
NAMIERZAMY DRZEWA W KIELCACH
MIEJSKI KONKURS EDUKACYJNY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KIELCACH



GOŚCIU SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM, A ODPOCZNIJ SOBIE
FRASZKA " NA LIPĘ " JAN KOCHANOWSKI

 Drzewa zawsze miały wpływ na duchowe życie naszych 
przodków.

 Miododajna lipa była symbolem ukojenia, spokoju i sąsiedzkiej 
przyjaźni.

 Cis chronił przed truciznami.

 Dąb zapewniał siłę i męską witalność.

 Klon towarzyszył narodzinom i śmierci człowieka.

 DZIŚ NIEDOSTRZEGAMY DRZEW GDY SĄ, DOSTRZEGAMY
JE DOPIERO GDY ZNIKNĄ.



ZESPÓŁ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 39

 Skład zespołu:

 Opiekun Anna Kwiecień

 Uczestnicy Joanna 
Kwiecień Andrzej Wiktor, 
Katarzyna Pacak, Maja 
Grabka, Nadia 
Andruszkiewicz, Oliwia 
Zawisza, Gabriela Toporek.

 Zadanie: zlokalizować jak 
najwięcej drzew na terenie 
miasta.



PRZYGOTOWANIA DO PRACY W TERENIE:
PRZYPOMINAMY GATUNKI DRZEW IGLASTYCH, KTÓRE
MOŻNA SPOTKAĆ NA TERENIE MIASTA

ROZPOZNAJEMY DRZEWA IGLASTE

SOSNA, JODŁA, MODRZEW, ŚWIERK, CIS, JAŁOWIEC.



DRZEWA IGLASTE

modrzew cis jodła jałowiec sosna świerk

Drzewa iglaste są piękne, dostojne i ładnie się prezentują dodając każdemu miejscu uroku. Dodatkowo 
ślicznie pachną, kojarzą się ze świętami, lasem, spokojem.



PRZYGOTOWANIA DO PRACY W TERENIE :
PRZYPOMINAMY GATUNKI DRZEW LIŚCIASTYCH, 
KTÓRE MOŻNA SPOTKAĆ W KIELCACH

ROZPOZNAJEMY DRZEWA LIŚCIASTE

DĄB,WIĄZ,GRAB,LIPA,TOPOLA,GRUSZA,JABŁOŃ,ŚLIWA, BRZOZA, 
KASZTANOWIEC, JARZĄB, ROBINIA,BUK,KLON, CZEREMCHA, I WIELE INNYCH



DRZEWA LIŚCIASTE

topola klon brzoza dąb wiąz lipa

Miłośnicy roślin wiecznie zielonych mogą się niejednokrotnie dziwić, dlaczego w miastach dominują akurat drzewa 
liściaste, skoro na zimę tracą one liście ?

- To właśnie drzewa pokryte liśćmi pochłaniają aż 85% osiadającego na nich kurzu i spalin.
- Rośliny iglaste gorzej znoszą zanieczyszczenie powietrza. Pod wpływem kurzu i toksycznych związków

gorzej rosną i brunatnieją.



 Wyjście w teren –
rozpoznajemy drzewa w okolicy
szkoły.



PRACE W TERENIE



ZADANIA DO WYKONANIA

Zlokalizowanie drzewa na terenie miasta 
Kielce za pomocą aplikacji mobilnej

Określenie gatunku na podstawie cech 
morfologicznych: kwiaty, liście, kora

Zmierzenie obwodu drzewa na wysokości 
1,30 m od ziemi

Zapisanie danych w aplikacji



ZMIERZYLIŚMY 554 DRZEWA

Gatunek Ilość

klon 46

kasztanowiec 85

grab 1

lipa 41

jarzębina 31

brzoza 83

śliwa 1

akacja 11

topola 11

buk 4

sumak 41

mirabelka 1

Gatunek Ilość

czeremcha 1

grusza 3

wierzba 36

orzech 1

olcha 1

jarząb mączny 5

dąb 15

lilak 2

wiąz 2

oliwnik 3

głóg 3

jabłoń 4

Gatunek Ilość

modrzew 14

świerk 30

jodła 10

sosna 60

żywotnik 7

jałowiec 1



WYNIKI NASZYCH 
PRAC

 Namierzanie drzew naszego 
zespołu obejmowało głównie 
osiedle Słoneczne Wzgórze, 
Bocianek , Ślichowice i 
Podkarczówka.

 Zlokalizowaliśmy 554 drzew.

432 drzew liściastych

122 drzew iglastych



OBWODY DRZEW LIŚCIASTYCH

Gatunek Największy 
obwód

Najmniejszy 
obwód

klon 288 13

kasztanowiec 291 25

grab 164 -

lipa 335 28

jarzębina 71 11

brzoza 163 11

śliwa 80 -

akacja 186 73

topola 288 119

buk 233 124

sumak 90 11

Gatunek Największy 
obwód

Najmniejszy 
obwód

czeremcha 81 -

grusza 170 82

wierzba 290 74

orzech 30 -

olcha 242 -

jarząb 
mączny

102 29

dąb 167 26

lilak 30 29

wiąz 134 111

oliwnik 58 32

głóg 38 21

jabłoń 160 93

mirabelka 29 =



OBWODY DRZEW IGLASTYCH

Gatunek Największy obwód Najmniejszy obwód

świerk 130 21

sosna 282 30

jodła 71 20

modrzew 124 46

żywotnik 140 23

jałowiec 32 -



WYNIKI NASZYCH 
PRAC

 Wśród drzew iglastych 
dominuje sosna ( 49%)

 Następnie: świerk 25%, 
modrzew 11%, jodła 8%, 
żywotnik 6%, jałowiec1%.



WYNIKI NASZYCH 
PRAC

 Wśród drzew liściastych 
dominują: kasztanowiec i 
brzoza.

 Następnie: klon, sumak, lipa, 
wierzba i jarzębina.

 Drzewa liściaste znacząco 
dominują w naszych 
badaniach.



KASZTANOWIEC - ZWYCIĘZCA W 
NASZYCH BADANIACH

 Kasztanowiec biały to jedno z najpopularniejszych, z zarazem 
najpiękniejszych miejskich drzew. Do Polski trafił w drugiej połowie 
XVI wieku, z Azji mniejszej przez Austrię, ale szybko zyskał prawa 
obywatelskie i stał się jednym z bardziej znanych i lubianych drzew.

 Kasztanowce wyznaczają rytm edukacji: Kwitnąc sygnalizują czas 
egzaminów maturalnych, a zbieranie kasztanów to początek roku 
szkolnego.

 Maksymalny wiek kasztanowca to dwieście lat, jak na rosłe drzewo 
to niezbyt wiele. Od kilkunastu lat drzewa są trapione przez motyla 
– szrotówka kasztanowcowiaczka , którego larwy są na jego liście 
wielce łakome. Cała nadzieja w sikorkach, które z kolei łakome są 
na te larwy.



BRZOZA - TUŻ ZA KASZTANOWCEM

 Brzozy to wysokie drzewa, które dość szybko rosną, ale ich 
żywotność tez nie jest zbyt długa, rzadko osiągają 200 lat.

 Jako roślina o niezwykle niskich wymaganiach środowiskowych 
– rośnie na jałowych glebach, dobrze znosi suszę i duże 
nasłonecznienie, płytko lecz rozlegle zapuszcza korzenie, 
przygotowuje grunt i odrobinę cienia dla innych drzew.

 Liście i pączki brzozy, jej kora i gałązki, sok stanowią cenne 
środki lecznicze.



SOSNA – WYGRANA WŚRÓD DRZEW IGLASTYCH

 W porównaniu do innych roślin iglastych , sosny najlepiej radzą 
sobie w warunkach miejskich. Mają bardzo małe wymagania 
glebowe, dobrze rosną nawet na piaszczystych glebach.

 Sosna zwyczajna jest rośliną, z której pozyskiwane są liczne 
surowce wykorzystywane w medycynie. Pędy i pączki 
wykazują właściwości wykrztuśne, rozkurczowe i 
przeciwbakteryjne.

 W naszych badaniach znalazła się sosna o obwodzie 282 cm.



LIPA – REKORDZISTKA

 335 cm to obwód naszego " najgrubszego" drzewa- lipy.

 To jedno z najpiękniejszych, najbardziej użytecznych i najdłużej 
żyjących drzew, jakie możemy spotkać w naszym kraju.

 Lipa ma przede wszystkim właściwości ozdobne, co zawdzięcza 
głównie bogatemu ulistnieniu.

 Lipa jest także odporna na działanie wiatru, z tego względu 
doskonale przed nim ochrania.

 Ważną zaletą lipy jest fakt, że jest cenną rośliną miododajną.



WYNIKI NASZYCH PRAC
 Po analizie danych możemy powiedzieć, że w Kielcach 

mamy bardzo dużą różnorodność drzew zarówno pod 
względem gatunków jak i wieku.

 W naszych badaniach przeważały drzewa liściaste 
głównie kasztanowiec i brzoza.

 Wśród drzew iglastych dominowała sosna. Gatunki iglaste 
są wrażliwe na niesprzyjające warunki dla życia roślin jakie 
spotykamy w miastach.

 Najwięcej dużych drzew spotykamy wśród: kasztanowców, 
klonów, lip, topoli.

 Z naszych badań wynika, że w Kielcach jest dużo zarówno 
starych drzew jak i młodych nasadzeń .



WNIOSKI

Udział w konkursie to same plusy . Uczniowie poprzez samodzielne działania związane z oznaczeniem 
drzew utrwalili wiedzę i potwierdzili skuteczność takiego sposobu nauki.

Uczniowie poprzez pracę w terenie i wielokrotne określanie tych samych gatunków wreszcie nie maja 
problemu z rozróżnieniem drzew iglastych, znacznie zwiększyła się ich wiedza dotycząca drzew liściastych.

Takie działania są dla uczniów atrakcyjne, ponieważ łączą w sobie nowoczesność ( mobilna aplikacja) z 
tradycyjnymi sposobami nauki ( zobaczyć, dotknąć, przeczytać, zapamiętać).

Przebywanie na świeżym powietrzu, zdrowa rywalizacja między uczniami i kontakt z przyrodą to dodatkowe 
zalety tego projektu.



ZNACZENIE DRZEW W MIEŚCIE

 Życie wśród betonowych ścian, w całodobowym 
hałasie, przy wysokim poziomie spalin i innych 
zanieczyszczeń powietrza nie jest komfortowe.

 Z takich uciążliwości wynikają choroby 
organiczne i psychiczne, których jest coraz więcej 
społecznościach miast .

 Trudno jest udowadniać osobom o odmiennym 
zdaniu, że roślinność ma wpływ na estetykę miast, że 
najlepiej wypoczywa się wśród zieleni. Można jednak 
uprzytomnić, jak wiele wymiernych korzyści przynosi 
ludziom sąsiedztwo bujnej, zdrowej zieleni.



1.DRZEWA PRODUKUJĄ TLEN

 Drzewa rodzime, które dostarczają największe ilości tlenu, to: 
buk pospolity, klon, robinia akacjowa, dąb, lipa oraz jesion. 

 Drzewa wiążą w sobie węgiel atmosferyczny przez asymilację 
dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. Pochłanianie CO2 
odbywa się przez liście i igły drzew, w chloroplastach w tkance 
miękiszowej. Za sprawą energii słonecznej i wody, węgiel 
atmosferyczny, pochodzący z CO2 jest wiązany i 
wbudowywany w drewno.

 Cała nadwyżka wyprodukowanego przez roślinny tlenu jest 
zużywana przez organizmy cudzożywne.



2.DRZEWA OCZYSZCZAJĄ POWIETRZE

 Poprawiają jakość powietrza wykorzystując 
właściwości filtrujące.

 Korony drzew znajdujące się na wysokości 
od 5 do 15 m. zatrzymują i usuwają z 
otoczenia m.in. pyły zawieszone, metale 
ciężkie, ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, czy 
amoniak.

 Duże stare drzewa usuwają 60-70 razy więcej 
zanieczyszczeń niż młode drzewa, a drzewa 
liściaste radzą sobie z nimi lepiej niż iglaste.



3.DRZEWA CHRONIĄ PRZED POWODZIAMI I SUSZĄ.

 Drzewa w sposób istotny wpływają na gospodarkę wodną oraz 
dostępności składników odżywczych w glebie . Dzięki ich 
korzeniom deszcz powoli wsiąka do gruntu.

 Dodatkowo korzenie drzew oczyszczają wodę z 
zanieczyszczeń. Miasta są obszarem, gdzie występuje częsty 
deficyt wody lub jej nadmiar (np. po ulewnych deszczach), 
ochrona oraz nowe nasadzenia drzew pozwalają na 
zwiększenie zdolności gruntów do infiltracji wody i jej 
magazynowania zmniejszając ryzyko suszy i powodzi.



4.DRZEWA CHRONIĄ PRZED WIATREM

 Korony drzew wyhamowują prędkość wiatru o ok. 20%, a w 
niektórych przypadkach, nawet o 70%. Są to jedne z 
ważniejszych funkcji infrastrukturalnych drzew w mieście.

 Ilość energii zużywanej na ogrzewanie w miejscach 
zadrzewionych jest mniejsza o od 20 do 50 procent. Drzewa 
stanowią zasłonę przed zimnym wiatrem, ograniczają uciekanie 
ciepła i pozwalają grzejnikom pracować na mniejszych 
obrotach.



5.DRZEWA CHRONIĄ PRZED HAŁASEM

Wysoka roślinność doskonale izoluje od hałasu 
miejskiego, gdyż wpływa na rozchodzenie się 
fal akustycznych poprzez ugięcie ich przez 
pnie drzew oraz absorpcję przez koronę 
drzew.

Rozpraszają fale dźwiękowe, a więc 
zmniejszają uciążliwość hałasu.



6. DRZEWA OBNIŻAJĄ TEMPERATURĘ W MIEŚCIE

Drzewa wychładzają miasta w lecie, są najlepszą metodą klimatyzacji.

Kiedy są one sadzone z pomysłem i sensem, tak by zapewnić cień i chronić 
przed słońcem, pozwalają obniżyć letnie temperatury odczuwane w mieście o 
od 2 do 8 stopni Celsjusza.

W ciągu jednego dnia drzewa mogą oddać od 200 do 400 litrów wody. 
Dlatego temperatura powietrza w parkach, lasach czy na przedmieściach jest 
zawsze odczuwalna wyraźnie niższa. Dzieje się tak za sprawą procesu 
transpiracji, czyli odparowywania wody z nadziemnych części roślin.



7.DRZEWA POPRAWIAJĄ NASTRÓJ

 Drzewa wywołują pozytywny wpływ na nastrój i emocje, niwelując 
stres i napięcie. . Wzmacnia układ odpornościowy, pomaga w 
utrzymaniu koncentracji. Bliskość drzew wpływa pozytywnie na 
nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

 Drzewa wpływają również na psychikę i zdrowie człowieka –
obniżają agresję, stres, napięcie i ciśnienie krwi, również u 
prowadzących pojazdy mechaniczne, redukując tzw. „road rage”, 
czyli stan wściekłości drogowej w czasie prowadzenia auta.

 Uspokajające działanie drzew odnosi się również do osób 
dotkniętych ADHD. U dzieci i młodzieży drzewa zaś 
wpływają na twórczy sposób myślenia i zdolność koncentracji



8.DRZEWA ZDOBIĄ MIASTO

 Zieleń poprawia wartości estetyczne, poprawia atrakcyjność miejsc poprzez łagodzenie twardej 
struktury miejskiej krajobrazu.



9.DRZEWA DAJĄ CIEŃ

 Z roku na rok rośnie w Polsce liczba upalnych dni, kiedy 
temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza

 Odpoczynek w cieniu drzew daje ulgę w upalne dni. 
Temperatura pod drzewem może być nawet o kilkanaście
stopni niższa, niż na nagrzanym słońcem placu.



10.DRZEWA MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOBÓJCZE

 Drzewa są niejako żywymi, zielonymi antybiotykami. 
Działają odkażająco na śluzówkę gardła, nosa i krtani. 
Najwięcej fitoncydów produkują rośliny iglaste (sosna, 
świerk, jodła, cis, jałowiec), a także brzoza, dąb i czeremcha 
(pod jej koroną wszystkie bakterie giną w ciągu 20 minut).

 Sosna wydziela substancje bakteriobójcze (fitoncydy), 
dlatego strefa do 5m wokół drzewa wolna jest od 
bakterii. Najwięcej fitoncydów wydziela się latem podczas 
słonecznej, ciepłej pogody.



11.ZWIĘKSZAJĄ BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Drzewa mają istotny wpływ na bezpieczeństwo na 
drogach. Dla kierowców drzewa stanowią dobrze 
zaprojektowane ściany, które prowadzą wzrok i 
zwiększają uwagę.

Drzewa wpływają na bezpieczeństwo poprzez 
wytaczanie kierunku jazdy, osłanianie drogi przed 
słońcem i olśnieniem powodowanym przez inne 
pojazdy. Ponadto przeciwdziałają znużeniu, 
urozmaicają drogę, przeciwdziałając zmęczeniu.



12.DRZEWA TO SCHRONIENIE I POKARM DLA ZWIERZĄT

 Kwitnące drzewa są 
źródłem pokarmu dla 
owadów zapylających.

 Drzewa są domem dla 
wielu zwierząt i pokarmem 
dla nich.



13.DRZEWA = PTAKI = MNIEJ SZKODNIKÓW

 Drzewa są domem wielu ptaków żyjących w mieście.

 Więcej drzew- więcej ptaków- mniej szkodników.

 Są ważnym elementem łańcucha ekosystemu pomagają 
walczyć z owadami i szkodnikami.



14.MIEJSCE WYPOCZYNKU

 Tereny zielone w miastach są miejscem, gdzie chętnie 
wypoczywamy i uprawiamy sport.

 Ruch to zdrowie.



15.DRZEWA W MIEŚCIE WPŁYWAJĄ NA CENY

 Drzewa również zwiększają wartość nieruchomości z nimi 
sąsiadujących. Badania naukowe wskazują jednoznacznie, 
że jesteśmy gotowi więcej zapłacić za mieszkanie, z którego 
okien widać drzewa.



16.DRZEWA ZWIĘKSZAJĄ BEZPIECZEŃSTWO

 Drzewa również zwiększają bezpieczeństwo poprzez 
stworzenie przyjemniejszej w odbiorze przestrzeni zachęcającej 
do chodzenia – więcej ludzi, to większy nadzór społeczny.

 Z tym wiąże się kolejne pozytywne oddziaływanie drzew –
przyczyniają się one do wzrostu przychodu lokali 
usługowych dlatego, że więcej osób przemieszcza się takimi 
ulicami na piechotę i mogą spontanicznie do jakiegoś sklepu 
wejść i zrobić zakupy.



RATUJMY STARE 
DRZEWA

 Stuletni buk pochłania rocznie 
ok. 4800 kg CO2 i produkuje 
3500 kg tlenu, który starcza 
dla 10 osób na rok. Taką 
samą produktywnością będzie 
się charakteryzować 1700 
drzewek 10-letnich, 
zajmujących 265 razy 
większą powierzchnię niż 
dojrzały buk.



POTRZEBA OCHRONY DRZEW

 Drzewa w naszym mieście potrzebują naszego wsparcia.

 Warunki przyuliczne znosi coraz mniej gatunków i odmian drzew.

 Szczególnie szkodliwe jest zasolenie siedlisk przyulicznych . Z tego 
powodu w polskich miastach (przy ulicach) ginie coraz więcej 
drzew, to zjawisko się niezwykle nasila. 

 Obecnie sadzi się coraz więcej drzew tolerujących zasolenie i 
zanieczyszczenia, jest ich jednak niewiele, główne to robinie, 
glediczie, jarząb szwedzki, głogi, klon polny i jego odmiany, 
niektóre gatunki i odmiany jesionów, grusze drobnoowocowe i 
odmiany gruszy pospolitej, wiśnię osobliwą w odmianie kulistej.



DLACZEGO DRZEW JEST CORAZ MNIEJ?

 Zanieczyszczenia powietrza - spaliny i wyziewy przemysłowe

 zasolenie gleby (coraz silniejsze po każdym sezonie zimowym) 
powoduje znaczny wzrost jej pH (odczyn staje się silnie 
zasadowy), a to znoszą jedynie nieliczne rośliny.



DLACZEGO DRZEW JEST CORAZ MNIEJ?

 Zmniejszana (często drastycznie) powierzchnia odkrytego 
gruntu wokół drzew, co ogranicza możliwość pozyskiwania 
przez nie wody i substancji odżywczych.

 Naruszanie systemu korzeniowego podczas prac budowlanych 
czy naprawczych.

 Obniżenie poziomu wód gruntowych wskutek prowadzenia prac 
budowlanych na znacznych głębokościach.

 Wycinka drzew pod zabudowę.



DLACZEGO DRZEW JEST CORAZ MNIEJ?

lokatorzy budynków żądający 
usuwania drzew ograniczających 
dostęp światła do mieszkań, albo 
tacy, którzy żyją w strachu przed 

konarami, które kiedyś 
(ewentualnie) mogą się złamać .

napierający na decydentów 
właściciele działek, którym 
drzewa przeszkadzają w 

"efektywnym" wykorzystaniu 
terenu,

bezmyślni niszczyciele.



NIE POPEŁNIAJMY TYCH BŁĘDÓW

Nie sadźmy drzew szybko rosnących ,ale kruchych, takich jak topole i klony srebrzyste 
czy jesionolistne, które po kilkudziesięciu latach starzeją się i sprawiają kłopoty.

Nie pozostawiajmy samosiewek drzew, które wyrosły w sposób niekontrolowany. Gdy 
podrosną, uszkadzają fundamenty budynków, mury ogrodzeń, schody, nawierzchnie oraz 
elementy uzbrojenia terenu.

Nie sadźmy drzew zbyt blisko budynków (po kilkunastu, a czasami już po kilku latach 
naruszają fundamenty, zacieniają okna, ułatwiają złodziejom dostanie się do budynku) 
lub zbyt gęstym sadzeniem drzew w grupach (nawzajem zaburzają swój rozwój).



GATUNKI INWAZYJNE WŚRÓD 
DRZEW
 Gatunki inwazyjne to rośliny, które wypierają gatunki 

rodzime i zagrażają istnieniu lokalnych ekosystemów.

 Wśród naszych drzew takim gatunkiem jest SUMAK 
OCTOWIEC

 Cechy gatunku sprzyjające inwazji: ogromna łatwość 
tworzenia odrostów korzeniowych, w najbliższym 
sąsiedztwie " macierzystego" osobnika ,w krótkim czasie 
rozrastają się rozłożyste drzewa.

 Sumak octowiec ma również zdolności wydzielania 
związków chemicznych hamujących wzrost innych 
gatunków roślin.

 Inne inwazyjne drzewa: czeremcha amerykańska, dąb 
czerwony, klon jesionolistny.



POMNIKI PRZYRODY WŚRÓD DRZEW 
KIELECKICH

 W granicach miasta Kielce wyróżnia się 50 pomników przyrody, 
co stanowi 118 sztuk pojedynczych drzew.

 Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród 
pozostałych przede wszystkim swymi walorami 
przyrodniczymi. Odznaczają się one wiekiem, ciekawym 
pokrojem i rozmiarami ,lub stanowią rzadkie i wyjątkowe 
gatunki .

 np. wiek dębu szypułkowego „Wincenty” rosnącego przy 
ul. Lisowczyków szacuje się na 180 lat. Obwód pnia 410 cm na 
wysokości 130 cm od ziemi, wysokości 23 m.



NAJSTARSZE DRZEWA

 Najdłużej żyjące drzewa dożywają nawet kilku tysięcy lat. Do 
najstarszych gatunków należą na świecie: sosna oścista (Pinus aristata
Engelm.) – 5–10 tys. lat, sekwoja wieczniezielona (Sequoia
sempervirens ENDL.) – 3 tys. Lat.

 W naszych warunkach klimatycznych najstarsze drzewa to: cis (Taxus
baccata L.) – 2 tys. lat, dąb (Quercus), limba (Pinus cembra L.) – 1 tys. 
Lat.

 Najstarsze drzewa w Polsce: Najstarszym drzewem w Polsce jest 
Henryk - cis pospolity z Henrykowa Lubańskiego na Dolnym Śląsku. 
Jego wiek szacuje się na około 1300 lat!

 Dąb " Bartek" z Zagnańska .Według najnowszych badań jego wiek 
szacuje się na około 645-685 lat. Dokładne ustalenia, ze względu na 
spróchniały pień drzewa, nie są możliwe.



PODSUMOWANIE

 Pamiętajmy:

 Dobroczynne znaczenie 
drzew dotyczy korzyści 
przyrodniczych i 
ekonomicznych, wartości 
społecznych i walorów 
estetycznych.

 Dziękujemy za uwagę. Zespół 
SP 39.


