Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Syreny 13
Świerk kłujący (Picea pungens) przy ul. Syreny 13A/13B

Gatunek: Bardzo popularny gatunek sprowadzony
do Europy w połowie XIX wieku. Pochodzi z górzystych
regionów zachodniej części Ameryki Północnej. Jest
drzewem bardzo wytrzymałym na niskie temperatury
i na suszę, odznacza się również wysoką odpornością
na zanieczyszczenia powietrza, dlatego dobrze radzi sobie
w miastach.
Drewno jego jest miękkie i mało trwałe, dlatego nie ma
praktycznie zastosowania w przemyśle.

Cechy:
●

●
●

●

●

korona – symetryczna, stożkowata; konary i gałęzie często ułożone poziomo w dość regularnych
okółkach;
kora – cbrązowawoszara, w starszym wieku głęboko bruzdowana;
igły - grube, bardzo sztywne i kłujące długości 2-3 cm, szczotkowato nastroszone, matowe
o czworokątnym przekroju, od nalotu woskowego ich barwa może być od szarozielonej
i niebieskawej do srebrzystej;
pędy - nagie, nieowłosione, pomarańczowe lub żółtobrązowe, głęboko bruzdkowane, za młodu
często z woskowym nalotem;
szyszki - cylindryczne, zwisające, długości 10 - 15 cm, w kolorze jasnobrązowym lub słomiastożółtym,
szeleszczą w dotyku, pokryte żywicą.

Występowanie: Na świecie uprawianych jest około 70 odmian świerka kłującego o zróżnicowanych
cechach pokroju i zabarwieniu igieł, z czego w Polsce 40. Jest to drzewo dorastające w naszych
warunkach maksymalnie do wysokości 35 m oraz pierśnicy 0,9 m. Świerk może że żyć nawet 800 lat,
lecz rośnie tylko do swojego 120 roku.

Nasz okaz: Szacowany wiek ok. 50 lat; wysokość 22 m; średnica korony – 5,4 m; obwód pnia
na wysokości 1,3 m – 151 cm.

Warto wiedzieć: Z uwagi na lekkość i miękkość, drewno świerkowe wykorzystywane jest
do konstrukcji pudeł rezonansowych instrumentów muzycznych. Prawdopodobnie słynne skrzypce
Stradivariusa zostały zbudowane właśnie z tego drewna, pochodzącego z Czech.
W tradycji ludowej, świerk symbolizuje śmiałość, nadzieję w trudnych czasach oraz wierność
i współczucie.
W krajach skandynawskich, gdzie podczas zimy zamarza cała natura, a świat ogarnia na kilka miesięcy
ciemność, uważano, że świerki należą do boga światła Baldura. Podczas uroczystości zwanych Jul,
przynoszono z lasu wycięty ze świerkowego korzenia blok, a następnie podpalano go. Ogień
podtrzymywano przez cały 12-to dniowy okres świętowania. Wskazywano w ten sposób drogę słońcu,
by jak co roku powróciło i uwolniło świat od mroków nocy polarnej. Towarzyszyły temu uczty,
maskarady i składanie ofiar.
Świerkowe przepisy na zdrowie:
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Napar - przy przeziębieniach z kaszlem: 5-6 g igieł świerkowych zalać litrem wrzątku, parzyć
pod przykryciem przez 10 minut, odcedzić, podzielić na 6 porcji i pić je w ciągu dnia co 3 godziny.
Odwar - bardzo pomocny przy astmie, kokluszu: Łyżeczkę rozdrobnionych pędów lub igieł zalać
szklanką letniej wody i gotować pod przykryciem przez około 5 minut, odcedzić, pić 2 razy dziennie
po 1/4 szklanki.
Syrop - przy nieżytach dróg oddechowych, astmie: Młode (dopiero co wyrosłe z pączków) pędy
świerkowe przesypać cukrem i odstawić w ciepłe miejsce, aż puszczą sok. Zażywać 3 razy dziennie
po łyżeczce.
Inhalacja - oczyszcza drogi oddechowe, udrażnia je i ułatwia oddychanie: Garść igieł zalać 2 litrami
wrzątku, gotować, aż para zacznie buchać. Zdjąć garnek z ognia, pochylić się nad nim, zrobiwszy
„namiot” z ręcznika i wdychać parę przez 10 minut.

(źródło: www.encyklopedia.lasypolskie.pl, www.naturaity.pl
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