
Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                       str. 1 

 

 

 

 

  

www.aleje.org.pl 

Wykonano w ramach projektu LIFE 11 INF/PL/467 Roads for Nature – campaign promoting trees in 

Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors dofinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Autor: mgr Dawid Zyskowski 



Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 2 

Federacja Zielonych Gaja 

ul. 5 Lipca 45 

70-374 Szczecin 

Tel. +48 91 489 42 33 

Tel/fax + 48 91 489 42 32 

email: fzbiuro@gajanet.pl 

 

 

Fundacja EkoRozwoju 

ul. Białoskórnicza 26  

50-134 Wrocław  

tel/fax: 713430849, 713445948  

biuro@eko.org.pl  

www.fer.org.pl 

 

data i miejsce wydania: grudzień 2014, Szczecin 

  



Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 3 

Spis treści 

1. Program Drogi dla Natury .................................................................................................................... 4 

2. Opis gminy ........................................................................................................................................... 5 

3. Aleje gminy Rewal – opis ogólny. ........................................................................................................ 6 

3.1 Zestawienie statystyczne ............................................................................................................... 6 

3.2 Wykaz alej o szczególnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, w tym występowanie 

chronionych gatunków. ....................................................................................................................... 8 

3.3 Rekomendacje dla ochrony przyrody. ........................................................................................... 8 

3.4 Miejsca konfliktowe. ..................................................................................................................... 8 

4. Karty ankiet alej. .................................................................................................................................. 9 

5. Przepisy prawne związane z ochroną i gospodarowaniem zadrzewieniami. .................................... 32 

5.1 Wycinka drzew ............................................................................................................................ 32 

5.2 Ochrona cennych drzew .............................................................................................................. 34 

5.3 Wycinka drzew ............................................................................................................................ 34 

5.4 Kary za niszczenie drzew i krzewów ............................................................................................ 35 

6. Ocena statyki drzew. ......................................................................................................................... 36 

6.1 Zarządzanie ryzykiem upadku drzew ........................................................................................... 36 

6.2. Tabela pomocnicza ..................................................................................................................... 37 

6.3 Formularz do wizualnej oceny stanu drzewa .............................................................................. 40 

7. Przegląd gatunków drzew alejowych. ............................................................................................... 42 

8. Literatura dodatkowa ........................................................................................................................ 73 

 

  



Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 4 

1. Program Drogi dla Natury 
 
 

Celem ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury, zainicjowanego w 2009 roku przez wrocławską 

Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew w otwartym krajobrazie. Dążymy do odwrócenia 

niepokojącego trendu zanikania starych drzew z zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Podstawą 

działania programu jest partnerska współpraca organizacji społecznych z administracją publiczną – 

samorządami i zarządami dróg.  

W latach 2010-2012 uczestniczące w programie organizacje posadziły ponad 30 000 drzew 

przydrożnych w partnerstwie z 55 zarządcami dróg. Od 2012 roku nasze działania skupiają się na 

edukacji: uczymy urzędników i drogowców jak zarządzać drzewostanem na terenie gminy, jak ocenić 

stan drzew, jak dbać o drzewa i właściwie je pielęgnować. W kolejnych gminach w Polsce 

opracowujemy lokalne programy zadrzewieniowe oraz przeprowadzamy ich modelowe wdrażanie.  

Do roku 2016 zostaną przeprowadzone szkolenia łącznie w 90 gminach, w których weźmie udział 

około 2 000 osób zawodowo zajmujących się drzewami. Działania na poziomie lokalnym wspierane 

są przez tworzenie ogólnopolskiej sieci osób zaangażowanych w ochronę drzew. Na terenie 

województwa Zachodniopomorskiego program Drogi dla Natury realizuje Federacja Zielonych Gaja. 

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie www.aleje.org.pl, na której jest 

także dostępna elektroniczna wersja programu zadrzewieniowego. 
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2. Opis gminy 
 

 

Rewal jest gminą wiejską, położoną nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego w województwie 

Zachodniopomorskim, powiecie Gryfickim. Sąsiaduje z gminami Trzebiatów, Karnice, Świerzno i 

Dziwnów. Powierzchnia gminy liczy 40,65 km
2
, na dzień 30 czerwca 2013 r. liczyła 3817 

mieszkańców.  

Na terenie gminy Rewal występują lasy należące do Nadleśnictwa Gryfice oraz do Urzędu Morskiego 

w Szczecinie. Nieznaczną część stanowią lasy prywatne – 19 ha. Lasy Państwowe zajmują 

powierzchnię 1040,2535 ha. Rośnie tam przede wszystkim sosna, ale także dąb, brzoza, modrzew i 

świerk. 

Oprócz lasów występują także zadrzewienia na terenach nieleśnych. Do ważniejszych skupień drzew 

poza obszarami lasu należą aleja kasztanowców w Trzęsaczu. aleja lipowa i klonowa w Rewalu, parki 

w Trzęsaczu, buki i dęby w Rewalu, drzewostan mieszany w Niechorzu, drzewostany cmentarzy. 

Gmina Rewal, oprócz miejscowości, należy do obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko–Kołobrzeski Pas 

Nadmorski. Znajduje się tam rezerwat przyrody "Jezioro Liwia Łuża". W pasie przyjeziornym 

gniazdują takie ptaki jak: łabędź niemy, perkoz dwuczuby, gęgawa, błotniak stawowy, mewa 

srebrzysta, śmieszka, srokosz, żuraw, wąsatka, krwawodziób, rybitwa zwyczajna. Ponadto w czasie 

wędrówek pojawiają się: gęś zbożowa, gęś białoczelna, świstun, rożeniec, krakwa. 

Oprócz tego chronionego obszaru, leży tam również zabytkowy park przy pałacu w Trzęsaczu, 

zajmujący powierzchnię 5 ha, wpisany w rejestr zabytków. Występuje tam także wiele pomników 

przyrody. W Rewalu są to: ostrokrzew kolczasty (jeden z dwóch w Europie okazów rosnących w 

formie drzewa - wysokość 5,5 m) oraz jesion wyniosły o wysokości 24 m; w Pustkowie: dąb 

szypułkowy (wysokość 21 m) i dwa wiązy szypułkowe (wysokość 26 m); w Trzęsaczu: pięć lip 

drobnolistnych (wysokość 19 m). 
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3. Aleje gminy Rewal – opis ogólny. 
 
 

Niniejszy rozdział prezentuje dane tabelaryczne wszystkich alej zinwentaryzowanych w terenie 

pozamiejskim gminy Rewal.  

3.1 Zestawienie statystyczne 
 

Na obszarze gminy Rewal  zinwentaryzowano 8 alej. Sumaryczna ich długość wynosi 6967 metrów 

(najkrótsza 75 m, najdłuższa 2507 m). Wszystkie w sumie zawierają 724 drzewa c nie(najmniej 12, 

najwięcej 190), o średniej pierśnicy wynoszącej przeciętnie od 150 do 300 cm (ale w jednej z alei 

rośnie będąca pomnikiem przyrody lipa o pierśnicy 600 cm). Szerokość pomiędzy szpalerami drzew 

wynosi od 5 do 10 m. Odległość drzew od krawędzi jezdni waha się od 0,5 do 2,5 metra. Ogólny stan 

zdrowotny zadrzewień liniowych w gminie ocenia się jako dostateczny (3,4). Statystyki z podziałem 

na nawierzchnie dróg przedstawia poniższa tabela. 

nawierzchnia wszystkie asfalt grunt bruk  beton 

liczba alej 8 3 3 1 1 

długośd 6967 1075 3372 222 2298 

szerokośd 6,9 7,7 6,0 8,0 6,5 

liczba drzew 724 111 357 66 190 

pierśnica 216 233 200 250 180 

stan 3,4 3,0 4,3 1 4 

kompletnośd 3,9 3,3 3,7 5 5 
Tabela 1 Zestawienie statystyk opisowych (sumy i wartości średnie) zadrzewieo przydrożnych z podziałem na 

nawierzchnię dróg. 

Najdłuższy sumarycznie odcinek alej znajduje się przy drogach gruntowych (3372 m), tam też 

znajduje się najdłuższa aleja (2507 m). 

W składzie alej stwierdzono drzewa należące do 10 gatunków. Gatunkiem dominującym jest lipa 

drobnolistna, której udział wynosi 31,5%. Występuje w alejach porastających wszystkie klasy dróg i 

ma stuprocentowy udział w składzie aż trzech alej. Drugim dominującym gatunkiem jest olsza czarna, 

której udział wynosi 28,0% i tworzy w całości jedną aleję, będącą unikatem w skali województwa. 

Podobnej alei nie znaleziono w literaturze, ani nie odkryto w trakcie inwentaryzacji przeprowadzanych 

przez Federację Zielonych Gaja na potrzeby programu Drogi dla Natury. Skład gatunkowy alej z 

podziałem na nawierzchnie dróg został zestawiony na następnej stronie. 
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nawierzchnia wszystkie (%) asfalt grunt bruk  beton 

lipa drobnolistna 228 (31,5) 99 22 31 76 

kasztanowiec 1 (0,1) 0 0 1 0 

brzoza 19 (2,6) 0 0 0 19 

klon 12 (1,7) 12 0 0 0 

jawor 6 (0,8) 0 0 6 0 

jesion 82 (11,3) 0 0 25 57 

topola 23 (3,2) 0 23 0 0 

wierzba 147 (20,3) 0 128 0 19 

jarząb 3 (0,4) 0 0 3 0 

olsza czarna 203 (28,0) 0 184 0 19 

suma 724 (100,0) 111 357 66 190 
Tabela 2 Udział liczbowy poszczególnych gatunków drzew z podziałem na nawierzchnie dróg. 

 

 

Ryc. 1 Struktura gatunkowa zadrzewieo przydrożnych z podziałem na nawierzchnie dróg. 
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3.2 Wykaz alej o szczególnych wartościach krajobrazowych i 

przyrodniczych, w tym występowanie chronionych gatunków. 
 

Aleja numer 1 – biegnie wzdłuż południowego brzegu jeziora Liwia Łuża, stanowi istotny korytarz 

ekologiczny. 

Aleja numer 3 – trzyrzędowa aleja lipowa z drzewami o pokroju kolumnowym, rzadko spotykana w 

województwie forma. 

Aleja numer 4 – stara alej lipowa o doskonale zachowanej formie. 

Aleja numer 6 – aleja zawierająca w swoim składzie pomniki przyrody. 

Aleja numer 8 – aleja przydrożna złożona w całości z olszy czarnej, unikat na skalę województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

 

3.3 Rekomendacje dla ochrony przyrody. 
 

W trakcie pobieżnej inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych nie zaobserwowano wyraźnych śladów 

gatunków chronionych. Jednak obecność wielu z nich mogła zostać niezauważona ze względu na porę 

wykonania inwentaryzacji (październik/listopad). Podczas dokonywania decyzji o wycince zaleca się 

każdorazowe wykonanie ekspertyzy pod kątem stwierdzenia obecności chronionych gatunków 

ptaków, nietoperzy, owadów i porostów. 

 

3.4 Miejsca konfliktowe. 
 

Na terenie gminy nie są planowane inwestycje mogące zagrażać funkcjonowaniu i strukturze alej 

przydrożnych.. 
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4. Karty ankiet alej. 
 

 

Dane szczegółowe alej zostały zgromadzone w ustandaryzowanych ankietach o strukturze podzielonej 

na trzy grupy danych: 

1. Dane ogólne 

a. Numer inwentaryzacyjny – jest to numer nadany alei w trakcie inwentaryzacji. 

b. Data – termin zebrania danych w terenie. 

c. Lokalizacja – słowny opis położenia elementu. 

d. Wsp. punktu początkowego – współrzędne geograficzne w formacie DM (stopnie, 

minuty). 

e. Wsp. punktu końcowego – współrzędne geograficzne w formacie DM (stopnie, 

minuty). 

f. Długość – odległość od punktu początkowego do końcowego mierzona w metrach 

g. Szerokość – ten parametr określa odstęp pomiędzy szpalerami drzew zajmującymi 

przeciwległe strony drogi, mierzony od wewnętrznej krawędzi pnia. 

h. W zarządzie – opisuje zarządcę drogi przy której znajduje się aleja.  

i. Nawierzchnia – opisuje typ nawierzchni przy której znajduje się aleja (asfalt, bruk, , 

betonowe płyty, droga gruntowa, inne) 

j. Odległość od jezdni – określa odległość wewnętrznej krawędzi pnia od krawędzi 

jezdni wyznaczanej przez nawierzchnię użyteczną (czyli np. w przypadku dróg 

gruntowych do zewnętrznych krawędzi kolein). 

k. Rozstaw drzew – określa więźbę, czyli średnią odległość kolejnych drzew tworzących 

szpaler po jednej stronie drogi. 

l. Drzewa za rowem – opisuje czy na jakimś odcinku element liniowy posiada drzewa 

rosnące za rowem melioracyjnym (o ile takowy drodze towarzyszy) podając ich 

liczbę. 

2. Dane przyrodnicze 

a. Gatunki – lista gatunków drzew stwierdzonych w zinwentaryzowanej alei oraz ich 

udział w składzie gatunkowym. Użyte akronimy gatunków: LD – lipa drobnolistna, 

KA – kasztanowiec, BZ – brzoza, KL – klon zwyczajny, JW – klon jawor, JS – jesion, 

TP – topola (rodzaj, bez określania gatunku), WI – wierzba, JA – jarząb, OC – olsza 

czarna. 

b. Liczba drzew – opisuje liczbę pojedynczych drzew znajdujących się po każdej ze 

stron drogi. 
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c. Pierśnica – średni obwód drzew występujących w elemencie liniowym, mierzony na 

wysokości 130cm. W przypadku dużej rozbieżności w rozmiarach drzew w nawiasach 

podano także wartości minimalne i maksymalne występujące w danym elemencie. 

3. Stan obiektu 

a. Stan zdrowotny – opisuje ogólny stan zdrowotny drzew tworzących dany element 

liniowy. Podzielony na pięć kategorii: 

i. Bardzo dobry (5) – zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna 

drzewa, w pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa korona 

ii. Dobry (4) – nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/czytelna 

forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana i/lub ukształtowana korona 

iii. Dostateczny (3) – znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 

zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia korony 

iv. Zły (2) – rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające konary, obecność 

tzw. „szkodników”, dewastacyjne cięcia zaburzające statykę drzewa itp. 

v. Zróżnicowany (1) – dotyczy różnego stanu zachowania drzew – od dobrego 

do złego w - jednym przebiegu drogi 

b. Stan zachowania – opisuje ciągłość danego elementu liniowego i jego zwarcie: 

i. Zwarta pełna (5) – 0-20% ubytku drzew 

ii. Zwarta z lukami (4) - 21-40% ubytku drzew 

iii. Przerzedzona (3) - 41-60% ubytku drzew 

iv. Fragmenty (2) - 61-80% ubytku drzew 

v. Ślady (1) - 81-99% ubytku drzew 

4. Uwagi i rekomendacje. 
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Za tabelą ankiety umieszczono plan sytuacyjny z umieszczeniem zinwentaryzowanego elementu 

liniowego na tle mapy serwisu Google Earth. Na kolejnych stronach przedstawiono dokumentację 

fotograficzną. Poniżej znajduje się mapa z rozmieszczeniem alej opisanych na kolejnych stronach. 

 

 
Fot. 1 Położenie zinwentaryzowanych alej na terenie gminy 

  



3. PRZEGLĄD ELEMENTÓW O CHARAKTERZE ZADRZEWIEO LINIOWYCH                                                       . 

Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 12 

DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 1 data 20 października 2014 

lokalizacja Południowy brzeg jeziora Liwia Łuża 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚05'23" E 15˚04'28" 

wsp. punktu koocowego N 54˚04'57" E 15˚06'20" 

długośd 
(m) 

2507 w zarządzie droga gminna nawierzchnia gruntowa 

szerokośd 
alei (m) 

8 
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
5 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

0 0 0 0 0 0 23 128 0 0 

liczba 
drzew: 

strona N ile 64 strona S ile 87 razem 151 
pierśnica 

(cm) 
150 (50-220) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry stan zachowania fragmenty 

Uwagi 

Aleja biegnąca wzdłuż granic rezerwatu Liwia Łuża, stanowiąca korytarz ekologiczny wyszczególniony w 
Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania gminy Rewal. Jest to stare nasadzenie złożone 
głównie z wierzb głowiastych, nieogławianych od dłuższego czasu. Rekomenduje się dokonanie nasadzeo 
wierzby w celu uzupełnienie przebiegu alei i utworzenie bardziej zwartego korytarza ekologicznego. 

 

 
Fot. 2 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 3 Pokrój alei w lepiej zachowanej części. 

 
Fot. 4 Wierzby tworzące aleję nie były bardzo dawno ogławiane. 
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Fot. 5 Przez aleję biegną dwa szlaki turystyczne oraz szlak rowerowy. 

 
Fot. 6 Domieszki innych niż wierzby gatunków stanowią głównie topole.  
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 2 data 20 października 2014 

lokalizacja na zachód od Pogorzelicy 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚05'30" E 15˚07'27" 

wsp. punktu koocowego N 54˚05'38" E 15˚07'26" 

długośd 
(m) 

257 w zarządzie droga powiatowa nawierzchnia asfalt 

szerokośd 
alei (m) 

8 
szerokośd 
skrajni (m) 

1-2,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
12 

liczba drzew za 
rowem 

12 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

liczba 
drzew: 

strona E ile 8 strona W ile 12 razem 20 
pierśnica 

(cm) 
200 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry stan zachowania zwarta z lukami 

Uwagi 

Aleja biegnąca wzdłuż ścieżki rowerowej, mocno zaniedbana. Zaleca się uzupełnienie nasadzeniami tego 
samego gatunku w celu wypełnienia luk i poprawy walorów estetycznych alei. 

 

 
Fot. 7 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 8 Ogólny pokrój alei. 

 
Fot. 9 Aleja jest położona wzdłuż ścieżki rowerowej. 
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Fot. 10 Drzewa wchodzące w skład alei są w dobrym stanie. 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 3 data 20 października 2014 

lokalizacja wschodni skraj Rewala 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚05'17" E 15˚02'19" 

wsp. punktu koocowego N 54˚05'15" E 15˚02'22" 

długośd 
(m) 

75 w zarządzie droga gminna nawierzchnia gruntowa 

szerokośd 
alei (m) 

11 
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
6 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

liczba 
drzew: 

strona W ile 15 strona E ile 7 razem 22 
pierśnica 

(cm) 
300 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny bardzo dobry stan zachowania zwarta pełna 

Uwagi 

Pozostałości starej trójrzędowej alei lip w formie kolumnowej, jedna z ostatnich tego typu alej w 
województwie Zachodniopomorskim. Posiada wysokie walory estetyczne i kulturowe. Proponuje się 
ustanowienie alei pomnikiem przyrody. 

 

 

 
Fot. 11 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 12 Widok na wszystkie trzy rzędy. 

 
Fot. 13 Stan zdrowotny drzew określa się jako bardzo dobry.  
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 4 data 20 października 2014 

lokalizacja Śliwin 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚04'26" E 15˚02'10" 

wsp. punktu koocowego N 54˚04'12" E 15˚01'54" 

długośd 
(m) 

566 w zarządzie droga gminna nawierzchnia asfalt 

szerokośd 
alei (m) 

10 
szerokośd 
skrajni (m) 

2,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
8 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

liczba 
drzew: 

strona W ile 50 strona E ile 29 razem 79 
pierśnica 

(cm) 
300 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zróżnicowany stan zachowania zwarta pełna 

Uwagi 

Aleja lipowa o bardzo wysokim walorze estetycznym i kulturowym. Częśd drzew w złym stanie, zalecany 
coroczny monitoring ich stanu zdrowotnego (obserwowanie stopnia ulistnienia korony w sezonie 
wegetacyjnym) i w razie potrzeb przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających statykę.  

 

 
Fot. 14 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 15 Widok na centralną częśd alei. 

 
Fot. 16 Niektóre z drzew posiadają obszerne ubytki. Ich stan zdrowotny należy monitorowad.  
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 5 data 20 października 2014 

lokalizacja południowy zachód Rewala 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚04'33" E 15˚00'38" 

wsp. punktu koocowego N 54˚04'32" E 15˚00'48" 

długośd 
(m) 

252 w zarządzie droga gminna nawierzchnia asfalt 

szerokośd 
alei (m) 

5 
szerokośd 
skrajni (m) 

0,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
8 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

liczba 
drzew: 

strona N ile 8 strona S ile 4 razem 12 
pierśnica 

(cm) 
200 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry stan zachowania przerzedzona 

Uwagi 

Aleja biegnie wzdłuż ścieżki dydaktycznej/przyrodniczej. Kilka drzew wykazuje ślady zbyt inwazyjnych cięd w 
przeszłości. Ze względu na niskie natężenie ruchu zaleca się zaprzestanie cięd. Zaleca się wykonanie 
nasadzeo uzupełniających w celu wypełnienia luk i poprawy walorów estetycznych alei. 

 

 
Fot. 17 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 18 Pokrój alei. Drzewo po prawej wykazuje ślady zbyt inwazyjnych cięd, osłabiających jego strukturę. 

 
Fot. 19 Drzewa w alei nie poddane cięciom są w dobrym stanie zdrowotnym. 
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Fot. 20 Aleja rośnie wzdłuż ścieżki dydaktycznej/przyrodniczej. 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 6 data 20 października 2014 

lokalizacja Trzęsacz 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚04'34" E 14˚59'36" 

wsp. punktu koocowego N 54˚04'27" E 14˚59'36" 

długośd 
(m) 

222 w zarządzie droga gminna nawierzchnia brukowa 

szerokośd 
alei (m) 

8 
szerokośd 
skrajni (m) 

1 
rozstaw 
drzew 

(m) 
8 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

31 1 0 0 6 25 0 0 3 0 

liczba 
drzew: 

strona E ile 35 strona W ile 32 razem 67 
pierśnica 

(cm) 
250 (50-600) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny zróżnicowany stan zachowania zwarta pełna 

Uwagi 

Aleja wielogatunkowa zawierająca w swym składzie lipy będące pomnikami przyrody. Ich stan zdrowotny 
jest zróżnicowany, w ramach realizacji projektu Drogi dla Natury wykonano dla tych drzew ekspertyzy 
statyki. Zalecenia tam zawarte powinny zostad wypełnione. 

 

 

 
Fot. 21 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 22 Widok na aleję, fragment z pomnikowymi lipami. 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 7 data 20 października 2014 

lokalizacja droga Trzęsacz – Dreżewo 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚04'24" E 14˚59'36" 

wsp. punktu koocowego N 54˚03'10" E 14˚59'46" 

długośd 
(m) 

2298 w zarządzie droga gminna nawierzchnia płyty betonowe 

szerokośd 
alei (m) 

6,5 
szerokośd 
skrajni (m) 

1-1,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
6 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

76 0 19 0 0 57 0 19 0 19 

liczba 
drzew: 

strona E ile 92 strona W ile 98 razem 190 
pierśnica 

(cm) 
180 (50-250) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry stan zachowania zwarta z lukami 

Uwagi 

Wielogatunkowa aleja biegnąca pomiędzy miejscowościami Trzęsacz i Dreżewo. Zalecane dosadzenia 
jednorodne gatunkowo (np. lipa drobnolistna) w celu uzupełnienia luk i ujednolicenia składu gatunkowego. 

 

 
Fot. 23 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 24 Pokrój alei. 

 
Fot. 25 Widok w stronę Trzęsacza. 
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Fot. 26 Widok w stronę Rewala. 
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DANE OGÓLNE 

numer inwentaryzacyjny 8 data 20 października 2014 

lokalizacja Na północny zachód od Dreżewa 

wsp. punktu 
początkowego 

N 54˚03'04" E 14˚58'54" 

wsp. punktu koocowego N 54˚03'29" E 14˚58'44" 

długośd 
(m) 

790 w zarządzie droga gminna nawierzchnia gruntowa 

szerokośd 
alei (m) 

6 
szerokośd 
skrajni (m) 

1,5 
rozstaw 
drzew 

(m) 
6 

liczba drzew za 
rowem 

0 

DANE PRZYRODNICZE 

gatunki (udział %) 
LD KA BZ KL JW JS TP WI JA OC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 

liczba 
drzew: 

strona E ile 141 strona W ile 42 razem 183 
pierśnica 

(cm) 
150 (50-200) 

STAN OBIEKTU 

stan zdrowotny dobry stan zachowania zwarta z lukami 

Uwagi 

Aleja olszowa na północny zachód od miejscowości Dreżewo. Jedna z ostatnich alej olszowych w 
województwie Zachodniopomorskim. Zalecane ustanowienie pomnikiem przyrody. 

 

 

 
Fot. 27 Położenie alei w terenie. 
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Fot. 28 Aleję tworzą dobrze zachowane olsze. 

 
Fot. 29 Aleja jest unikatem w skali województwa 
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5. Przepisy prawne związane z ochroną i gospodarowaniem 
zadrzewieniami. 

 
 

Z uwagi na szereg funkcji jakie pełnią drzewa i krzewy ich ochronę, a także sposoby gospodarowania 

określa szereg przepisów prawa. Szczególnie istotne są zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), gdyż dotyczą one możliwości usuwania zadrzewień 

przez osoby fizyczne i prawne. Z kolei nieznajomość tych przepisów może skutkować naliczeniem 

dotkliwych kar finansowych. Za utrzymywanie, ochronę, a także zakładanie nowych zadrzewień 

odpowiada rada gminy. Gmina wydaje również zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Pozwolenia 

na usunięcie drzew z terenów należących do gminy wydaje z kolei starostwo. W przypadku 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie takie wydaje wojewódzki konserwator 

zabytków. Decyzję na usuwanie alei drzew przydrożnych, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, 

wydaje gmina lub starostwo, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

 

5.1 Wycinka drzew 
Wydanie zezwolenia na wycinkę przez gminę nie jest wymagane w przypadkach: 

a) drzew i krzewów owocowych, jeśli nie są one chronione jednocześnie innymi przepisami, 

b) drzew i krzewów młodszych niż 10 lat, 

c) drzew i krzewów uprawianych na plantacjach, 

d) drzew i krzewów rosnących w ogrodach botanicznych i zoologicznych. 

Jeśli właściciel nieruchomości lub osoba działająca za jego zgodą decyduje się na wycięcie drzew lub 

krzewów starszych niż 10 lat, które nie są gatunkami owocowymi musi wcześniej uzyskać zezwolenie 

w odpowiednim urzędzie gminy. Wycinanie drzew rosnących: w lasach, na wałach 

przeciwpowodziowych lub w ich pobliżu, drzew, które utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, 

ograniczają widoczność sygnalizatorów i pociągów, stanowią przeszkody lotnicze, a także wpływają 

negatywnie na stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych sankcjonują odmienne przepisy 

prawne. W celu uzyskania zezwolenia należy wypełnić odpowiedni wniosek. W dokumencie tym 

powinny się znajdować: 

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela nieruchomości, a także tytuł prawny 

władania nieruchomością, 

b) nazwę gatunkową drzewa lub krzewu, 

c) obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo rozwidla się przy odziomku, 

należy zmierzyć obwody wszystkich pni), 

d) przeznaczenie terenu na którym znajduje się przeznaczone do usunięcia drzewo lub krzew, 

e) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, 

f) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, 
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g) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych. 

Przy określaniu przyczyny usuwania drzew należy zdiagnozować ich stan zdrowotny. Opis najlepiej 

jest zacząć od dołu pnia, kończąc na koronie. Warto posługiwać się odpowiednimi terminami. 

Wszelkie „dziury” i dziuple w pniu, w zależności od ich głębokości, określane są jako ubytki wgłębne 

lub powierzchniowe. Należy podać ich wielkość, stopień wypróchnienia, ewentualną głębokość. 

Ubytek całego wnętrza pnia określa się terminem ubytków kominowych lub rynnowych. Należy 

odnotować ewentualne ślady żerowania owadów, zrakowacenia, owocniki grzybów, których obecność 

świadczy o słabej kondycji drzewa. Opis korony powinien zawierać jej średnicę, ewentualne kolizje z 

elementami budowlanymi i technicznymi. Należy odnotować ewentualną obecność suszu konarowego 

i gałęziowego, wyrażoną w procentach, gniazd ptaków, jemioły. Jeśli pień drzewa jest przechylony 

należy określić wartość odchylenia wyrażona w stopniach, oraz jej kierunek. Jeśli drzewo jest zdrowe 

również należy to zaznaczyć w opisie. Do wniosku warto dołączyć dokumentację fotograficzną. Przed 

wydaniem decyzji urzędnik dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień 

gatunków chronionych. Wszelkie prace związane z wycinką drzew powinny odbywać się poza 

okresem lęgowym ptaków, ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 28 września 2004 

roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zakazującym usuwania 

gniazd ptasich z terenów zieleni w okresie od dnia 1 marca do 15 października. 

 

Jeżeli gmina udzieli zgodę na wycinkę, posiadacz nieruchomości ma obowiązek naliczyć opłatę, którą 

określa w drodze rozporządzenia Minister Środowiska. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od 

przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo od 

wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Drzewa te muszą zachować żywotność przez okres co 

najmniej 3 lat. 

 

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty nalicza i pobiera 

organ wydający zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, którym jest najczęściej gmina. Opłatę za 

usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku 

drzewa. W przypadku krzewów opłata naliczana jest w zależności od zajmowanej przez nie 

powierzchni. 

 

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 

a) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 

b) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

c) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

d) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub 
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e) funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

f) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu 

żeglugi; 

g) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 

h) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie 

i) zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; 

j) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w 

związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; 

k) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza 

l) nieruchomości; 

m) topoli obcego pochodzenia o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 

cm, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych 

gatunków; 

n) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

o) z grobli stawów rybnych; 

p) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 

wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących. 

 

5.2 Ochrona cennych drzew 
Cennym okazom drzew i krzewów lub ich skupiskom o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej lub krajobrazowej (np. aleje) rada gminy w drodze uchwały może nadać 

status pomników przyrody lub włączyć je w granice użytku ekologicznego. Cenne, historyczne 

zadrzewienia mogą być objęte również opieką konserwatorską. 

 

5.3 Wycinka drzew 
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zapanowała szkodliwa, wynikająca z nieznajomości fizjologii 

roślin „moda” na ogławianie drzew. Straszące kikuty pozbawionych konarów pni pojawiły się w 

miejscu dawnych zadrzewień rosnących w miastach, na cmentarzach i przy drogach. Część 

przyciętych drzew obumarło, pozostałe, którym udało się przeżyć, wypuściły liczne pędy odroślowe, 

które w przyszłości będą się łatwo odłamywać, gdyż nie są one mocno osadzone wewnątrz tkanek 

pnia. Liczne protesty, a także wyraźny opór środowisk naukowych przeciwnych takim praktykom 

doprowadziły do zmian w przepisach. W myśl znowelizowanej Ustawy o ochronie przyrody zabiegi 

takie w obrębie korony drzew rosnących zarówno na terenach zieleni urządzonej ja również 

tworzących naturalnie zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie: 

a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 
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b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; 

c) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. 

5.4 Kary za niszczenie drzew i krzewów 
Gmina może naliczyć karę za: zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane 

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, zastosowaniem środków chemicznych w sposób 

szkodliwy dla roślinności; usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie 

drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów 

pielęgnacyjnych. Kary za niszczenie lub usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 

są bardzo dotkliwe i wynoszą trzykrotną wartość stawek obliczonych na podstawie tabeli opłat (art. 

89, ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2004 r. Nr 92, poz. 880)). W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo 

nieodtworzenia korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie 

zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. 

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest 

niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary 

pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, 

powiększając ją o 50 %. Kary za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni 2013 roku 

będą wynosić: dla trawników - 55,93 zł; dla kwietników - 480,37 zł. 
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6. Ocena statyki drzew. 
 

 

6.1 Zarządzanie ryzykiem upadku drzew 
Ocena statyki drzew, aby była wiarygodna, musi być przeprowadzona z uwzględnieniem kilku 

podstawowych zasad: 

a) sprawdzenie drzew musi być wykonane przez osoby przeszkolone w ocenie statyki drzew, 

b) inspekcja powinna być zaplanowana z uwzględnieniem wstępnych założeń i parametrów 

istotnych dla ryzyka powodowanego przez drzewa, takich jak przykładowo intensywność 

użytkowania terenu, 

c) sprawdzenie statyki drzew musi zostać udokumentowane w postaci wypełnionego formularza 

i dokumentacji fotograficznej, najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zebranie danych z 

danego terenu w bazie danych, 

d) powinien zostać użyty system oceny punktowej, który umożliwia pogrupowanie drzew pod 

kątem stopnia ryzyka, a dzięki temu podjęcie prac nad drzewami najbardziej problemowymi w 

pierwszej kolejności. Kluczowe działania w ocenie ryzyka upadku drzewa obejmują: 

e) wyznaczenie miejsca inspekcji (zakres terytorialny), 

f) ogólną ocenę żywotności drzewa, 

g) ocenę warunków siedliska: czy drzewo jest narażone na takie warunki siedliskowe lub wiatr, 

które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo upadku? 

h) identyfikację i ocenę punktową celu: gdzie upadnie drzewo? Jakie będą tego konsekwencje? 

i) przed podejściem do drzewa należy sprawdzić z daleka ogólny wygląd drzewa, określić 

symptomy oraz przeprowadzić identyfikację wad budowy, patogenów i ocenę punktową ich 

wpływu na prawdopodobieństwo upadku drzewa; ocena obejmuje: pokrój drzewa, system 

korzeniowy, odziomek, pień, gałęzie, 

j) ocenę punktową w celu ustalenia priorytetów gospodarki drzewostanem i minimalizowania 

zagrożeń, począwszy od najpoważniejszych, 

k) wykonanie zabiegów w celu minimalizowania ryzyka, 

l) udokumentowanie oceny i zaleceń w postaci formularza, dokumentacji fotograficznej oraz 

opcjonalnie bazy danych. 

JEŻELI SĄ TRUDNOŚCI Z OCENĄ STANU DRZEWA NA PODSTAWIE wstępnej OCENY 

WIZUALNEJ opisanej w niniejszym opracowaniu, NIEZBĘDNA jest wtedy DODATKOWA 

ekspertyza wykonana przez SPECJALISTĘ . Drzewa w przypadku wątpliwości powinny być 

kwalifikowane do ekspertyzy. Specjalista określi przede wszystkim stopień rozkładu drewna i na tej 

podstawie oraz dodatkowych uwarunkowań przeprowadzi wiarygodną ocenę statyki. Ekspertyza 

wykonana przez specjalistę wskazuje, z jakim rodzajem problemu fitostatycznego ma do czynienia 
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zarządca terenu, pozwala mu udowodnić w razie roszczeń sądowych, że dołożył wszelkich starań, 

żeby utrzymać drzewostan w należytym, czyli bezpiecznym pod względem statyki stanie. Specjalista 

określa poziom ryzyka adekwatnie do metodyki.  

Diagnostyka zagrożenia powodowanego przez drzewa którą zastosował do oceny. Przykładowo: w 

wizualnej metodzie oceny drzew (Visual Tree Assessment, VTA) jest to kwalifikacja drzewa do jednej 

z klas prawdopodobieństwa upadku (A, B, C, CD i D), gdzie drzewo w klasie A jest drzewem bez 

problemów, a w klasie D do wycięcia ze względu na brak możliwości minimalizowania ryzyka. 

Wykonanie profesjonalnej ekspertyzy eliminuje problemy dotyczące odpowiedzialności prawnej i 

odszkodowań za szkody spowodowane wywróceniem się drzewa oraz umożliwia prowadzenie 

racjonalnej gospodarki drzewostanem. Jeżeli do oceny stanu drzewa wymagane jest badanie przez 

specjalistę, należy pamiętać, że niespełnienie tego wymogu będzie interpretowane przez sąd jako 

zaniedbanie. 

 

6.2. Tabela pomocnicza 
W tabeli poniżej podane zostały wybrane cechy dla poszczególnych gatunków istotne dla statyki 

drzewa. Informacje podane w tabeli mogą posłużyd jako pomoc dla oceny statyki. Przykładowo Acer 

negundo ma nieodporne drewno na rozkład, jest odporny na wiatr, ale nieodporny na rozłamywanie 

– w przypadku oznak rozkładu u nasady konkurencyjnych przewodników lub konarów należy 

profesjonalnie określid zakres rozkładu i na bazie uzyskanych informacji podjąd decyzję dotyczącą 

minimalizowania zagrożeo powodowanych przez drzewo. 
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Tabela 3 Zestawienie cech istotnych dla oceny statyki drzew dla poszczególnych gatunków. Tabela została opracowana 
na bazie danych zaczerpniętych z literatury. Puste pola w tabeli oznaczają brak dostępnych danych. Opracowanie M. 
Suchocka 
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6.3 Formularz do wizualnej oceny stanu drzewa 
Załączony formularz służy do rejestrowania rezultatów wizualnej oceny stanu drzew. Formularz 

podstawowej oceny ryzyka w otoczeniu drzewa, rekomendowany przez program „Drogi dla Natury”, 

został opracowany na podstawie doświadczeń europejskich i amerykańskich specjalnie dla niniejszej 

publikacji. Autorzy dostosowali treść i układ wzoru do warunków polskich, starając się zaproponować 

proste i jednoznaczne w użyciu narzędzie, dostępne także dla osób nieposiadających specjalistycznego 

wykształcenia dendrologicznego. Będziemy wdzięczni za nadsyłanie na adres wydawcy informacji 

zwrotnych mogących udoskonalić tę metodykę. Jakkolwiek autorzy i Fundacja EkoRozwoju dołożyli 

wszelkich starań, aby proponowana metodyka wizualnej oceny drzewa była na najwyższym poziomie, 

nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za skutki jej zastosowania w praktyce. Materiały 

zamieszczone w niniejszej publikacji stanowią pomoc w ocenie i udokumentowaniu badania drzewa, 

natomiast decyzja dotycząca oceny ryzyka i zabiegów w zakresie jego minimalizowania podejmowana 

jest przez osobę wykonującą ocenę, która ponosi za nie odpowiedzialność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PRZEGLĄD GATUNKÓW DRZEW ALEJOWYCH                                                                                                 . 

Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 41 

 



 

Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                       str. 42 

7. Przegląd gatunków drzew alejowych. 
 
 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)  

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój. Duże, monumentalnie zbudowane drzewo. Pień bardzo gruby – najgrubszy ze wszystkich 

rodzimych drzew w Polsce, zazwyczaj nieregularny i stosunkowo krótki, na niewielkiej wysokości 

rozwidlony na kilka potężnych konarów (tylko u drzew rosnących w zwartych drzewostanach 

regularny i wysoki), prawie zawsze pojedynczy. Korona silnie ugałęziona, stosunkowo nieregularna 

(różnica w stosunku do dębu bezszypułkowego), u drzew rosnących na wolnej przestrzeni zaczynająca 

się nisko, bardzo szeroka i rozłożysta, natomiast u rosnących w zwarciu osadzona wysoko, 

stosunkowo wąska i strzelista. Konary bardzo grube i silne, u starszych drzew często o imponujących 

rozmiarach, w przypadku wolno stojących osobników zaczynające się na niewielkiej wysokości i 

zwykle ustawione bardzo rozłożyście, czasami wręcz poziomo. Zarówno konary jak i mniejsze gałęzie 

mocno i nieregularnie, kanciasto powyginane. Gałązki niezbyt grube, nie zwieszają się.  nieregularnie, 

kanciasto powyginane. Gałązki niezbyt grube, nie zwieszają się. 

Inny od przedstawionego powyżej, zupełnie unikalny pokrój posiadają dęby rosnące na terenie 

Puszczy Białowieskiej. Są to przede wszystkim drzewa bardzo wysokie, często przekraczające 35m 

wysokości, a czasami dochodzące nawet do 41-42m (są to prawdopodobnie najwyższe dęby 

szypułkowe w Europie). Szczególną uwagę zwraca ich niezwykle wysoka i regularnie walcowata 

kolumna pnia – tzw. kłoda. Jest ona oczyszczona z gałęzi do wysokości co najmniej kilkunastu 

metrów, a jej całkowita długość wynosi ponad dwadzieścia metrów. Kłoda kończy się rozgałęziając na 

kilka grubych, jednak stosunkowo krótkich konarów, przez co korona białowieskich dębów jest dość 

wąska. 

Liście: blaszkowate, pojedyncze. Blaszka długości 5-10(15) cm, w zarysie odwrotnie jajowata, 

najwęższa u nasady, najszersza w górnej połowie, z 3-6 parami niesymetrycznych, tępych, uszato 

wykrojonych klap, u podstawy posiadająca charakterystyczne uszkowate wycięcie, całobrzega, z góry 

ciemnozielona, pod spodem jasnoniebieskawozielona, obustronnie naga, dość sztywna. Nerwy 

drugiego rzędu dochodzą zwykle zarówno do końców klap, jak i do wcięć pomiędzy nimi. Liście 

ustawione są skrętolegle na grubych i bardzo krótkich – ok. 0.5cm, zielonkawych ogonkach. 

Występują na drzewie od IV/V do X/XI, rozwijają się dość późno – pod koniec kwietnia lub na 

początku maja (równocześnie z kwiatami albo zaraz po nich). Jesienią przebarwiają się na intensywnie 

(ciemno)żółty kolor, potem na pomarańczowobrązowo. Opadają mniej więcej od drugiej połowy 
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października do połowy listopada, przy czym często duża część suchych liści pozostaje na drzewie 

przez całą zimę. 

Kora młodych drzew białoszara do brązowawej, gładka i błyszcząca, w miarę upływu czasu robi się 

ciemnoszara do brunatnoszarej, gruba i głęboko spękana na prostokątne poletka lub podłużne, 

przeplatające się bruzdy. 

Pędy: młode kanciaste, w węzłach płaskawe, szarobrązowe, posiadają srebrzysty nalot nadający im 

metaliczny połysk. Rdzeń pięciokątny, jasnozielony.  

Pąki skupione na wierzchołkach młodych pędów (większy w otoczeniu małych), pięciograniaste, o 

licznych, ułożonych dachówkowato, zaokrąglonych łuskach koloru cynamonowobrązowego, 

ciemnobrązowo obrzeżonych, orzęsionych i pokrytych srebrzystymi włoskami. 

Kwiaty: rozdzielnopłciowe, rozmieszczone jednopiennie, wiatropylne. Kwiaty męskie zebrane w 

kotkowate kwiatostany wyrastające na zeszłorocznych pędach. Kotki zwisające, luźne, 

żółtawozielone. Pojedyncze kwiaty męskie bardzo drobne i niepozorne. Kwiaty żeńskie wyrastające 

na wierzchołkach tegorocznych pędów, zebrane po 1-6 sztuk na bardzo krótkich (do 1cm) szypułkach 

lub siedzące (w odróżnieniu od dębu szypułkowego). Pojedyncze kwiaty drobne i bardzo niepozorne, 

mało widoczne, o butelkowatym kształcie, posiadają trójdzielne czerwone znamię.  

Okres kwitnienia: IV-V (równocześnie z rozwojem liści). Kwiaty rozwijają się w II połowie 

kwietnia. Wcześniej dojrzewają kwiaty męskie; przekwitają one zwykle już na przełomie kwietnia i 

maja lub na początku maja.  

Owoce: tzw. żołędzie są to owalne, wydłużone orzechy o wymiarach 2-4 x 1-2 cm (nieco bardziej 

wydłużone niż u dębu bezszypułkowego), najszersze około połowy długości, osadzone do 1/5 długości 

w półokrągłych miseczkach, początkowo zielone, po dojrzeniu jasnobrązowe z ciemnymi, podłużnymi 

prążkami. Są umieszczone po 2-3(5) sztuk na długich, 5-10(12) cm szypułach (różnica w stosunku do 

dębu bezszypułkowego). Dojrzewają we wrześniu i paźdierniku, opadają zaraz po dojrzeniu. 

Korzenie: wyjątkowo mocne, pozwalające opierać się drzewom nawet bardzo silnym wichurom. 

Typowy palowy system korzeniowy dębów jest głęboki i silnie rozbudowany, złożony z długich i 

mocnych korzeni. 

Długość życia i tempo wzrostu: osiągający wiek 500-800(1000) lat dąb szypułkowy jest najbardziej 

długowiecznym drzewem liściastym w Europie (choć żyjącym zdecydowanie krócej niż cis). Z 

wyjątkiem początkowego okresu jego tempo wzrostu jest stosunkowo nieduże. Wzrost na wysokość 

ma miejsce przez pierwsze 100-200 lat, potem występuje już tylko przyrost grubości. W miejscowości 

Stelmuze na Litwie rośnie dąb szypułkowy, którego wiek jest szacowany na ok. 1500 lat. Jest to 
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prawdopodobnie najstarsze drzewo liściaste w Europie. Niewiele młodszy, bo ok. 1400-letni okaz o 

nazwie Feme-Eiche rośnie w północnym Munsterland w Niemczech. Szacowany na ok. 810 lat dąb 

szypułkowy Bolesław jest oficjalnie uznawany za najstarsze drzewo liściaste w Polsce. Rośnie on w 

Kołobrzeskim Lesie na terenie miejscowości Bagicz niedaleko Ustronia Morskiego. 

Drewno: najbardziej cenione ze wszystkich rodzimych gatunków drzew liściastych w Polsce. Posiada 

wąski i jasny, białożółtawy biel oraz szeroką, intensywnie zabarwioną na kolor jasno- do 

ciemnobrunatnego twardziel, jest drobno słojowane. Wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami 

mechanicznymi: jest twarde, ciężkie (0.7-0.8 kg/dm
3
) i wyjątkowo trwałe (jego twardziel jest jedną z 

najtrwalszych spośród wszystkich rodzimych europejskich drzew; biel natomiast jest bardzo nietrwały 

– często już po roku ulega rozkładowi!), poza tym drewno to jest łatwo łupliwe, trudne w suszeniu, 

średnio kurczliwe, wrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności, łatwe w obróbce, poleruje się 

trudno, klei natomiast i barwi łatwo, jest trudno zapalne, posiada wysoką wartość opałową, zawiera 

garbniki. Twardziel nie przepuszcza cieczy ani gazów, dlatego dobrze nadaje się do wyrobu beczek. 

Drewno dębu szypułkowego stanowi bardzo cenny surowiec m.in. w przemyśle meblowym (meble, 

klepki podłogowe) oraz w budownictwie. Drewno leżące w wodzie (także w trwale mokrej glinie, 

piasku itp.) drewno dębu szypułkowego po kilkuset latach czernieje, przy czym, co niezwykle 

ciekawe, zachowuje ono większość swoich właściwości mechanicznych! Drewno takie określa się 

mianem "czarnego dębu" lub "polskiego hebanu". Czarny kolor jest wynikiem reakcji zawartych w 

drewnie garbników z solami żelaza. 

Występowanie: Strefa klimatu umiarkowanego, w tym głównie Europa (z wyjątkiem północnej 

Skandynawii i obszaru śródziemnomorskiego), Kaukaz oraz Azja Mniejsza. W Polsce bardziej 

rozpowszechniony od dębu bezszypułkowego. Występuje od niżu do piętra pogórza, przy czym 

najliczniej do wysokości 400-500 m n.p.m., nieco wyżej można spotkać pojedyncze okazy, a na 

dużych wysokościach jedynie skarłowaciałe formy. Najczęściej stanowi domieszkę w lasach 

grądowych i łęgowych, ale czasami tworzy też czyste drzewostany (dąbrowy). Poza lasami można go 

spotkać rosnącego pojedynczo na polach szerokich równin i w różnego rodzaju zadrzewieniach 

śródpolnych. 

Wymagania: Gatunek o dużych wymaganiach glebowych – największe rozmiary osiąga na glebach 

świeżych, głębokich, żyznych i wilgotnych (najlepiej wapiennych); na gorszych rośnie słabo, a 

czasami nawet przyjmuje krzywą lub krzaczastą postać. W młodości dobrze znosi zacienienie, potem 

wymaga dużo światła z góry (bez niego może nawet obumierać!), w pełni natomiast toleruje 

zacienienie boczne. 

Zastosowanie: ważne drzewo leśne, m.in. dostarczające zwierzętom cennego pożywienia (żołędzie). 

Poza tym często sadzony jako drzewo ozdobne - np. parkowe, przydrożne, miejskie itp. oraz użytkowe 

– w tym przede wszystkim dostarczające jednego z najcenniejszych rodzajów drewna. Kora dębu była 
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niegdyś powszechnie używana w garbarstwie. Ze względu na duże rozmiary oraz monumentalny 

pokrój, dąb szypułkowy stanowi ważny czynnik kształtujący krajobrazy otwartych przestrzeni.  

Wymiary: wysokość: 25-32 (40)m, średnica pnia 1.5-2.5(3)m. Najwyższy w Europie (i na świecie) 

dąb szypułkowy rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego i mierzy 43.6m. Także dwa 

kolejne miejsca zajmują ponad 42m dęby z BPN; dopiero 4. jest rosnący w Belgii Schone Eik o 

wysokości 41.6m  

Wybrane okazy: 

Dąb Bolesław jest uważany za najstarsze polskie drzewo liściaste; liczy on około 810 lat. Rośnie w 

Lesie Kołobrzeskim w gminie Ustronie Morskie, ok. 15 km na południowy wschód od Kołobrzegu. 

Obwód mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi wynosi 691cm, wysokość 32 m, a średnica korony ma 

20 m. 

Dąb Napoleon był do niedawna drugim (po lipie drobnolistnej w Cielętnikach) najgrubszym drzewem 

w Polsce. Rósł on na skarpie pradoliny Odry w nadleśnictwie Przytok w woj. lubuskim, a jego pień 

miał obwód równy 10.75m (Φ 3.42m). 15 listopada 2010 r. drzewo spłonęło doszczętnie, podpalone 

prawdopodobnie przez wandali. 

Dąb Chrobry to najgrubszy oraz jeden z najstarszych i najbardziej monumentalnych dębów w Polsce. 

Rośnie w rezerwacie przyrody Buczyna Szprotawska niedaleko miejscowości Piotrowice 750-leni 

Chrobry jest w tej chwili oficjalnie uznawany jako drugi najstarszy dąb w Polsce, jest młodszy od 

Bolesława o koło 60 lat. Obwód pnia Chrobrego wynosi 10.10m (Φ 3.22m), a jego wysokość to 28m. 

Dąb Chrześcijanin rośnie w Januszkowicach niedaleko Jasła, uznany za najgrubsze drzewo na 

podkarpaciu. Prawdopodobnie jest to także 2. najgrubszy dąb w Polsce (po Chrobrym). Obwód pnia 

wynosi 10.00m (Φ 3.18m), a jego wysokość jest równa 20.6 m.  

Dęby rogalińskie. Liczące około 2000 okazów dęby rogalińskie stanowią największe w Europie 

zgromadzenie pomnikowych dębów (chronione są wszystkie o obwodzie powyżej 2m). Po Puszczy 

Białowieskiej jest to też największe w Polsce skupienie kilkusetletnich dębów o pomnikowych 

rozmiarach. Najstarszy z nich – Lech – liczy ok. 630 lat, najgrubszy zaś – Rus – przekracza 9 m 

obwodu pnia. Drzewa te należą do słynnej rogalińskiej trójki: Lech, Czech i Rus, spośród której Lech 

jest już w bardzo słabej kondycji, Czech jest martwy, Rus natomiast cieszy się na razie stosunkowo 

dobrym zdrowiem. 

Uwagi: Dęby wykazują stosunkowo dużą wrażliwość na różne infekcje grzybowe oraz na mszyce, 

dlatego generalnie nie powinny być przycinane (poza chorymi i uszkodzonymi gałęziami). Ze względu 

na głęboki i silnie rozbudowany system korzeniowy, powinno się bezwzględnie unikać przesadzania 

dębów. 
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Dąb bezszypułkowy – Quercus petraea (Q. sessilis)  

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: wysokie i okazałe drzewo liściaste o grubym i prostym, widocznym często do samego 

wierzchołka pniu. Korona szerokojajowata, rozłożysta i silnie ugałęziona, zwykle dość regularna, co 

wynika z braku podziału pnia na konary. Konary podobne jak u dębu szypułkowego, choć nieco 

cieńsze.   

Liście: pojedyncze, blaszka w zarysie odwrotnie jajowata lub eliptyczna, długości 8-12(16)cm, z (4)5-

8(9) parami dość symetrycznych klap całobrzega. Klapy stosunkowo małe, tępe, mniej głęboko wcięte 

niż u dębu szypułkowego. Nasada liści klinowata lub lekko, niesymetrycznie sercowata, nigdy jednak 

nie posiadająca wyraźnych "uszek" jak u dębu szypułkowego. Blaszka z góry ciemnozielona, naga, od 

spodu bardzo delikatnie owłosiona, w dotyku wydaje się dość gruba i sztywna. Nerwy drugiego rzędu 

dochodzą zwykle tylko do końców klap. Liście ustawione są skrętoległe na 1-2(3)cm, zielonkawych 

ogonkach (ogonki cieńsze i wyraźnie dłuższe niż u dębu szypułkowego). Występują na drzewie od IV 

do X. Liście rozwijają się w drugiej połowie kwietnia (około 1-2 tyg. przed dębem szypułkowym), 

wraz z kwiatami 

Kora: szara do brunatnoszarej, podobna jak u dębu  szypułkowego, jednak cieńsza i drobniej spękana.  

Młode pędy: cienkie, najpierw zielone, potem brunatnoszare do szaropurpurowych, nagie lub ze 

słabym woskowatym nalotem.  

Pąki: skupione na wierzchołkach młodych pędów, grube, jajowate, lekko zaostrzone, długości 6-

8mm, z licznymi łuskami koloru jasnobrązowego do czerwonobrunatnego, ciemno obrzeżonymi i 

pokrytymi srebrnym meszkiem. 

Kwiaty: rozdzielnopłciowe, rozmieszczone jednopiennie, wiatropylne. Męskie zebrane w kotkowate 

kwiatostany wyrastające na zeszłorocznych pędach. Kotki zwisające, luźne, żółtawozielone. 

Pojedyncze kwiaty męskie bardzo drobne i niepozorne. Żeńskie wyrastające na wierzchołkach 

tegorocznych pędów, zebrane po 1-6 sztuk na bardzo krótkich (do 1cm) szypułkach lub siedzące 

(różnica w stosunku do dębu szypułkowego!). Pojedyncze kwiaty drobne i bardzo niepozorne, mało 

widoczne, o butelkowatym kształcie, posiadają trójdzielne czerwone znamię.  

Okres kwitnienia: IV-V (równocześnie z rozwojem liści). Kwiaty rozwijają się w drugiej połowie 

kwietnia. Wcześniej dojrzewają kwiaty męskie; przekwitają one zwykle już na przełomie kwietnia i 

maja lub na początku maja.  
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Owoce: żołędzie - groniasto skupione po 1-6 sztuk na wierzchołkach pędów podługowato-owalne 

orzechy o wymiarach 2-3 x 1-1.5cm (nieco bardziej krępe niż u dębu szypułkowego), osadzone w 

półokrągłych miseczkach, początkowo zielone, po dojrzeniu jednolicie ciemnobrunatne, zarówno 

niedojrzałe jak i dojrzałe bez podłużnych ciemnych pasków (różnica w stosunku do dębu 

szypułkowego), umieszczone na bardzo krótkich (zawsze krótszych niż ogonek liściowy) szypułkach 

lub wręcz siedzące (stąd nazwa; jest to najważniejsza różnica w stosunku do dębu szypułkowego). 

Dojrzewają w IX-X. Żołędzie opadają zaraz po dojrzeniu. 

Korzenie: drzewo korzeniące się głęboko i mocno, bardzo odporne na przewrócenie. 

Drewno: nieco lżejsze, bardziej miękkie i łatwiejsze w obróbce od drewna dębu szypułkowego, poza 

tym bardzo do niego podobne.  

Zasięg: drzewo klimatu umiarkowanego, występuje głównie w Europie, gdzie ma zasięg nieco 

mniejszy niż dąb szypułkowy (nie występuje m.in. w Rosji i na Ukrainie). W Polsce przebiega jego 

północno-wschodnia granica zasięgu. Jest rzadszy od dębu szypułkowego, przez którego jest zresztą 

wypierany (zwłaszcza na niżach). Naturalne stanowiska sięgają do wysokości ok. 550 m n.p.m. 

(najwyżej w Gorcach - do 750 m n.p.m.). Występuje głównie na nizinach, rzadziej na pogórzu i w 

górach (jeśli tak, to jedynie w ich niskich partiach). Spotykany zwykle jako domieszka w lasach 

liściastych z innymi gatunkami dębów, kasztanem, bukiem i grabem. Czasami tworzy też czyste 

drzewostany (dąbrowy).  

Wymagania: gatunek mniej wymagający od dębu szypułkowego i bardziej od niego odpowiedni na 

słabszych glebach, preferuje gleby piaszczysto-gliniaste i lekko kwaśne, jest światłolubny choć znosi 

lekkie zacienienie (szczególnie w młodości), wybiera zwykle cieplejsze rejony.   

Długość życia i tempo wzrostu: podobnie jak inne dęby, jest jednym z najbardziej długowiecznych 

drzew liściastych w Europie. Żyje nieco krócej niż dąb szypułkowy, osiągając wiek 400-600(800) lat. 

Tempo wzrostu niezbyt duże (z wyjątkiem początkowego okresu). 

Zastosowanie Ważne drzewo leśne i polne. Sadzony w celu pozyskiwania cennego drewna, czasami 

też używany do obsadzania ulic i skwerów. 

Wybrane okazy: 

Dąb w Turawie – najstarszy polski dąb bezszypułkowy rośnie w Turawie niedaleko Opola. Jego wiek 

szacowany jest na ok. 400 lat. Drzewo mierzy 32m wysokości przy obwodzie pnia równym 5.87m (Φ 

1.87m). 

Dąb "Cztery Dęby" – jest to prawdopodobnie najgrubszy i jeden z najwyższych dębów 

bezszypułkowych w Polsce. Rośnie on w głębi lasu, niedaleko miejscowości Podlas i Leopoldów w 
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gm. Rawa Mazowiecka w woj. łódzkim. Wysokość drzewa wynosi 31.5m zaś obwód jego 

poczwórnego pnia to 6.37m (Φ 2.03m). 

Dąb czerwony (Quercus rubra) 

Status gatunku: kenofit ; gatunek został sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej w XVII w. 

Pokrój: rozłożyste drzewo o silnych, szerokich konarach, nie posiada powyginanych konarów i 

pokrzywionego kształtu, typowego dla wielu dębów. Korona nisko osadzona 

Liście: ostro klapowane, każda klapa z 2 lub więcej ząbkami zakończonymi ościstym wyrostkiem. 

Większe niż u rodzimych dębów (do 20 cm długości). U młodych drzew efektownie przebarwiające 

się jesienią na intensywnie czerwony potem na brązowy kolor. 

Kora: długo gładka, srebrzystoszara, podobna nieco do kory buka 

Pąki: kasztanowe, końce łusek nieznacznie owłosione. 

Okres kwitnienia: od IV do V. 

Owoce: pękate żołędzie osadzone na krótkich szypułkach, miseczki płytkie, talerzowate. Dojrzewają 

w ciągu 2 lat. 

Drewno: posiada bardzo wyraźne słoje, jest twarde, średnio ciężkie, mało wytrzymałe, włókniste i 

mocno porowate. 

Występowanie: rośnie w mieszanych i liściastych lasach wschodniej części Ameryki Północnej. W 

Europie jest gatunkiem inwazyjnym, wypiera rodzime gatunki z ich naturalnych stanowisk. Ponadto 

liście dębu czerwonego bardzo powoli się rozkładają, przez co utrudniają wegetację roślinom runa 

leśnego (zaobserwowano, że w lasach z dużym udziałem dębu czerwonego runo jest zwykle wyraźnie 

uboższe). 

Wymagania: drzewo łatwe w uprawie, ze względu na znacznie mniejsze wymagania glebowe niż 

rodzime dęby oraz wysoką odporność na niekorzystne czynniki, takie jak mróz, susza, zacienienie czy 

zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie: główny walor dekoracyjny dębu czerwonego stanowią jego i bardzo ostro ząbkowane 

liście, które jesienią przebarwiają się (zwłaszcza u młodych okazów) na efektowny, 

szkarłatnoczerwony kolor. 

Dane liczbowe: drzewo wysokości do 30 (40) m i pierśnicy 1,5-2 (2,5) m. Największe w Europie 

drzewa tego gatunku znaleziono w Holandii; pierwsze mierzy 39.60 m wysokości, drugie posiada pień 

o obwodzie 5.84 m. Osiąga wiek 200-300 (500) lat. 
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Buk zwyczajny – Fagus sylvatica  

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: okazałe, potężnie zbudowane drzewo liściaste o grubym pniu, masywnych konarach i 

szerokiej, kopulasto wysklepionej koronie. Drzewa rosnące w odosobnieniu wykształcają gruby i dość 

krótki, często nieregularny pień, ich korona jest zwykle bardzo szeroka i kopulasta, gęsto ugałęziona 

od samego dołu, masywne konary są niezwykle rozłożyste, w dolnej części skierowane zwykle niemal 

poziomo. U drzew rosnących w zwarciu pień jest przeważnie wysoki i prosty, korona dość wąska, a 

konary strzeliście wzniesione. 

Liście: pojedyncze, z wąskimi i długimi, szybko opadającymi przylistkami. Blaszka eliptyczna lub 

odwrotnie jajowata, krótko zaostrzona, długości 5-10cm, całobrzega, o falisto karbowanej 

powierzchni, z góry zielona do ciemnozielonej, błyszcząca, od spodu jaśniejsza i matowa, na brzegach 

orzęsiona. Liczba par nerwów bocznych: 5-9. Liście ustawione naprzemianlegle, na 1-1,5 cm, 

owłosionych ogonkach. Liście rozwijają się w drugiej połowie kwietnia, równocześnie z kwiatami lub 

nieco przed ich zakwitnięciem. Jesienią przebarwiają się na jaskrawe kolory, najpierw na żółto i 

pomarańczowo, potem na złocisty brąz. Czasami u niektórych drzew część liści może pozostawać na 

drzewie w stanie zeschniętym przez całą zimę. 

Kora: bardzo charakterystyczna,  jasna, ołowiowoszara, zawsze pozostaje gładka.  

Pąki: wrzecionowate, długie (1,5-3cm) i wąskie (liściowe 2-3 mm, kwiatowe 3-5 mm), mocno 

zaostrzone, z licznymi nakrywającymi się spiralnie, spiczastymi łuskami, osadzone na krótkich 

trzoneczkach,. Pąki boczne mocno odstają od pędu.  

Kwiaty: rozdzielnopłciowe, rozmieszczone jednopiennie, wiatropylne. Męskie w wielokwiatowych, 

puszystych, kremowobiałych główkach o średnicy do 2cm, luźno zwisające na długich i wiotkich, 

zielonkawych, owłosionych szypułkach, żeńskie zebrane po 2-4 w filcowatych główkach stojących na 

krótkich, sztywnych osiach.  

Okres kwitnienia: IV/V (równocześnie lub krótko po rozwinięciu się liści).  

Owoce: tzw. bukiew lub bukwa są to jednonasienne, trójgraniaste orzeszki długości 1-2 cm, 

błyszczącobrązowe, zebrane po dwa (rzadziej pojedynczo) w zdrewniałej, pokrytej kolczastymi 

wyrostkami okrywie, otwierającej się po dojrzeniu czterema klapami. Są jadalne i bardzo pożywne, 

mają słodkawy smak, dojrzewają od VIII do X. 
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Drewno: twarde i ciężkie, dosyć trwałe, odporne na ścieranie, ale podatne na złamanie, wytrzymałe na 

działanie wody, mało elastyczne, posiada dużą i nierównomierną kurczliwość wskutek czego bardzo 

łatwo pęka, jest łupliwe i łatwe w obróbce. 

Występowanie: Strefa umiarkowana półkuli północnej. W Europie buk zwyczajny jest najliczniej 

reprezentowanym gatunkiem drzewa - występuje pospolicie na całym kontynencie z wyjątkiem jego 

północno-wschodniej i południowo-wschodniej części. Także w Polsce, gdzie przebiega północno-

wschodnia granica zasięgu gatunku, buk pospolity stanowi jeden z podstawowych składników lasów, 

zwłaszcza puszczy bukowych Pomorzu Zachodnim oraz regla dolnego w Karpatach. Występuje od 

nizin po góry (w Alpach do wysokości 1600 m n.p.m., w Tatrach - do 1300 m n.p.m.), jest jednym z 

najważniejszych drzew tworzących lasy na obszarach swojego występowania. Stanowi ważny 

składnik lasów liściastych i mieszanych (głównie z udziałem jodły, dębu, grabu i sosny) lub sam 

tworzy drzewostany (buczyny). 

Wymagania: gatunek o dużych wymaganiach glebowych i klimatycznych. Optymalne warunki 

wzrostu znajduje w lasach regla dolnego, na żyznych i dobrze napowietrzonych glebach wapiennych 

lub piaszczystych. Preferuje klimat morski - wilgotny i o łagodnych zimach (stąd brak jego stanowisk 

w centralnej i północno-wschodniej Polsce), nie znosi silnych mrozów. Jest gatunkiem zdecydowanie 

cieniolubnym, wrażliwym na suszę (ale także na nadmiar wilgoci, np. długotrwały zalew) i wiosenne 

przymrozki, odpornym natomiast na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie: Jedno z najważniejszych drzew leśnych. Poza tym gatunek używany do zalesiania 

terenów oraz dostarczający bardzo cennego drewna. Zarówno forma podstawowa jak i liczne odmiany 

ozdobne stanowią jedne z naszych najpiękniejszych drzew i są często sadzone w celach 

dekoracyjnych. Z nasion produkuje się olej. 

Dane liczbowe: dorasta do 20-25 (30) m przy pierśnicy dochodzącej do 1,5-2 m. Osiąga wiek 200-

300 (500) lat i stanowi jedno z bardziej długowiecznych drzew liściastych w Europie 

Wybrane okazy:  

Najgrubszy buk w Polsce rośnie w okolicy miejscowości Płotkowo w gminie Nowogard k. Szczecina. 

Obwód jego wielokrotnego pnia wynosi 7.50 m.   

Buk Sobieskiego w Świerklanach Górnych w woj. śląskim jest drugim najgrubszym bukiem w Polsce, 

jego obwód wynosi 7,19 m (okaz jednopniowy). 

 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)  

Status gatunku: gatunek rodzimy 
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Pokrój: Pień gruby, zazwyczaj regularnie walcowaty, u drzew rosnących samotnie przeważnie nisko 

rozwidlony na potężne konary, w zwartych drzewostanach natomiast długi i do dużej wysokości 

oczyszczony z gałęzi. Korona gęsto ugałęziona, u młodych drzew posiada regularnie sercowaty kształt 

z wyraźnie zaznaczonym wierzchołkiem (patrz notka poniżej), z czasem staje się (bardzo) szeroka i 

wysoko, kopulasto wysklepiona. Konary bardzo grube, dolne zwykle charakterystycznie łukowato 

wygięte, u starych drzew często zwieszające się niemal do samej ziemi. Końcowe gałązki krótkie, 

cienkie i delikatne, nie zwieszają się, 

Liście: pojedyncze o blaszce sercowatej, często o niesymetrycznej nasadzie, na szczycie nagle 

zaostrzonej w wyciągnięty wierzchołek, stosunkowo szerokie (czasem szersze niż dłuższe), długości 

4-6 (10) cm (mniejsze niż u l. szerokolistnej), na brzegu ostro i drobno piłkowane (brzeg blaszki 

podniesiony, ząbki są skierowane do przodu), z wierzchu ciemnozielona, matowe lub lekko 

połyskujące i nagie, od spodu jaśniejsze, z gęstymi kępkami rudobrązowych włosków w kątach 

nerwów. Ustawione skrętolegle na 2-5 cm ogonkach. Liście rozwijają się z końcem kwietnia, nieco 

później niż u lipy szerokolistnej. Jesienią przebarwiają się na żółto. 

Kora: u młodych drzew zielonkawa i gładka, z czasem staje się (srebrzysto)szara do szarobrunatnej i 

pokryta gęstą siecią niezbyt głębokich, rozgałęziających się, podłużnych listewek. 

Korzenie: system korzeniowy stosunkowo głęboki i rozłożysty, początkowo palowy, potem 

sercowaty, mocny, z dużą ilością drobnych korzeni. Intensywnie tworzy odrośla do późnego wieku. 

Korzenie wrażliwe na zbitą glebę i brukowanie. 

Pąki: jajowate, z dwiema nierównymi łuskami, błyszczące, od strony nasłonecznionej brązowawe, od 

cienistej – zielonkawe. Pąki boczne nieco mniejsze niż wierzchołkowe, odstające od pędu. 

Kwiaty: Obupłciowe, owadopylne i miododajne, wytwarzane w dużych ilościach, zebrane po 5-7 (12) 

w wierzchotkowate, przynajmniej częściowo wzniesione (nawet ponad liście - cecha tylko tego 

gatunku) kwiatostany, których bardzo długie i cienkie szypułki są zrośnięte z charakterystycznie 

wydłużoną, jasnozieloną podsadką długości 6-8cm. Pojedyncze kwiaty niewielkie (do 1cm średnicy; 

mniejsze niż u lipy szerokolistnej), żółtawobiałe, posiadające podwójny, 5-krotny, wolnopłatkowy 

okwiat, 1-słupkowe, z licznymi pręcikami i występującymi prątniczkami, intensywnie pachnące. 

Okres kwitnienia: VI-VII (2-3 tygodnie później ni lipa szerokolistna) 

Owoce: małe, kuliste orzeszki, okryte zdrewniałą, dość miękką skorupką, nie są żebrowane (lub tylko 

niewyraźnie), zwisają po kilka sztuk na długich szypułach przyrośniętych do języczkowatych 

podsadek. 

Drewno: jasne, bardzo miękkie i lekkie 
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Występowanie: Europa, Kaukaz, zachodnia Syberia, Bliski Wschód. W Polsce pospolita na terenie 

całego kraju. Występuje od nizin do piętra pogórza, rzadziej w wyższych partiach gór, głównie jako 

domieszka w ciepłych, nizinnych lasach liściastych (najczęściej dębowo-grabowych), a także w 

zadrzewieniach śródpolnych. 

Wymagania: preferuje świeże i żyzne, piaszczysto-ilaste gleby, dobrze znosi zacienienie, jest 

najbardziej mrozoodporna ze wszystkich lip, ale też jak większość z nich atakowana przez liczne 

szkodniki i mało odporna na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie: Drzewo leśne i polne, ale także ważna roślina ozdobno-użytkowa. Jest często sadzona 

w parkach, wzdłuż dróg, na osiedlach, przy kościołach itp. Jasne i plastyczne drewno lip jest cenione 

w rzeźbiarstwie i modelarstwie. Lipy są też jednymi z najważniejszych drzew pszczelarskich – z ich 

miododajnych kwiatów powstaje bardzo dobry gatunkowo miód lipowy. Kwiaty lip są szeroko 

stosowane w ziołolecznictwie. 

Dane liczbowe: drzewo długowieczne, średnio szybko rosnące, osiąga wiek 300-500(700) lat.  Lipy 

są drugimi po dębach najdłużej żyjącymi europejskimi drzewami liściastymi, osiągają wysokość 25-30 

(35) m przy średnicy pnia 1,5-2 (2,5) m. 

Wybrane okazy: 

Lipa drobnolistna Tassilo-Linde, rosnąca w Oberbayern w Niemczech jest najstarszą lipą w Europie. 

Jej wiek jest szacowany na około 1200 lat. 

Najstarszą (także najgrubszą) lipą w Polsce jest lipa drobnolistna rosnąca we wsi Cielętniki w gm. 

Dąbrowa Zielona (woj. śląskie). Obwód jej pnia wynosi 11.06m (Φ 3.52m), a wysokość jest równa 

28.6m. Lipa ta jest obecnie najgrubszym drzewem w Polsce. 

Najwyższe w Europie lipy drobnolistne rosną w Puszczy Białowieskiej. Wysokość tych ponad 300-

letnich olbrzymów dochodzi do 37m, a ich pierśnica – do 2m. 

 

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)  

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: Wysokie, bardzo okazałe drzewo liściaste z grubym pniem i szeroką, kopulasto wysklepioną 

koroną. Pień bardzo gruby (u starych drzew czasami o imponujących rozmiarach), prosty i regularny, 

wysoki. Korona gęsto ugałęziona, u młodych drzew posiada regularnie sercowaty kształt z wyraźnie 

zaznaczonym wierzchołkiem, z czasem staje się szeroka (choć jednak zwykle pozostaje bardziej 

wyciągnięta w górę niż rozłożysta) i wysoko, kopulasto wysklepiona. Konary bardzo grube, w dolnej 
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części korony łukowato zwieszające się (czasami aż do samej ziemi), wyżej dość prosto wzniesione ku 

górze. 

Liście: pojedyncze, blaszka sercowata, często o niesymetrycznej nasadzie, na wierzchu zaostrzona 

(ale nie tak nagle jak u l. drobnolistnej), długości 7-12 (15) cm (większa niż u lipy drobnolistnej), na 

brzegu ostro i drobno, nieregularnie piłkowana, obustronnie zielona (zawsze jaśniejsza niż u lipy 

drobnolistnej), matowa, bardzo delikatnie owłosiona, od spodu jaśniejsza, z gęstymi kępkami 

kremowobiałych włosków w kątach nerwów. Liście ustawione skrętolegle na ogonkach, rozwijają się 

zaraz po połowie kwietnia, nieco wcześniej niż u lipy drobnolistnej. Jesienią przebarwiają się na żółto. 

Kora: młodych drzew zielonkawa i gładka, z czasem staje się (srebrzysto)szara do szarobrunatnej i 

pokryta gęstą siecią dość płytkich, rozgałęziających się, podłużnych listewek 

Pąki: jajowate, na wierzchołku lekko zaostrzone, z dwiema nierównymi łuskami, od strony 

nasłonecznionej czerwone do czerwonobrązowych, od zacienionej żółtozielonkawe, poza tym 

błyszczące i nagie. Pąki boczne podobnej wielkości co wierzchołkowe, odstające od pędu. 

Młode pędy: okrągłe w przekroju, zielonkawoczerwone lub czerwonawe do 

ciemnoczerwonobrązowych, prawie zawsze przynajmniej częściowo aksamitnie owłosione. 

Kwiaty: obupłciowe, owadopylne i bardzo miododajne, tworzone mniej licznie niż u l. drobnolistnej, 

zebrane po (1-)3(-6) (najmniejsza liczba kwiatów spośród wszystkich lip) w wierzchotkowate, 

zwisające kwiatostany, których bardzo długie i cienkie szypułki są zrośnięte z wydłużoną, 

języczkowatą, jasnozieloną podsadką długości 5-12 cm. Pojedyncze kwiaty do 1 cm średnicy, nieco 

większe niż u lipy drobnolistnej, żółtawobiałe, posiadające podwójny, 5-krotny, wolnopłatkowy 

okwiat, 1-słupkowe, z licznymi pręcikami (30-40; dłuższe niż płatki korony), bez prątniczków, 

intensywnie pachnące. 

Korzenie: system korzeniowy dość głęboki, początkowo palowy, potem sercowaty, mocny, z dużą 

ilością drobnych korzeni. 

Okres kwitnienia: V/VI-VI (po rozwinięciu się liści). Kwiaty lipy szerokolistnej zakwitają 

najwcześniej ze wszystkich lip - zwykle już na początku czerwca, a więc około 2-3 tygodni wcześniej 

niż u lipy drobnolistnej. 

Owoce: małe, kuliste orzeszki, okryte zdrewniałą, twardą skorupką, wyraźnie żebrowane, zwisają po 

kilka sztuk na długich szypułach przyrośniętych do języczkowatych podsadek, dojrzewają od VIII do 

IX (X). 

Drewno: gnie się trudno, gorzej niż u lipy drobnokolistnej. 
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Występowanie: Środkowa i południowa Europa, Kaukaz. W Polsce jej stanowiska naturalne 

występują tylko na niewielkim obszarze na południu kraju. Występuje od nizin po niskie partie gór 

(sięga mniej więcej do wys. 800 m n.p.m.; nieco wyżej niż lipa drobnolistna), głównie jako domieszka 

w ciepłych lasach liściastych, najczęściej wiązowo-klonowo-dębowych i bukowo-lipowych. Rośnie 

najczęściej pojedynczo, rzadko tworzy zwarte drzewostany.  

Wymagania: gatunek bardziej wymagający niż lipa drobnolistna, preferujący gleby lekkie, żyzne i 

wilgotne, ciepłolubny i cieniolubny, mrozoodporny, ale wrażliwy na wiosenne przymrozki, atakowany 

przez liczne szkodniki, niezbyt odporny na zanieczyszczenia powietrza. 

Dane liczbowe: Drzewo długowieczne, dość szybko rosnące (szybciej od lipy drobnolistnej), osiąga 

wiek 300-600 (1000) lat. Wysokość 30-35 (40) m, średnica pnia 1.5-2 (2.5) m. 

Wybrane okazy: 

Najgrubsza w Polsce lipa szerokolistna, rosnąca w miejscowości Czarny Potok (gmina Łącko, woj. 

małopolskie), posiada pień o obwodzie 8.51 m. 

 

Grab pospolity (Carpinus betulus)  

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: Średniej wielkości drzewo liściaste o nieregularnym, pofałdowanym w przekroju, często też 

wielokrotnym pniu i miotlasto wysklepionej koronie. Pień zwykle nieregularnie powyginany, o falisto 

pofałdowanej powierzchni, często wielokrotny. Korona średnio szeroka, wysoko miotlasto 

wysklepiona. Konary dość grube, dolne przeważnie łukowato wygięte i stromo wznoszące się ku 

górze. Gałęzie w górnej części korony proste i długie, ukośnie wzniesione. Z pnia wyrasta często 

gąszcz cienkich, powyginanych odrośli. 

Liście: pojedyncze, w młodości posiadają błonkowate, języczkowate przylistki, które opadają wkrótce 

po ich rozwinięciu się. Blaszka eliptyczna, długości 5-10cm i szerokości do 6cm, o zaokrąglonej lub 

delikatnie sercowatej nasadzie, ostro podwójnie piłkowanym brzegu i harmonijkowato pofałdowanej 

powierzchni (zwłaszcza, ale nie tylko w młodości), matowozielona, posiada 10-15 par prostych, 

nierozgałęzionych nerwów bocznych wyraźnie widocznych z obu stron, pod spodem delikatnie 

omszonych. Ustawienie liści skrętoległe na ok. 1.5cm ogonkach. Liście rozwijają się w drugiej 

połowie lub pod koniec kwietnia, niedługo po zakwitnięciu kwiatów żeńskich. Na przełomie września 

i października przebarwiają się na mniej lub bardziej jaskrawożółty kolor, potem brązowieją. Opadają 

dość szybko, w większości w pierwszej połowie października, jednak zwykle przynajmniej część z 

nich (zwłaszcza u młodych drzew) pozostaje w zeschniętym stanie na drzewie aż do wiosny. 



6. PRZEGLĄD GATUNKÓW DRZEW ALEJOWYCH                                                                                                 . 

Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 55 

Kora: gładka, srebrzystopopielata kora graba pospolitego należy do najbardziej charakterystycznych 

spośród wszystkich drzew występujących w Polsce. Na swojej powierzchni posiada ona ciekawy wzór 

ułożony z podłużnych, srebrzystopopielatych pasów o zmieniających się odcieniach szarości i 

stopniach połysku. Kora jest gładka nawet u dorosłych drzew, tylko w przypadku bardzo starych 

osobników może być lekko chropowata lub gdzieniegdzie płytko spękana. 

Pąki: wąskojajowate, ostrokończyste, pokryte licznymi zachodzącymi na siebie dachówkowato, 

jasnobrązowymi łuskami. Pąki boczne ściśle i często skośnie przylegające do pędu, niesymetryczne, 

sprawiające wrażenie wygiętych (od strony pędu proste, od zewnętrznej - wybrzuszone). Pąki 

kwiatowe znacznie większe od liściowych. 

Kwiaty: Rozdzielnopłciowe, rozmieszczone jednopiennie, wiatropylne. Kwiaty męskie zebrane w 

zwisające, kotkowate kwiatostany. Kotki walcowate, długości 3.5-5cm, zielonawe, pylące na żółto. 

Kwiaty żeńskie niepozorne, tworzące na końcach pędów luźne kłosy podparte przysadkami. Po 

przekwitnieniu kwiatów przysadki silnie się rozrastają tworząc trójklapowe okrywy, do których 

przyrośnięte są orzeszki. 

Okres kwitnienia: IV-V (przed rozwojem liści). Kwiaty męskie pojawiają się zwykle na początku 

kwietnia. Kwiaty żeńskie zakwitają około 2 tygodni później, krótko przed rozwojem liści. 

Owoce: Zebrane po kilka sztuk w zwisające owocostany małe, jednonasienne orzeszki otoczone dużą, 

trójklapową okrywą służącą im jako organ lotny. Pojedynczy orzeszek spłaszczony, długości ok. 

0.5cm, podłużnie żebrowany, twardy. Zarówno orzeszki, jak i okrywy najpierw zielone, po dojrzeniu 

jasnobrązowe do brązowych. Dojrzewają od IX do X. 

Drewno: Ze względu na swoją wyjątkowo dużą twardość, gęstość oraz wytrzymałość, drewno grabu 

jest czasami nazywane "żelaznym drewnem". Jest ono bardzo ciężkie i niezwykle twarde - 

najtwardsze ze wszystkich rodzimych drzew w Polsce, a z obcych gatunków ustępujące twardością 

jedynie bukszpanowi. Znajduje ono zastosowanie głównie jako wysokokaloryczny opał (w tym do 

produkcji wysokiej jakości węgla drzewnego), a także do produkcji pni do rąbania, desek kuchennych, 

trzonków narzędzi, kijów bilardowych itp.; czasami jest też stosowane jako imitacja hebanu oraz do 

budowy konstrukcji narażonych na duże obciążenia mechaniczne. 

Występowanie: Europa (od Francji do Ukrainy), Turcja, Kaukaz, Iran. W Polsce występuje głównie 

na niżu i w niższych położeniach górskich. Pospolity od niżu po niższe partie gór (gdzie dochodzi do 

800 m n.p.m.). Występuje głównie w lasach mieszanych, najczęściej wraz z dębem i lipą.  

Wymagania: drzewo o niewielkich wymaganiach glebowych, bardzo dobrze przystosowujące się do 

różnych warunków siedliskowych. Preferuje gleby żyzne i próchnicze, świeże do wilgotnych (ale nie 
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podmokłe), gliniasto-piaszczyste, najlepiej wapienne, wykazuje dużą odporność na mróz i suszę, obok 

buka jest jednym z gatunków najlepiej tolerujących zacienienie. 

Zastosowanie: Ważne drzewo leśne, dość często też sadzone jako użytkowo-ozdobne (parki, ogrody, 

żywopłoty). Posiada niezwykle cenne i wyjątkowo twarde drewno, używane m.in. do budowy 

narzędzi i konstrukcji narażonych na duże obciążenia mechaniczne. 

Dane liczbowe: Drzewo o średniej długości życia, dość wolno rosnące. Osiąga wiek 150-200(300) lat. 

Wysokość 20(25)m. Średnica pnia 0.6-0.8(1)m. 

Wybrane okazy:  

Najwyższy obecnie w Europie grab pospolity rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego i 

mierzy 34.2m. 

Najgrubszy w Polsce (prawdopodobnie także w Europie) grab rośnie w pobliżu Jankowic Rudzkich, w 

woj. śląskim. Obwód jego pnia wynosi wg różnych źródeł od 4.02 m do 4.12 m, a wysokość to 24m. 

Najstarszy w Polsce grab pospolity rośnie w Gołuchowie niedaleko Kalisza. Drzewo to liczy około 

220 lat. 

 

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)  

Status gatunku: kenofit, naturalnie rośnie w górach Półwyspu Bałkanskiego. 

Pokrój: Pień gruby, często skręcony wzdłuż własnej osi, przeważnie nisko rozwidlony na kilka 

równorzędnych, początkowo stromo wznoszących się ku górze konarów. Korona zwykle bardzo 

rozłożysta (rzadziej wydłużona), kopulasto wysklepiona, bardzo gęsta. Konary grube, zwykle 

łukowato wygięte w ten sposób, że przy pniu wznoszą się bardzo stromo, potem coraz łagodniej, aż w 

końcu czasami lekko opadają. Gałęzie nieregularnie, kanciasto powyginane. Końcowe gałązki grube i 

długie, w dolnej części korony zgrupowane w gęste, zwisające pionowo w dół wiązki przypominające 

grube kable, przy końcach łukowato wygięte w górę 

Liście: dłoniasto złożone z 5-7 listków. Wyróżniają się bardzo dużymi rozmiarami - średnica całego 

liścia wynosi zwykle 30-40 cm, ale nierzadko może dochodzić nawet do 50 cm, a długość wraz z 

ogonkiem nawet do 60cm. Listki odwrotnie jajowate (najszersze niedaleko końca), na wierzchołku 

krótko zaostrzone, z drugiej strony zbiegające wąskim klinem, szczytowy i dwa obok wyjątkowo duże 

- długości 15-25 (40) cm, dwa przy ogonku kilka razy mniejsze. Wszystkie listki siedzące, na brzegu 

podwójnie piłkowane, z góry ciemno-, z dołu jasnozielone, obustronnie matowe. Liście 

naprzeciwległe na bardzo długich, 7-20 cm, stosunkowo grubych i mocnych ogonkach. Liście 
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rozwijają się wcześnie – około połowy kwietnia. Często już z końcem lata przebarwiają się na 

rdzawobrązowy kolor i niedługo potem opadają (czasami, choć rzadko, zdarzają się również osobniki 

utrzymujące liście nawet do drugiej połowy października).  

Młode pędy: brunatne, pokryte jaśniejszymi przetchlinkami, bardzo grube (nawet grubości palca). 

Gałązki gęste, długie i grube, wyglądające bardzo masywnie, w początkowej fazie stromo (często 

zupełnie pionowo) zwieszające się w dół, przy końcach zaś łukowato wzniesione ku górze. 

Pąki: mieszane, jajowato-stożkowate do jajowatych, na końcu zaostrzone, wyjątkowo duże - długości 

do 3cm i szerokości do 1.5cm (największe spośród wszystkich europejskich drzew), błyszcząco 

ciemnobrązowe, wiosną stają się bardzo lepkie. Pąki boczne mniejsze od wierzchołkowych. 

Kwiaty: rozdzielno- lub obupłciowe (nawet w tym samym kwiatostanie!), rozmieszczone 

jednopiennie, owadopylne i miododajne, zebrane po 20-50 sztuk w stojące, stożkowate kwiatostany 

długości 15-30cm. Pojedyncze kwiaty dość duże, o średnicy do 2cm, posiadają 4-5 białych płatków 

korony z czerwonymi, żółtymi lub jasnobrązowymi plamkami sygnałowymi (plamki służą do 

wabienia owadów; sporadycznie występują także kwiaty bez plamek, ale te nie działają na owady). 

Okres kwitnienia: V-V/VI 

Owoce: Zebrane po kilka sztuk na bardzo grubych szypułkach duże, kuliste torebki o średnicy do 

6cm. Ich kolor jest jasnozielony, są one grube i skórzaste, pokryte z rzadka kłującymi kolcami, po 

dojrzeniu rozpadają się na trzy części. Każda torebka zawiera po 1-2(3) wielkie, czerwonobrunatne 

nasiona, nazywane potocznie kasztanami. 

Drewno: jest lekkie, miękkie i nietrwałe, podobne do drewna topoli i lipy. Nie przedstawia większej 

wartości użytkowej, jest stosowane głównie jako opał oraz do produkcji opakowań, rzadziej tanich 

mebli. 

Występowanie: Niewielkie obszary północnej Grecji, Albanii, Macedonii, Serbii i Bułgarii. Od XVI 

w. sadzony jest w innych częściach Europy (najpierw w Austrii – 1576 r.), gdzie, podobnie jak lilak 

pospolity, dotarł w wyniku tureckiej ekspansji. Do Polski drzewo trafiło w XVII w. jako jedno z 

pierwszych uprawianych u nas drzew ozdobnych obcego pochodzenia. W tej chwili jest tu całkowicie 

zadomowione, a nawet powszechnie (choć błędnie!) uważane za rodzime. Na stanowiskach 

naturalnych (Bałkany) występuje do wysokości 1000 (1200) m n.p.m., głównie jako domieszka w 

wilgotnych i cienistych lasach górskich. Rośnie prawie zawsze pojedynczo i w dużym rozproszeniu, 

nigdzie nie tworzy czystych drzewostanów. W Polsce jest często uprawiany jako drzewo ozdobne, 

sporadycznie jest też sadzony w lasach w celu skarmiania kasztanami zwierząt płowych. 

Wymagania: preferuje gleby żyzne, bogate w wapno, głębokie i wilgotne, jest światłolubny, jednak 

zupełnie dobrze znosi zacienienie, mrozoodporny; jego wadą jest wyjątkowo duża podatność na 
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choroby i szkodniki. Główne zagrożenie stanowi szrotówek kasztanowcowiaczek - motyl powodujący 

uszkodzenie i wczesne opadanie liści oraz powtórne kwitnienie drzewa jesienią. W ostatnich latach 

atak tych szkodników na kasztanowce nasilił się do tego stopnia, że powołano nawet specjalny 

krajowy Program Ochrony Kasztanowców. Walka ze szkodnikiem polega przede wszystkim na 

paleniu zarażonych liści oraz na owijaniu pni lepkimi foliami, do których przyklejają się wędrujące 

wzdłuż pnia larwy 

Zastosowanie: Z uwagi na swoje wyjątkowe walory dekoracyjne (gęste, cieniodajne korony, wielkie i 

bardzo atrakcyjne liście, kwiatostany i owoce), kasztanowce już dawno stały się niezwykle 

popularnymi drzewami ozdobnymi, przede wszystkim parkowymi i alejowymi, nieco rzadziej – ze 

względu na duże rozmiary – sadzonymi w ogrodach. 

Dane liczbowe: Drzewo stosunkowo krótkowieczne, szybko rosnące. Osiąga wiek 150-200(250) lat. 

Wybrane okazy: 

Najgrubszy w Polsce kasztanowiec zwyczajny - drzewo o obwodzie pnia 5.39m (Φ 1.72m) - rośnie w 

miejscowości Jawor w woj. dolnośląskim. Minimalnie ustępuje mu pod względem grubości pnia 

najstarszy i najbardziej okazały kasztanowiec w naszym kraju, rosnący w miejscowości Lubiń w 

gminie Krzywiń w woj. wielkopolskim. Obwód jego pnia wynosi 5.36m, a jego wysokość dochodzi 

do 25m 

 

Topole balsamiczne (Populus tacamahaca)  

Status gatunku: mieszańce obcego pochodzenia (Ameryka Pn, Azja) 

Termin "topole balsamiczne" stanowi umowne, zbiorcze określenie grupy gatunków topól 

pochodzących z Ameryki Północnej i Azji oraz ich licznych mieszańców i odmian. Grupa ta 

odpowiada sekcji Tacamahaca rodzaju Populus, wyodrębnionej na podstawie pewnych wspólnych 

cech morfologicznych; są to m.in.: 

 pąki: duże i szpiczaste, lepkie, balsamicznie pachnące (zwłaszcza na wiosnę), 

 liście: przeważnie duże, eliptyczne lub jajowate, bezklapowe, z klinowatą, zaokrągloną lub 

lekko sercowatą nasadą, na brzegu bardzo drobno i płytko karbowanopiłkowane, bez 

przeświecającego obrzeżenia, z góry ciemnozielone, pod spodem nagie i gładkie, jak gdyby 

woskowane, białozielonawe, często z żółtawymi naciekami, stosunkowo grube i skórzaste, 

dość sztywne w dotyku, za młodu balsamicznie pachnące, u większości gatunków 

uprawianych w Polsce rozwijające się wcześnie (najwcześniej z topól) 

 ogonki liściowe: nie spłaszczone (obłe), z góry często rynienkowate 

http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola.php
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 kora: jasna (zwykle jasnoszara), dość płytko spękana. 

Poniższa tabela przedstawia wszystkie gatunki podstawowe oraz najważniejsze mieszańce wchodzące 

w skład sekcji topól balsamicznych; są one podzielone na trzy podsekcje: 

Sekcja Topole balsamiczne (Populus Tacamahaca)  

Podsekcja Przedstawiciele 

Amerykańskie 

topole 

balsamiczne  

 

   topola balsamiczna (P. balsamifera, syn. P. tacamahaca, syn. P. candicans, ang. Ontario 

Balsam Poplar), 

   topola kalifornijska (P. trichocarpa, ang. Western Balsam Poplar, Black Cottonwood), 

   topola włochata (P. candicans, ang. Yunnan Poplar) 

   topola wąskolistna (P. angustifolia, ang. Willow-leaved Poplar, Narrowleaf Cottonwood), 

   (P. yunnanensis, ang. Yunnan Poplar) 

Azjatyckie 

topole 

balsamiczne  

 

   topola Simona (inaczej chińska - P. simonii, ang. Simons Poplar), 

   topola Maksymowicza (P. maximowiczii Henry, ang. Maximowicz' Poplar), 

   topola laurolistna (P. laurifolia, ang. Laurel-leaf Poplar), 

   topola koreańska (P. koreana), 

   topola mandżurska (P. cathayana), 

   (P. szechuanica)  

Mieszańce 

wewnątrz- oraz 

międzysekcyjne 

topól 

balsamicznych  

 

      otrzymane w Europie: 

   topola berlińska (P. x berolinensis = P. laurifolia x P. nigra 'Italica'), 

      (P. x berolinensis 'Petrowskyana' - odm. carska), 

      (P. x berolinensis 'Razumovskyana') 

 

      otrzymane w USA: 

   topola 'NE 49', inaczej 'Hybryda 194' (P. x 'Hybrida 194'), 

   topola 'NE 42', inaczej 'Hybryda 275' (P. x 'Hybrida 275'), 

   topola 'NE 44', inaczej 'Hybryda 277' (P. x 'Hybrida 277'), 

   topola 'Androscoggin', 

   topola 'Geneva', 

   topola 'Oxford', 
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Zasięg. Ameryka Północna i Azja (brak naturalnych gatunków europejskich). Największa populacja 

znajduje się w zachodniej Kanadzie. Również większość sztucznie wyhodowanych mieszańców i 

odmian ma pochodzenie północno-amerykańskie lub azjatyckie; tylko niewielka ich część została 

uzyskana w Europie.  Topole balsamiczne mają największy zasięg na północy ze wszystkich 

gatunków topoli. Drzewa wchodzące w skład lasów borealnych i mieszanych, tworzące także czyste 

drzewostany. Porastają najczęściej tereny płaskie, w tym okresowo zalewane, np. brzegi rzek i jezior.  

Zastosowanie: Z uwagi na niewielkie wymagania i niezwykle duże tempo wzrostu, topole 

balsamiczne idealnie nadają się do szybkiego uzyskiwania zadrzewień na terenach miejskich. 

Równocześnie dzięki zwartej i niezbyt szerokiej koronie dobrze sprawdzają się one jako drzewa 

przydrożne. Jako rośliny ozdobne są cenione przede wszystkim z powodu atrakcyjnych liści oraz 

przyjemnego zapachu wydzielanego na wiosnę. Warto również wspomnieć, że w ubiegłych latach 

powstała spora liczba mieszańców stworzonych specjalnie na potrzeby produkcji drewna opałowego. 

Drzewa te są uprawiane na skalę przemysłową na tzw. plantacjach energetycznych i charakteryzują się 

ekstremalnie szybkim wzrostem (wartość rębną osiągają już w wieku 15-25 lat) a także stosunkowo 

dużą wartością kaloryczną drewna.  

Wymagania: rośliny o niewielkich wymaganiach, preferujące gleby wilgotne do podmokłych (w 

przypadku niektórych gatunków nawet tereny okresowo zalewane), światłolubne, w większości 

odporne na niskie temperatury. W surowe zimy może czasem przemarzać t. Simona; gatunek ten 

należy równocześnie do najbardziej odpornych na suszę w ramach grupy - dobrze radzi sobie nawet na 

suchych i piaszczystych glebach. Z kolei hybrydy 'NE-42', 'NE-49' i 'NE-44' najlepiej rosną na glebach 

ciężkich i gliniastych. Są to drzewa krótkowieczne, niezwykle szybko rosnące. W zależności od 

gatunku i odmiany osiągają wiek 100-150(200) lat. Tempo wzrostu może przekraczać 2.5m/rok 

(topola 'NE 42'). 

 

Topole kanadyjskie (Populus xcanadensis) 

Termin topole kanadyjskie (P. x canadensis) stanowi umowne, zbiorcze określenie grupy odmian tzw. 

euroamerykańskich mieszańców powstałych ze skrzyżowania europejskiej topoli czarnej (P. nigra) z 

topolami amerykańskimi. Jako gatunek zbiorowy, topola kanadyjska nie posiada jednolitych i łatwych 

do określenia cech. W większości mamy tu jednak do czynienia z bardzo wysokimi i okazałymi 

drzewami o klasycznym, regularnym pokroju. Od topoli czarnej różnią się one kilkoma szczegółami 

morfologicznymi oraz, co zwykle ma miejsce w przypadku mieszańców, jeszcze szybszym wzrostem.  

Podobnie jak inne topole oraz wierzby, topole kanadyjskie są drzewami dwupiennymi, co oznacza, że 

ich kwiaty męskie i żeńskie występują na oddzielnych osobnikach. Wiele odmian stanowi tu jednak 

sztucznie wyhodowane kultywary, u których występują tylko męskie lub tylko żeńskie klony. 
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Przykładowo znane są jedynie męskie osobniki odmian 'Serotina', 'Robusta' i 'Gelrica', podczas gdy 

np. odmiany 'Marilandica' i 'Grandis' posiadają wyłącznie klony żeńskie. Wraz z innymi topolami, 

topole kanadyjskie należą do jednych z pierwszych drzew kwitnących na wiosnę. Ich zwisające, 

karminowoczerwone (osobniki męskie) lub zielone (osobniki żeńskie) kotki pojawiają się zwykle już 

na przełomie marca i kwietnia, zawsze zdecydowanie przed rozwojem liści. Wkrótce po 

wykształceniu liści, jeszcze w maju lub najpóźniej w czerwcu, u żeńskich osobników następuje 

dojrzewanie owoców. Są nimi małe torebki nasienne, zebrane w podłużne, białe, puszyste owcostany. 

Owcostany te stanowią źródło unoszącego się w powietrzu, doskonale wszystkim znanego puchu 

nasiennego.  

Pierwsze mieszańce wchodzące w skład gatunku zbiorowego topola kanadyjska powstały we Francji 

na początku XVIII w., kiedy to europejska topola czarna zaczęła się krzyżować ze sprowadzonymi z 

topolami Ameryki Północnej amerykańskimi topolami czarnymi. Mieszańce te następnie krzyżowały 

się ze sobą oraz swoimi gatunkami rodzicielskimi tworząc cały szereg niewiele różniących się od 

siebie mieszańców wyższych rzędów. Powstające w ten sposób formy okazały się ekspansywne i w 

dużym stopniu wyparły rodzimą topolę czarną z jej naturalnych stanowisk. Obecnie są one bardzo 

rozpowszechnione w Europie i to zarówno pod względem wielkości populacji, jak i różnorodności 

form (dawniej niektóre z nich traktowano nawet jako odrębne gatunki).  

Ogólne cechy: gruby, walcowaty pień ze wzniesionymi konarami, gałęzie sztywne, u większości 

odman nie zwieszają się, kora jasnoszara do brunatnoszarej, głęboko pionowo spękana, młode pędy 

kanciaste lub żebrowane (zwłaszcza u młodych drzew), nagie lub delikatnie omszone, Liście 

rombowate, trójkątne lub jajowate, z wyraźnym wierzchołkiem (czasem wydłużonym), obustronnie 

zielone i nagie, u nasady posiadają zazwyczaj jeden lub kilka maleńkich gruczołków, na brzegu 

delikatnie karbowane i prześwitujące, osadzone na długim, bocznie spłaszczonym ogonku, młode 

liście u większości odmian czerwonobrązowe, Zwisające, kotkowate kwiatostany zakwitające wczesną 

wiosną (zawsze przed liśćmi). Kotki męskie czerwone, żeńskie – zielonawe, Nasiona wytwarzane w 

olbrzymich ilościach, roznoszone przez wiatr w postaci białego puchu nasiennego, ekstremalnie 

szybki wzrost (do 2,5 m w sezonie), długość życia: 100-200 lat. 

Występowanie: nasadzenia w całej Europie. Drugi obok topoli czarnej gatunek rodzicielski topól 

kanadyjskich – topola deltoidowata (inaczej czarna amerykańska - P. deltoides) występuje w Ameryce 

Północnej. Posiada on kilka podgatunków i odmian, z których najważniejsze są podgatunek północny 

(subsp. monilifera) i podgatunek południowy (subsp. missouriensis). Topola deltoidowata jest jedną z 

największych topól - dorasta ona do 45m wysokości i osiąga ponad 2.5m średnicy pnia. 

Zastosowanie: drzewa stosowane powszechnie do obsadzania dróg oraz jako element zieleni 

miejskiej. Ze względu na małe wymagania i niezwykle duże tempo wzrostu nadają się idealnie do 

szybkiego uzyskiwania zadrzewień na terenach miejskich. Duże rozmiary topoli kanadyjskich dobrze 
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sprawdzają się w oczyszczaniu powietrza i ochronie przed wiatrem i miejskim hałasem. Drzewa 

niektórych odmian (np. 'Robusta') uprawia się na specjalnych "plantacjach energetycznych", gdzie już 

w wieku kilkunastu lub dwudziestu kilku lat są pozyskiwane na opał. 

Przykłady: 

 topola późna (P. x canadensis 'Serotina') 

 topola bujna (P. x canadensis 'Robusta') 

 topola holenderska (P. x canadensis 'Marilandica') 

 topola geldryjska (P. x canadensis 'Gelrica') 

 topola francuska (P. x canadensis 'Grandis' / 'Regenerata') 

 topola 'I-214' (P. x canadensis 'I-214') 

Oprócz wyżej wymienionych istnieje szereg (dziesiątki lub nawet setki) mieszańców powstałych w 

wyniku spontanicznego krzyżowania się, których rozpoznawanie jest niezwykle trudne. 

 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: pień wysoki i prosty, zwykle regularnie walcowaty (bez większych wgłębień i deformacji), 

prawie zawsze pojedynczy, osiąga dużą grubość. Korona średnio szeroka, luźna i prześwitująca, w 

młodości wąskojajowata, potem przez większą część życia okrągławo-jajowata, u starych drzew 

wysoko wysklepiona, najszersza niedaleko wierzchołka, przez co czasami nieco parasolowata. Konary 

proste i regularne, dolne łagodnie, górne stromo wzniesione, u drzew rosnących w zwarciu zaczynają 

się wysoko, u odosobnionych - nisko. Gałązki długie i grube, przy końcach sztywno łukowato wygięte 

ku górze, w górnych partiach korony tworzą na końcach gałęzi gęste wiązki. 

Liście: nieparzystopierzaste, złożone z (7)9-11(15) listków, duże, długości całkowitej 20-30(40) cm. 

Listki wąskoeliptyczne, na końcu długo zaostrzone, długości 4-10cm, o ostro, ale płytko karbowano-

piłkowanym brzegu, jasno- do ciemnozielonych (duża zmienność w zależności od osobnika), nagie (z 

wyjątkiem środkowego nerwu na spodzie), prawie siedzące (z wyjątkiem listka szczytowego mającego 

nieco dłuższy ogonek). Ustawione naprzeciwlegle na długich ogonkach. Jesion wyniosły należy do 

najpóźniej wykształcających liście na wiosnę drzew - rozwijają się one dopiero nieco przed połową 

maja. Jesienią liście nie przebarwiają się - opadają zielone (zwykle już około połowy października) lub 

usychają na drzewie. Późne wytwarzanie liści przez jesiona wyniosłego jest związane z ich dużą 

wrażliwością na niskie temperatury, stanowi więc ono wypracowany przez drzewo w trakcie ewolucji 

sposób obrony przed wiosennymi przymrozkami. 

http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_kanadyjska/serotina.php
http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_kanadyjska/robusta.php
http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_kanadyjska/marilandica.php
http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_kanadyjska/gelrica.php
http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/topola/topola_kanadyjska/grandis.php
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Kora: młodych drzew najpierw oliwkowozielona i gładka, potem popielata do srebrzystoszarej i nadal 

gładka, z wiekiem staje się brunatnoszara do czarniawej i niezbyt głęboko, podłużnie bruzdowana. 

Gęste bruzdy tworzą na pniu i starych konarach charakterystyczny dla jesionów, siatkowaty wzór. 

Pąki: bardzo charakterystyczne - matowoczarne, szczytowy duży i gruby, szerokostożkowaty, często 

czterokanciasty, ostro zakończony, okryty czterema łuskami, dwa boczne (naprzeciwległe) w kątach 

liści zazwyczaj mniejsze, półkuliste lub szerokostożkowate, dwu-łuskowe. 

Owoce: tzw. samary - pojedyncze, języczkowate skrzydlaki zebrane w gęste wiązki. Są tworzone w 

bardzo dużych ilościach. Składają się z jednonasiennego, płaskiego orzeszka opatrzonego 

języczkowatym, wąsko zaostrzonym u podstawy i łagodnie zaokrąglonym przy końcu skrzydełkiem 

długości 2.5-4(5)cm. 

Drewno: drewno twarde i ciężkie, a przy tym elastyczne i giętkie, naturalnie niezbyt trwałe, trudno 

łupliwe, łatwe w obróbce, dobrze się poleruje, źle natomiast barwi i nasyca, jest trudno zapalne. 

Drewno jesiona wyniosłego jest wykorzystywane m.in. w stolarstwie i meblarstwie oraz do wyrobu 

parkietów, do niedawna było też podstawowym materiałem do produkcji nart. 

Występowanie: Europa, Azja Mniejsza. Rośnie przede wszystkim na niżu, rzadziej w górach do 1000 

m.n.p.m. Występuje głównie w lasach łęgowych, rzadziej w innych lasach liściastych i mieszanych. 

Rośnie jako domieszka, najczęściej z olszą i dębem, nie tworzy czystych drzewostanów. 

Wymagania: Gatunek posiadający duże wymagania co do gleby i nasłonecznienia, za to bardzo 

tolerancyjny pod względem temperatury. Jest mrozoodporny, ale równocześnie ze wszystkich 

rodzimych drzew najbardziej wrażliwy na późne wiosenne przymrozki, w czasie których jego młode 

liście niezwykle łatwo przemarzają. rośnie na glebach głębokich, żyznych i bogatych w składniki 

pokarmowe. Wymaga stanowisk wilgotnych lub mokrych (nie znosi jednak stagnujących wód). 

Siewki i bardzo młode drzewa są wybitnie cieniolubne, potem jednak zupełnie zmieniają preferencje i 

jako duże drzewa stają się zdecydowanie światłożądne. Roślina odporna na zanieczyszczenia 

powietrza. 

Zastosowanie: drzewo przede wszystkim użytkowo-ozdobne, sadzone głównie jako przydrożne i 

parkowe, ze względu na duże tempo wzrostu często wykorzystywane do szybkiego uzyskiwania 

zadrzewień terenów zurbanizowanych. 

Dane liczbowe: Drzewo stosunkowo długowieczne, szybko rosnące. Osiąga wiek 200-300(400) lat. 

Wybrane okazy: 



6. PRZEGLĄD GATUNKÓW DRZEW ALEJOWYCH                                                                                                 . 

Plan zachowania zadrzewieo przydrożnych gminy Rewal                                                                                        str. 64 

Najstarszy (i równocześnie najgrubszy) jesion wyniosły w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu rósł w 

miejscowości Motarzyno w gm. Dębica Kaszubska. W chwili przewrócenia się drzewo liczyło ok. 415 

lat. 

Najwyższy w Polsce jesion wyniosły rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego i mierzy 

44.4m wysokości. Jest to równocześnie najwyższe notowane obecnie drzewo liściaste w Polsce. 

Klon zwyczajny (Acer platanoides) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: Pień średniej grubości, generalnie prosty i regularny, choć często skręcony wokół osi przez co 

delikatnie falisty w przekroju, przeważnie dość krótki (nisko rozgałęziony), prawie zawsze 

pojedynczy. Korona szeroka, kulista lub jajowata, gęsto ugałęziona. Konary długie do bardzo długich, 

proste lub lekko łukowato wygięte. 

Liście: pojedyncze, blaszka w ogólnym zarysie okrągława, dłoniasto klapowana, duża: długości 8-

17cm i szerokości 10-20cm, obustronnie zielona i lekko błyszcząca, naga. Klapy w liczbie 5(-7), 

prostokątne w obrysie, na końcu długo zaostrzone, średnio głęboko wcięte, na każdej z nich występuje 

3-5 ostro wyciągniętych zębów, pomiędzy którymi znajdują się łagodnie zaokrąglone zatoki. Liście 

naprzeciwległe na bardzo długich (nawet do 20cm) ogonkach, które po przełamaniu wydzielają 

mleczny sok (dobra cecha rozpoznawcza gatunku). Liście zaczynają się rozwijać w kwietniu, około 2 

tygodnie po zakwitnięciu kwiatów. Jesienią przebarwiają się przybierając całą gamę, żywych odcieni 

koloru głównie żółtego, pomarańczowego i czerwonego. Pod względem intensywności jesiennych 

barw klon zwyczajny należy do najbardziej efektownych drzew w Polsce. 

Pąki: zimą ciemnoczerwone, wiosną przed otwarciem miejscami czerwonawe, a miejscami 

oliwkowozielone, przez pozostały czas brunatnoczerwone, okryte 2-3 parami nagich, jedynie na 

brzegu lekko orzęsionych łusek, wierzchołkowe duże, jajowate, lekko zaostrzone, boczne znacznie 

mniejsze, wąskojajowate, przylegające do pędu. Pąki kwiatowe przed otwarciem znacznie się 

powiększają i przyjmują odwrotnie jajowaty kształt. 

Kwiaty: generalnie obupłciowe (choć często tym samym osobniku występują także kwiaty pręcikowe 

- poligamia), owadopylne i bardzo miododajne, liczne, zebrane kwiatostany w postaci szczytowych, 

wyprostowanych baldachgron. Pojedyncze kwiaty niewielkie - do 1cm średnicy, jaskrawo 

żółtozielone, posiadają podwójny, 5-krotny okwiat oraz osadzone na okrągłym dysku miodnikowym 8 

pręcików i 1 słupek. Płatki korony identyczne z działkami kielicha, o nieowłosionych brzegach.  

Okres kwitnienia: IV-IV/V(V) – krótko przed rozwinięciem się liści. 
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Owoce: podwójne skrzydlaki z dużymi, płaskimi orzeszkami i szerokimi skrzydełkami długości 4-

5cm, ustawionymi pod kątem mocno rozwartym (co najmniej 120°), początkowo jasnozielonymi, po 

dojrzeniu (jasno)brązowymi. Dojrzewają od IX do X. 

Drewno: zwarte, ciężkie i twarde, przy tym bardzo sprężyste, mało kurczliwe, trwałe (choć nieco 

mniej niż u jawora), cenione w przemyśle, używane do produkcji mebli, oklein, podłóg oraz 

instrumentów muzycznych. 

Występowanie: Europa (z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii, Anglii i północnej Skandynawii), Kaukaz, 

Azja Mniejsza. W Polsce pospolity na terenie całego kraju, głównie na nizinach. W USA stanowi 

inwazyjny gatunek obcy. Rośnie przede wszystkim na niżu oraz w niższych partiach gór do 1100 m 

n.p.m. (w wyższych partiach gór zastępuje go jawor). Występuje głównie jako domieszka w lasach 

liściastych i mieszanych, a także w zadrzewieniach śródpolnych. Nie tworzy litych drzewostanów. 

Wymagania: preferuje gleby zasobne i wilgotne, najlepiej zasadowe, unika suchych, jak również zbyt 

mokrych miejsc (np. z zastoiskową wodą), preferuje półcień i wilgotne powietrze, jest mrozoodporny, 

wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia powietrza. 

Zastosowanie: drzewo przede wszystkim ozdobne, sadzone także ze względu na miododajność oraz 

w celu pozyskania cennego drewna.  

Dane liczbowe: Drzewo o średniej długości życia, szybko rosnące. Osiąga wiek 150-200(250) lat. 

Tempo wzrostu 50-100 cm/rok. 

Wybrane okazy: 

Najgrubszy w Polsce klon pospolity rośnie w pobliżu miejscowości Sulęczyno, niedaleko Gdańska, w 

parku należącym do kompleksu hotelowego "Leśny Dwór". Obwód jego pnia wynosi 5.35m (Φ 

1.70m), a wysokość 26m. 

Najwyższy w Polsce (prawdopodobnie również w Europie) klon zwyczajny rośnie w Puszczy 

Białowieskiej i mierzy 37.2m. 

 

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: Jawor jest największym polskim klonem i równocześnie jednym z największych w ramach 

całego rodzaju. Jest to wysokie i okazałe drzewo liściaste o prostym, grubym pniu i szerokiej, wysoko 
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wysklepionej koronie. W wysokich położeniach górskich może wyjątkowo przybierać postać 

krzewiastą. 

Liście: duże (na młodych drzewach do 18 x 26 cm) dłoniasto klapowane, o licznych, grubych 

zaokrąglonych ząbkach, matowe, ciemnozielone. Czasem delikatnie omszone na spodzie. W czasie 

rozwoju pomarańczowobrązowe. Zatoki między klapami, w przeciwieństwie do klony zwyczajnego 

ostro wcięte. Jesienią liście jawora przebarwiają się na jasnożółty kolor. Przebarwienie to jest zwykle 

jaśniejsze i mniej intensywne niż u klona zwyczajnego; nie zawiera także pomarańczowych ani 

czerwonych odcieni 

Kora: w młodości srebrzystoszara i gładka (miejscami z czarnym nalotem przypominającym sadzę), z 

biegiem czasu staje się brązowawa, szara lub szaroczarna i bardzo charakterystycznie, tafelkowato 

spękana na odpadające poletka. 

Kwiaty: obupłciowe lub rozdzielnopłciowe (wówczas rozmieszczone jednopiennie), owadopylne i 

bardzo nektarodajne, zebrane po 20-50 sztuk w zwisające, na szczytach tegorocznych przyrostów 

podłużne wiechy o długości 5-15cm i grubości 2-5cm. Pojedyncze kwiaty drobne (do 1cm średnicy), 

żółtozielone, posiadają bardzo niepozorny, podwójny, 5-krotny okwiat. 

Okres kwitnienia: V, zaraz po rozwinięciu się liści. 

Owoce: podwójne skrzydlaki z bardzo wypukłymi, prawie kulistymi orzeszkami i skrzydełkami 

długości 3-5cm, ustawionymi pod kątem 60-90°. Rozpadają się po dojrzeniu. Okres dojrzewania 

owoców: IX-X. 

Występowanie: Europa (z wyjątkiem Skandynawii i Anglii), Kaukaz, Azja Mniejsza. W Polsce 

przebiega północna granica występowania jawora; jest on pospolity na południu i zachodzie kraju, 

głównie w górach (do 1500 m n.p.m.) i na pogórzu, na pozostałym obszarze naturalnie nie występuje 

(choć jest często sadzony). Uprawiany (w tym również naturalizowany) w wielu rejonach poza 

naturalnym zasięgiem, w tym w Anglii, Skandynawii, a od XVII w. także w Ameryce Północnej. 

Występuje najczęściej jako domieszka w wilgotnych i cienistych górskich lasach liściastych oraz 

mieszanych, na brzegach górskich potoków, w zadrzewieniach śródpolnych itp. Po buku i jodle 

stanowi 3. najważniejszy składnik lasów regla dolnego w Sudetach i Karpatach. Na nizinach bardzo 

rzadki (z wyjątkiem sztucznych nasadzeń). 

Wymagania: Tereny o chłodnym i wilgotnym klimacie, gleby zasobne, średnie do głębokich (w tym 

także kamieniste), w młodości dobrze znosi półcień, jako dorosłe drzewo jest światłolubny, odporny 

na szkodniki i zanieczyszczenia środowiska. 

Zastosowanie: ważne drzewo leśne, występujące zarówno naturalnie jak i w uprawach leśnych, 

sadzone też jako użytkowe (drewno) i ozdobne (np. alejowe). 
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Dane liczbowe: drzewo stosunkowo długowieczne, dość szybko rosnące. Osiąga wiek 250-350(500) 

lat. Tempo wzrostu 50-100cm/rok. Wysokość 25-30(35)m. Średnica pnia 1-1.5(2)m. 

Wybrane okazy: 

Najgrubszy w Polsce klon jawor rośnie na terenie dawnego parku w pobliżu miejscowości Stare 

Osieczno w gm. Krzyż, w woj. wielkopolskim. Obwód pnia tego drzewa wynosi 6.21 m, a wysokość 

25 m. 

 

Brzoza brodawkowata (Betula pendula, syn. B. verrucosa) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: drzewo o smukłej i zwiewnej sylwetce. Korona jest silnie rozwinięta, u starszych drzew 

rzadka, z długimi, cienkimi i zwisającymi z konarów gałązkami. 

Liście: u nasady zwykle klinowate, nierówno podwójnie piłkowane. Młode liście są lepkie i słabo 

owłosione, szybko stają się całkiem nagie. Ogonek liściowy jest nagi i ma do 3 cm długości 

Kora: bardzo charakterystyczna, u młodych drzew jest pomarańczowoczerwona, lecz z czasem staje 

się biała, a u starszych drzew czarna u nasady. Łuszczy się okrężnie. 

Pąki: nagie, lepkie, u nasady rozszerzone, na wierzchołku zaostrzone 

Kwiaty: zebrane w kwiatostany zwane kotkami 

Okres kwitnienia: IV 

Owoce: podłużnie eliptyczne orzeszki ze skrzydełkami 2-3 razy szerszymi od orzeszków. Łuski 

owocowe są trójklapowe. Klapki boczne, dłuższe od środkowej, są odgięte w dół. 

Drewno: białe z żółtym lub lekko różowawym odcieniem, bez twardzieli, trudno łupliwe, 

średniotwarde. Robi się z niego meble, sklejkę i drobne przedmioty. Jest przetwarzane podczas suchej 

destylacji na węgiel, kwas octowy, alkohol metylowy i smołę 

Występowanie: chłodniejsze rejony Azji i Europy oraz w Afryki Północnej (Maroko), rozprzestrzenia 

się też w innych rejonach i jest uprawiana w wielu krajach świata. W Polsce jest pospolita na całym 

niżu i w niższych położeniach górskich.  

Wymagania: Jest gatunkiem o małych wymaganiach siedliskowych, drzewo odporne na suszę i 

zanieczyszczenia powietrza, występuje często na suchych, piaszczystych terenach, na nieużytkach, w 
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lasach liściastych, borach mieszanych i sosnowych, w zaroślach i na zrębach, wzdłuż szlaków 

kolejowych 

Zastosowanie: sadzona jako drzewo ozdobne w miastach ogrodach, wzdłuż dróg. Ma ponadto 

właściwości lecznicze 

Dane liczbowe: osiąga do 30 m wysokości, jest drzewem krótkowiecznym, żyjącym niewiele ponad 

100 lat, rośnie szybko. 

 

Wybrane okazy: 

Najgrubszy okaz brzozy (na terenie Lasów Państwowych) rośnie w Solnie, ma 295 cm obwodu i 26 

metrów wysokości, 

Osobliwą formą brzozy brodawkowatej jest brzoza płomienna (płomienista), której wysuszone konary 

mają kolor jasnoróżowy, podobny do płomieni. W Polsce występuje na dwóch stanowiskach: w 

Wolińskim Parku Narodowym oraz w okolicach Stargardu Szczecińskiego. 

 

Topola biała (Populus alba) 

Status gatunku: gatunek rodzimy 

Pokrój: bardzo wysokie i niezwykle okazałe drzewo liściaste o klasycznym pokroju. Posiada bardzo 

gruby, przeważnie nisko rozgałęziony pień i wysoko wysklepioną koronę wspartą na potężnych, 

stromo wzniesionych konarach. Swoją wysokością i atletyczną sylwetką topola biała prawie zawsze 

zdecydowanie dominuje nad otaczającymi drzewami innych gatunków. 

Liście: pojedyncze, kształt i wielkość blaszki zmienne, dodatkowo liście na długopędach wyraźnie 

inne niż krótkopędowe. Liście długopędowe dosyć duże – długości 6-10cm (na silnych pędach 

odroślowych mogą one osiągać znacznie większe rozmiary - nawet ponad 15cm), w obrysie trójkątne 

do jajowatych z 3-5 głębokimi, ostro wykrojonymi klapami, na brzegu nieregularnie, grubo i tępo 

ząbkowane, wraz z ogonkami przez cały okres wegetacji pokryte od spodu śnieżnobiałym, bardzo 

gęstym, nieco gumowatym w dotyku kutnerem (młode liście, podobnie jak pąki i młode pędy, przez 

pewien czas także z góry pokryte takim kutnerem). Liście na krótkopędach nieco mniejsze i bardziej 

wydłużone, eliptyczne lub jajowate, bezklapowe, na brzegu falisto, tępo ząbkowane, od spodu pokryte 

szarym, krótkim i rzadkim owłosieniem, które inaczej niż w przypadku liści długopędowych szybko 

zanika (liście łysieją). Blaszka liści zarówno długo- jak i krótkopędowych z góry błyszcząco 

ciemnozielona. Ustawione skrętolegle na dość długich, 3-5cm ogonkach, które w przypadku liści 
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długopędowych są trwale pokryte śnieżnobiałym kutnerem. Liście rozwijają się w drugiej połowie 

kwietnia (po przekwitnięciu kwiatów). Jesienią przebarwiają się na kolory od żółtego do 

pomarańczowoczerwonego (zwykle najpierw zaczynają się przebarwiać liście krótkopędowe). Są 

jednymi z później opadających wśród topól. 

Kora: unikalna i niezwykle efektowna kora topoli białej stanowi jej podstawowy znak rozpoznawczy, 

a zarazem jeden z głównych atutów dekoracyjnych. na dole pnia i u nasady starych konarów 

(jasno)szara (czasami z białozielonkawym nalotem) i głęboko spękana), jednak od pewnej wysokości 

staje się coraz jaśniejsza i bardziej gładka, aż w końcu przyjmuje, srebrzystobiały lub kredowobiały 

kolor. 

Pąki: liściowe jajowate lub stożkowate, wydłużone i stosunkowo wąskie, szpiczaste, jasnobrązowe do 

brązowych, o wielu ciemno obrzeżonych i zaokrąglonych łuskach, początkowo pokryte białym, 

gęstym filcem, boczne nieco mniejsze niż wierzchołkowe, lekko odstające lub luźno przylegające od 

pędu. Pąki kwiatowe dużo szersze i masywniejsze od liściowych, szerokojajowate do prawie 

kulistych, na szczycie zaostrzone, przypominają kształtem kroplę wody 

Młode pędy:  topoli białej, podobnie jak jej pąki, są początkowo pokryte gęstym, białym filcem, który 

stopniowo zanika. 

Kwiaty: Rozdzielnopłciowe, rozmieszczone dwupiennie, wiatropylne, zebrane w zwisające, 

kotkowate kwiatostany. Kotki męskie walcowate, grube, długości 4-8cm, początkowo 

ciemnoczerwone, później blednące – żółtawobrązowawe. Pojedyncze kwiaty męskie bardzo drobne i 

niepozorne, bez okwiatu, posiadają 5-kilkunastu czerwonych pylników. Kotki żeńskie krótsze i 

bardziej wysmukłe niż męskie, długości 3-4cm (w trakcie owocowania wydłużają się do ok. 10cm) 

jasno(żółto)zielone. Pojedyncze kwiaty żeńskie także bardzo drobne i pozbawione okwiatu, posiadają 

jeden słupek z dwoma dwudzielnymi, żółtawozielonymi znamionami 

Okres kwitnienia: III-IV, przed rozwojem liści 

Owoce: drobne, suche, wielonasienne torebki otwierające się (pękające) dwiema lub więcej klapkami. 

Są zebrane w puszyste, białe, kotkowate owocostany przypominające watę. Nasiona z pęczkami 

gęstych włosków tworzą roznoszony przez wiatr puch nasienny. 

Drewno: Miękkie i nietrwałe drewno topoli białej posiada wąski, żółtawobiały biel 

oraz szeroką, żółtobrązową twardziel. 

Występowanie: Europa z wyjątkiem północnej, Azja Mniejsza, zachodnia Azja (w tym zachodnia 

Syberia), północna Afryka. W Polsce, gdzie drzewo występuje na całym obszarze, przebiega jego 

północna granica zasięgu. Biotop. Niż, piętro pogórza. Wraz z topolą czarną i wierzbami tworzy lasy 

łęgowe dużych dolin rzecznych - tzw. łęgi wierzbowo-topolowe, jest też składnikiem łęgów wiązowo-
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jesionowych. Rośnie najczęściej na skrajach lasów oraz w zaroślach wzdłuż rzek i potoków. Drzewo 

coraz rzadsze na stanowiskach naturalnych. 

Wymagania: gatunek pionierski o niewielkich wymaganiach. Preferuje podłoża żwirowe lub 

piaszczyste. Jak wszystkie topole lubi wilgoć, choć jest pod tym względem jednym z najmniej 

wymagających gatunków w ramach rodzaju - najlepiej rośnie na glebach umiarkowanie wilgotnych, a 

radzi sobie nawet na dość suchych stanowiskach. Roślina zdecydowanie światłolubna. 

Zastosowanie: dzięki bardzo oryginalnej korze i efektownym liściom, topola biała jest cenionym 

drzewem ozdobnym. Jest ona często sadzona w parkach oraz stosowana jako element zieleni miejskiej 

(w tym jako drzewo przydrożne - jej owłosione liście dobrze wyłapują kurz); z powodu dużych 

rozmiarów rzadziej natomiast sadzi się ją w ogrodach.  

Dane liczbowe:. drzewo o średniej długości życia, niezwykle szybko rosnące. Topola biała jest 

najbardziej długowieczną topolą, osiąga wiek 150-250 (300-400) lat. Tempo wzrostu wynosi 2-

2.5m/rok. 

Wybrane okazy: 

Topola w Lesznie. Najgrubsza i równocześnie najstarsza topola w Polsce (prawdopodobnie także w 

Europie) rosła do 2012 roku w parku Karpinek w Lesznie koło Warszawy. Jak błędnie głosił napis 

umieszczony na przybitej do drzewa tabliczce, miało to być najgrubsze krajowe drzewo pod 

względem obwodu pnia mierzonego tuż przy ziemi, wynoszącego 14m (Φ 4.46m) 

Topola w Glinkach. To ogromne drzewo rośnie w pobliżu nasypu kolejowego we wsi Glinki, 

niedaleko miejscowości Góra Kalwaria w woj. mazowieckim. Obwód jego pojedynczego, dosyć 

regularnie walcowatego pnia wynosi 8.33m (Φ 2.65m), co daje topoli z Glinek jedno z czołowych 

miejsc na liście najgrubszych topól w Polsce. Wysokość drzewa wynosi 37m. 

 

Topola włoska (Populus nigra 'Italica')  

Status gatunku: odmiana hodowlana gatunku rodzimego 

Pochodzenie: Drzewo zostało wyhodowane w Lombardii we Włoszech (stąd nazwa) na przełomie 

XVII i XVIII w. Od około 1750 r. jest sadzone w całej Europie; do Polski przywędrowało 

prawdopodobnie z Francji lub Niemiec w drugiej połowie XVIII w. Spotyka się prawie wyłącznie 

męskie osobniki topoli włoskiej; dużo rzadziej występujące żeńskie drzewa o zbliżonym pokroju i 

podobnych liściach są prawdopodobnie albo mutantami, albo mieszańcami topoli włoskiej z rodzimą 
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topolą czarną lub pochodzącą z Azji i nieodpowiednią dla naszego klimatu P. usbekistanica 

'Afghanica' (syn. P. thevestina Dode). 

Pokrój: bardzo wysoka i niezwykle wysmukła, kolumnowo-wrzecionowata sylwetka topoli włoskiej 

stanowi jej największą ozdobę a zarazem niezawodny znak rozpoznawczy. Dzięki 

charakterystycznemu pokrojowi drzewa tego nie sposób po prostu pomylić z żadnym innym drzewem; 

co więcej, można je bez trudu identyfikować nawet z bardzo dużych odległości. 

Liście: jesienią .liście przebarwiają się w dość specyficzny sposób – najczęściej zielony kolor 

nierównomiernie blaknie przechodząc w żółtawobrązowy, potem liście brązowieją i wysychając 

częściowo już na drzewie w końcu opadają. Liście przebarwiające się na bardziej wyrazisty kolor 

tworzą się głównie na długopędach młodych drzew; u starszych osobników są one nieliczne i z daleka 

niewidoczne, dlatego drzewa te jako całość robią jesienią wrażenie szarożółtozielonych, potem 

szarożółtobrązowych. Opadanie liści jest dość późne. Trwa ono zwykle przez cały październik i część 

listopada, choć okres ten jest bardzo zmienny w ramach populacji (niektóre drzewa całkowicie tracą 

liście już pod koniec października, inne potrafią być zielone nawet w drugiej dekadzie listopada). 

Kora: Szara do ciemno(brunatno)szarej (rzadziej szaroczarna), stosunkowo płytko spękana, sprawia 

wrażenie mocno chropowatej. Spękania tworzą rysunek przeplatających się podłużnych bruzd, są one 

jednak znacznie płytsze niż u topoli czarnej. Wnętrza spękań mają jasnoszary lub białawy kolor. Od 

pewnej wysokości kora stopniowo staje się jaśniejsza - srebrzystopopielata - i coraz bardziej gładka. 

Następuje tam pewnego rodzaju inwersja ubarwienia - teraz to elementy pomiędzy spękaniami są 

jasne, spękania zaś mają wewnątrz szaroczarny kolor. 

Kwiaty: Znany jest jedynie klon męski topoli włoskiej; drzewo jest więc rozmnażane wyłącznie 

wegetatywnie. Kwiaty zebrane w zwisające, kotkowate kwiatostany. Kotki walcowate, grube, długości 

7-10cm, karminowoczerwone do ciemnoczerwonych. 

Owoce: drzewo nie posiada żeńskiej formy, nie tworzy więc owoców. 

Drewno: jasne, beztwardzielowe, delikatnie słojowane. Zawiera bardzo dużo wody, jest miękkie i 

kruche, szybko ulega rozkładowi, nie przedstawia większej wartości w przemyśle meblowym czy 

budownictwie. 

Występowanie: Nasadzenia w całej Europie (z wyj. północnej).  

Wymagania: posiada niewielkie wymagania, preferuje gleby wilgotne do mokrych, jest ciepło- i 

światłolubna, poza tym odporna na zanieczyszczenia powietrza, wrażliwa jednak na zasolenie gleby 

Zastosowanie: Bardzo popularne miejskie drzewo ozdobne, sadzone głównie wzdłuż dróg i alei, ale 

także w parkach i na osiedlach. Najczęściej sadzi się ją w szpalerach (jednorzędowe nasadzenie 
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drzew) tworzących tzw. "zielone parawany"; rosnąca pojedynczo lub w niewielkich grupach stanowi 

natomiast wspaniały akcent wysokościowy. Częste wysadzanie topoli włoskiej na gęsto zaludnionych 

terenach (zwłaszcza w dużych miastach) wynika z jej szybkiego wzrostu, dużej wysokości, ale przede 

wszystkim wąskiego i zwartego pokroju. 

Dane liczbowe: Drzewo bardzo krótkowieczne, bardzo szybko rosnące. Dożywa zaledwie 60-80(100) 

lat. Maksymalne tempo wzrostu 1.5-2m/rok osiąga w wieku kilkunastu lat; około 30. roku życia 

wzrost na wysokość zazwyczaj ustaje.  
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