
 

 

PLANT ID: lipa (drobnolistna) 
Tilia cordata L.  

Ćma lipowa  
(Mima tiliae) 

pełzają po jej gałęziach  
w maju/czerwcu 

Zastosowanie praktyczne:   
Włókna z jej wewnętrznej kory są używane do 
produkcji butów, koszy, lin i mat, a jej miękkie, 
białe i łatwe do rzeźbienia drewno jest używane 
do produkcji klawiszy fortepianowych, ponieważ 
nie odkształca się. 

Cechy kory Cechy pnia 

Kwiaty 

Kwiaty stożkowe 

Liście i pąki 
ułożone 
naprzemia
nlegle 

3ci 

Duże bryły na pniu starych 
drzew nazywane są 
"Bosses" lub "Burls". 

Żyła 
główna 
nazywana 
jest 
środkową 
żyłką liścia 

Pąk liścia Łodyga liścia (ogonek 
liściowy) 

Ułożenie liści 

Pojedynczy liść 

Zwróć uwagę na 
pękającą korę u 
młodych drzew. 

Cecha liścia (od spodu) 

Cecha liścia 

Pierwszy rząd żyłek liścia 
wyrasta z centralnego 
punktu (dłoniasty) 

Drobno 
ząbkowane 
krawędzie 

Działka 
kielicha 

Kwiaty gwiazdkowate 
(aktynomorficzne) 

2gi 

1wszy 

4ty 
 

5ty 

Zwróć uwagę na kępki 
pomarańczowo-czerwonych 
włosów, gdy spotykają się żyły 

Płatek 

Zalążni
a 

Znamię 

Przylistek 

Ogonek 

Pręcik 
Płatki 

Pręcik (wiązki 
po 5 szt.) 

Działka 
kielicha 
 

Ogonek 

Przylistek 

Matowa, 
zielona 
powierzch
nia liścia 

Długa, 
spiczasta 
końcówka 

Liść 
sercowaty 



 PLANT ID: small-leaved lime Tilia cordata L.  

  

Strategie rozmnażania: 
Zapylanie: zapylane przez owady. 

Dyspersja nasion: rozprzestrzenianie przez ssaki, ptaki, wiatr. 
 

Jadalne:  
Z kwiatów lipy można 

przyrządzić herbatę, która 
rozluźni zesztywniałe 

mięśnie i ułatwi zasypianie 
w nocy.  Zbierz kwiaty i 

przylistki, gdy są w pełnym 
rozkwicie (czerwiec - 

lipiec) i susz je przez kilka 
tygodni.  Dodaj kilka 
kwiatów do filiżanki 

gorącej wody. 

Not a toxic or 
poisonous plant! 

 

Drzewo zadrzewione 

Owoc  

Cechy 
owoców 

Przycięte od dołu 
wypuszczają wiele 
prostych pędów. 

Jesienne liście 

Pąki 

Pomocne wskazówki 
dotyczące identyfikacji 
Zwróć uwagę na rozmieszczenie, kolor i 
rozłożenie włosków na spodniej stronie 
liścia.   
Jeśli jest owoc, należy ocenić jego kształt 
oraz to, czy ma lub nie ma wyraźne 
żebrowanie na powierzchni i czy jest 
owłosiony, czy nie.   
Czy na liściach występują galasy i spadź? Czy 
kwiaty są skierowane ku górze czy zwisają ku 
dołowi?  
Gdzie rośnie drzewo?   
 
 

Owoc 

Znamię 

Po zapyleniu. Zaczyna 
napęcznieć do kulistego 
owocu 

Żeberkowe 

Pyłek 
przemie
szcza się 

wzdłuż 
rurki do 
zalążni. 

Pąki i młode gałązki są z jednej 
strony brązowoczerwone, a z 
drugiej oliwkowozielone 

Zwróć uwagę 
na dwie 

oddzielne łuski 
pąków 

Szyjka 

Owoc o kształcie 
kulistym 

Liść podobny do 
papieru zwany 
braktem 

Łodyga kwiatu 
(szypułka) 

Nasiono 
wewnątrz 
zalążni 

Każda 
łodyga 
nazywana 
jest słupem. 

Po wycięciu 
drzew osiągają 
średnicę do 15 
m. 

4mm 
Długo
ści 

Blizna po 
liściu - 
zeszłorocz
na łodyga 
liścia była 
przyczepio
na tutaj 

1 

2 

Zimowe słońce 
powoduje 
takie kolory 



 

 

PLANT ID: lipa (drobnolistna) 
Tilia cordata L.  

Na co zwrócić uwagę 
Liście: Ząbkowane, sercowate  
w kształcie serca jest bardzo charakterystyczny dla  
wszystkich gatunków lipy (Tilia spp.).   
 
Najlepszy czas, aby go zobaczyć 
i użyć 
• Latem wszystkie lipy można zazwyczaj 

rozpoznać z daleka po świeżych, elektryzująco 
zielono-żółtych kwiatostanach, które 
kontrastują z ciemniejszymi, mocno 
sercowatymi (sercowatymi), zielonymi liśćmi.   

• Czerwiec - lipiec:  Zbierz świeże kwiaty, które 
następnie wysusz na słońcu, gotowe do 
przygotowania relaksujących herbat ziołowych, 
które pomogą Ci zasnąć w nocy.  Usiądź pod nim 
i daj się rozbawić brzęczącej orkiestrze owadów. 
 

Łodyga i pień 
Zwróć uwagę na gładką szarą korę młodych drzew z 
rozwijającymi się brązowymi pęknięciami, które z 
wiekiem powoli zaczynają pękać w górę i w dół pnia.  
Starsze drzewa są bardziej spękane i ciemniejsze, 
szare lub brązowe.  Świeże młode pędy są zielone, 
ale w miarę starzenia się latem, jesienią i zimą stają 
się bardziej oliwkowobrązowe od spodu i 
mahoniowoczerwone od góry..    
 

Fakty: 
 
 
 
 

ALIASY 
Znane również jako: 
drewo baste tree, 
basswood, pry.   

 
  
 

 
 

OBECNY STATUS: najmniejsza obawa wyginięcia  
MIEJSCE: Rozprzestrzeniony w Europie i Wielkiej Brytanii. 

IMPERSONATORZY:  Kluczowymi gatunkami podobnymi są: 
Generalnie tylko inne lipy o liściach sercowatych mogą być z nią mylone.   
Lipa pospolita (Tilia x europaea) ma białe/buffowe kępki włosków w miejscu łączenia 
się żyłek na spodniej stronie liścia.  Kwiaty zwisają ku dołowi, a pnie często mają duże 
zgrubienia.  Należy zwracać uwagę na bardzo błyszczące liście, spowodowane przez 
mszyce.  Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) ma gęstą okrywę z bladoszarych  
bladoszarych włosków na spodniej stronie liści, które nadają jej srebrny  
wygląd, patrząc w górę drzewa.   
 
 
 
 
 

Opis rośliny (Tzw. taksonomia) 
Członek rodziny limonkowatych (Tiliaceae), choć ostatnio molekularnie sklasyfikowana jako część rodziny Malwowatych 
(Malvaceae).  Wszyscy członkowie mają długie łodygi, proste, sercowate liście i kiście pachnących, aktynomorficznych kwiatów, z 
których każdy ma wspólną łodygę, która ma topiony, podłużny, papierowy liść zwany przylistkiem.  Drzewo liściaste, które 
pozostawione do naturalnego wzrostu może osiągnąć 38 m wysokości.  Po ścięciu szybko odrasta, wypuszczając nowe, proste pędy 
od podstawy drzewa, a jego średnica może osiągnąć nawet 15 m. 
 
 Kwiaty: Początek czerwca - lipiec. 

 
Budowa Kwiatu:  Grona od 5 do 10 żółto-
zielonych kwiatów i przylistków, które przebijają się 
do góry przez liście i są widoczne z daleka.  
 
Owoce:  Sierpień - wrzesień. 
Kształt kulisty (kulistojajowaty), czasami z delikatnym 
żebrowaniem na powierzchni, zazwyczaj 
nieowłosiony.   
 
Liść: Tępozielony, sercowaty kształt, drobno 
ząbkowane brzegi z długim, spiczastym końcem, 
który podkreśla sercowaty charakter liścia. Na 
spodniej stronie liścia można zauważyć, że pierwszy 
rząd żyłek liścia jest cały dłoniasty. W pachach 
głównych żyłek widoczne są kępki bufiastych 
włosków, które z wiekiem stają się bardziej 
pomarańczowo-czerwone. 
 
Siedlisko: Rodzime drzewo cieplejszych 
niższych stoków, obszarów nizinnych, szczególnie na 
wapieniu.   Występuje w lasach całej Europy od 
ponad 10.000 lat.  Jest odporny na cień i suszę..   
 
Pąk: Długość mniejsza niż 4 mm. Zwróć uwagę na 
kolor młodych gałązek, pędów i pąków, które są 
brązowoczerwone od góry i oliwkowe od dołu.  
 
 
 
 
 
 

SIEĆ ŻYWNOŚCIOWA 
Nektar zbierany przez owady. 

Owoce zjadane przez  
mszyce lipowe (Eucallipetrus 

tiliae), które żywią się cukrami i 
aminokwasami, które pozyskuje z 

żyłek liści.  Pszczoły miodne 
zbierają spadź wytwarzaną przez 

mszyce.. 



 PLANT ID: small-leaved lime Tilia cordata L.  

Słowniczek botaniki (część 2)  
 
Znamię - część kwiatu, która otrzymuje pyłek od 
zapylaczy, takich jak pszczoły. 
Zalążnia - połączona komórka jajowa. Po zapyleniu 
zalążnia przekształca się w owoc, a z zalążni powstają 
znajdujące się w niej nasiona. 
Działki - najbardziej zewnętrzne z dwóch okółków 
(wewnętrzne to płatki), które otaczają części 
rozrodcze kwiatu.  Zazwyczaj mają kolor zielony. 
Przylistek - drobny liściopodobny element, który 
znajduje się u podstawy łodygi pojedynczego kwiatu 
w klastrze wielu innych. 
Galaretka liściowa - opuchlizna rośliny spowodowana 
przez pasożyty. 
 
 
 

 

Słowniczek botaniki (część 1) 
 
Mszyca - mały robak, który odżywia się wysysając soki roślinne. 
Drzewa liściaste - drzewa, które tracą liście na zimę. 
Miodowa rosa - lepki i słodki osad wydzielany przez mszyce na 
łodygę i liście rośliny. 
Szypułka - łodyga pojedynczego kwiatu rośliny. 
Przylistek - liściopodobny element (zwykle zielony) znajdujący 
się bezpośrednio pod kwiatem w miejscu, gdzie łączy się on z 
łodygą rośliny. 
Pręcik - męska część kwiatu, składająca się z nitki i pylnika.  
Żyłka - odnosi się do żeńskich części kwiatu. Jest to szypułka 
łącząca znamię słupka z zalążnią.  

 
 
 

 

Najstarszy - Największy - Najwyższy: 
W Czechach znajduje się rekord najstarszego drzewa - 820 (+/- 
300 lat); w Wielkiej Brytanii najwyższe drzewo ma 40,5 m, a w 

Austrii największe drzewo ma 12,81 m obwodu. 

Jaka jest jego globalna dystrybucja – Lipa drobnolistna jest 
związana ze starymi lasami.  Występuje w całej Europie, z 
głównym regionem w Europie Środkowej i Wschodniej..  
https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047. 
 

Co jest w nazwie! - Potoczna nazwa lipa pochodzi od średniowiecznej nazwy lipa, a jej łacińska nazwa cordata 
wskazuje, że jego liście są w kształcie serca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Wielkiej Brytanii i całej Europie częściej można spotkać lipę 
pospolitą (Tilia x europaea) i rodzimą lipę wielkolistną (Tilia 

platyphyllos), które zostały posadzone w parkach i na ulicach miast. 
 
 

Ich obecność w lesie sugeruje, że był on częścią pradawnej 
sieci leśnej związanej z czasami prehistorycznymi.   

W Wielkiej Brytanii należy zwracać uwagę na nazwy miejsc z 
przedrostkiem "Lynd" lub "Lin", które wskazują na związek z 

obecnością lip ze starych dzikich lasów z czasów 
prehistorycznych, które mogą już tam nie przetrwać. 

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego nie zbliżyć się do lipy poprzez wirtualną 
wycieczkę z wykorzystaniem filmoteki Pappus. 

Ryzyko wyginięcia gatunków na świecie  
(IUCN – Red Data List).   
 
 
 
 
 
Zagrożenia dla jego globalnego istnienia są sklasyfikowane jako 
"najmniejszej troski". 
 


