
Rozpoznawanie drzew 
liściastych 

 

Dąb 
Pień jest smukły, korona rozłożysta, ogólnie z reguły robi 
wrażenie potężnego i mocnego drzewa. Dorasta do 40m i 
600, a nawet 1000 lat. Owocami są oczywiście żołędzie. 
Dwa główne gatunki to szypułkowy i bezszypułkowy -- w 
zależności od obecności szypułki przy żołędziu. Niektóre, 
rzadsze gatunki mają nie gładkie, a postrzępione liście. Nie 
lubi zbytniej wilgoci. 



 

Klon 
Klon zwyczajny ma owalną, rozłożystą koronę i 
czarnobrązową spękaną podłużnie korę. Młode zranione 
gałęzie dają sok mleczny. Liście są charakterystyczne, tzw. 
pięcioklapowe, na długich ogonkach. Daje takie podwójne 
oskrzydlone orzeszki. Dorasta do 30m. Odmiana polna ma 
trochę tępiej zakończone liście. 

 

 



 

 

Olcha 
Inaczej olsza. Ma koronę luźną i wydłużoną. Często ma 
więcej niż jeden pień o ciemnoszarej korze. Liście są od 
spodu jaśniejsze, w kątach mają rdzawe włoski. Młode są 
lepkie. Liście są takie trochę okrągławe, jak na rysunku. 
Dorasta do 25m. Rośnie na brzegach wód, w miejscach 
podmokłych, tworząc zgrupowania.  



 

 

Jarząb 
Czyli inaczej pospolita jarzębina. Jest to krzew albo 
drzewo. Ma liście nieparzyste po 9-15 listków (taki jeden 
listek to nie jest liść, całość nazywamy liściem). Owoce to 
znana jarzębina. Dorasta do 16m i 100 lat. Rośnie na 
glebach skalistych i żwirowatych. 

 



 

 

Lipa 
Jest dużym drzewem o stożkowatej lub kopulastej 
regularnej koronie. Kor ę ma szarą, często głęboko 
spękanej. Liście są sercowate, często lepkie. Dorasta do 
40m i żyje do 1000 lat. 

 

 

 



 

 

Jawor 
Jawor to odmiana klonu. Ma więc nieco podobne do klonu 
liście (też pięcioklapowe i na długich ogonkach), może 
mniej spiczaste na końcu i trochę węższe i mniejsze. Rośnie 
na wilgotnych glebach i dorasta do 40m. 

 

 



 

Kasztanowiec 
Kasztanowiec nie rośnie u nas dziko, ale jest często 
sadzony. Ma gładką szarobrunatną korę i bardzo 
charakterystyczne 5-cio (niekiedy 7-mio) palczaste liście. 
Każdy listek jest taki maczugowaty. Owoce to znane 
wszystkim kasztany -- dojrzewają na przełomie września i 
października -- są brązowo białe, ich otoczka jest zielona i 
kolczasta. Owoce kasztanowca zwyczajnego (spotykanego 
w parkach) są niejadalne, a nawet trujące w 
przeciwieństwie do innego gatunku (kasztanowca 
jadalnego). Dorasta do 30m. 



 

Akacja 
Tak naprawdę nazywa się robinia akacjowa (w 
przeciwieństwie do prawdziwej akacji, która jest drzewem 
tropikalnym). Została sprowadzona do Europy z Ameryki 
Północnej jako drzewo ozdobne, ale zadomowiła się w 
naszych lasach, jako trochę nieproszony gość. Liście ma 
pierzastozłożone z 7-21 owalnych listków. U nasady 
każdego liścia są ciernie. Dorasta do 25m wysokości. 
Rośnie w suchych i oświetlonych miejscach. Ma cenne 
odporne na gnicie drewno o dużej liczbie zastosowań. 
Kwiaty są jadalne. 

 

 



 

 

Grab 
Li ście są eliptyczne, podwójniepikowane, z wyraźnymi 
nerwami (takie harmonijkowate). Kora jest gładka i 
białoszara. Dożywa do 150 lat i rośnie do 25m. 

 

 

 

 



 

Wiąz 
Li ście ma eliptyczne, najczęściej podwójniepikowane, co 
charakterystyczne -- z wierzch gładkie, lśniące i 
ciemnozielone, a od spodu jaśniejsze. Lubi duże 
nasłonecznienie, więc można go spotkać samotnie 
rosnącego na łąkach. Ma czerwonawe drewno. Żyje 
kilkaset lat, dorasta do 40m. 

 

 

 



 

 

Leszczyna 
Krzew lub niskie drzewo o czerwonawobrązowej korze, 
która łatwo się łuszczy. Liście szerokie -- okrągławe do 
sercowatych, podwójniepikowane, od spodu futerkowate 
(charakterystyczne). Daje orzechy laskowe, które są 
dojrzałe na przełomie września i października. Wysokość 
do 5m. 

 



 

Brzoza 

Brzoza to drzewo rosnące do 30m i żyjące 100 lat. Korona 
u starszych drzew jest rzadkawa z długimi cienkimi 
zwisającymi gałązkami. Kora młodych drzew i młodych 
gałązek jest brązowa z jasnymi brodawkami. Potem z 
czasem staje się biała i się łuszczy. Liście są nierówno 
podwójnie pikowane. Drewno z brzozy świetnie się pali, a 
kora brzozowa to idealna podpałka. 



 

 

Topola czarna 
Dorasta do 30m i jak każda topola ma wydłużoną owalną 
koronę. Pień starszych drzew często jest pokryty 
gałązkami. Liście są jajowatorombowate do trójkątnych. 
Drewno jest miękkie i lekkie. Czasem się używa do 
produkcji sklejki. 



 

 

Topola biała 
Drzewo do 30m o kulistej koronie, czasem krzew. Kora 
jest szaro-biała i spękana. Wyżej widać przetchlinki o 
charakterystycznym romboidalnym kształcie. Liście są 3-
5-cioklapowe od spodu są białawe i pokryte kutnerem. 
Drewno zawiera dużo celulozy, czasem produkuje się z 
niego papier. Przy paleniu daje bardzo mało energii. 

 



 

Osika 
Należy do topoli. Dorasta do 30m i ma luźną niewielką 
koronę. Kora raczej jasna, choć młodych gałązek -- 
brązowa. Liście są prawie okrągłe, nierówno karbowane. 
Li ście przy odrostach zupełnie inne, sercowate. Często 
liście charakterystycznie drżą na wietrze. Podania ludowe 
kazały przebijać wampiry osikowym kołkiem. 

 

 



 

Buk 
Drzewo to dorasta do 30m wysokości i osiąga wiek 350 lat. 
Kora jest cienka, gładka i popielata. Liście są jajowate z 
falistym brzegiem. Z wierzchu są ciemnozielone i 
błyszczące, od spodu jasne i matowe. Występuje 
praktycznie tylko w górach w reglu dolnym. 



 

 

Jesion 
Drzewo, które może osiągnąć do 30m wysokości i 300 lat. 
Pień jest często rozwidlony. Liście składają się z 
nieparzystej liczby listków (9-15) podłużnych, jajowatych i 
nierówno pikowanych. Występuje głównie w lasach 
łęgowych. 

 

 

Źródło: http://21wdhy.staszic.waw.pl/materialy/techniki/przyrodoznawstwo.php#lisciaste 


