Biológia – Rastliny okolo nás
Baza červená (Sambucus racemosa)
Koncom leta a v jeseni si návštevníci prírody môžu všimnúť
plody rôznych rastlín. Červenou farbou oči okoloidúcich púta
i baza červená (Sambucus racemosa). V botanickom systéme je zaradená ku krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám do čeľade zemolezovité (Loniceraceae).
Táto rastlina s drevnatou stonkou je vzrastom ker až nízky
strom, ktorý dorastá do výšky od jedného až do štyroch metrov. Má tmavohnedú kôru a svetloškoricovohnedú dreň. Konáre bazy červenej sú vzpriamené alebo mierne prevísajúce.
Na konároch bazy červenej vyrastajú v protistojnom postavení päťpočetné listy, ktoré sú nepárnoperovito zložené z jednotlivých lístkov. Jednotlivé lístky sú úzko kopijovité, užšie
ako u bazy čiernej. Päťpočetné drobné obojpohlavné kvety
zelenkastobielej farby vyrastajú vo väčšom počte a tvoria
valcovité alebo kužeľovité súkvetia. Príjemne voňajú. Kvitnú
v závislosti nadmorskej výšky stanovišťa od apríla do júna.

Červené plody bazy červenej

Baza červená je pôvodnou drevinou horských oblastí strednej Európy, kde rastie na tienistých a skalnatých stanovištiach
v listnatých i ihličnatých lesoch. Na Slovensku často rastie na
rúbaniskách od pahorkatín až po subalpínsky stupeň. Vyskytuje sa aj v severnej Ázii a Severnej Amerike.

Baza červená počas kvitnutia

Jej žiarivo červené dužinaté plody – kôstkovice – majú jedno trojhranné semeno uložené v kôstke. Dozrievajú od júla
do septembra až októbra. Sú mierne jedovaté.
Na rozdiel od známejšej príbuznej bazy čiernej, baza červená sa nepoužíva ani v medicíne, ani v ľudovom liečiteľstve.
Jedovatou časťou jej tela sú okrem vyššie spomenutých
plodov i listy. Obsahujú kyanogénny glykozid sambunigrín
(čo sa odráža i v jej latinskom názve) a celý rad rastlinných
kyselín a farbív. Otrava bazou červenou nemá vážnejší charakter. Prejavuje sa iba u precitlivených osôb hnačkami, zvracaním a niekedy i bolesťami hlavy.

Baza červená pri Štrbskom plese

Často býva vysádzaná ako okrasná rastlina. Zdomácnela
i v severnejších častiach Európy. Je z nej vyšľachtených niekoľko odrôd.
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