewo iglastedrzewo iglaste, które w Polsce cieszy się, które w Polsce cieszy się
dużą popularnością, ponieważ posiada wiele zastosowań w ogrodzie. Ponadtodużą popularnością, ponieważ posiada wiele zastosowań w ogrodzie. Ponadto

przyozdobioneprzyozdobione  drzewo iglastedrzewo iglaste  często wykorzystywane jest jako dekoracja świątecznaczęsto wykorzystywane jest jako dekoracja świąteczna
podczas świąt Bożego Narodzenia. Niższe odmianypodczas świąt Bożego Narodzenia. Niższe odmiany  jodłyjodły  można także z powodzeniemmożna także z powodzeniem

sadzić w pojemnikach, gdzie przez cały rok przyozdabiają balkony i tarasy. Dzięki wielościsadzić w pojemnikach, gdzie przez cały rok przyozdabiają balkony i tarasy. Dzięki wielości
odmian drzewek i krzewów iglastych, można utworzyć z nich w ogrodzieodmian drzewek i krzewów iglastych, można utworzyć z nich w ogrodzie  ciekaweciekawe

kompozycje, świetnie nadają się również na żywopłotykompozycje, świetnie nadają się również na żywopłoty..

JodłaJodła  należy do rodziny sosnowatych i pochodzi z terenów Ameryki Północnej. Drewnonależy do rodziny sosnowatych i pochodzi z terenów Ameryki Północnej. Drewno  drzewa iglastegodrzewa iglastego  jest dość lekkie,jest dość lekkie,
dlatego odnajduje swoje zastosowanie w stolarstwie i budownictwie, pozyskiwany jest także z niego papier. Drewno jodły jestdlatego odnajduje swoje zastosowanie w stolarstwie i budownictwie, pozyskiwany jest także z niego papier. Drewno jodły jest

również idealnym materiałem na zabawki dla dzieci i pudła instrumentów muzycznych. W czasach starożytnych z drzewarównież idealnym materiałem na zabawki dla dzieci i pudła instrumentów muzycznych. W czasach starożytnych z drzewa
iglastego Grecy tworzyli wiosła, a Rzymianie sporządzali z niego tabliczki do pisania, ponieważ drewno to jest też wyjątkowoiglastego Grecy tworzyli wiosła, a Rzymianie sporządzali z niego tabliczki do pisania, ponieważ drewno to jest też wyjątkowo

miękkie. Legenda głosi, że podczas wojny trojańskiej historyczny koń trojański wykonany był przez Greków z drewnamiękkie. Legenda głosi, że podczas wojny trojańskiej historyczny koń trojański wykonany był przez Greków z drewna
jodłowego. Drzewa iglaste można różnorodnie wykorzystać w ogrodzie. Kora drzewa iglastego jest gładka, o jasnoszarymjodłowego. Drzewa iglaste można różnorodnie wykorzystać w ogrodzie. Kora drzewa iglastego jest gładka, o jasnoszarym
odcieniu. Igły na gałęziach jodły są gęsto osadzone i spłaszczone. Drzewo iglaste obradza w szyszki, które wznoszą sięodcieniu. Igły na gałęziach jodły są gęsto osadzone i spłaszczone. Drzewo iglaste obradza w szyszki, które wznoszą się

pionowopionowo..



 Jodła
 To rodzaj  zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych.  Obejmuje co najmniej 48 gatunków
 występujących na półkuli północnej – najczęściej we wschodniej Azji oraz Ameryce Północnej. W 
Polsce naturalnie rośnie jodła pospolita . W Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz 
na Roztoczu rosną bory jodłowe. 

 Pokrój - Wysokie drzewo (do 
100 metrów w przypadku jodły 
olbrzymiej). Korona najczęściej ma 
stożkowaty kształt. Kora zwykle jest 
cienka i gładka w popielatym lub 
szarym kolorze.

 Drewno-  Bezżywiczne, jasne i 
lekkie.

 Liście -  Igły spłaszczone, u 
podstawy przewężone i skręcone. Są 
krótkie – mają 1–3 cm długości. 
Osadzone one są na stopkach. 
Najczęściej ułożone są 
wzdłuż pędów – równolegle po obu 
stronach (u jodły 
hiszpańskiej lub jodły 
numidyjskiej igły ułożone są 
dookoła pędów). Spód igieł jest 
jaśniejszy z dwoma paskami (rzadko 
cały spód jest pokryty woskowym 

nalotem).

 Kwiaty - Charakterystyczne, wzniesione pionowo szyszki o cylindrycznym kształcie. Gdy dojrzeją 
rozsypują się na drzewie, uwalniając tym samym nasiona.

Drewno znajduje zastosowanie w stolarstwie, w budownictwie wodnym, górnictwie, do produkcji papieru, do 
wyrobu skrzynek, zabawek, instrumentów muzycznych. Starożytni Grecy z drewna jodłowego wyrabiali 
wiosła, gdyż jest ono lekkie i bardzo trwałe w wodzie. Starożytni Rzymianie używali do pisania tabliczek z 
drewna jodły, ponieważ jest ono miękkie.

Z drewna jodłowego miano zbudować konia trojańskiego, a Dedal zbudował z niego kreteńską "krowę" 
królowej Pazyfae. Król Salomon miał wyłożyć tarcicami jodłowymi podłogę w Świątyni Jerozolimskiej.

Inne przykłady

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCynny_jod%C5%82owy_b%C3%B3r_mieszany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_(kraina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jod%C5%82a_pospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosnowate


                        klon

Należący do rodziny klonowatych (Aceraceae).

Jest to spore drzewo, dochodzące do 30 m 
wysokości, charakteryzujące się 
ciemnoszarą korą,która u młodych drzew 
jest jasnoszara i gładka, po pewnym czasie 
staje się ciemnoszara do czarniawej, pokryta
ładnym rysunkiem gęstych i niezbyt 
głębokich, pionowych bruzd.

To bardzo popularne drzewo parkowe oraz osiedlowe. Ze względu
na charakterystyczny wygląd liści jest bardzo łatwo 
rozpoznawalne. Drewno klonów jest jasne, twarde i ciężkie. 
Stosowane jest jako półfabrykaty; do wyrobu instrumentów 
muzycznych (mechanizmy pianin i fortepianów, boki i dna 
instrumentów muzycznych). Wykorzystywane na deszczułki 
posadzkowe, części maszyn, wyroby kołodziejskie, narzędzia, 
rękojeści.



Liście są naprzeciwległe dłoniasto 
klapowane, w zależności od odmiany są 
od 5- do 7-klapowe, ostro zakończone. 
Dorastają nawet do 15 cm, latem są 
zielone, jednak później przebarwiają się 
na żółto, pomarańczowo, czerwono. 
Ogonek liściowy jest długi, czerwony, 
zawiera sok mleczny.

Kwiaty malutkie do 12 mm
średnicy.Działki kielicha są bezwłose,
nietrwałe. Płatków jest 5, są nagie, mają
żółtozieloną barwę.W kwiatach znajduje
się 8 nagich pręcików, wyrastających z
mięsistego dna kwiatowego.Kwiaty
żeńskie rozwijają się w skrzydlate
owoce.

Owoce składają się z dwóch 
skrzydlaków, są szeroko 
rozwarte. Początkowo mają 
żółtozielony kolor, często z 
różowym odcieniem, później 
przebarwiają się na beżowo 
kiedy dojrzeją. Osadzone są na
szypułkach. Mierzą do 5 cm 

długości i 1,5 cm szerokości. Ze skrzydlaków klona dzieci często 
robią sobie „noski”, gdyż po wyjęciu nasiona skrzydełko można 
nakleić sobie na nos. Umożliwia to lepkie wnętrze po nasionku.



Lipa

Lipa to drzewo liściaste. Jest rośliną 
miododajną.  Z kwiatów lipy robi się smaczną 
herbatę. Drzewo to osiąga imponujące 
rozmiary. Lipa rośnie na łąkach i w  pobliżu 
lasów.

Na zdjęciu poniżej największa lipa w Polsce



Lipa to drzewo, które kojarzy się z miodem, herbatą 
i polską wsią. 

Lipa zaczyna kwitnąć w czerwcu i kwitnie aż do lipca, stąd pochodzi nazwa
miesiąca lipiec – czas przypadający na pełne kwitnienie. 

Kwiaty są białe, pachną bardzo intensywnie i słodko,
są miododajne, licznie odwiedzane przez pszczoły, od
których możemy pozyskać miód lipowy. Wysuszone
kwiaty  to  często  składnik  herbatek  stosowanych  w
czasie przeziębień.

Owocami  lipy  są  orzeszki  zawierające  nasiono.
Wyglądają jak pałeczki do mini bębenków. 

Liście lipy przypominają kształtem serce. 

Z kory lipy pozyskuje się łyko, które służy do wyplatania koszy
i  kapeluszy.  Drewno  lipowe  jest  bardzo  miękkie,  idealne  do
rzeźbienia i wyrobu instrumentów muzycznych. 

Lipa to długowieczne drzewo żyją nawet 500lat i osiągają
wysokość 30m .



LIPA
  Lipa drobnolistna osiąga wielkość około 
  25-40 m. i średnicę do ponad 100 cm.
  Pień jest prosty do połowy wysokości
  wolny od gałęzi.

 
  

Kora w młodości gładka,   
zielonkawoszara, z wiekiem   
płytko i podłużnie spękana  ,

 ciemnoszara do czarniawej.  

  Liście małe 6-7 cm długości, skośne, 
  sercowate z piłkowanym brzegiem.
  Pod spodem liści charakterystyczne
  rudawe włoski w kącikach nerwów.
  Kwiaty żółtawe w luźnych 
  baldachach na długich szypułach.

 

Owoce to małe, okrągłe i gładkie   
orzeszki, łatwo pękające   

pod naciskiem.   

                            



MODRZEW
Modrzew to rodzaj drzewa z rodziny sosnowatych, który obejmuje kilkanaście gatunków. W Polsce

występuje on m.in. w Tatrach, ale może być sadzony także w
parkach i ogrodach. Nie nadaje się do małych ogrodów ze

względu na szybki wzrost oraz okazałe gałęzie.

Jest drzewem iglastym zrzucającym igły na zimę.
Dorasta do 40 – 50 m wysokości, a rocznie może 

przyrastać nawet do ok. 150cm. Pień tego drzewa jest zwykle
prosty, zazwyczaj bywa pojedynczy. 

Korona początkowo regularna, z wiekiem coraz mniej, a za to
szersza , często ze spłaszczonym wierzchołkiem. Gałęzie rosną

nieregularnie, te dolne lekko zwisają, a górne są wzniesione.
Boczne gałązki są długie i delikatne, zwisają pionowo w dół.

Modrzewie rosnące samotnie są ugałęzione do samego dołu
pnia, jednak gdy kilka drzew rośnie blisko siebie, ich dolne

gałęzie zasychają.

Drzewa te są odporne na mróz i tolerancyjne na zanieczyszczenie środowiska. Najlepiej rośnie na
stanowisku słonecznym oraz może rosnąć praktycznie w każdej glebie, poza suchą, piaszczystą,

gliniastą lub zbyt mokrą.

      Zebrane w pęczkach na krótkopędach igły są sezonowe.
Pozostają na drzewie od kwietnia do listopada. Wiosną są

miękkie i zielone, a jesienią żółkną i opadają. 

Młode pędy modrzewia są żółtawe, bez woskowego nalotu,
natomiast starsze są ciemnobrązowe.

Szyszki są owalne lub jajowate. Ich średnica wynosi 
od 2 do 4 cm. Pozostają one na pędach nawet przez kilka lat.



                                                             OLSZA

Olsza  rodzaj drzew z rodziny
brzozowatych. Występuje 
naturalnie w strefie 
umiarkowanej w półkuli 
północnej  a jej zasięg 
występowania dociera do 
indyjskiego stanu Asan i Azji 
Południowo- Wschodniej.

Kwiaty promieniste jednopłciowe, zebrane w zwisające 

kotki o cylindrycznym kształcie.  Kwiaty dzielą się na 
męskie i żeńskie. Kwiaty żeńskie zebrane w kwiatostany 
przypominają wiechy lub grona.

Blaszka liściowa jest piłkowna  lub ząbkowana na brzegu.

Olsza ma szerokie 
zastosowanie w 
przemyśle. W lutnictwie 
Olszę nazywa się 
Olchą. Ma ono dobre 
właściwości akustyczne
i dobrze się suszy. 
Stosuje się ją w 
budowie korpusów 

gitar elektrycznych. Drewno używane jest do budowy 
łodzi i jachtów.



OLSZA
Gatunek drzewa należącego do rodziny brzozowatych. Olsza  to jedno z 
ważniejszych drzew wilgotnych zarośli nadbrzeżnych i lasów łęgowych 
niżu. Olsza porasta brzegi rzek,stawów i bagien.

Przekrój
Drzewo osiągające wysokość do 40 m z rozłożystą koroną. Ma dużą 
zdolność do tworzenia odrostów ze ściętych pni.

Pień
Dolne konary wzniesione do góry, górne bardziej poziomo odstające od 
głównego pnia. Kora ciemnoszara, prawie czarna, pękająca. Roczne gałązki 
nagie z wyraźnymi, jaśniejszymi przetchlinkami.

Pąki
Owalne, brunatne, lepkie pączki, odstające na długich szypułkach.

Liście
Długość 4–10 cm, szerokość 3–7 cm,
odwrotnie jajowate, z tępym, lub
wyciętym wierzchołkiem, brzeg
nierówno podwójnie piłkowany i
falisty. 

Owoc
Owocem jest mały, brunatny orzeszek
wąsko oskrzydlony (skrzydlak). Na
pędach występują także zdrewniałe,
zeszłoroczne szyszkowate owocostany.





ŚWIERK
Świerk pospolity – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych. Jest to jedyny gatunek świerka występujący 

naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i 

na pogórzu.

W sprzyjających warunkach może on osiągać nawet ponad 

60 m wysokości, choć normalnie rzadko przekracza 40 m. 

Dobrą cechą rozpoznawczą świerka pospolitego są jego 

zwisające szyszki, których podługowaty kształt przypomina

„cygaro”. Tworzą się one głównie w okolicach wierzchołka 

drzewa, a jesienią opadają w całości. Świerki słyną 

z wyjątkowo płytkiego systemu korzeniowego. Można się o

tym przekonać zwłaszcza w górach, gdzie po każdej dużej 

wichurze drzewa te regularnie stanowią największy udział 

wśród powalonych drzew.

Świerk pospolity jest jednym z najważniejszych

leśnych drzew iglastych Europy. Na obszarach górskich

tworzy on rozległe lasy regla górnego (w Tatrach

dochodzące do ok. 1500 m n.p.m.). W Polsce drzewo to

zajmuje ogółem około 6% powierzchni leśnej. Świerk

to również bardzo popularne drzewo ozdobne, sadzone

w parkach i ogrodach, oraz stosowane w roli

świątecznej choinki.

Drewno świerka jest bardzo jasne, miękkie i elastyczne.

Wykazuje doskonałe właściwości  rezonansowe,

dlatego używane jest do wytwarzania instrumentów

muzycznych: smyczkowych, szarpanych oraz pudeł rezonansowych fortepianów. Wykorzystywane jest w 

budownictwie (budowa domów) i stolarstwie (produkcja mebli). Stanowi także cenny materiał 

budowlany o charakterze, konstrukcyjnym, przy czym charakteryzuje się odpowiednio wysoką 

wytrzymałością, przy jednocześnie znacznej trwałości. Drewno świerkowe stanowi także cenny surowiec 

w przemyśle celulozowo -papierniczym.



    Topola - rodzina wierzbowata
Gatunki topoli - znamy ok. 40 gatunków, w tym spotykane w Polsce: topola biała 

i topola osika.

Topola biała:

Topola biała jest  wysokie drzewo do 30 metrów.
Kora generalnie szarobiała i mocno podłużnie 
spękana. W środkowych i górnych częściach pnia
kora jest srebrzystoszara z dużymi 
przetchlinkami, o charakterystycznym 
romboidalnym kształcie. W dolnej części 
natomiast kora jest czarna - szczególnie u 
starszych drzew. Topola biała ma silnie 
rozwinięty system korzeniowy, daje liczne 
odrośla korzeniowe. Młode pędy i pączki są 
obficie okryte białym kutnerem. Na pączkach 
widać wyraźnie łuski. Liście ułożone skrętolegle. 
Liście 3-5 klapowe o długości do 10 cm. Ogonek 
liściowy dość długi. Duże
liście na długopędach
mają długi ogonek i są
głęboko klapowane. Od

góry ciemnozielone i błyszczące, od spodu pokryte
śnieżnobiałym kutnerem. Liście na krótkopędach
natomiast mają brzegi faliste. Są mniejsze, delikatnie
zaokrąglone i nie są klapowane. Kwiaty w postaci długich
kotków. Luźno zwisają: męskie są grube i czerwone,
żeńskie cienkie i żółtozielone. Owocem jest torebka
pękająca na dwie części. Nasiona bardzo drobne, z
włoskami przypominającymi watę cukrową.



Topola osika:

Topola osika to średniej wielkości drzewo.
Dorasta do około 30 m wysokości.
Charakteryzuje się smukłą koroną oraz bardzo
długim, mocno zaznaczonym pniem. Kora
młodych drzew jest jasnokremowa i gładka,
jednak z czasem zmienia kolor na zielonoszary i
staje się spękana, zwłaszcza w dolnej
części.Topola kwitnie na przełomie marca i
kwietnia, przed pojawieniem się liści. Topola to
roślina dwupienna - na jednym okazie znajdują
się kwiaty męskie, a na innym żeńskie. Kwiaty
zebrane są w kwiatostany nazywane kotkami,
męskie są długości około 5-8 cm z 8-15
pręcikami, których pylniki mają purpurowy kolor.
Żeńskie kotki mają 4-6 cm, jednak podczas
owocowania wydłużają się do około 12 cm. Ich słupki są czerwonego lub różowego
koloru. Owoce składają się z torebek wypełnionych nasionami z długim białym 
puchem. Nasiona dojrzewają na przełomie maja i czerwca.



„Wiąz”
Wiąz to wysokie, rozłożyste drzewo lub spory 

krzew należący do rodziny wiązowatych. Ten 

rodzaj, z łaciny zwany ulmus, obejmuje około 20

gatunków. W naturze wiązy występują w 

umiarkowanych strefach klimatycznych półkuli 

północnej. Są to, więc terytoria Ameryki 

Północnej, Europy i Azji. Te potężne drzewa 

mają skrętoległe, podwójnie piłkowane liście. W okresie kwitnienia 

pojawiają się obupłciowe lub poligamiczne kwiaty. 

Owoce

Zebrane w pęczki, zwisające na około 2 cm

cienkich szypułkach małe i płaskie.

Zawierają pojedynczy, centralnie

umieszczony orzeszek otoczony błoniastym

skrzydełkiem. 

Liście

Liście pojedyncze, ciemnozielone, na brzegach 

wyraźnie piłkowane (ząbkowane). Wyrastają 

nieregularnie z ogonka liściowego.



WIERZBA

Wierzba  to  drzewo  lub  krzew  różnej

wielkości, popularny w polu i ogrodzie.

Wierzba  płacząca  sadzona  jest  często

jako  roślina  ozdobna.  Drzewo  to  ma

szeroką koronę i cienkie, bardzo giętkie,

zwisające  pędy.  Dorasta  do  wysokości

kilkunastu metrów i ma prosty pień. 

Liście  są  zwykle  wąskie,  lancetowate,

piłkowane  i  zazwyczaj  krótkoogonkowe,

na ogonkach często występują gruczołki.

Kwiaty  są  zazwyczaj  dwupienne,  bez

okwiatu,  osadzone w kątach przysadek i

zebrane  w  kotki  (bazie).  Kwiatostany

zwykle sterczące. 

Wierzba  charakteryzuje  się  krótkim  pniem  i  bardzo

malowniczą, gęstą i szeroką koroną o przewisającym pokroju.

Osiąga do 20 m wysokości oraz podobną szerokość. Znana od

końca  XIX w.  Kora  Szarobrązowa i  spękana.  Pędy  wiotkie,

często opadające do samej ziemi, nagie, złocistożółte. 


