Mini przewodnik po drzewach Polski
Część 1.

Czuwaj!
W niniejszym przewodniku znajdziecie podstawowe informacje o
drzewach najczęściej spotykanych w naszych lasach.
Jest on pozbawiony długich szkolnych regułek, opisy są zwięzłe i
konretne wystarczy siąść i oglądać 
Za tydzień część 2!

1. Dąb szypułkowy
Występowanie: Dąb szypułkowy możemy znaleźć głównie na
terenach wilgotnych.
Ciekawostki: Kwitnie w maju i kwietniu, jego owoce (żołędzie)
dojrzewają we wrześniu i październiku i są pożywieniem dla
ptaków, wiewiórek i dzików.
Dęby żyją znacznie dłużej niż pozostałe drzewa liściaste –
dożywają do 1000 lat! Dębowe drewno jest bardzo mocne i
wytrzymałe, dlatego też służy do produkcji beczek, statków,
podkładów kolejowych i mebli.

2. Dąb bezszypułkowy
Występowanie: W przeciwności do dębu szypułkowego zasiedla
suche, kamieniste gleby. Wymaga dość ciepłych środowisko, stąd
łatwiej go znaleźć w lasach mieszanych, na niższych oraz niezbyt
wysoko położonych terenach.
Ciekawostki: Kwitnie w maju i kwietniu, jego owoce (żołędzie)
dojrzewają we wrześniu i październiku i są pożywieniem dla
ptaków, wiewiórek i dzików.
Dęby żyją znacznie dłużej niż pozostałe drzewa liściaste – dożywają do 1000 lat! Dębowe
drewno jest bardzo mocne i wytrzymałe, dlatego też służy do produkcji beczek, statków,
podkładów kolejowych i mebli.
3. Brzoza brodawkowata
Występowanie: Najczęściej brzozę możemy znaleźć na suchych
piaszczystych terenach (pola, łąki, skraje lasów).
Ciekawostki: Kwitnie od marca do maja. Jasne drewno brzozy
używane jest do wyroby mebli oraz sprzętu domowego, często
wykorzystuje się je na opał (kora brzozowa może służyć za
świetną podpałkę). Wyciąg z liści oraz sok z drzewa (który
pozyskuje się na wiosnę) wykorzystuje się w medycynie ludowej.

4. Buk zwyczajny
Występowanie: W Polsce buk możemy znaleźć na terenach wyżej
położonych, preferuje wilgotny klimat na wapiennym jak i kwaśnym
podłożu.
Ciekawostki: Owoce buka tzw. Bukiew w dawnych czasach ze
względu na dużą wartość energetyczną były wykorzystywane jako
pasza dla świń, a niekiedy spożywane także przez ludzi. W lesie jest to
przysmak dzików, dlatego zimą często możemy znaleźć w ich pobliżu
zrytą ziemię. Zwykle dożywają 150 lat, jednak zdarzają się okazy
liczące 300 lat.

5. Cis pospolity
Występowanie: Cis nie jest drzewem naturalnie rosnącym w polskich
lasach. Najczęściej możemy go spotkać w parkach, albo leśnych
alejach/dawnych drogach.
Ciekawostki: Drzewo to w Polsce jest objęte ścisłą ochroną. Jego
igliwie, soki i owoce nie nadają się do spożycia gdyż zawierają bardzo
toksyczną taksynę!

6. Grab pospolity
Występowanie: Rośnie w łęgach, na skrajach lasów oraz w grądach (
naturalne lasy dębowo-grabowe) – lubi cień. Jest również pospolitym
drzewem parkowo-ogrodowym często sadzonym jako żywopłot.
Ciekawostki: Drewno grabu cenione jest za swoją
wysokokaloryczność – świetnie nadaje się na opał. Ponad to jest ono
twarde i ciężkie oraz sprężyste, dlatego wykorzystuje się je do
wytwarzania: mebli, trzonów narzędzi, dawniej kół wozów, kół
zębatych, krosien. Z grabiny wytwarza się również instrumenty
muzyczne (głównie fortepiany)

7. Jodła pospolita
Występowanie: Drzewo regla dolnego – spotkać możemy głównie w
górach
Ciekawostki: Jej drewno cenione jest w budownictwie

