
#6 GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW              Poziom B 
 

Mini-klucz do oznaczania gatunków drzew i krzewów 
 
Instrukcja: 
Klucz składa si� ze stopniowego opisu cech badanej ro�liny. Gdy dana cecha nie pasuje przejd� do kolejnej, b�d�cej jej alternatyw�. 
 
 
A. Drzewo lub krzew iglasty � Z 

lub 
B. Drzewo lub krzew li�ciasty � C 
 
 Z1. Igły pojedynczo na p�dzie �Y 
 Z2. Igły zebrane w p�czki po dwa lub wi�cej, przynajmniej na cz��ci p�du�X 
  Y1. Igły płaskie, t�pe, z białym paskiem na spodniej stronie, szyszki stoj�ce....................................................................Jodła pospolita 
  Y2. Igły w przekroju okr�głe lub kanciaste, kłuj�ce, szyszki zwisaj�ce...........................................................................�wierk pospolity 

X1. Igły do�� sztywne, zebrane po dwie, zimozielone.....................................................................................................Sosna zwyczajna 
X2. Igły mi�kkie, zebrane w p�czki na starszych p�dach, opadaj�ce na zim�...........................................................Modrzew europejski 

  
C. Li�cie uło�one naprzeciw siebie � C1 

C1. Li�cie pojedyncze � C3 
C3. Li�cie zwykle 5-klapowe, skrzydlaki (owoce) zro�ni�te pod k�tem ostrym........................................................................Klon jawor 
C4. Li�cie eliptyczne, owoce mi�siste, czarne, krzew..................................................................................................Suchodrzew czarny 

C2. Li�cie zło�one � C5 
C5. Li�cie drobne, lancetowate, drobno piłkowane, skrzydlaki w g�stych wiechach, drzewo...........................................Jesion wyniosły 
C6. Li�cie eliptyczne, grubo ostro piłkowane, liczne mi�siste owoce zebrane w baldachogrona..............................................Bez czarny 

D. Li�cie naprzemianległe lub skr�toległe � D0 
    D1. Li�cie zło�one � U1 
 U1. Li�cie w�skoeliptyczne, u nasady całobrzegie, potem piłkowane, owoce czerwonopomara�czowe................Jarz�b pospolity (Jarz�bina)  
    D2. Li�cie pojedyncze � D3 

D3. Brzeg blaszki całobrzegi lub falisty � E1 
 E1. Li�cie w zarysie eliptyczne, kora jasnoszara, gładka, p�czki z łuskami, szpiczaste......................................................Buk zwyczajny 
 E2. Li�cie w zarysie odwrotnie jajowate, owoce mi�siste, zielone, czerwone lub czarne; p�czki bez łusek................Kruszyna pospolita 
 E3. Li�cie pierzasto-klapowane, wierzchołki klap t�pe, owoce – „�oł�dzie” osadzone na szypułkach........................... D�b szypułkowy 
D4. Brzeg z�bkowany lub piłkowany  � F1 
 F1. Li�cie klapowane � F5 
     F5. Li�cie drobne, p�dy cierniste, mi�siste owoce barwy zielonej, owłosione, wyrastaj� zwykle pojedynczo.............................Agrest 
     F6. Li�cie do�� du�e, p�dy bez cierni, owoce nagie, czerwonawe, wyrastaj� w gronach po kilka(na�cie) sztuk...................Porzeczka 



 F2. Li�cie nie s� klapowane � F3 
  F3. Blaszka li�ciowa w wyra�nie dłu�sza ni� szersza � K1 
         K1. P�czki okryte wieloma łuskami � L1 
   L1. Podstawa li�cia asymetryczna � M1. 
        M1. Li�cie szorstkie.....................................................................................................................................Wi�z górski 
        M2. Wierzch li�cia gładki..............................................................................................................................Wi�z polny 
   L2. Podstawa li�cia symetryczna � N1 
        N1. P�czki okryte trzema łuskami, na wyra�nym trzonku � O 
         O1. Li�cie z wci�tym wierzchołkiem, liczne szyszkowate owocostany..............................................Olsza czarna 

    O2. Li�cie z krótkim zaostrzonym wierzchołkiem, liczne szyszkowate owocostany............................Olsza szara 
        N2. P�czki okryte wi�ksz� ilo�ci� łusek, bez trzonka � P 
    P1. Kora br�zowa, łuszcz�ca si�. Owoce kuliste, �ółte, czerwone lub prawie czarne...................Czere�nia ptasia 
         P2. Kora szara, falista. Owoce – orzeszki w 3-klapowej okrywie zebrane w kłosy.........................Grab pospolity 
   K2. P�czki okryte jedn� łusk� � K3 
     K3. Li�cie eliptyczne � K5 
    K5. Dolna strona mi�kko owłosiona, krzew lub drzewo......................................................................Wierzba iwa 
    K6. Dolna strona naga, włoski tylko na nerwach, młode p�dy i li�cie czerwonawe, krzew............Wierzba �l�ska 
     K4. Li�cie bardzo w�skie, lancetowate � K7 
    K7. Li�cie po obu stronach srebrzysto owłosione, du�y krzew lub drzewo.......................................Wierzba biała 
    K8. Li�cie nagie, p�dy gło�no trzaskaj�ce przy odłamywaniu, du�y krzew lub drzewo................Wierzba krucha 
    K9. Li�cie delikatnie omszone od spodu, ale bez połysku, krzew lub małe drzewo...........................Wierzba siwa 
    K10. Li�cie delikatnie omszone od spodu, z połyskiem, górna strona naga, krzew.....................Wierzba wiciowa 
   K11. Li�cie matowe, spodem niebieskawe, blaszka li�ciowa najszersza bli�ej wierzchołka..Wierzba purpurowa 
   F4. Blaszka li�ciowa w przybli�eniu tak długa jak szeroka � G1 

  G1. Li�cie z zarysie okr�głe, brzeg grubo z�bkowany, wierzch blaszki matowy....................................................... Topola osika 
  G2. Li�cie w zarysie trójk�tne, rombowate lub sercowate � H 
   H. Blaszka li�ciowa trójk�tna lub romboidalna � H1 

 H1. Kora biała na znacznej cz��ci pnia, gał�zie zwisaj�ce przynajmniej w cz��ci korony........ Brzoza brodawkowata 
        H2. Kora szara, gładka w koronie, li�cie wi�ksze, ogonek spłaszczony....................................................Topola czarna 

J. Blaszka li�ciowa o sercowatej nasadzie � J1 
     J0. Krzew, ogonek krótki, owoce – „orzechy laskowe” w twardej owocni.....................................Leszczyna pospolita 

        J1. W k�tach nerwów na spodniej stronie li�ci białe włoski, kwiatostany na p�dach poni�ej li�ci...Lipa szerokolistna 
        J2. Włoski w k�tach nerwów br�zowawe, kwiatostany przewieszaj� si� pomi�dzy li�cie.................Lipa drobnolistna 
   
 
 

 


