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Nazwa Pokrój Wysokość Występowanie  
lub pochodzenie Opis

Modrzew europejski
(Larix decidua)

40 m Europa Środkowa 
i Zachodnia

drzewo zrzucające liście 
na zimę

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

30 m północno-zachodnia 
Afryka, Europa 
(poza rejonami 
północnymi), 
Kaukaz

drzewo liściaste 
z kwiatostanami 
żeńskimi 
przypominającymi 
małe szyszeczki

Orzech włoski
(Juglans regia)

25 m pochodzi 
z południowej 
Azji i południowej 
Europy; uprawiany 
gł. w Europie  
i USA

drzewo liściaste 
o owocach okrytych 
mięsistym egzokarpem, 
pękającym podczas 
dojrzewania 
i uwalniającym jadalny 
orzech, pokryty 
twardą, zdrewniałą, 
pofałdowaną skorupą

Platan klonolistny
(Platanus acerifolia)

35 m Ameryka 
Północna i Eurazja 
(od południowo-
wschodniej Europy 
po południowo-
wschodnią Azję)

drzewo o dużych 
(do 25 cm długości), 
klapowanych liściach; 
owocostany kuliste, 
zwisające na długich 
szypułkach

Robinia biała
(Robinia pseudoacacia)

25 m pochodzi 
ze wschodniej 
i środkowej części 
USA; do Europy 
została sprowadzona 
na początku XVII w.

drzewo o liściach 
złożonych z 7–21 
jajowatych listków; 
potocznie zwana akacją

PWN Encyklopedia przyrody.indb   222 13.10.2014   22:14

dorota.szczesna
Tekst maszynowy
Księgarnia PWN: Encyklopedia przyrodnicza dla każdego

http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/257249/encyklopedia-przyrodnicza-dla-kazdego-z-dvd.html


223

 R
ó

żn
o

R
o

d
n

o
ść

 ś
w

ia
ta

 R
o

śl
in

Nazwa Pokrój Wysokość Występowanie  
lub pochodzenie Opis

Świerk pospolity
(Picea abies)

50 m Europa i Azja drzewo iglaste 
o szyszkach dość 
dużych (długości 
10–15 cm), zwisających; 
popularne drzewko 
choinkowe

Wiąz górski
(Ulmus glabra)

40 m niemal cała Europa 
(poza południowym 
krańcem), 
południowo-
zachodnia Azja

drzewo 
o niesymetrycznych 
pojedynczych liściach, 
miękko owłosionych 
od spodu

Wierzba iwa
(Salix caprea)

12 m 
(niekiedy 
do 25 m)

od zachodniej 
Europy poJaponię, 
Sachalin 
i Kamczatkę

drzewo lub krzew 
liściasty; wcześnie 
kwitnie (III–IV); 
kwiatostany kłosowate 
zebrane w tzw. kotki 
(bazie)

Rośliny — przybysze z obcych krajów

Nazwa roślin Ojczyzna
W Europie Środkowej 
rozpowszechniona 
od roku

Uwagi

Kasztanowiec  
(Aesculus hippocastanum)

Północna 
Grecja

1575 Ulubione i często sadzone 
przy alejach i drogach drzewo.

Grochodrzew  
(Robinia pseudoacacia)

Ameryka 
Północna

1675 Początkowo drzewo ozdobne, 
obecnie często rośnie np. na hałdach 
węglowych; wymaga wiele światła 
i porowatej, dobrze przewietrzanej 
gleby.

Nasturcja  
(Tropaeolum majus)

Ameryka 
Południowa

1684 Ulubiona roślina ogrodowa.
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