
ID ROSTLIN: ostružina
Rubus fruticosus L. (agg.) 

Brambles, like dandelions, are not a single 
species, but a grouping (aggregation) of 
many similar micro-species that differ in a 
variety of ways such as leaf shape, fruit 
shape, colour and taste.
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Rozmno ovací strategiež : 
 Opylované hmyzem. 
 Špičky stonků mají tendenci při dotyku se zemí zakořeňovat a vytvářet nové rostliny.
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DALŠÍ NÁZVY
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Nejlepší doba na pozorování a 
pou itíž

 Koncem srpna až do konce září je 
nejvhodnější doba pro sběr lahodných 
plodů.  Staré přísloví, které odrazuje od 
sběru pozdních horších plodů po 
michaelské noci (29. září), říká, že "ďábel 
na ostružiny močí nebo plive"!   

 Koncem října se na některých z nich objeví 
plísně, bakterie nebo jsou příliš kyselé na 
to, aby se daly jíst.  

Stonek a kmen 

 Dřevnaté stonky, které jsou 5hranné 
(obvykle) s hákovitými trny, ostny a 
chloupky (někdy se žláznatou špičkou - 
lepkavé), spletené a rozrostlé dohromady 
nebo mezi jiné keře živého plotu.

Fakta:

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí
LOKALITA: Všude ve Velké Británii a Evropě

 NAPODOBITELÉ:  Klí ové podobné druhy jsouč :

Prvek ostružina
R. fruticosus

malina
R. idaeus

ostružiník skalní
R. saxatilis

ostružiník sivý  R. 
caesius

Zralý plod Zářivě černá Červený & 
huňatý

Červený Šedá

List Oddělené 
lístky - dlanité

Zpeřené, dole 
bíle vlnité

Stříbrný 
trojlístek

Trojčetné, 
překrývající seg

A morušovník (R. chamaemorus) s oranžovými plody a dlanitými listy.

Popis rosltiny (Taxonomie)
Člen rodu Rubus z čeledi růžovitých (Rosaceae).  Velmi trnitý keř nízkého vzrůstu, který
je schopen vytvářet neproniknutelné houštiny spletitých obloukovitých stonků, které 
mohou dosahovat až 4 metrů.  Je velmi  invazivní.  Pokud není pravidelně 
obhospodařován, rozmanitost dalších druhů v jeho okolí se sníží - jedná se o 
skutečného konkurenta.
   

Květy: Konec května až září

Struktura květů:  Květy jsou buď jednotlivé, nebo v 
latách na porostu z předchozího roku.  Četné tyčinky 
sedí na vyvýšené kuželovité číšce; kališní lístky jsou 
spojeny v kalich pod okvětními lístky, které jsou za 
plodu zprohýbané.  

Plody:  Srpen až listopad. Četné oddělené kulovité 
peckovice (segmenty), každá s tvrdým semeníkem 
uvnitř. Zpočátku červené, pak dozrávají do leskle 
černé barvy.  Tvrdé semenné obaly způsobují zrnitou 
chuť ostružinového nákypu.

List: Listy: proměnlivé, s trojčetnými, zpeřenými 
nebo dlanitě uspořádanými zubatými lístky po 3, 5 
nebo 7.  Mohou být opadavé nebo poloopadavé.  
Řapíky srostlé s listovou stopkou.

Stanoviště: Vyskytuje se v lesích, křovinatých 
pustinách, na živých plotech, na pobřeží a v 
nížinných/horských vřesovištích.  

Magický status: Vědci zjistili, že listy jsou plné 
flavonoidů, z nichž některé mohou léčit bolesti v 
krku, vředy v ústech a snižovat stárnutí.
 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.  
Bobule konzumují ptáci,
savci a my.  Housenky a

srny po írají listy.  ž
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Bota  nický glosář (část   2)     

Řapík - stonek listu.
Pyl - Drobná práškovitá zrnka produkovaná 
prašníky tyčinek, která obsahují samčí 
gamety.
Pilovité zuby - Pilovité ostří listu s různou 
ostrostí a tupostí.
Blizna - Samičí část květu, která přenáší pyl 
nasbíraný od opylovačů (např. včel) do 
vaječníku.
Tyčinka - Samčí část květu, která se skládá z 
vlákna a prašníku.
Dlanitý - V přírodě složený list, který má tři 
nebo více samostatných lístků vycházejících 
ze středového bodu, spíše jako prsty ruky, 
např. kaštan koňský.

Nejstarší známé - semena ostružiníku byla nalezena v latrínách, 
starých rašelinných profilech a žaludcích nalezených těl v 
bažinách z prehistorických dob, např. u člověka z Tollundu v 
Dánsku. 

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí ostružiny. 

Ostružiny, podobně jako pampelišky, nejsou jedním
druhem, ale skupinou mnoha podobných mikrodruhů,
které se liší různými způsoby, například tvarem listů,

tvarem plodů, barvou a chutí.

Co se skrývá v názvu! - Latinský název ji popisuje jako keř s červenými plody.  Jeho obecné jméno bramble pochází ze 
staré angličtiny - bremel nebo braemel.  Používalo se také jako přezdívka pro někoho, kdo byl "pichlavý". 

 

Bota  nický glosář (část   1)   

Prašník - pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na 
jejím vrcholu.
Bobule - dužnatý plod s jedním nebo více semeny, z nichž 
každé je obklopeno kamennou schránkou, např. třešeň.
Kulovitý - Kulovitý nebo kulovitý tvar.
Lístek - Menší dílčí část složeného listu; menší list.

Přibližte si ostružinu pomocí virtuální prohlídky ve 
filmotéce Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).   
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".   

Tvar rostliny 
(její stanoviště)

Spletité a rozlehlé - vytvářejí 
neproniknutelné skvrny


