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Drzewa w procesie fotosyntezy pobierają z
atmosfery dwutlenek węgla i przerabiają go w węgiel
organiczny kumulowany w ich biomasie: drewnie,
korze i korzeniach. 
Dzięki umiejętności wiązania dwutlenku węgla,
drzewa przyczyniają się do redukcji stężenia CO2 
w atmosferze, a ponieważ dwutlenek węgla jest
głównym gazem cieplarnianym, tym samym
wspomagają nas w walce z niekorzystnymi
zmianami klimatycznymi. 

CO NAM DAJĄ DRZEWA? 

MAGAZYN CO2

Hektar lasu pochłania tyle dwutlenku węgla, ile
produkuje samochód, który przejechał 100 tys. km.
(średni roczny przebieg aut wynosi w Polsce od 10,5
do 25,8 tys. km).

Parki i zadrzewienia śródmiejskie o podobnej
powierzchni w ciągu godziny pochłaniają tyle CO2
ile wydziela 200 osób.

 



... to odpad procesu fotosyntezy. Drzewa pobierają
wodę z gleby, poprzez korzenie, a dwutlenek węgla 
z powietrza. W wyniku tego procesu powstają związki
organiczne, przede wszystkim cukry proste i złożone, 
a także białka i tłuszcze. Są one bazą energetyczną
rośliny. TLEN jest produktem ubocznym, więc rośliny
wydalają go do atmosfery.

CO NAM DAJĄ DRZEWA? 

TLEN...

Liście o powierzchni 1m2 produkują w ciągu okresu
wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu,
co zapewnia roczną porcję tlenu dla dwóch osób.

60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 

Dbajmy o stare drzewa! Stuletni buk produkuje
rocznie 3500 kg tlenu, który starcza dla 10 osób na
rok. Tyle samo tlenu wyprodukuje 1700 drzewek    
 10-letnich.

       3 osób.

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gleba
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/korzen
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/powietrze
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zwiazek-organiczny
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/cukry-proste
https://www.ekologia.pl/zdrowie/medycyna-rodzinna/bialko-wlasciwosci-sklad-i-wystepowanie-produkty-bogate-w-bialko,23298.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/tluszcze


W lecie szukasz cienia i miejsca parkingowego pod
drzewem? Otóż to!
W upalne dni drzewa obniżają powietrza od 
3 do ponad 8 st. C. Dlatego temperatura powietrza 
w parkach jest zawsze odczuwalnie niższa. 
Zimą drzewa chronią nas przed mrozem - zapobiegają
nadmiernemu wychładzaniu się budynków zimą

CO NAM DAJĄ DRZEWA? 

KLIMATYZACJA

pod koronami 
drzew 28 °C

temp. powietrza 
32 °C

asfalt 52 °C

odkryty 
trawnik 35 °C



Drzewa filtrują powietrze, ponieważ doskonale
pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, 
takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz
metale ciężkie - ołów, kadm, miedź, czy cynk.

Im bliżej drogi znajdują się drzewa, tym ich
możliwości oczyszczania ze szkodliwych substancji
pochodzących z samochodów są większe – nawet 
do 9 razy w porównaniu do drzew oddalonych 
od ulic.

Drzewa neutralizują też ogólnie zanieczyszczenia
powietrza – mniejsze cząsteczki pochłaniają, większe
osiadają na ich liściach i gałęziach. Dzięki temu
potrafią ograniczyć zapylenie powietrza nawet 
do 75%.

CO NAM DAJĄ DRZEWA? 

FILTROWANIE

100 drzew usuwa rocznie ok. 454 kg
zanieczyszczeń.

Wartość oczyszczenia powietrza przez drzewa
liczona jest w setkach tysięcy euro rocznie na
każde duże miasto.

 



Drzewa chronią również glebę, wody powierzchniowe
i podziemne. Zapobiegają tym samym erozji,
wyjaławianiu ziemi, osuwiskom i lawinom. 
Systemy korzeniowe drzew i krzewów zatrzymują
ogromne ilości wody. Ma to ogromne znaczenie 
dla miast, które narażone są coraz bardziej 
na powodzie po intensywnych opadach deszczu.

Drzewa wodę również wydzielają, nawilżając tym
samym często nadmiernie przesuszone i zapylone
powietrze w mieście.

Lasy wokół miast i na ich terenie działają 
jak strefy buforowe, chroniąc przed hałasem 
i zanieczyszczeniem.

CO NAM DAJĄ DRZEWA? 

OCHRONA 

Drzewa i krzewy na pasie ziemi o szerokości 250 m
obniżają hałas samochodowy o około 66%. Bez
niego, by osiągnąć ten sam efekt, musielibyśmy
odsunąć się od drogi aż o 2 km.
Jedno duże drzewo potrafi zatrzymać do 45 tys.
litrów wody w ciągu roku.
Około 30% opadów nigdy nie spada na ziemię, bo
zatrzymywane są na liściach i gałęziach oraz pniu
drzewa. Kolejne do 30% opadów absorbują
korzenie.



Chroniąc miejską zieleń dbamy również o
różnorodność biologiczną. Drzewa stanowią
podstawowy element ekosystemu budując jego
szkielet. Da wiele gatunków zwierząt, roślin i grzybów
drzewa to miejsce schronienia, miejsce gdzie można
znaleźć pożywienie oraz rozmnażać się. 
Podstawową sprawą jest ich rozmieszczenie. Jeśli
tworzą układy w postaci szpalerów, alei, grup,
zadrzewień, parków czy lasów, stają się znaczącymi
elementami łączącymi i spajającymi cały ekosystem.

CO NAM DAJĄ DRZEWA? 

EKOSYSTEM 

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że 
w 2025 roku ponad 60% mieszkańców świata będzie
mieszkało w aglomeracjach miejskich. 
Rola drzew i zieleni w miastach jest nie do
przecenienia.

Martwe drzewa tworzą przestrzeń dla blisko 400
nisz ekologicznych, przede wszystkim dla
różnego rodzaju owadów, a w ślad za nimi
ptaków, nietoperzy i innych.
Miód z pasiek miejskich jest czystszy i zdrowszy,
od tego z obszarów wiejskich, bo nie zawiera np.
pestycydów.



KATALOG
POMNIKÓW
PRZYRODY 
W PRUSZKOWIE

Niniejszy katalog prezentuje stan z
października 2021 roku .
Niestety nie ma już zabytkowego dęba
szypułkowego z nad Utraty. Zapewnie
niedługo całkowicie uschnie topola
kanadyjska rosnąca na terenie Tworek.

Jednak pojawiają się głosy i starania,
żeby na listę pomników przyrody
ożywionej wpisać kolejne drzewa.
Warto to robić, tak samo warto chronić
wszystkie drzewa niezależnie od ich
wieku i mądrze planować zieleń w
mieście.



Klon pospolity (Acer platanoides),
obwód 320 cm, wys. 20 m.
Pruszków, ul. Polna 46 od strony ul.
Komorowskiej.
Na tej samej posesji rośnie pomnikowa
brzoza brodawkowa (Betula pendula),
słabo widoczna z ulicy.

nr 1

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód
310 cm, wys. 25 m. Pruszków, ul. Dolna 38

nr 2

nr 3 Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), obwód
293 cm, wys. 22 m. Pruszków, ul. Bliska 1nr 4



Topola szara (Populus canescens),
obwód 540 cm, wys. 14 m.
Pruszków, ul. 3-go Maja niedaleko nr
2, przy torach PKP, na tyłach garaży, w
sąsiedztwie składu węglowego.

nr 5

Topola szara (Populus canescens), obwód
435 cm, wys. 19 m. Pruszków, Zakłady
Naprawcze Taboru Kolejowego, Pomnik
Dulagu 121.

nr 6 nr 7
Topola biała (Populus alba), obwód 540 cm,
wys. 19 m. Pruszków, Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego, przy głównej alei, która
prowadzi na wprost bramy.



Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior),
obwód 280 cm, wys. 16 m.
Pruszków, Park Potulickich, we
wschodniej części parku między dużym
stawem a Utratą.

nr 8

Trzy jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), obwód/wys.: 1. 396/16, 2. 368/16, 3. 341/14 
Pruszków, na wąskiej działce między posesją przy ul. Przejazdowej 21, a terenem Cemex
Polska przy ul. Traktorowej.

nr 9



Pięć modrzewi polskich (Larix polonica), obwód 190-325 cm., wys. 30-40 m.
Pruszków, Park Potulickich, po lewej stronie za Urzędem Stanu cywilnego idąc aleją w
stronę dużego stawu, za topolami białymi.

nr 10

Dwie ogromne topole białe (Populus alba), 
1. obwód 565 cm 
2. obwód 430 cm. 
wys. 30-40 m.
Pruszków, Park Potulickich, po lewej stronie za
Urzędem Stanu cywilnego idąc aleją w stronę
dużego stawu.

nr 11

fot. Natalia Słowikowska



nr 12

Topola kanadyjska (Populus euramericana
„Serotina”), obwód 440 cm, wys. 19 m.
Pruszków, Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej. Drzewo rośnie
na terenie szpitala między cmentarzem i
rzeką Utratą, nad zarastającym stawem.

Topola szara (Populus canescens), obwód
400 cm, wys. 20 m. 
Pruszków, Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego, przed lodownią.

nr 13

Topola szara (Populus canescens),
obwód 480 cm, wys. 21 m. 
Pruszków, Park Potulickich, część
zachodnia, od strony ul. Prusa, na
niewielkiej skarpie między chodnikiem
ulicznym a przybrzeżną alejką parkową.

nr 14



nr 15

Olsza czarna (Alnus glutinosa), 
obwód 296 cm, wys. 15 m. 
Pruszków, Park Potulickich, w zachodniej
części parku, pomiędzy brzegiem dużego
stawu, a chodnikiem.

Olsza czarna (Alnus glutinosa), 
obwód 340 cm, wys. 24 m. 
Pruszków, Park Potulickich, część zachodnia,
wzdłuż ul. Prusa, między ul. Prusa a rzeką
Utratą (w narożniku), w pobliżu mostu na
Utracie.

nr 16



nr 17

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), 
obwód 296 cm, wys. 13 m. 
Pruszków, Park Potulickich, część zachodnia,
przy werandzie Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego, w części parku
zlokalizowanej między główną aleją asfaltową
i boiskiem Szkoły Podstawowej nr 12.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), 
obwód 413 cm, wys. 16 m. 
Pruszków, ul. Żbikowska 58.

nr 18
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