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Opolska wierzba. (Fot. Irena Kania-Surowiec) 



Drzewa w poezji 

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza 

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, 

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza... 

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa 

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, 

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, 

Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 

Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. 

Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu, 

W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze, 

Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu 

Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę 

Leopold Staff- Wysokie drzewa 



Drzewo w literaturze 

Drzewo/drzewa w literaturze to 

najpotężniejsza roślina, która 

symbolizuje w wielu religiach istoty 

boskie, dlatego bywa przedmiotem 

czci; zwłaszcza jako połączenie 

podziemnych sił (korzenie) i 

niebiańskich sfer (korona) z życiem 

ziemskim (pień). Rozumiane często 

jako oś świata.  

Pliniusz w „Historii 

naturalnej" stwierdza, 

że drzewa były dla 

człowieka pierwszymi 

świątyniami. 



Budowa drzewa 

system 
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Drzewo 

 

 

Kłodziny to nierozgałęziony pień 

drzewa, który nie tworzy korony, 

a zamiast tego bezpośrednio z 

niego wyrastają skórzaste duże 

liście jak u palm i sagowców. 

Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałej łodydze zwanej pniem z przyrostami wtórnymi. Drzewa 
należą do roślin nagonasiennych, (którymi są głównie gatunki iglaste) oraz okrytonasiennych (drzewa 
liściaste). Odpowiednia budowa łodygi drzewa umożliwia transport wody i soli mineralnych na duże 
wysokości z systemu korzeniowego do liści oraz substancji pokarmowych z liści do korzeni.  
Szacuję się, że obecnie na całym świecie rośnie około 3,4 biliona drzew. 
 

Nauka o drzewach to dendrologia. 

W Polsce najstarszym drzewem 

jest cis w Henrykowie 

Lubańskim, który ma 1260 lat. 

Do najwyższych drzew 
europejskich zaliczamy 
jodłę pospolitą i świerka 
pospolitego, które mogą 
osiągać wysokość 60-62m.  

Najstarsze drzewo to sosna 

oścista z Kalifornii (4600-

5000 lat). 

Najwyższe drzewa na świecie to 
sekwoje, które osiągają 100-115m 
wysokości. Sekwoja na stanowisko naturalnym 

w hrabstwie Cumbria, Anglia.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 



Drzewa w krajobrazie  

• pojedyncze drzewo; 

• szpalery drzew;  

• aleje; 

• grupy drzew:  

 lasy;  

 parki;  

 ogrody botaniczne. 



Na zdjęciu powyżej:   

aleja lipowa pamiętająca 

przemarsz wojsk króla  

Jana III Sobieskiego   

na Wiedeń. 

DRZEWA W KRAJOBRAZIE  

 

Niedaleko Głubczyc rośnie las 

„Marysieńka”, w którym, jak głosi 

legenda,  gościła ukochana króla 

Jana III Sobieskiego - królowa 

Marysieńka, w trakcie marszu wojsk 

na odsiecz Wiedniowi. Do lasu 

prowadzi trzyrzędowa aleja lipowa, 

będąca dziś pomnikiem przyrody, 

która również pamięta czasy króla 

Jana III Sobieskiego. 

Aleja lipowa w Głubczycach.  

(Fot. Tomek Biwo) 



Aleja lipowa w Lubrzy z pachnicą dębową.  

(Fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich) 

Przydrożna aleja lipowa w gminie 

Lubrza (około 200 szt. drzew), choć 

czasy świetności ma już za sobą, 

stanowi siedlisko chronionego gatunku 

chrząszcza - pachnicy dębowej. Aleja 

jest jednym z najstarszych pomników 

przyrody w województwie. 

 
Aleja lipowa w Lubrzy.  

(Fot. Tomek Biwo) 

Aleja lipowa w Lubrzy zimą.  

(Fot. źródło RDOŚ w Opolu) 

DRZEWA W KRAJOBRAZIE 



Dąb w parku Głogówek.  

(Fot. Tomek Biwo) 

DRZEWA W KRAJOBRAZIE  

Dąb szypułkowy w Leśnej Wodzie  w 

Stobrawskim Parku Krajobrazowym.  

(Fot. Dorota Twardzik)  



FUNKCJE DRZEW  

Funkcje drzew: 

• ekologiczna; 

• ochronna i biocenotyczna; 

• klimatyczna; 

• zdrowotna; 

• kulturowa; 

• estetyczna, plastyczna i  artystyczna. 

Drzewa pełnią bardzo wiele funkcji w przyrodzie, 

utrzymując tym samym homeostazę w środowisku 

naturalnym. 

Wiekowy pień robinii akacjowej z dziuplą.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 



Funkcja ekologiczna 

Roślinność jest niezbędnym ogniwem 

ekosystemu, na który składają się: 

producenci, konsumenci i destruenci. 

Ekosystemy  naturalne mają charakter 

zamknięty, tzn. nie pozostawiają produktów 

ubocznych. Drzewa pełnią tu ważną rolę jako 

producenci w przepływie energii i obiegu 

materii,  pozwalając na wykorzystanie 

dostępnych związków organicznych w glebie.  

Brak tego elementu w przyrodzie zaburza 

funkcjonowanie całego ekosystemu. 

 

Problem z utrzymaniem równowagi występuje 

w ekosytemach miejskich, z powodu 

występowania dużej ilości produktów  

ubocznych (odpady); przy występowaniu 

negatywnych czynników, takich jak słaby 

dostęp do gleby, światła, wody i temperatury. 

Utrudnia to wzrost i rozwój drzew. Lipa drobnolistna w sąsiedztwie zabudowy   

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 



Las doskonale reguluje procesy biologiczne.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 

 



Funkcja ochronna i biocenotyczna 

Drzewa są schronieniem i 

stanowią pożywienie dla 

zwierząt na naturalnych 

stanowiskach, ale także w 

zakładanych przez człowieka 

parkach i ogrodach, co 

znacznie sprzyja w utrzymaniu 

równowagii biologicznej w 

ekosystemie. 

Są siedliskiem życia między 

innymi dla ptaków, owadów i 

ssaków.  

 

Popielica  

(Fot. Irena Kania-Surowiec)  

Miejsce żerowania nietoperzy  

podkowca małego w Sławniowicach. 

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 



Funkcja klimatyczna 
• oczyszczają powietrze z pyłów i 

ograniczają działania trujących związków  

takich jak: związki fluoru, dwutlenku siarki, 

tlenku węgla; 

• wytwarzają korzystny mikroklimat, 

zwiększając jego wilgotność, obniżając 

temperaturę i regulując przepływ wiatrów; 

• wzbogacają powietrze w tlen; 

• jonizują powietrze poprzez wytworzenie 

jonów ładunków ujemnych, które mają 

korzystny wpływ na ogólne samopoczucie 

człowieka.  

Drzewa na bagnach.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 

Aleja zimą w Niemodlinie. (Fot. Tomek Biwo) 



Funkcja zdrowotna 

 

Drzewa: 

• chronią przed zanieczyszczeniami 

powietrza; 

• zmniejszają hałas; 

• dostarczają człowiekowi składników 

do produkcji leków; 

• wspomagają utrzymanie dobrego 

zdrowia człowieka przez możliwość 

wypoczynku w ich otoczeniu; 

• działają bakteriobójczo dzięki 

wytwarzaniu fitoncydów (duże 

znaczenie mają drzewa iglaste, które, 

wydzielając olejki eteryczne,   

leczniczo wpływają na drogi 

oddechowe). 

Las mieszany.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 

Drzewa na wale w Kędzierzynie Koźlu.  

(Fot. Tomek Biwo) 



Funkcja kulturowa 

Związana jest z dużymi 

możliwościami adaptacyjnymi 

drzew, a także możliwościami 

zastosowania drzew w 

miejsach, które służą nam do 

wypoczynku biernego i 

aktywnego oraz nauki (ścieżki 

przyrodnicze o charakterze 

dydaktycznym, ogrody 

botaniczne, etnograficzne,  

zoologiczne, zabytkowe parki, 

miejsca pamięci narodowej). 

Góra Św. Anny. Widok na rezerwat przyrody.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 



Funkcja esteczna, plastyczna i 

artystyczna 

Funkcje te są silnie związane z walorami dekoracyjnymi drzew i 

umiejętnym ich wykorzystaniem przez człowieka. 

 

Mają one bogate tradycje w zmieniających się nurtach 

plastycznych i artystycznych,  które ujawniły sie w odmiennym 

sposobie kształtowania krajobrazu za pomocą m.in. drzew w 

różnych epokach historycznych (historia sztuki ogrodowej). 

Stosując umiejętnie zasady kompozycji można uzyskać bardzo 

wiele efektów plastycznych wzbogacjących krajobraz oraz 

kształtujących estetykę otoczenia. 

 

Grób nieznanego żołnierza otoczony 

drzewami. (Fot. Irena Kania-Surowiec)  



Współczesna ochrona drzew na ziemiach polskich ma swoje 

podstawy w dawnych wierzeniach ludów słowiańskich, gdzie 

drzewa uważano za święte i przypisywano im niezwykłe moce (np. 

lipa w wierzeniach była niedostępna dla piorunów i posiadała 

lecznicze działanie). W tamtych czasach ludzie otaczali drzewa 

czcią i wyznaczano im przestrzeń sakralną, co potwierdzają źródła 

o istnieniu świętych gajów. 

 

W czasach współczesnych prekursorem ochrony okazałych drzew 

był Aleksander von Humboldt, słynny podróżnik, przyrodnik i 

geograf, który zapoczątkował krajobrazowe podejście w naukach 

przyrodniczych. Rozwijało  się ono początkowo na terenie Niemiec 

jako „Nauka o krajobrazie” (Landschaftskunde).  

 

W latach 20. XX wieku  również w Polsce pojawiło się 

zainteresowanie nauką o krajobrazie, jednak jej rozwój nastąpił po 

II wojnie światowej. Wynikało to w dużej mierze z zapotrzebowania 

na kompleksowe oceny warunków przyrodniczych do różnych form 

planowania. 

OCHRONA DRZEW  

Ciekawostka ! 
Brat Aleksandra von 

Humboldta -  Wilhelm -  był 

właścicielem zamku w 

Otmuchowie na 

Opolszczyźnie. To tutaj, na 

zamkowym wzgórzu,  

Aleksander stworzył 

egzotyczną kolekcję drzew, 

m.in. takich gatunków, jak: 

perukowiec czy miłorząb.  



OCHRONA DRZEW 

Pomnik przyrody w Strzelcach Opolskich.  

(Fot. Tomek Biwo) 

Pierwszym Wojewódzkim Konserwatorem 

Przyrody na Opolszczyźnie był Edward 

Witkowski. Przez ponad 20 lat utrwalał piękno 

opolskiej przyrody na swoich fotografiach, 

dokumentując sędziwe drzewa, które 

obejmowano ochroną prawną w formie 

pomników przyrody. Wśród nich znajdują się 

drzewa uznawane za jedne z najstarszych w 

Polsce.  

Należą do nich między innymi: 

• cis pospolity w miejscowości  Łubniany- 

wiek 550 lat 

• buk zwyczajny w miejscowości Lubienie 

koło Popielowa- wiek 350 lat 

• dąb bezszypułkowy rosnący przy drodze 

na Turawę-wiek 380 lat 
 



  
    



Dąb Pücklera – legenda głosi, że Wacław Pückler von Groditzki, pan 

na Szydłowcu, stoczył zacięta walkę  na śmierć i życie z Zygmuntem 

Stochsem, który uwiódł mu żonę. Zygmunt zginął, a żona Wacława popełniła 

samobójstwo. Jej ciało zostało pochowane tuż obok dębu, przy którym zginął 

jej kochanek. W roku 1867 położono głaz z napisem: „Tu padł rycerz Zygmunt 

Stosch w pojedynku z rycerzem Wacławem Pücklerem Groditzkim na 

Szydłowcu 1537”. 







Drzewa giną? 

Z raportu IUCN wynika, że z 454 gatunków drzew 

rosnących w Europie 42% zagrożonych jest 

wyginięciem na poziomie regionalnym.  

 

Z 265 gatunków endemicznych dla Europy aż 58% 

jest zagrożonych, z czego 15% jest zagrożonych w 

stopniu krytycznym, praktycznie na progu 

wyginięcia.  

 

 

 
Las świerkowy zniszczony  

przez kornika drukarza.  

(Fot. Irena Kania-Surowiec) 

! Zagrożenia: 

wylesienie, degradacja ekosystemów, rabunkowa 

gospodarka leśna, rozwój obszarów miejskich, 

hodowla zwierząt, pożary, nawałnice, susze oraz 

szkodniki wywołujące choroby drzew. 



 

• Zdjęcia niepodpisane są autorstwa Ireny Kania-Surowiec 

• https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/krajobraz;3926930.html 

• Hłuszczyk H. Stankiewicz A.” Słownik szkolny Ekologia”, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, 

Warszawa 1997r. 

• Latocha P. „Roślin ozdobne w architekturze krajobrazu cz. IV”,Hortpress sp.zo.o Warszawa 2006 

• Gadomska E. i inn.” Rośliny Ozdobne w architekturze krajobrazu cz.I”, Hortpress sp.zo.o 

Warszawa 2004  

• Pokorny J.”Drzewa znane i mniej znane”, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” Warszawa, 1992 

• Grzywacz A.” Drzewa jako obiekty kulturowe”, studia i materiały CEPL w Rogowie, R.13.Zeszyt 4 

(29) 2011 

• https://oko.press/europejskie-drzewa-zagrozone/ 

• https://powiatopolski.pl/56/pomniki-przyrody.html 

• http://www.silesiatourism.com/www/pl/zakres-atrakcje-przyrodnicze/las-marysienka-i-aleja-

lipowa/#title1 

• https://radio.opole.pl/100,301307,droga-wojewodzka-414-w-lubrzy-oddana-do-uzytku-p 

• http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/OchronaPrawna_DDN_final.pdf 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_P%C3%BCcklera 
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