
 

 

PLANT ID: bluszcz 
Hedera helix L.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wiosna 
Do produkcji użytecznych przedmiotów, takich jak szpilki 
do toczenia, gdy sok ułatwia usunięcie kory. 
 
Jeśli jesteś zainteresowany zbliżeniem się do codziennego 
życia ptaków i owadów, to słoneczny dzień wiosną nie 
może być pobity, aby obserwować ptaki zakładające 
gniazda lub żywiące się dojrzałymi czarnymi jagodami.. 

Łodygi Kora 

Krztałt Liści 

Cechy Liści 

Układ Liści 

Cechy Liści 

Kształt 

Kluczowe cechy: 
Przyssawkowe 

korzenie przylepne 
przypominające 
odnóża stonogi. 
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Praktyczne zastosowania: 
 
Kiedyś używano ich do wałków do ciasta, 
ponieważ ciasto nie przywierało do nich tak jak do 
innych gatunków drewna.  W latach 40-tych i 
wcześniej, najciemniejsze zielone liście były 
czasami używane w domu do czyszczenia lub 
przywracania koloru odzieży.  Po uprzednim 
namoczeniu liści we wrzącej deszczówce i 
pozostawieniu na 12 godzin, płyn był gotowy do 
wyczyszczenia ubrań z zabrudzonych śladów.  
Działało to znakomicie - podobno! 

 
 

  

 
Trujące, gdy 

 zjedzone! 

Młody Owoc 

Pęczek kwiatów 

Owoce i kwiaty Młode owoce 

Zapylona 
zalążnia 
rozwijająca 
się w owoc 

Płatki wkrótce 
opadną 

Obrót płatków w 
dół (odruch) 

Żółto-zielony 
Płatki 
zielone x5 
- z linią 
grzbietu 

W miarę rozwoju kwiatu - 
łodygi kwiatowe 
wydłużają się i 
rozprzestrzeniają na 
zewnątrz 

Dojrzałe owoce 

Kształt rośliny 
(pokrój) 

Cechy Kwiatów 

Pylniki 

Znamię 

Włókno 
podtrzymuje 
pylniki 

Męski pręcik = włókno + pylnik (strefa 
przechowywania pyłku) 
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Hedera helix L.  

Na co zwrócić uwagę 
Mieszanka matowych i błyszczących, 
gumowatych liści ma blade żyłki i często 
marmurkowy efekt na powierzchni.  Na spodniej 
stronie liści znajdują się drobne białe włoski. 
 
Najlepszy czas, aby ją zobaczyć i 
wykorzystać 
Jej wiecznie zielone liście można zbierać przez 
cały rok do dekoracji, szczególnie w okresie 
Bożego Narodzenia do robienia wieńców.  Szpilki 
do toczenia można robić wiosną, kiedy soki 
ułatwiają usuwanie kory.    
 
Łodyga i pień 
Szorstka kora o piaskowym zabarwieniu.  
Większe pnie bluszczu, gdy są pozbawione gołego 
drewna, wyglądają jak kość słoniowa.  Zwróć 
uwagę na tysiące przylgowych korzeni 
przypominających przyssawki, które pokrywają 
gałęzie i pień bluszczu.  Pomagają one bluszczowi 
trzymać się żywiciela, gdy wznosi się w górę. 
 
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator 
(wersja darmowa). 
 

Fakty: 
 
 
 
 

ALIASY 
 

Znany również jako 
bluszcz pospolity 

i bluszcz 
angielski 

 

 I M P E R S O N A T O R Y :  K l u c z o w e  g a t u n k i  p o d o b n e  t o :  
Pięć innych drzewiastych krzewów pnących, takich jak wiciokrzew, powojnik, psia 
róża i róża gorzka, można pomylić z bluszczem pospolitym.  Jednak wszystkie one 
są liściaste, więc nie będą mylone z bluszczem, zwłaszcza zimą.  Ponadto żaden z 
nich nie ma przyssawkowych korzeni przylgowych, które ma bluszcz.   
Wiciokrzew ma owalne liście, które nie są błyszczące; róża stulistna  
ma kolce wzdłuż łodygi; Liście wiciokrzewu i powojnika są ułożone 
naprzeciwlegle. 
 
 
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa).   
 
 
 

SIEĆ ŻYWNOŚCIOWA 
Nektar zbierany przez 

pszczoły 
Jagody zjadane przez ptaki 

i ssaki. 
Motyle składają jaja, a ich 

gąsienice zjadają liście 

OBECNY STATUS: Pospolity 
MIEJSCE: Występuje prawie w całej Europie 

Opis roślin ( tzw. taksonomia) 
Członek rodziny araliowatych  Silny, wiecznie zielony drzewiasty krzew  
pnący, który może rozprzestrzeniać się do 30 m w każdym kierunku!  Tworzy  
kobierce w lasach, tłamsi drzewa, opuszczone budynki, a nawet kamienie nagrobne.   
 

Kwiaty od września do listopada 

Budowa Kwiatu: Pojedyncze, drobne 
kwiaty tworzą krótką szypułkę w kształcie żółto-
zielonego parasola (10-20cm średnicy), 
przypominającego mały, otwarty parasol. 
 

Owoce: od listopada do marca 
Jagody wiosną wyglądają jak lizaki z mlecznej 
czekolady, które z wiekiem czernieją. Trujące do 
jedzenia. 
 

Liść:  Wiecznie zielone.  Różnorodność kształtów i 
rozmiarów liści (4-10cm długości), od trójkątnych, przez 
owalne, eliptyczne, po 3-5 klapowe.  Kształt liścia ma 
związek z występowaniem kwiatów i owoców na 
roślinie.   
 

Siedlisko: Występują w wielu miejscach, ale 
głównie w suchych lasach, żywopłotach, starych 
murach, opuszczonych starych budynkach i 
zarośniętych nieużytkach.  Polegają one na gospodarzu, 
takim jak drzewo lub ściana, jako rekwizyt do wspinania 
się w górę lub wzdłuż.  
  

Magia: Stosowany jako środek zaklinający kurzajki 
i brodawki.   Istnieją relacje dzieci umieszczających kilka 
liści w skarpetkach przez okres dwóch tygodni, które 
wydawały się działać.    
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Czy bluszcz pospolity stanowi zagrożenie dla 
żywego drzewa? 

Nie! Jego podobne do przyssawek korzenie 
przylgowe nie wnikają do wnętrza drzewa, więc 

nie stanowią dla niego zagrożenia. 
 

Tak! Całkowite pokrycie drzewa uniemożliwia mu 
fotosyntezę światła słonecznego w energię.  
Zwiększa to również szanse na przewrócenie 

drzewa w czasie burzy, ponieważ zimą ich 
zimozielone liście przypominają żagle. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Suwakowa skala przedstawiająca ryzyko wyginięcia bluszczu pospolitego. 

 

Najstarszy - Największy - Najwyższy:  
Belgia jest rekordzistą pod względem wieku najstarszego 

drzewa - 171 lat. Polska ma najwyższy krzew bluszczu - 25,2 
metra. Włochy mają największy obwód - 2,4 metra. 

Jaka jest jego globalna dystrybucja – Występuje prawie 
wszędzie na Wyspach Brytyjskich i w całej Europie. 
 
 

 

Co jest w nazwie! - Jego łacińska nazwa Hedera helix określa go jako roślinę, która mocno trzyma się i chwyta 
przedmiotów, rosnąc w zwój i spiralny sposób wzdłuż swojego żywiciela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowniczek botaniki (część 1) 
 
Pylniki - przenosząca pyłek część pręcika (męskiego) 
znajdująca się na jego końcu. 
Pręcik - męska część kwiatu  
Żyłka - Pręcik kwiatu - część, która wytwarza pyłek - 
składa się z cienkiej szypułki, zwanej żarnikiem i pylnika.  
Znamię - znamię jest częścią kwiatu, która otrzymuje 
pyłek od zapylaczy, takich jak pszczoły. 
Parasol - grupa łodyg kwiatowych rozchodzących się 
promieniście jak szprychy parasola. 
 
 
 
 
 

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

Peduncle 

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

 
 
 
 

Siedlisko 

Zastosowanie w medycynie 
 

W starożytnej Grecji Hipokrates 
stosował bluszcz w celu 

zmniejszenia obrzęków i jako 
środek znieczulający.   

Zielarze stosują go w leczeniu 
schorzeń układu oddechowego, 
takich jak astma, zapalenie 
oskrzeli, stany zapalne i 

zapalenie stawów. 
 

Słowniczek botaniki (część 2)  
 
Bylina - roślina, która żyje dłużej niż dwa 
lata, a następnie co roku kwitnie i 
owocuje. 
Pasożyt - wzajemnie korzystny związek 
(synergia) pomiędzy gatunkami, w którym 
jeden organizm pasożytniczy żyje na lub w 
innym organizmie, będącym jego 
żywicielem.  
Fotosynteza - proces wykorzystywany 
przez rośliny zielone do wykorzystania 
światła słonecznego do syntezy składników 
odżywczych z dwutlenku węgla i wody. 


