Frangula alnus
Synonim lac.: Rhamnus frangula
kruszyna pospolita

Rodzimy krzew występujący w podszyciu lasów, zaroślach śródpolnych, na torfowiskach, bagnach itp. Pokrój zwarty, z gałęziami ukośnie
skierowanymi do góry. Osiąga wysokość do 5- 6 m. Gałązki bardzo kruche, stąd polska nazwa rodzajowa - kruszyna. Liście szeroko
eliptyczne, długości do 8 cm, jesienią ładnie przebarwiają się na żółty kolor. Kwiaty drobne, bez znaczenia dekoracyjnego, ukazują się w
V – VI, ale czas kwitnienia przeciąga się często aż do IX. Kwiaty zawierają nektar, dając pożytek pszczołom. Owoce to kuliste pestkowce,
dojrzewające czerwone, w pełni dojrzałe fioletowoczarne. Dojrzewają o różnych porach, od lata do jesieni. Najczęściej na jednym krzewie
występują zarówno kwiaty, jak i owoce w różnym stadium dojrzałości. Owoce są trujące. Kruszyna najlepiej rośnie na glebach
próchnicznych i odpowiednio wilgotnych, a nawet podmokłych. Jest tolerancyjna i całkiem dobrze sobie daje radę na słabszych
podłożach. Gatunek do zadrzewień śródpolnych, nasadzeń naturalistycznych, do parków i większych ogrodów. Całkowicie odporny na
mróz, do stosowania całym kraju. Kora kruszyny stanowi materiał dla przemysłu farmaceutycznego.
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