
 

 

PLANT ID: jeżyna 
Rubus fruticosus L. (agg.)  

Bramble, podobnie jak mniszek lekarski, 
nie są pojedynczym gatunkiem, ale grupą 
(agregacją) wielu podobnych 
mikrogatunków, które różnią się między 
sobą pod wieloma względami, takimi jak 
kształt liści, kształt owoców, kolor i smak. 
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Strategie reprodukcji:  
• Zapylana przez owady.  
• Końcówki pędów mają tendencję do ukorzeniania się przy zetknięciu z ziemią tworząc nowe 

rośliny.. 
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PLANT ID: jeżyna 
Rubus fruticosus L. (agg.)  

Czego szukać 
 
Najlepszy czas, aby je 
zobaczyć i użyć 
• Późny sierpień do końca września to 

najlepszy czas na zbieranie tych 
pysznych owoców.  Stare przysłowie 
odradza zbieranie późnych, gorszych 
jagód po nocy Michaelmas (29 
września), ponieważ "diabeł szcza 
lub pluje na jeżyny"!   

• Do końca października niektóre z 
nich będą miały pleśń, bakterie lub 
staną się zbyt kwaśne do jedzenia..   

 
Pień i trzon 
Łodygi drewnopodobne, 5-kątne 
(zazwyczaj) z haczykowatymi kolcami, 
kolcami i włoskami (czasami 
gruczołowato zakończonymi - lepkimi), 
splątane i rozłożone razem lub wśród 
innych krzewów żywopłotowych. 

Fakty: 
 
 
 
  

ALIASY 
 

Znane również jako: 
Bramble, English 

Blackberry, 
Scaldhead i 
trzmiele. 

 
 

OBECNY STATUS: najmniejsza obawa przed wyginięciem 
MIEJSCE: Występuje wszędzie w Wielkiej Brytanii i Europie 

 NAŚLADOWCY: Kluczowe gatunki podobne to: 
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Plus malina moroszka (R. chamaemorus) o pomarańczowych owocach  
i dłoniastych liściach. 

 
 
 

Opis roślin (tzw taksonomia) 
Członek rodzaju Rubus, należącego do rodziny różowatych (Rosaceae).  Bardzo 
ciernista, nisko rosnąca krzewinka, która może tworzyć nieprzeniknione zarośla z 
poplątanych, łukowato wygiętych pędów, sięgających nawet 4 metrów.  Jest bardzo  
inwazyjny.  Jeśli nie jest regularnie pielęgnowany, różnorodność innych gatunków  
wokół niego zmniejszy się różnorodność innych gatunków – 
 jest to prawdziwy gatunek konkurencyjny. 
 
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa). 
    
 
 
 

Kwaty: Od końca maja do września 
Struktura kwiatu:  Kwiaty o pięciu pomarszczonych 
płatkach, białe lub różowe, z ulistnionymi działkami pod 
spodem; występują pojedynczo lub w wiechach na 
ubiegłorocznych przyrostach.  Liczne pręciki osadzone na 
wzniesionym, stożkowatym naczyniu; działki połączone razem 
w kielich poniżej płatków, odchylające się w czasie 
owocowania.   
 
Owoce:  Od sierpnia do listopada. Liczne, oddzielne, kuliste 
pestkowce (segmenty), każdy z twardą torebką nasienną w 
środku. Początkowo czerwone, później dojrzewające 
błyszczącej czerni.  Ziarnisty smak w kruszonce jeżynowej to 
twarde nasiona.. 
 
Liść: Zmienna z trójdzielnymi, pierzastymi lub dłoniasto 
ząbkowanymi listkami w zestawie po 3, 5 lub 7.  Mogą być 
zarówno liściaste jak i półzimozielone.  Stipule stapiają się z 
łodygą liścia. 
 
Siedlisko: Występuje w lasach, zaroślach, żywopłotach, 
na wybrzeżu i wrzosowiskach nizinnych i górskich.   
 
Magiczny status: Naukowcy odkryli, że liście są pełne 
flawonoidów, z których niektóre mogą leczyć ból gardła, 
owrzodzenia jamy ustnej i zmniejszać starzenie się. 
 
 
 
 
 
 

SIEĆ 
ŻYWNOŚCIOWA 

Nektar zbierany przez 
owady.   

Jagody zjadane przez 
ptaki, ssaki i nas.  

Liście są zjadane przez 
gąsienice i jelenie..   
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Słowniczek botaniki (część 2) 
 
Ogonek liściowy - łodyga liścia. 
Pyłek - drobne, sypkie ziarna wytwarzane 
przez pylniki pręcików, które zawierają 
gamety męskie. 
Ząbki - przypominająca piłę krawędź liścia o 
różnej ostrości i tępości. 
Stygmat - Żeńska część kwiatu, która 
przenosi pyłek zebrany od zapylaczy (np. 
pszczół) do zalążni. 
Pręcik - męska część kwiatu, z której każdy 
składa się z nitki i pylnika. 
Dłoniasty- liść złożony w naturze, który ma 
trzy lub więcej wyraźnych blaszek 
liściowych, które wyrastają z centralnego 
punktu, podobnie jak palce dłoni, np. 
kasztanowiec zwyczajny. 
 
 

 

Najstarszy znany – nasiona jeżyn zostały 
znalezione w latrynach, profilach 
starożytnego torfu i żołądkach znalezionych 
ciał bagiennych z czasów prehistorycznych, 
np. w Tollund Man w Danii.  
 
 
 

 

 

 
Uwaga: Suwakowa skala przedstawiająca ryzyko wyginięcia jeżyny 

Ryzyko wyginięcia gatunków na świecie (IUCN - Czerwona Lista 
Danych).   
Zagrożenia dla jego globalnego istnienia są klasyfikowane jako " 
najmniejszej troski".   
 

Jeżyna, podobnie jak mniszek lekarski, nie jest 
pojedynczym gatunkiem, ale grupą wielu 

podobnych mikro-gatunków, które różnią się 
pod wieloma względami, takimi jak kształt 

liści, kształt owoców, kolor i smak.. 
 

 
  
 
 

 

Co jest w nazwie! - Jego łacińska nazwa określa go jako krzaczasty krzew z czerwonymi owocami.  Jego potoczna 
nazwa bramble pochodzi z języka staroangielskiego - bremel lub braemel.  Była ona również używana jako przezwisko 
dla kogoś, kto był "kłującym człowiekiem"..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowniczek botaniki (część 1) 
 
Pylniki - Pylenotwórcza część pręcika (męskiego) znajdująca 
się na jego końcu. 
Pestkowiec  - mięsisty owoc z jednym lub kilkoma 
nasionami, z których każde otoczone jest kamienną otoczką, 
np. wiśnia. 
Kulisty - kulisty lub sferyczny kształt. 
Listek - mniejsza część liścia złożonego; mniejszy liść 
 
 
 

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

Kształt rośliny  
(jej pokrój) 

Splątane i rozrastające się - 
tworzące nieprzeniknione 
plamy 


