
JARZĄB POSPOLITY 
 

 

 



Jarząb pospolity zwany Jarzębiną w dosłownym tłumaczeniu jej łacińska nazwa 

 to jarzębina łowiąca ptaki. 

 

Opis jarzębu pospolitego i jego występowanie: 

Drzewo wyrastające do 15 m wysokości o rzadkiej koronie i gładkiej, jasnopopielatej korze, 

znane powszechnie ze swoich koralowo czerwonych owoców zebranych w duże, proste 

baldachogrona. Pospolicie drzewo nazywane jest jarzębiną czerwoną. 

Żyje 80-100 lat. Pojedyncze okazy osiągają znacznie starszy wiek, na przykład jedna  

z jarzębin w Świnoujściu przekroczyła wiek 130 lat.  

Jarząb pospolity występuje w całej Europie, także w Azji Mniejszej i na Kaukazie.  

W Polsce występuje powszechnie na terenie całego kraju. Rośnie w lasach, zaroślach, 

 w parkach, przy ogrodach, przy drogach i zabudowaniach. 

Polsce występują rzadziej również gatunki pokrewne: jarząb mączny o owocach mączystych w 

kształcie małych szkarłatnych jabłuszek, jarząb szwedzki o owocach 

pomarańczowoczerwonych, kwaskowatych bez goryczy, jarząb brekinia o owocach jadalnych 

kształtu eliptycznego, brunatnych i klapowanych.  

 Wymienione gatunki różnią się również kształtem liści. 

Czy owoce jarzębiny można jeść na surowo? 

Owoce Jarzębiny to kuliste i mięsiste jagody, początkowo pomarańczowe, w pełni dojrzałe  

są szkarłatnoczerwone, w smaku gorzkie i cierpkie. 

Utrzymują się na drzewie dosyć długo po opadnięciu liści. 

Ich średnica to około 8mm. Zanim dojrzeją, a dzieje się to pomiędzy sierpniem,  

a październikiem, mają kolor zielony. Podobnie jak kwiaty rosną w gronach, które składają się 

przeważnie z 80 do 100 owoców. 

Dla ludzi Jarzębina jest jadalna tylko po specjalnej obróbce termicznej, jednak nie wolno 

spożywać owoców jarzębiny na surowo. To dlatego, że mogą stać się wówczas trucizną. 

Owoce są bardzo cenionym pożywieniem dla ptaków (gil, drozd, jemiołuszka, jarząbek) oraz 

zwierząt leśnych (sarna, borsuk). Owoce rozsiewane są przeważnie przez ptaki (ornitochoria). 

Kwiaty jarzębiny kwitną od maja do czerwca. Zbudowane są z 5 białych płatków o długości 

około 5 mm i tworzących kolisty kształt. Rosną w baldachogronach, czyli kwiatostanach 

groniastych. Zapylane są przez pszczoły i muchy, które wabią charakterystycznym zapachem 

gorzkich migdałów 

Jarzębina jest bardzo łatwopalną rośliną. 

Ściółka znajdująca się w pobliżu jarzębiny powinna być wnikliwie monitorowana, ponieważ 

może doprowadzić do gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia. 

 

Jesienne przysłowie ludowe głosi, że gdy  

w lesie jest dużo jarzębiny - jesień będzie deszczowa, a za mało - sucha. 


