
DRZEWA W STANIE BEZLISTNYM – PARK SZCZYTNICKI 

1. Tulipanowiec amerykański – charakterystyczny spłaszczony pąk szczytowy. 

2. Grab pospolity – charakterystyczna kora ze smugami, na pąkach zielonkawa 

siateczka. 

3. Dąb błotny – mniejsze konary charakterystycznie zwisają w dół, często na drzewie 

zimą zostają suche liście, klapy liści ułożone pod kątem 90 st. (np. dąb szkarłatny ma 

klapy w kształcie C). 

4. Leszczyna pospolita – żółte kotki. 

• Leszczyna w odm. ‘Fuscorubra’ – czerwone kotki, czerwone liście zmienne w 

porach roku, bardzo cenne do kompozycji. 

5. Magnolia drzewiasta – na pąkach widoczny kontrast, pąki mniejsze niż np. u 

magnolii gwiaździstej i pośredniej. 

6. Orzesznik siedmiolistkowy – pędy lekko omszone, dwa spiczaste pąki szczytowe, 

trudny do oznaczenia w stanie bezlistnym, kora u góry łuszczy się mniej niż u 

orzesznika pięciolistkowego. 

7. Oczar wirginijski – skrętoległe pąki osadzone na trzonku, bez łusek, kolor pędu i 

łusek ten sam, jasny; kwitnie w październiku. 

8. Skrzydłorzech kaukaski – brak łusek na pąkach. 

9. Orzech szary – bardzo głębokie bruzdy, wyczuwalny pasek zamszu nad blizną 

liściową na pędzie, owoce głęboko spękane – charakterystyczne. 

10. Buk pospolity – charakterystyczne owocostany i wrzecionowate pąki. 

11. Kłęk amerykański – charakterystyczne duże owocostany, trujący dla ryb – nie sadzić 

w pobliżu oczka wodnego, cała roślina trująca. 

12. Złotokap – omszony pęd, zielony. 

13. Parocja perska – łuszczy się trochę jak u platana, pędy podobny do oczaru ale 

parocja ma ciemny pęd a oczar jasny. 

14. Lipa krymska – charakterystyczna cecha – konary opadają łukowato w dół, u nasady 

owocostanu ciemniejsze włoski, pęd z góry czerwonawy a spodem zielony. 

15. Lipa drobnolistna – bardzo drobne owoce, wywijają się do góry a nie zwisają do 

dołu. 

16. Surmia żółtokwiatowa – głębokie żłobienia w korze, wąskie torebki owocostanów. 

17. Surmia bignoniowa – zupełnie inna kora niż u surmii żółtokwiatowej, grubsze 

owocostany. 

18. Halezja karolińska – w formie krzewu lub drzewa (odm. górska), częściej krzew niż 

drzewo, charakterystyczne owoce, pęd omszony, kora na drzewie mozaikowato 

spękana. 

19. Strączyn żółty – bardzo gładka kora, porównywalnie gładka jak u buka, kolor 

zielony. 

20. Klon Lobela – liście małe, podobne do klona polnego, charakterystyczny pokrój i 

kora. 

21. Orzesznik pięciolistkowy – łuszcząca się kora, charakterystycznie odstaje. 

22. Orzesznik gorzki – charakterystyczne musztardowe pąki i pędy. 

23. Skrzydłorzech kaukaski – charakterystycznie zwisające owoce. 

24. Ambrowiec balsamiczny – charakterystyczna kora oraz owoce z wypustkami. 

25. Wiąz polny – skrętoległe ułożenie pąków, inne niż u klona, pąki błyszczące. 

26. Wiązowiec zachodni – pąki przylegają do pędu, pęd zygzakowaty. 



27. Kasztan jadalny – bardzo kanciasty pęd, suche liście zostają na drzewie, struktura 

suchych liści podobnie jak u buka. 

28. Klon francuski – liście bardzo małe, 3 klapowe, podobne do klonu polnego, pączki 

bardzo długie, wrzecionowate, pęd z przetchlinkami, pięknie przebarwia się na żółto 

jesienią. 

29. Klon kapadocki – pączki i pędy w tym samym kolorze, na końcach łusek brązowe 

czubeczki, liście drobne, bez ząbków. 

30. Strączyn żółty – pąk schowany w środku liściośladu, pąk silnie omszony. 

31. Dąb biały odm. łyżeczkowata. 

32. Dąb kaukaski – liść od spodu bardzo miękki w dotyku, pąki przylegają do pędu i są 

omszone. 

33. Dąb burgundzki – frędzelki przy pąkach bardziej wystające i widoczne niż u dębu 

kaukaskiego, inne owocostany – czapeczka z kolczastymi wyrostkami. 


