ŘEŠENÍ
1. bříza
Je pionýrská dřevina, to znamená, že jako první strom roste na pasekách a
připravuje tak podmínky pro pomalu rostoucí stromy. Sladká březová míza se
používala v lidovém léčitelství.
2. dub
Běžný strom našich lesů. Roste pomalu, je dlouhověký. Ze žaludů se dříve mlela
mouka a vařila káva, jsou oblíbenou pochoutkou zvířat, prasat, veverek a sojek.
3. jasan
Roste roztroušeně na půdách s dostatkem živin. Snáší dobře seřezávání, mladé
větve se dříve používaly jako krmivo pro dobytek. Z pevného a pružného dřeva
se vyráběly násady na nářadí, luky nebo lyže.
4. lípa
Roste roztroušeně ve smíšených lesech. Měkké lipové dřevo používají řezbáři,
květy se sbírají a suší na bylinkové čaje. Je medonosná.
5. habr
Hojný nenáročný strom. Listy jsou dvojitě ostře pilovité, na rozdíl od listů buku,
které mají okraj bez zoubků. Z habru se vysazují husté živé ploty.
6. olše
Roste v okolí vody, na zamokřených půdách. Zpevňuje břehy potoků a rybníků.
Na stromech zůstávají až do jara dřevnaté šištice, semena ukrytá v šišticích jsou
oblíbenou potravou čížků.
7. buk
Dobře snáší stín. Často se setkáváme i s čistými porosty, bučinami. Z bukvic se
dříve lisoval olej a pražila káva, loupaná semínka se jedla jako pochoutka.
8. javor
Roste roztroušeně v listnatých lesích. Tvrdé a trvanlivé dřevo se používá k výrobě
nábytku a hudebních nástrojů.
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