
 

 

PLANT ID: jesion 
Fraxinus excelsior L.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zastosowania komercyjne: 
 
Przed stalą jesion był szeroko stosowany do 
produkcji ram podwozi łodzi i samochodów oraz 
uchwytów narzędzi.  
Inne zastosowania obejmują: kije bilardowe, rakiety 
tenisowe sprzed lat 90-tych.  Obecnie jest używany 
do produkcji fornirów drewnianych i podłóg. 
 
 
   

Do rodziny oliwkowatych należy jeszcze 
jeden dobrze znany gatunek, który 

zamiast uskrzydlonej rogownicy 
wytwarza mięsistą jagodę używaną w 

kuchni - oliwkę! 

Młode drzewa mają 
gładką, szarą korę 

Pień Pień 

Kora o szarym 
zabarwieniu 

Z wiekiem powstają w 
niej głębsze pęknięcia 
(szczeliny) 

Z tego pąka wyłonią się 
nowe liście 

Pąk ukazuje 
rodzący się 
kwiat 

Przyrost 
pędów z 

poprzednie
go sezonu 

Cechy gałązki 

Kwiaty 

Kwiaty purpurowo-czerwone, 
zielone po zapyleniu. 

Części kwiatów 

Zwróć uwagę na jesiony 
o kwiatach wyłącznie 
męskich lub żeńskich. 

Żeńskie 
piętno i 
szyszki 

Pylniki 
męskie 

Pąki liści i kwiatów 

Duże, twarde, czarne 
pąki skrywają młody liść 

Cztery 
przeciwl
egłe 
łuski 
pąka 
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Blizna widoczna po 
opadnięciu liści 
jesienią 



 PLANT ID: jesion zwyczajny Fraxinus excelsior L.   

Zastosowania praktyczne:  
 
Jako paliwo drzewne uważa się, że jest najlepszy, gdy jest 
jeszcze zielony, ale mało przydatny, gdy jest suchy... 

“Burn ash-wood green, ‘Tis fire for a queen;  
burn ash-wood sear, ‘Twill make a man swear”. 

 
Prognozowanie pogody: 
 
Pojawienie się liści jesionu i dębu jest uważane za 
zapowiedź letniej pogody...  

'Jesion przed dębem, czeka cię moczenie' (lato z mieszaną 
pogodą) 

'Dąb przed jesionem, czeka cię plucha' (susza) 
 
 

  

Bardzo młode owoce są jadalne po ugotowaniu. 

Strategie reprodukcji:   
Drzewo zapylane wiatrem, które kwitnie przed 
pojawieniem się liści, dzięki czemu pyłek może 
być przenoszony przez nieosłonięte gałęzie, 
dlatego, podobnie jak niektóre rośliny, nie 
potrzebuje przyciągających wzrok kwiatów, 
aby przyciągnąć wiatr. 
Status magiczny: Powiadano, że czarownice 
używały gałęzi jesionu, aby pomóc sobie w 
lataniu.  Uważano, że liść jesionu o równym 
kształcie przynosi szczęście - "Równy liść 
jesionu w mojej dłoni, pierwszy, którego 
spotkam shall be my man’.  
 
 

Układ liści 
Zarys liścia 
złożonego 
(składające

go się z 
mniejszych 

listków) 

Listek 
bez 

łodyg 

Listek 
końcowy 

Środkow
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Pojawiające 
się nowe liście 

Nowe zielone 
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(tegoroczny 
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Jesienne liście 

Zmiana koloru z 
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cytrynowożółty 

Owoce 

Wiszący 
(pendant) 
'Jesionowe 
Klucze' 

Owoce 
nazywane 
są 
Samaras 
(uskrzydlo
ny owoc) 

Dojrzałe owoce 
(jesień) 

'Klawisze 
jesionowe' 
wypiekane 
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Młode owoce 
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ości 
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jest 
nadal 
widoc

Użyźniona 
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PLANT ID: jesion 
Fraxinus excelsior L.   
 

Czego szukać 
 
Najlepszy czas, aby go 
zobaczyć i użyć 

 
• Kwiecień - maj - przed liśćmi pojawiają się 

dziwne, purpurowo-czerwone, koralowe kwiaty.   
• Rosnący wczesną wiosną sok w gałęziach pozwala 

na wykorzystanie młodych pędów do produkcji 
gwizdków jesionowych w podobny sposób jak w 
przypadku wierzby (patrz Play Springboard). 

• Przez cały rok rozwidlone gałęzie nadają się do 
robienia katapult..   

 
Łodyga i pień 

 
• Jesion wyniosły to średniej wielkości drzewo 

liściaste o kopulastym pokroju i wznoszących się 
gałęziach, osiągające wysokość do 25 m i obwód 
pnia do 5 m.    

• Młode pędy są zielone do szarych z białymi 
przetchlinkami, mocne, spłaszczone w węzłach 
liściowych.  U młodych drzew kora jest gładka, z 
wiekiem spękana. Często goszczą porosty i mchy. 

• Dojrzałe drzewa potrzebują dużo światła, aby 
kwitnąć, co wyjaśnia, dlaczego młode drzewa o 
bardzo smukłych pniach w młodości wspinają się 
pod baldachim. 

 
 

Fakty: 
 
 
 

ALIASY 
 

Znany również 
jako: Jesion 
wyniosły, Esz, 

Chwast Hampshire 
i Wdowiec. 

 
 

BIEŻĄCY STATUS: Blisko zagrożony 
MIEJSCE: Występuje w całej Wielkiej Brytanii i Europie. 

 IMPERSONATORZY: 
 
Jarzębina (Sorbus aucuparia), jest często z nim mylona.  Kluczową różnicą jest to, że jarząb 
ma naprzemiennie ułożone pąki, podczas gdy jesion ma wszystkie naprzeciwległe.  Jarzębina 
ma również wyraźne, kolorowe, białe kwiaty przypominające baldachy, po których 
następują jaskrawopomarańczowe jagody. Inne podobne rodzime drzewa w środkowej i 
południowej Europie, na które warto zwrócić uwagę:  Jesion wąskolistny (Fraxinus 
angustifolia) ma brązowo-purpurowe pąki zimą; krawędzie liści są bardziej         
postrzępione; wierzchnia strona liścia górna powierzchnia liścia jest  
błyszcząco-zielona, ale pod spodem jest gładka. 
 
 
 

Opis roślin (vel taksonomia) 
Rodzaj jesion (Fraxinus) należy do rodziny oliwkowatych (Oleaceae). Jesiony 
są drzewiaste, mają naprzeciwległe pierzaste liście, kwiaty pozbawione 
płatków i owoce określane jako uskrzydlone achene.   
 

Kwiaty Kwiecień - początek maja, przed 
pojawieniem się liści. 
Struktura kwiatu:  Purpurowoczerwone przed 
rozwinięciem się w żółto-zielone kwiaty bez płatków. 
Pojawiają się na długo przed pojawieniem się liści.   
 
Owoce:  Widoczne w maju, później pozostają 
widoczne na drzewie.  
Niczym pęk zwisających "kluczy" nazywane są często 
"kluczami jesionowymi".  Mogą występować jako gęste 
skupiska jasnych, błyszczących, zielonych, 
jednoskrzydłych owoców zwanych Samara.. 
 
Liść: Tępo jasno- do średniozielonego.  Zwykle 
porośnięte w połowie żebra każdego listka.  Liść 
złożony z płytko ząbkowanych blaszek, ułożonych 
pierzasto z 7-13 parami bocznych listków bez szypułek i 
jednym listkiem końcowym..   
 
Siedlisko:  Zazwyczaj rośnie naturalnie w lasach 
nizinnych na żyznych, wilgotnych glebach gliniastych, 
ale można go znaleźć również na wyższych 
wysokościach (do 1800 m w Alpach); szczególnie dalej 
na południe w Europie i poza nią.  Często sadzony na 
miejskich ulicach w całej Europie..   
 
Pąki: Czarne, duże i twarde w dotyku; często 
określane jako wyglądające jak "kopyto diabła" lub 
niedojrzały nowy przyrost wyrastającego z czoła poroża 
jelenia. 
  
 
 
 
 
 
 
 

SIEĆ 
ŻYWNOŚCIOWA 

Nektar zbierany przez 
owady.   

Chrząszcze drążące 
drewno składają jaja 

pod korą.  
Dzięcioły żywią się 

owadami. 
 



 PLANT ID: jesion zwyczajny Fraxinus excelsior L.   

Słowniczek botaniki (część 2)  
 
Kwiat-zawiera części rozrodcze rośliny, znajdujące 
się na końcu szypułki.  Rozpoznaje się go po 
obecności pręcika, znamienia i zalążni, zazwyczaj 
otoczonych okółkami kolorowych płatków i 
zielonych działek. 
Pylnik-przenosząca pyłek część pręcika (męskiego) 
znajdująca się na jego końcu. 
Blizna po liściu-ślad pozostawiony na gałązce po 
opadnięciu z niej liścia jesienią.  
Liść złożony-liść, który jest podzielony na kilka 
oddzielnych, mniejszych listków.  
Listek- mniejszy podzespół liścia złożonego; 
mniejszy liść.  
Szyszka - dnosi się do żeńskich części kwiatu. 
Łodyga - element przypominający szypułkę, który 
łączy znamię słupka i zalążnię, umożliwiając ziarnu 
pyłku przemieszczanie się w dół do zalążni u jej 
podstawy. 
Gładki- bez włosków 

Najstarsze i największe znane drzewo – plus lub minus 100 lat, 
najstarsze znane drzewo ma 864 lata; podczas gdy największe 
zmierzone drzewo ma obwód 13 m wokół pnia.  
 
Uwaga: największe drzewo nie zawsze oznacza, że jest najstarsze. 
 
 

 

Od 1992 r. choroba grzybowa określana jako "Chalara 
ash Dieback" (Hymenoscyphus fraxineus) może 

potencjalnie wymazać ich istnienie na całym świecie. 
W 2018 roku jego istnienie zostało zdegradowane do 
poziomu "Blisko zagrożonego".  Zagrożenia obejmują: 

Zwracaj uwagę na oznaki tej choroby i zgłaszaj je.  
https://tinyurl.com/tqdqyyu 

 

Jaka jest jego globalna dystrybucja - Występuje licznie w całej Wielkiej 
Brytanii oraz zachodniej i wschodniej Europie, ale w mniejszym stopniu na 
skrajnej północy i południu Europy - https://www.gbif.org/species/3172358.   
 
  
 
 

 

Co kryje się w nazwie! Zarówno jego nazwa zwyczajowa jak i łacińska pochodzą z języków starożytnych, które opisywały jego 
drewno jako dobre na trzony włóczni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowniczek botaniki (część 1)  
 
Achene- odnosi się do pojedynczego owocu, który jest mały i suchy - np. 
mniszek lekarski, jaskier. 
Kora - gruba zewnętrzna warstwa ochronna pnia drzewa. 
Pień - główny pień lub oś drzewa, od którego odchodzą wszystkie gałęzie i 
baldachim.   
Szczelina - długie, wąskie pęknięcia lub otwory widoczne na niektórych 
pniach drzew. 
Pąk - małe zgrubienie wzdłuż gałęzi lub na jej końcu, z którego wyrastają 
nowe liście, kwiaty. 
Pęd - odnosi się do niedawnego wzrostu rośliny, który może być albo 
łodygą, kwiatem lub liściem.  Często odnosi się również do nowej rośliny, 
która wyłania się z ziemi. 
Soczewkowate - eliptyczne, wypukłe znamię na pędzie, które stanowi 
przewiewny por 
Liść pierzasty - liść złożony z więcej niż 3 listków ułożonych w przeciwległe 
pary wzdłuż głównej łodygi liścia, zakończony listkiem końcowym 

Dlaczego nie zbliżyć się do jesionu 
poprzez wirtualną wycieczkę z 
wykorzystaniem filmoteki Pappusa?.  
 

Ryzyko wyginięcia gatunków na świecie 
(IUCN – Red Data List).   
W 2018 roku jego istnienie zostało zdegradowane do 
poziomu "bliskiego zagrożeniu". 

 

Całkowicie 
wyrośnięte 
drzewo 

Rozłożyst
y 
kopulasty 
daszek 


