
Co nam dają drzewa?  

 10 faktów, które powinniśmy 

znać.  



Drzewa to niezwykłe dzieła natury… 
Majestatyczna i ważna dla ludzi roślina. 

Symbol życia, wieczności, mądrości, 
piękna, dobrych życzeń…  

Spacer wśród drzew uzdrawia, łagodzi 
trudy życia i jest lekiem na skołatane 

serce. 
Drzewa są nierozerwalną częścią 

naszego istnienia oraz kultury.  



1. Drzewa 

wytwarzają tlen 

Jeden hektar lasu liściastego może 

wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi 

dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 

ludzi.  Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku 

tlen wystarczający dla 10 osób. 



2.Drzewa filtrują powietrze 

Drzewa są swoistym filtrem, doskonale pochłaniają i neutralizują 

substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek 

siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk) 

Dlatego gdy wchodzimy do lasu czujemy, że wdychamy czyste 

powietrze.        



3. Drzewa są 

schronieniem dla 

zwierząt 

Wiele zwierząt leśnych np. ptaki, wiewiórki, 

budują swoje domy w gałęziach i koronach 

drzew. Drzewa są schronieniem dla dzikich 

zwierząt i owadów, dostarczają im również 

pożywienia. Często drzewa służą ptakom jako 

bezpieczne miejsce do złożenia jaj albo do 

wychowania potomstwa. 



4. Drzewa służą jako 

klimatyzacja 

 

 

Na pewno zdarzyło się każdemu z 

Was, że podczas wycieczki w górach 

w lecie szukaliście chłodnego miejsca 

na odpoczynek. Drzewa są idealnym 

tego typu miejscem, ponieważ ich cień 

sprawia że od razu jest nam chłodniej i 

czujemy się lepiej.  



5. Drzewa dają nam owoce 

 

 

Drzewa dają nam przepyszne owoce , z których robimy ciasta, 

dżemy, lody. Owoce te mają też dużo witamin , które wspierają 

naszą odporność i dają nam więcej siły.  



6. Drzewa działają 

uspokajająco 

Gdy po ciężkim dniu chcemy się zrelaksować 

spacer po lasie jest idealnym rozwiązaniem. W 

ciszy leśnej możemy posłuchać świergotu 

ptaków a powietrze będące w lesie oczyści 

nasz umysł. 



7. Drzewa mają 

właściwości lecznicze 

 

Właściwości lecznicze drzew wykorzystuje się 

w sylwoterapii. Polega ona na pobudzaniu 

organizmu do samoleczenia poprzez jego bliski 

kontakt z drzewami. Brzoza pobudza krążenie 

a dąb pomaga w koncentracji. 



8. Drzewa są naturalną 

ochroną przed 

powodziami,  

wichurami i hałasem 

 

 

Drzewa służą jako zapory 
przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a 

także przeciwpowodziowe, ponieważ 
przyczyniają się do umacniania 

brzegów rzek, jezior i mórz. Drzewa 
chronią nas też przede wszystkim 

przed hałasem i obniżają go o 66%. 
 



9. Drzewa dają nam 

materiały 

Drzewa dają nam drewno, z którego robimy 

meble, ogrodzenia, skrzynie, beczki a nawet 

domy oraz papier, z którego każdy korzysta 

codziennie robiąc notatki z lekcji, zapisując 

ważne informacje w pracy czy podczas 

wykładów. 



Miasto kojarzy nam się głownie z 

budynkami i cementowym chodnikiem 

ale gdy posadzimy tam kilka drzew to 

od razu upiększymy miasto i 

polepszymy swoje samopoczucie.  

10. Drzewa 

upiększają  



Świętujmy Światowy Dzień Drzewa, który obchodzimy 
10 października 

Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa był amerykański 
znawca i miłośnik przyrody Juliusz Sterling Morton. 

W 1872 roku po raz pierwszy zachęcił swoich rodaków do 
sadzenia drzew w myśli idei, że „inne święta służą jedynie 
przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”.  
W tym samym roku posadzono w Stanach Zjednoczonych 

ponad milion nowych drzew. 
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