
Najpopularniejsze drzewa występujące w Polsce 

 

Drzewa liściaste  

 

Lipa     

 

 

 

 Istnieje ok. 30 rodzajów lipy. 

 Ze względu na lekkość i miękkość, lipa jest często wykorzystywana w 

pracach rzeźbiarskich. 

 Liście lipy mają kształt serca i ząbkowate krawędzie. 

 Kwiaty lipy pojawiają się późną wiosną, są żółte i pachnące. 

 Po zapyleniu kwiaty przekształcają się w orzechy wypełnione licznymi 

nasionami. 

 Wytwarzany przez pszczoły miód z kwiatów lipy uznawany jest za jeden 

z najpyszniejszych miodów. 



 Wikingowie robili tarcze z lipy. 

 W Polsce drzewo lipy z największym obwodem (922cm) rośnie w 

miejscowości Cielętniki (gmina Dąbrowa Zielona, woj. śląskie). 

 Nazwa miesiąca lipiec pochodzi od tego, że lipa kwitnie właśnie w tym 

czasie. 

 

Liście lipy  

 

 

 

 

 

 



Brzoza  

 

 Drzewo brzozy pali się nawet wtedy jak jest mokre. 

 Sok z brzozy znany oskołą słynie z niesamowitych walorów zdrowotnych. 

 Długość liści brzozy dochodzi do 10 cm. 

 Brzozowych rózg używano do wymierzania chłosty. 

 Według starych wierzeń brzoza chroniła przed złymi duchami.  

 Robiono również kołyski z drzewa brzozowego, aby chronić noworodki 

przez złymi urokami. 

 Osoby urodzone 24 czerwca są pod znaku brzozy. 

 Brzoza emanuje pozytywną energią. 

 

 



Liście brzozy 

 

 
 

Dąb  

 



 Owocami dębu są żołędzie. 

 Najbardziej znanym w Polsce dębem jest Dąb Bartek znajdujący się w 

Zagnańsku pod Kielcami. 

 Dąb Bartek jest największym dębem w Polsce. Jego wysokość to 28,5 

metra. Obwód pnia prawie 10 metrów. 

 Dąb Bolesław z Lasu Kołobrzeskiego uważany jest za najstarszy dąb w 

Polsce. Jego wiek szacuje się na około 800 lat. 

 Liście dębu znajdują się na polskich monetach. 

 Dąb czasem zaliczany jest do wysokich krzewów. 

 Liście dębu oraz jego żołędzie są trujące dla koni, krów, owiec i kóz. 

 Szacuje się, że na 10 000 żołędzi, rośnie tylko 1 drzewo. 

 W greckiej mitologii dąb był świętym drzewem Zeusa. 

 Dąb jest najtwardszym drzewem w Polsce. 

 

Liście dębu  

 

 



Kasztanowiec 

 

 Owoce kasztanowca(kasztany) są popularne wśród dzieci, które zbierają 

nasiona i wykonują z nich różne pracę. 

 Najstarszy kasztanowiec rośnie w Lubiniu i liczy ok. 255 lat. 

 Nazwa kasztanowiec została nadana drzewu, prawdopodobnie w 

przekonaniu, że jest on spokrewniony z kasztanami. 

 Kasztanowiec jest jednym z pierwszych uprawianych drzew w celach 

ozdobnych. Drzewo zostało rozpowszechnione w wyniku tureckiej 

ekspansji. W Polsce pojawiło się w XVII wieku. Czasami mylnie 

uważane jest jako rodzimy gatunek drzewa w Polsce. 

 Kwitnięcie kasztanowców często jest symbolem natury. 

 Surowce z kasztanowca są używane w medycynie w leczeniu żylaków, 

oparzeń, w stanach zapalnych jelit i żołądka, reumatyzmu. 



 Mimo, iż kasztanowiec jest zwany kasztanowcem końskim, to jest 

toksyczny po zjedzeniu przez konia. Nazwa wzięła się od tego, iż niegdyś 

przy pomocy kasztanów leczono astmę oskrzelową u koni.  

 

 

Liście kasztanowca 

 

 
 

 

 

 

 

 



Drzewa iglaste 

 

Świerk  

 

 Świerk pospolity jest uznawany za drugie (po jodle) najwyższe rodzime 

drzewo europejskie - w sprzyjających warunkach może on osiągać nawet 

ponad 60m. 

 Dobrą cechą rozpoznawczą świerka pospolitego są jego zwisające 

szyszki, których podługowaty kształt przypomina „cygaro”. 

 Świerk to również bardzo popularne drzewo ozdobne, sadzone w parkach 

i ogrodach oraz stosowane w roli świątecznej choinki. 

 Drewno świerka jest bardzo jasne, miękkie i elastyczne. Wykazuje 

doskonałe właściwości rezonansowe, dlatego używane jest do 

wytwarzania instrumentów muzycznych. 

 Stanowi także cenny materiał budowlany o charakterze konstrukcyjnym. 

 

 

 



Liście świerku  

 

 

 

 

Sosna 

 

 



 Nasi przodkowie Słowianie podczas Święta Wiosny dekorowali drzewko 

sosnowe lub gałązki sosny kwiatami i świecidełkami, potem ze śpiewem 

obnosili po wsiach życząc sobie wzajemnie szczęśliwego nowego lata. 

 Sosna zwyczajna jest najliczniejszym drzewem w Polsce stanowi około 

65-70% drzewostanów. 

 Drewno sosnowe znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, w 

meblarstwie, w przemyśle papierniczo-celulozowym. 

 W domu możemy samodzielnie zrobić syrop przeciwbakteryjny i  

przeciwkaszlowy używając do tego lepkich pączków sosnowych 

zebranych wczesną wiosną. 

 Najstarsza sosna rośnie w Mińsku Mazowieckim liczy 360-375 lat. 

 Najwyższą sosnę możemy pooglądać w Puszczy Białowieskiej jej 

wysokość to 45,5 metrów. 

 Sosna jest drzewem narodowym Szkocji. 

 

Liście sosny  

  

 

 


