
 

 

PLANT ID: leszczyna 
Corylus avellana L.  

Od końca sierpnia 
dzieci używały nakrętek 
jako amunicji do swoich 

katapult.   
 

 
 

Zastosowania praktyczne: 
W przeszłości z leszczyny produkowano 
węgiel drzewny na opał oraz listwy do 
wewnętrznych paneli tynkowanych w 

czarno-białych domach z drewna. 
 

Kora Stems Przycinka 

Młode pnie 

Kwiat żeński i pąki 

Starsza 
kora jest 
błyszcząca, 
szarobrązo
wa Pnie 

Młode pędy są 
miedzianobrąz
owe 

Najniższy 
punkt 
centralny 

Końcówka 

Symetryczna podstawa 
do podstawy 

Ząbkowane zęby 

Pylniki są wrażliwe na 
pyłek 

dwa 
karmazyn
owe pędy 
na kwiat 

Pąk 
kwiatu 

Kora 
powierzchnio
wa łuszczy się 

ze starości 

Po przycięciu z 
podstawy 
wyrastają 
liczne pędy 

Blizny powierzchniowe 
(lenticels) 

Ułożenie liści 

Liście (pąki) 
powstają 

naprzemienn
ie na różnych 

gałęziach 

Młode pędy mają 
czasami szary 
kolor 

Środkowe 
żebro liścia 

Kształt liścia 

Blizny 
soczewkowe - 
wypukłe, 
poziome 
blizny 

Łodyga liścia (ogonek 
liściowy) 

1wszy liść 
2gi liść 

3ci liść 
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Strategie rozmnażania: 
Zapylanie: zapylane przez owady i wiatr. 

Dyspersja nasion: rozprzestrzenianie przez ssaki. 
 

Alergie na orzechy - jeśli jesz orzechy! 
 

Gałązki i pąki 

Męski pąk 

Owoce (jesień) 

Młode 
gałązki z 
mieszan
ką 
włoskó
w 

Zielone pąki 
czasami 
zarumienio
ne na 
fioletowo 

Pąki męskie 

Pomocne wskazówki 
dotyczące 

identyfikacji 
Pędy leszczyny będą prawie proste 
i będą miały blizny w poprzek oraz 

kolor od szarego do 
miedzianobrązowego. 

 
W przypadku znalezienia leszczyny 

w żywopłocie, pomocne będą 
również delikatne gałązki typu "zig 

zag", symetryczne, matowe, 
puchate liście z końcówkami w 
kształcie kropli oraz czerwone 
włoski na młodych gałązkach. 

 

Pąki 
Włoski z 
czerwonymi 
końcówkami 

Przylistek 
puchaty 

Pojedyn
czy 

kwiat 

Przylistki otwierają się, aby 
odsłonić męskie pręciki, 

gdy na pobliskim drzewie 
pojawia się kwiat żeński 

Pąk zwisający 
(pendulous) 

Pąk 

Nowy 
pęd 

zmuszon
y do 

przesuni
ęcia się 
na bok 

przez 
pąk 

Twardy, 
brązowy, 
zdrewniał
y orzech 

Czy wisz że?  
 

Gdy występuje w lesie, zawsze 
będzie miał wiele zdrewniałych 

pni, które wyrastają z jego 
najniższego, centralnego 

punktu, nadając mu wygląd 
bardzo dużego czółenka do 

badmintona.  Jest to 
spowodowane tym, że drzewo 
reaguje na cięcie u podstawy 
drzewa (tzw. kopczykowanie). 

 

gałązki 
zygzakowate 

Każdy pąk ma 
ok. 240 
pojedynczych 
kwiatów 

4 pręciki, każdy z 2 
jaskrawożółtymi 
pylnikami 

Orzech 
częściowo 

owinięty przez 
suche, podobne 
do liści przylistki 

Zwykle 
pojawiające 

się w 
ciasnych 

skupiskach 
po 2-3 

Pąki wyglądają 
jak spłaszczona 

rodzynka 

Blizna liściowa 

Pąki - 
utworzone z 
wielu łusek 
pąków 

włoski 
wzdłuż 
krawędzi 

Czerwono 
zakończone 
włoski 

Pąk męski 

Zielone pąki w 
kształcie jajka 

Wiele 
przypadkow
o 
rozmieszczo
nych łusek 
pęków 



 

 

PLANT ID: leszczyna 
Corylus avellana L.  

Na co zwrócić uwagę 
Szukaj wielu prostych  
pionowych, zdrewniałych pędów, które wyrastają  
z najniżej położonego centralnego punktu krzewu.   
 
Najlepszy czas, aby go zobaczyć 
i użyć 
• Sierpień - październik: Wypatrujcie wiewiórek 

szarych zbierających orzechy.   
• Późna zima: Męskie kwiaty są teraz bardziej 

widoczne, ponieważ mają elektrycznie żółty 
kolor, a po potrząśnięciu rozsiewają pyłek.   

• Zima i bardzo wczesna wiosna: Młode gaązki 
mają wyraźną mieszankę włosków.  Jeśli masz 
dobry wzrok, zwróć uwagę na dłuższe włosy z 
czerwonymi końcówkami które górują nad 
otaczającymi je krótszymi, półprzezroczystymi 
włoskami. 
 

Łodyga i pień 
Jej gałązki subtelnie "zygzakują", co jest znacznie 
bardziej widoczne zimą, zwłaszcza gdy widoczne są 
naprzemiennie zielone pąki i kwiaty.  Młoda kora jest 
miedzianobrązowa z krótkimi poziomymi bliznami.  Z 
wiekiem kora ma tendencję do łuszczenia się.   
 

Opis roślin ( tzw. taksonomia) 
Leszczyna jest dziko rosnącą rośliną pochodzącą z Europy.  Jest krzewem liściastym  
(8 metrów wysokości) który w rzeczywistości można uznać za małe drzewo.  Należy do  
rodziny odziny brzozowatych (Betulaceae), do której należą również inne znane  
drzewa, o których być może słyszeliśmy, takie jak brzoza i olcha.  Wszyscy członkowie  
tej rodziny mają oddzielne kwiaty męskie i żeńskie.. 

 
   
 
 
 

Fakty: 
 
 
 
 

ALIASY 
Znany również jako 

leszczyna europejska 
i jagnięcy ogon, z 

powodu swoich 
opadających 

krzaczastych ogonków 
przypominających 

pąki.. 
  
 

 
 

OBECNY STATUS: najmniejszej obawy przed wyginięciem  
MIEJSCE: szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie 

IMPERSONATORY: Kluczowe gatunki podobne to: 
Wielopienna leszczyna kentyjska (Corylus maxima), która jest uprawiana w sadach.  
Jednopienna leszczyna turecka (Corylus colurna), która jest sadzona jako drzewo uliczne.   
Inne drzewa o podobnych liściach rosnące w pobliżu to: wiązy (Ulmus spp...) i lipy (Tilia 
spp..).  Liście lipy są błyszczące i mają kształt mocno sercowaty.  Wiąz ma liść asymetryczny, 
podczas gdy leszczyna jest symetryczna.   
Złóż liść na pół wzdłuż środkowego żebra.  Jeśli jest to leszczyna, spodnia strona  
będzie prawie niewidoczna, natomiast w przypadku wiązu spód liścia będzie  
widoczny.  
 
 
 
 
 
 

Kwaty: Styczeń do marca, chociaż męskie pąki zaczną 
pojawiać się od poprzedniego października. 
 
Struktura kwiatu:  Oba pojawiają się przed 
pojawieniem się liści. Opadające, wiszące kwiaty 
męskie mają 2-8 cm długości.  Kwiaty żeńskie są 
znacznie mniej widoczne.  Ich żywe, czerwone pędy 
mają 5 mm długości i wyrastają z końcówki 
przypominającej mały, zielony pąk.    
 
Owoce:  Wrzesień - październik. 
Znane jako orzech laskowy.  Dojrzałe owoce mają 
owalny kształt, są brązowe, zdrewniałe i mają do 2 cm 
długości.  Późnym latem zaczynają pojawiać się w 
skupiskach w postaci jasnozielonych kulek, które są 
zawinięte w liściaste zielone opakowanie.    
 
Liść: Szorstki, podwójnie ząbkowany liść, puszysty w 
dotyku i matowy w wyglądzie, długości 5-12cm. Kształt 
od zaokrąglonego do owalnego, ze zmiennym, 
wyciągniętym "czubkiem" na jednym końcu i 
sercowatym spodem na drugim.  Prawie symetryczny 
po złożeniu na pół wzdłuż środkowego żebra liścia.   
 
Siedlisko: Jest to bardzo pospolity, duży krzew, 
związany głównie z podszytami lasów liściastych, 
sadzony w żywopłotach, może pojawiać się 
przypadkowo w innych zaroślach.  
 
Pąk: Zielony i spłaszczony (wyglądający jak rodzynka). 
 
 
 
 
 

SIEĆ ŻYWNOŚCIOWA 
 

Nektar zbierany przez 
owady. Orzechy zjadane 

przez ssaki, zwłaszcza przez 
popielice i wiewiórki.   
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Uwaga: Przesuwna skala przedstawiająca ryzyko wyginięcia leszczyny. 

Najstarszy - Największy - Najwyższy:  W Niemczech znajduje się 
rekord najstarszego drzewa, które ma 200 lat. Szwecja ma 
najwyższe drzewo o wysokości 16,3 metra. Hiszpania posiada 
drzewo o największym obwodzie - 3 metry.  

Ryzyko wyginięcia gatunków na świecie  
(IUCN – Red Data List).   
Threats to its global existence are classed as ‘Least Concern’.   
 

Jaka jest jego globalna dystrybucja – Występuje prawie wszędzie 
na Wyspach Brytyjskich i w całej Europie z wyjątkiem kilku 
miejsc, gdzie gleby są bardziej kwaśne. 
 
 

Co kryje się pod nazwą! - Jego pospolita nazwa Hazel pochodzi od anglosaskiego słowa "haesel knut", 
oznaczającego kapelusz i prawdopodobnie odnosi się do liści, które owijają wierzchołek orzecha, przypominając czapkę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słownik botaniki (część 1) 
 
Przetchlinka - Wypukłe znamię na pędzie, które jest porem. 
Kora - Gruba zewnętrzna warstwa ochronna pnia drzewa. 
Łodyga - Pionowy pęd, który łączy ze sobą korzenie, liście i kwiaty. 
Środkowe żebro liścia - Środek liścia, od którego odchodzą boczne 
żyłki. 
Ogonek liściowy - Łodyga liścia. 
Style - Odnosi się do żeńskich części kwiatu. Szypułka, która łączy 
znamię słupka i zalążnię, umożliwiając ziarnu pyłku przemieszczanie 
się w dół do zalążni u jej podstawy. 
 

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

Słownik botaniki (cz. 2)  
 
Łuski pąków - Chronią rozwijające się liście i przyrosty gałęzi na 
następny rok.   
Blizna po liściu- lad pozostawiony na gałązce po opadnięciu z niej 
jesienią liścia. 
Bazia- Składa się z kłoska drobnych kwiatów, zwykle jednej płci - 
np. leszczyna. 
Przylistek - małe zgrubienie wzdłuż gałęzi lub na jej końcu, z 
którego wyrastają nowe liście, kwiaty. 
Orzech - suchy, twardy owoc, np. orzech laskowy. 
Pręcik - Męska część kwiatu. 
Pylnik - pylna część pręcika (męskiego) znajdująca się na jego 
końcu. 
 

Kwiaty 
wyglądają 
jak zęby 

Zębatka (Lathraea 
squamaria) 

Mityczna roślina z legend ... 
... roślina "wampir", która 

potrzebuje bliskiego 
kontaktu z leszczyną, aby z 
powodzeniem rozmnażać swoje 
kolejne pokolenia.  Wszystko 
dzięki uprzejmym mrówkom, 
które przenoszą nasiona do 

swoich gniazd obok korzeni.. 

Zębatka 

roślina 
"wampir", 
mityczna 
roślina z 
legendy 

Lathraea squarmaria 

Pasożytuje 
na 
korzeniach 
leszczyny 


