
 

 

PLANT ID: bez 
Sambucus nigra L. 

  

Wiosna - wczesne lato  
 
Liście bzu są bardzo charakterystyczne, a zapach rośliny 
przypominający olej napędowy jest nie do pomylenia - 
niektórzy uważają go za przyjemny - co o tym sądzicie? 
 
Kora większych gałęzi jest głęboko bruzdowana i 
skorkowaciała, natomiast nowe pędy są zazwyczaj bardzo 
proste, wyprostowane, z wgłębionymi prążkami (lenticels) 
na całej długości.   
 
Wczesną wiosną pojawiają się setki skupisk lub 
baldachów drobnych, zielonych pąków, które 
przekształcają się w aromatyczne kwiaty. 
 

Pień 

Układ liści 

Pąki 
kwiatowe 

Pęczek kwiatów 

Młode, proste pędy 
wczesną wiosną 

Młody 
prostolinijny 

Czerwona 
podstawa 

łodygi 

Głęboko 
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grzbiety 
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Środek liścia 

Rozgałęziające się 
żyły 

Łodyga liścia - ogonek 
liściowy 

Słowniczek botaniki (część 1)  
 
Jagoda- mięsisty owoc, zwykle z wieloma 
nasionami w środku. 
Liść złożony – liść, który składa się z więcej 
niż jednego listka.  
Dwuliścienne. Rośliny z rozgałęzionymi 
żyłkami, przypominające sieć. 
Listek – pojedynczy mały listek, który stanowi 
część zgrupowania innych listków. 
Lenticela – wypukłe oznakowanie, które jest 
oddychającym porem 
Pędy – nowy wzrost łodygi lub liści 
Prążkowanie - delikatny grzbiet, linia, rowek 
lub smugi koloru. 

Gałęzie Pojawiające się liście 
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Późne lato - wczesna jesień  
Obfite skupiska białych kwiatów przekształcają się w 
małe, błyszczące, czarne jagody.  Każda jagoda ma 
około 3-5 mm średnicy, a każde grono może 
zawierać do 100 jagód. 
 
Późna jesień - zima  
Wczesną jesienią pąki liściowe zawsze wyglądają 
karmazynowo czerwono i są potargane 
pojawiającymi się liśćmi.  Bez jest rośliną liściastą, 
więc późną jesienią traci tegoroczne liście. Zimą na 
korze pojawiają się czasem zielone glony.   

  

Jeśli przetniesz młody pęd, w jego środku zobaczysz miękką, 
gąbczasty miękisz, który można łatwo wydłubać za pomocą 
szpilki do namiotu lub bambusowego kija do kebaba.   

Grzyb Wood Ear 
rośnie na starszych 

gałęziach i można go 
zobaczyć przez cały 

rok albo wysuszone i 
skurczone w suchej 
pogody lub pełne 
galaretowate po 
opadach deszczu. 

Nieprzegotowane 
owoce czarnego bzu 

są toksyczne 

Młody 
pieniek 

Dojrzałe 
jagody 

Krzew bzu czarnego 

Wgłębione 
prążki 

Miękisz 

Układ liści 

Pasożyty towarzyszące 

Grzyby do drzew (Auricularia auricula-
judae) 
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Czego szukać 
 
Najlepszy czas, aby go 
zobaczyć i użyć 
To zależy od tego, co chcesz z nim zrobić! 
• Wiosną zbieraj obfite kwiaty bzu czarnego, aby 

zrobić z nich kordiał, herbatę lub frytki - ale 
uważaj - nieugotowane kwiaty i jagody są 
trujące!  

• Wiosną, gdy rosnące soki ułatwiają usuwanie 
kory, można z nich robić gwizdki bzu (czasem 
zwane gwizdkami majowymi), strzelby 
grochowe i ołówki. 

• Jesienią zbieraj jagody, z których zrobisz 
barwniki roślinne, kordiał jagodowy i... wino! 

• Wykorzystaj starsze jesienne pędy do 
zrobienia własnej różdżki bzu czarnego. 

 
Łodyga i pień   
Należy zwrócić uwagę na głęboko bruzdowaną i 
skorkowaciałą strukturę starszej kory oraz młode, 
proste pędy z dołeczkowatymi prążkami.   
Grzyb "judaszowe ucho" można obserwować przez 
cały rok, zarówno zaschnięty i wyschnięty w czasie 
suszy, jak i w pełni rozwinięty, "galaretowaty" po 
rainfall. 
 
 

Fakty: 
 
 
 
  

ALIASY 
 

Znane również jako 
Boortree, 
Boontree, 

Borewood, Battery, 
Dog tree, Ellern i 

Fairy tree 

 
 

OBECNY STATUS: Pospolity 
MIEJSCE: Występuje prawie w całej Europie 

 IMPERSONATORZY: 
 

Do podobnych roślin z nim mylonych należą: Kalina Hordowina (Viburnum 
lantana) i jarzębina (Sorbus aucuparia), które obie mają białe lub kremowe 
kwiaty w kształcie przypominającym baldachy.   Podobnie jak jarzębina ma 
mniej naprzeciwległych sparowanych pierzastych ząbkowanych  
liści i nie są one tak starannie wycięte i przedstawione na ich  
łodygi liści.  Gdy nie kwitnie, liście, głęboko głęboko bruzdowana  
kora i zapach "benzyny" są kluczem do identyfikacji. 

Opis roślin (tzw taksonomia) 
Członek rodziny moschatelowatych (Adoxaceae).  Roślina dwuliścienna.  Liściasty, 
drzewiasty, kwitnący krzew lub małe drzewo dorastające do 10 m wysokości.   
 

Kwiaty od maja do lipca 
Struktura kwiatu:  Kremowobiały, płaski parasol 
(10-20cm średnicy) przypominający otwarty parasol.  
 
Owoce od sierpnia do września.  
Znana jako jagoda - stąd jej nazwa.  Początkowo 
zielone, po dojrzeniu stają się karmazynowe, a 
następnie czarne.   
 
Liść 
Liście pierzasto ząbkowane, ułożone w przeciwległe 
pary. 
 
Siedlisko 
Występuje w lasach, żywopłotach i zaroślach.  Lubi 
żyzne gleby i szybko kolonizuje zaburzone podłoże.  
Często występuje razem z pokrzywami, które również 
lubią gleby bogate w składniki odżywcze.  Bez jest 
żywicielem pasożytniczego grzyba Wood-ear 
(Auricularia auricula-judae).  
 
Jadalne Kwiaty i jagody są jadalne po ugotowaniu, 
ale liście i gałązki zawierają toksyczne ilości glikozydów 
cyjanogennych.   
Liście i gałązki są bezpieczne w użyciu i do zabawy, ale 
jak w przypadku wszystkich roślin, należy zawsze umyć 
ręce po zakończeniu pracy i przed jedzeniem. 
 
Status magiczny Bardzo magiczna, potężna 
roślina.  Jeśli zostanie spalona, zobaczysz diabła lub jeśli 
będzie rosła przy twoim domu, będzie trzymać diabła z 
dala i odpędzać evil.  
 
 
 
 
 
 
 

SIEĆ 
ŻYWNOŚCIOWA 

Nektar zbierany przez 
pszczoły 

Jagody zjadane przez 
ptaki 

Motyle składają jaja, a 
ich larwy zjadają liście 
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Największy i najstarszy: Jednak w Haute-savoie we 
Francji znajduje się drzewo bzu czarnego o obwodzie 
2 m, co jest niezwykłą wielkością jak na to drzewo.  
Warunki życia we Francji muszą być bardzo dobre.  
Typowa wysokość maksymalna to 15 m. 
Patrz matematyka 12: wysokość drzew 

Słownik innych słów   
 
Żyzne gleby - gleba, która zawiera wszystkie 
główne składniki odżywcze potrzebne do 
wzrostu roślin (np. azot, fosfor, potas). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowniczek botaniki (część 2) 
 
Liście naprzeciwległe - liście, które znajdują się naprzeciwko 
siebie na łodydze. 
Liść pierzasty - liść złożony z więcej niż 3 listków ułożonych 
w przeciwległe pary. 
Miękisz - miękki, gąbczasty materiał w środku młodych 
łodyg roślin. 
Taksonomia - praktyka naukowa zajmująca się identyfikacją, 
opisywaniem, nazywaniem i klasyfikowaniem organizmów 
na Ziemi. 
Parasol - grupa łodyg kwiatowych rozchodzących się 
promieniście jak szprychy parasola. 
Żyła - część liścia, która transportuje składniki odżywcze 
Ogonek liściowy - łodyga liścia. 
 
 

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

Owoce (jagody) 

Szypułka 
owocu 
(Pedicel) 

Szypułka 
Wgłębienie na szczycie 

= końcówka słupka 
pozostaje 

Owoce 
ułożone w 

parasol 

Ryzyko wyginięcia gatunków na 
świecie (IUCN – Red Data List) 

 


