
DRZEWA I KRZEWY 
uroczyska Polichty



Uroczysko Polichty leży na Pogórzu Karpackim na tere-
nie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Jego 
„sercem” jest użytek ekologiczny „Polichty” oraz funkcjonują-
cy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Miejsce to jest odwiedzane 
przez liczne grupy młodzieży szkolnej, studentów, turystów, 
wędrowców, a także okolicznych mieszkańców. Flora i fauna 
obfituje w rzadkie, chronione, jak też pospolite, lecz niejedno-
krotnie bardzo interesujące gatunki. Wędrując wyznaczonymi 
ścieżkami po lasach, polanach, czy zatrzymując się nad sta-
wem, wiele osób przygląda się z zaciekawieniem zwierzętom, 
roślinom i  grzybom i  z  trudem próbuje sobie przypomnieć 
choćby ich nazwę. Mamy nadzieję, że niniejsza seria pomoże 
wszystkim amatorom przyrody i miłośnikom Policht jeszcze 
lepiej zapoznać się, przynajmniej z częścią gatunków składa-
jących się na tutejszą bioróżnorodność.

W  tej części prezentujemy Państwu wybrane drzewa 
i krzewy występujące w okolicach Policht. Ekosystemy leśne 
tych terenów są bogate w pospolite, lasotwórcze gatunki, jak 
też rzadkie, chronione. Wnikliwa obserwacja każdego z nich, 
zwrócenie uwagi na to, jak zmieniają się w czasie, z pewnością 
urozmaici każdy, nawet „zwykły” spacer po lesie.

Pamiętajmy, że przemierzając las należy przestrzegać ele-
mentarnych zasad dotyczących zachowania się na łonie na-
tury.

ROŚLINY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE GATUNKOWEJ
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Owoce bzu koralowego. Fot. MK

Bez koralowy. Fot. PŁW

BEZ KORALOWY (Sambucus racemosa)

Pospolity gatunek, wy-
stępujący w  górach oraz na 
pogórzu. Jest to duży krzew 
(wysokości do 2 m) lub ni-
skie, dochodzące do kilku 
metrów wysokości drzewo 
z  powykrzywianym pniem. 
Kora młodych drzew jest 
jasnobrunatna, pokryta 
drobnymi przetchlinkami, 
z  czasem coraz ciemniejsza. 
Liście bzu złożone są najczę-
ściej z pięciu (niekiedy 3 lub 
7) wydłużonych, ostro piłko-
wanych krótkoogonkowych 
listków. Drobne, żółtawe, 
pachnące kwiaty zebrane są 
w  okazałe wiechy skierowa-
ne ku górze. Bez koralowy 
kwitnie zwykle w  kwietniu. 
Jego owoce – koralowe ja-
gody, dojrzewają od czerwca 
do sierpnia.

CZY WIESZ, ŻE: Według wierzeń, jeżeli krzak bzu powtórnie zakwitł jesienią 
oznaczało to, że umrze ktoś młody i lubiany, gdy natomiast usechł lub zmar-

niał wiosną, wróżył suszę. 
Roztarte liście bzu koralowego intensywnie pachną. Pestki owocu bzu kora-

lowego zawierają glikozydy cyjanogenne – są trujące dla ludzi. 
Bez czarny i bez koralowy trudno jest rozróżnić jeśli nie mają kwiatów czy 
owoców. Jednak gdy złamie się gałązkę widać biały rdzeń – u bzu czarnego, 

a brązowy – u koralowego.
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WAWRZYNEK WILCZEŁYKO  
(Daphne mezereum)

To jeden z  naszych 
najmniejszych krzewów, 
jest słabo rozgałęziony 
i rzadko osiąga wysokość 
do 1 m. Liście wawrzyn-
ka są długie i  wąskie, 
z  wierzchu ciemnozielo-
ne, od spodu jaśniejsze. 
Zebrane są w górnej czę-
ści gałązek, po roztarciu 
nieprzyjemnie pachną. 
Kwiaty rozwijają się już 
nawet w  marcu, kilka 
tygodni przed rozwojem 
liści, są ciemnoróżowe, 
niekiedy białe, o  in-
tensywnej, odurzającej 
woni. Krzewy o kwiatach 
różowych tworzą czer-
wone owoce. Jest silnie 
trujący, lecz zatrucia są 
rzadko notowane, gdyż 
natychmiast po włożeniu 
części rośliny do ust od-
czuwa się drapiące pie-
czenie.

Kwiaty wawrzynka pachną bardzo intensywnie. Fot. JS

Owoc wawrzynka. Fot. PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Część nazwy „łyko” nawiązuje do włóknistego łyka, które 
dawniej stosowano do wyrobu sznurów.

OCHRONA CZĘŚCIOWA
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JARZĄB POSPOLITY syn. JARZĘBINA  
(Sorbus aucuparia)

Delikatnie zbudowane drzewo lub krzew o dość cienkim pniu, z gład-
ką, jasną korą, dorastające do 20 m. Młode pędy od strony nasłonecznio-
nej są szaro-czarne, od strony ocienionej  rdzawe i gęsto owłosione. Liście 
jarzębiny są złożone z  9-15 listków, pojedynczo piłkowanych, u  nasady 
całobrzegich. Rozwijają się wczesną wiosną, a jesienią przybierają barwę 
pomarańczowo-brązową. Białe kwiaty zebrane w gęste, szczytowe balda-
chogrona wydzielają nieprzyjemny zapach. Kuliste, czerwone lub poma-
rańczowe owoce jarzębiny są mięsiste, zwykle z 2-10 pestkami. Są cennym 
pokarmem dla ptaków i ssaków leśnych.

Owoce jarzębiny. Fot.  arch. ZPKWM

CZY WIESZ, ŻE: Nieco cierpkie w smaku owoce jarzębiny są używane do 
wyrobu dżemów, soków oraz nalewek. Zawierają dużo witaminy C. Według 
starych celtyckich wierzeń odpowiednio przygotowane owoce jarzębiny 

mają wartość 9 posiłków. 
CIEKAWOSTKA: Dawniej uważano jarzębinę za drzewo magiczne, z gałą-
zek robiono magiczne różdżki, a  jedzenie przechowywane w  naczyniach 

zrobionych z jej drewna rzekomo nigdy się nie psuło.
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KŁOKOCZKA POŁUDNIOWA  
(Staphylea pinnata)

Występuje w  południo-
wo-wschodniej części kraju, 
w  przerzedzonych lasach i  za-
roślach. Jest to średni lub duży 
krzew dorastający do wysokości 
2-5 m. Kora na młodych łody-
gach jest zielonkawa i  chropo-
wata, na starszych – brunatnieje 
i nabiera połysku. Liście długo-
ści do 9 cm są długoogonkowe 
i pierzastozłożone, stąd też drugi 
człon łacińskiej nazwy – pinnata 
– pierzasty. Od maja do czerw-
ca na krzewie pojawiają się bia-
łe kwiaty wielkości ok. 1,5 cm, 
z  zewnątrz czerwone, zebrane 
w  zwisające grona długości 
15-20 cm (nazwa rodzajowa to 
staphylea – winne grono). Owoc 
to rozdęta, bladozielona torebka 
z  2-3 błyszczącymi, brązowymi 
nasionami w  środku, na jesień 
przybierająca barwę brunatną, 
żółtą lub pomarańczową. Na-
siona są twarde, o  średnicy do 
1 cm. Wydają one na wietrze 
specyficzny dźwięk „kłokotania”.

Kwiaty kłokoczki południowej. Fot. MK

Owoce kłokoczki południowej. Fot. MK

CZY WIESZ, ŻE: Dawniej z nasion kłokoczki południowej wyrabiano 
różańce.
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LESZCZYNA POSPOLITA  
(Corylus avellana)

To pospolity leśny krzew, rzadziej 
drzewo. Dorasta do 5 metrów wysoko-
ści. Liście opadające na zimę, pojedyn-
cze, przypominają kształtem serce, a ich 
brzegi są powycinane w  drobniutkie 
i  ostre ząbki. Kwiaty męskie zebrane 
w  walcowate, zwisające, żółte kotki, 
kwitną w marcu lub w kwietniu, przed 
rozwinięciem się liści. Skupiska kwiatów 
żeńskich to malutkie pączki, z czerwo-
nymi pędzelkami. Owocem jest orzech 
otoczony zrośniętą, miseczkowatą okry-
wą o postrzępionym brzegu – zwany po-
tocznie orzechem laskowym. Nasiona, 
schowane w  twardej, brązowej łupinie, 
są bardzo smaczne, dojrzewają od sierp-
nia do października. „Kotki” leszczyny. Fot.  arch. ZPKWM

CZY WIESZ, ŻE: Leszczyna i jej orzechy znane były od wieków. Już w staro-
żytnej Grecji i Rzymie uprawiano leszczynę jako krzew owocowy.

Orzech laskowy. Fot.  arch. ZPKWM

Kwiaty męskie leszczyny zaczynają roz-
wijać sie jeszcze zimą, nawet podczas 

panujących mrozów. Fot. PŁW
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BRZOZA BRODAWKOWATA  
(Betula pendula)

Drzewo dorasta do 25 m. Kora jest naj-
pierw ciemnobrunatna, a po ok. 6 latach cał-
kiem biała, wskutek zwiększania się w  niej 
ilości substancji żywicopodobnej zwanej 
betuliną (od łacińskiej nazwy tego drzewa). 
Dzięki betulinie drewno brzozy pali się ła-
two nawet tuż po ścięciu. Pędy pokryte są 
małymi, białymi brodawkami, widocznymi 
zwłaszcza w  słońcu. Gałązki zwisają na naj-
dorodniejszych okazach drzew upodabniając 
je do fontanny (stąd czasami używana jest 
nazwa: brzoza płacząca). Liście na długich 
ogonkach są wyraźnie trójkątne, podwójnie 
ząbkowane, rozwijają się w  drugiej połowie 
kwietnia, jednocześnie z kwitnieniem. Kwia-
ty zebrane w wałeczkowate, zwisające kotki, 
kwitną od marca do maja. Owocem jest drob-
ny, oskrzydlony orzeszek o średnicy 2-3 mm. 
Owocostany rozsypują się po dojrzeniu. 

Brzoza jest rośliną leczniczą – z  liści 
i pąków sporządza się leki o działaniu mo-
czopędnym i  przeciwzapalnym. Sok brzo-
zowy zwany oskołą, pozyskiwany wiosną 
z otworów wywierconych w pniu ma działa-
nie wzmacniające organizm oraz rozjaśnia-
jące piegi.

Charakterystyczna biała 
kora. Fot. PŁW

Liście brzozy. Fot. PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Z  brzozą współżyją dwa bardzo cenione jadalne gatun-
ki grzybów: koźlarz babka (Leccinum scabrum) i  koźlarz rudy (Leccinum  

testaceo-scabrum).
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Brzoza. Fot. PŁW
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BUK POSPOLITY (Fagus sylvatica)
Gatunek typowy dla zbiorowisk górskich 

i  podgórskich. Drzewo o  gładkiej, cienkiej, 
popielato-szarej korze, o wysokości do 30 m. 
Korona buka jest gęsta i  szeroka. Liście są 
jajowate lub eliptyczne, z  ciemnozieloną 
i  silnie błyszczącą blaszką, o  gładkich i  po-
krytych włoskami brzegach. Jest to drzewo 
wiatropylne. 

Brunatno-czerwone kwiaty męskie zwi-
sają na długich szypułkach, żeńskie – zebrane 
po dwa, otoczone są srebrzystą czterolistkową 
okrywą. Po zapyleniu z kwiatów rozwijają się 
owoce – trójkanciaste, jadalne orzeszki zwane 
bukwią. Są one ważnym elementem funkcjo-
nowania ekosystemu leśnego, stanowiąc źró-
dło pokarmu dla dzików, niektórych ptaków 
i leśnych gryzoni. Dwa takie orzeszki otoczo-
ne są zdrewniałą torebką, pokrytą wyrostka-
mi, początkowo filcowatą, a później kolczastą. 
Dojrzewają wczesną jesienią. Na początku 
października okrywa otwiera się czterema 
klapami i uwalnia nasiona. 

Bukiew zawiera sporą ilość tłuszczu, który 
można wycisnąć uzyskując olej spożywczy.

Buczyna. Fot. IB

Drewno bukowe. Fot. PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Właściwości rezonansowe buka dostrzeżono już w Cesar-
stwie Rzymskim. Jak mówi legenda, ogłoszono konkurs na wykonanie ro-
gów bojowych, które mogłyby daleko ponieść wiadomość o zwycięstwach 
i bohaterstwie legionistów. Okazało się, że najlepsze instrumenty powstały 
z drewna bukowego. Właściwości te były tak cenione, że Rzymianie od tej 
pory nie tylko rogi bojowe, ale i inne instrumenty dęte ochrzcili „fagotami”, 

od łacińskiej nazwy drzewa, z którego je wykonano.
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Buki wczesną wiosną. Fot. PŁW

Owoc buka – bukiew. Fot. PŁW

Liście buka. Fot. PŁW

Korona buka jesienią. Fot. PŁW

Siewka buka. Fot. MK
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DĄB CZERWONY (Quercus rubra)
Jest gatunkiem introdukowanym – czyli 

sztucznie wprowadzonym. Ok. XIX w. zo-
stał sprowadzony przez leśników do Europy 
z  Ameryki Północnej jako gatunek pielęgna-
cyjny i  ochronny. Jest drzewem o  wysokości 
do 25 m i  szerokiej, bogato rozgałęzionej ko-
ronie. Kora młodych drzew jest gładka, szara, 
na starszych okazach bruzdowana lub płytko 
spękana. Liście duże, długości do 25 cm i sze-
rokości 15 cm, u  podstawy szerokoklinowate, 
są ostro i głęboko powycinane. Nerwy i ogonek 
liścia są żółtawe. Jesienią liście zmieniają kolor 
na jaskrawoczerwony i  pomarańczowy, a  po 
opadnięciu powoli ulegają rozkładowi, utrud-
niając wegetację roślinom runa leśnego. Kwiaty 
męskie dębu czerwonego są zebrane w  kotki, 
a  żeńskie wyrastają pojedynczo. Po zapyleniu 
z kwiatów żeńskich rozwijają się owoce - duże, 
pękate żołędzie o średnicy do 3 cm, osadzone 
w płytkiej, talerzykowatej miseczce.

Dąb czerwony jesienią. 
Fot. PŁW

Liście dębu czerwonego 
latem… Fot. PŁW

… i jesienią. Fot. MK Kiełkujący żołądź dębu czerwonego. Fot. PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Na polskich monetach motywem rewersów  
są liście dębu czerwonego.
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DĄB SZYPUŁKOWY (Quercus robur)
Jest drzewem długowiecznym o  majesta-

tycznej budowie – dorasta do 40 m. Pień roz-
gałęzia się na grube, boczne konary, tworząc 
szeroką, rozłożystą koronę. Liście z 3-6 parami 
zaokrąglonych klap mają długość do 15 cm. 
Ogonek liściowy ma długość do 1 cm, czasem 
jest prawie zupełnie niewidoczny i  ukryty. 
Owocem jest orzeszek, potocznie nazywany 
żołędziem, długości do 4 cm, osadzony w pła-
skiej miseczce na długiej szypułce – stąd nazwa 
„dąb szypułkowy”. Miseczka owocowa obejmu-
je orzech w około 1/3 wysokości. Charaktery-
styczne zielone prążki widoczne na świeżych 
żołędziach, na dojrzałych i  suchych widoczne 
są ponownie dopiero po namoczeniu. Żołędzie 
stanowią ważny składnik pokarmowy wielu 
zwierząt leśnych, zarówno ssaków, jak i ptaków.

Liście dębu. Fot. PŁW

Kora dębu. Fot. DZ

Pokrój dębu. Fot. PBGalasy na liściach dębu. Fot. MK

CZY WIESZ, ŻE: Żołędzie po wysuszeniu, zmieleniu i odpowiednim przygo-
towaniu używane są jako substytut kawy tzw. żołędziówka.

CIEKAWOSTKA: Dąb szypułkowy po kilkusetletnim moczeniu w wodzie na 
skutek reakcji garbników zawartych w drewnie z solami żelaza czernieje, za-
chowując swoje właściwości mechaniczne. Nazywany jest „polskim hebanem”.
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KLON JAWOR (Acer pseudoplatanus)
Gatunek typowy dla lasów górskich (re-

giel dolny) oraz pogórza, dorasta do 40 m 
wysokości. Prosty pień tego drzewa pokrywa 
szara kora, początkowo gładka, potem cha-
rakterystycznie łuszcząca się płatami. Liście 
są duże, gładkie i długoogonkowe, z głęboko 
wyciętymi klapami, na brzegach są nieregu-
larnie i grubo piłkowane. Jesienią liście zmie-
niają barwę na jaskrawożółtą lub czerwoną. 
Kwiaty są zebrane w długie, zwisające, żółta-
wo-zielone kwiatostany. Po zapyleniu rozwi-
jają się z nich owoce – oskrzydlone, wypukłe 
orzeszki, dojrzewające od września. 

Czarne plamy z  żółtymi obwódkami 
występujące często na liściach klonu są po-
wodowane przez zakażenie grzybem – łusz-
czeńcem klonowym (Rhytisma acerinum). 
Rozwija się on jedynie w  siedliskach o  ni-
skim stężeniu zanieczyszczeń powietrza.

Klon jawor. Fot. PŁW

Klon jawor – plamy są spowo-
dowane infekcją grzybiczą. 

Fot.  PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Skrzydlate owocostany działają jak śmigła helikoptera – 
strącane przez wiatr, początkowo swobodnie opadają, a potem zaczynają 
się kręcić w kółko, co wyraźnie spowalnia ich opadanie. Połowa wszystkich 

owoców kręci się w prawo, a połowa – w lewo.

Owoce jaworu. Fot. PŁWKlon jawor. Fot. PŁW
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LIPA DROBNOLISTNA (Tilia cordata)
Występujące w całym kraju drze-

wo o  szerokiej, najczęściej kulistej 
koronie, dorasta do wysokości 30 m. 
Kora pokrywająca młode drzewa jest 
gładka i  ma szary kolor, z  czasem 
grubieje. Liście są pojedyncze, ogon-
kowe, mają sercowaty kształt i ostro 
zakończony wierzchołek. Jesienią 
przybierają barwę intensywnie żółtą. 
Osiedlające się na jej liściach mszyce 
produkują słodką ciecz – spadź, ska-
pującą z drzew w czasie lata. Żółte lub 
białe, silnie pachnące kwiaty, tworzą 
baldachimy zawieszone na długiej 
szypułce, kwitną w  lipcu i  w  sierp-
niu. Intensywny, słodki zapach wabi 
masowo owady zapylające, a  długa 
obecność nektaru sprawia, że drzewo 
to jest cenne dla pszczół, w związku 
z  tym lipa jest znanym i  wartościo-
wym drzewem miododajnym. Kwia-
tostany lipy z  podsadką i  szypułką 
stanowią cenny surowiec zielarski. 
Owocem jest 1-3 nasienny kulisty, 
owłosiony orzeszek o gładkiej lub że-
browanej powierzchni. Kwiat lipy.  

Fot. arch. ZPKWMKora lipy.  Fot. DZ

Lipa drobnolistna – pomnik przyrody.  
Pokrój drzewa zimą. Fot. PB

CZY WIESZ, ŻE: Drewno lipowe jest miękkie i łatwe w obróbce, nadaje się 
szczególnie do prac snycerskich i rzeźbiarskich. Wszystkie figury w ołtarzu 
Wita Stwosza znajdującym się w Kościele Mariackim w Krakowie (a jest ich 

ponad  200) wyrzeźbione są z drewna lipowego.
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OLSZA CZARNA (Alnus glutinosa)
Drzewo wysokości do 25 m, z ciemno-

szarą, prawie czarną, spękaną korą, która 
w dawnych czasach służyła do farbowania 
materiałów na czarno – stąd nazwa olsza 
czarna. 

Jest charakterystyczna dla łęgów, czyli 
lasów leżących nad strumieniami i  rzeka-
mi. Zaokrąglone lub wycięte na wierzchoł-
ku, piłkowane brzegiem liście o  długich 
ogonkach, mają długość do 10 cm. Olsza 
kwitnie na długo przed rozwojem liści. 
Kwiaty męskie mają postać wydłużonych 
kotków barwy purpurowo-czerwonej, 
natomiast kwiatostany żeńskie mają for-
mę szyszeczek, które z  czasem drewnieją, 
przekształcając się w  czarne owocostany, 
po 3-5 obok siebie. Drewno olszy czarnej 
jest białe, lecz po ścięciu przyjmuje barwę 
pomarańczowo-czerwoną.

Olsza często rośnie nad  
potokami. Fot. PB

CZY WIESZ, ŻE: Drewno olszy czarnej jest bardzo trwałe pod wodą, dlatego 
często stosowane jest do budowli wodnych.

Olsza może żyć w symbiozie 
z bakteriami wiążącymi azot 

atmosferyczny. Fot. DZ Liście olszy czarnej. Fot. PŁW
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Olsze. Fot. MK

Owoce olszy. Fot. arch. ZPKWM

Drewno olszowe o charakterystycznej 
barwie. Fot. PŁW

Dojrzałe owoce (brązowe) oraz kwiaty 
męskie (żółte). Fot. arch. ZPKWM
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MODRZEW EUROPEJSKI  
(Larix decidua)

Modrzew europejski to drzewo iglaste, które 
gubi przed zimą swoje cienkie, nieprzystosowane 
do mrozu igły. Jasnozielone, miękkie i niekłujące 
szpilki wyrastają na krótkopędach pęczkami po 
20-40 sztuk, natomiast na długopędach pojedyn-
czo. Jesienią przybierają one efektowne, jasno-
żółte zabarwienie. Wysoki do 40 m pień tworzy 
„prostą strzałę” o korze gładkiej, zielono-brązo-
wej u  młodych osobników i  ciemnobrązowej, 
głęboko spękanej i złuszczającej się – u starszych. 
Gałęzie wyrastają z  pnia pod kątem prostym. 
Kwiaty żeńskie w  postaci purpurowo-brunat-
nych, niewielkich szyszek, później zieleniejących, 
dojrzewają w  pierwszym roku, jednak kilka lat 
pozostają na gałązkach mimo wysypania się na-
sion. Kwiaty męskie – okrągłe i jasnożółte, wyra-
stają na kilkuletnich pędach. 

Drzewo to odznacza się małymi wymaga-
niami glebowymi. Jest rośliną wybitnie świa-
tłolubną, rośnie tylko w  pełnym oświetleniu. 
Z  punktu widzenia gospodarki leśnej, należy 
do najcenniejszych drzew ze względu na bardzo 
szybki wzrost i cenne, trwałe drewno odporne 
na zgniliznę.

Modrzew wiosną – 
widoczne młode igły. 

Fot. PŁW

Młode szyszki  
modrzewia. Fot. MK

CZY WIESZ, ŻE: Łyko modrzewia europejskiego zbierane na wiosnę, su-
szone i  sproszkowane było dodawane w  niektórych krajach do chleba 

w czasach głodu. 
CIEKAWOSTKA: Według wierzeń w jego pniu mieszkają i straszą dusze lu-

dzi zmarłych w nienaturalny sposób.



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 19

SOSNA POSPOLITA (Pinus sylvestris)
Jest to wysokie, dorastające do 35 m, zimo-

zielone drzewo iglaste. Korona młodych drzew 
jest zazwyczaj stożkowata, a u starszych przy-
biera mniej regularny kształt. Kora o rdzawym 
zabarwieniu łuszczy się płatami. Igły o  dłu-
gości do 6 cm są sztywne i ostre, zebrane po 
2 w pęczki, szarozielone lub lekko niebieskawe, 
z czarniawymi łuskami u podstawy. Szyszki są 
krótkie, szerokojajowate, osadzone na krót-
kich szypułkach, dojrzewają 2-3 lata.

Sosna odznacza się skromnymi wymaga-
niami glebowymi i przeważnie jest wytrzyma-
ła na suszę. Jest drzewem chętnie sadzonym 
w uprawach leśnych. Kontrast pomiędzy zielo-
no-szarym igliwiem i czerwonawo-żółtą korą 
sprawia, że jest to jeden z najpiękniejszych ga-
tunków sosen.

Sosna – kwiat męski.  
Fot. PŁWKora sosny. Fot. PŁW

Szyszka sosny. Fot. arch. 
ZPKWM

Drzewostan sosnowy. 
Fot. MK

CZY WIESZ, ŻE: Młode pączki sosny są stosowane do produkcji leków  
wykrztuśnych.
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JODŁA POSPOLITA (Abies alba)
Gatunek pospolicie wy-

stępujący w  górach i  na pogó-
rzu. Wysokie drzewo – dorasta 
w Polsce nawet do 50 m – o pro-
stym, grubym pniu, pokrytym 
szarą, przeważnie gładką korą. 
Młode drzewa mają koronę 
stożkowatą, starsze – walcowa-
tą, na wierzchołku spłaszczoną 
wskutek szybszego przyrastania 
pędów bocznych niż pędu głów-
nego, tzw. „bocianie gniazda”. 
Gałęzie zwykle odchodzą od 
pnia pod kątem prostym. Igły 
jodły są miękkie, spłaszczone, 
tępo zakończone lub mają wy-
raźne wcięcie, zwykle z  wierz-
chu połyskujące, na ich spodzie 
widać dwa jasne paski. Ułożone 
są zwykle płasko, grzebieniasto 
w dwóch warstwach – w dolnej 
igły są zdecydowanie dłuższe 
niż w  górnej. Szyszki osadzone 
pionowo w  górnej partii koro-
ny rozpadają się po dojrzeniu, 
uwalniając duże, oskrzydlone 
nasiona. Na gałązce pozostaje 
wtedy jedynie oś szyszki zwana 
trzpieniem. Jodła jest wrażliwa 
na zanieczyszczenie środowiska.

Jodła pospolita. Fot. PŁW

Kora jodły. Fot. IB

CZY WIESZ, ŻE: Po roztarciu igieł jodły, czuć zapach przypominający 
pomarańczę.
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Siewki jodły. Fot. PŁW

Szyszka jodły. Fot. KM

Gałązka jodły – widoczne tegoroczne 
przyrosty. Fot. DZ

Drewno jodły. Fot. PŁW

Igły jodły od spodu. Fot. PŁW
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ŚWIERK POSPOLITY (Picea abies)
Gatunek występujący 

naturalnie w lasach górskich 
i  lasach wschodniej Polski. 
Drzewo o  wysokości do 
50 m o regularnej, stożkowa-
tej koronie i  prostym pniu, 
z  korą o  barwie brązowej. 
Igły zimotrwałe, kłujące, wą-
skie, ostro zakończone, osa-
dzone pojedynczo, wydziela-
ją intensywny słodki zapach. 
Szyszki zwisające, długości 
do 15 cm, o  cienkich łu-
skach, dojrzewają w  ciągu 
jednego okresu wegetacyjne-
go i opadają w całości. Two-
rzą się zazwyczaj w okolicach 
wierzchołka drzewa i kształ-
tem przypominają cygaro. 
Nasiona świerka stanowią 
istotne źródło pożywienia 
wielu ptaków i  mniejszych 
zwierząt leśnych. Świerk 
pospolity wykształca płytki 
system korzeniowy, dlatego 
stosunkowo łatwo wywraca-
ją go silne wiatry.

Igły świerka są sztywne i kłujące. Fot. PŁW

Szyszka świerka. Fot. PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Świerk ma zdolność do wegetatywnego rozmnażania się. 
Zaobserwowano, że zwisające gałązki mogą się ukorzeniać i dać początek 

osobnym drzewom.
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