
Wiąz – Ulmus  
w praktycznej fitoterapii. 

Rodzaj wiąz – Ulmus należy do rodziny wiązowatych – Ulmaceae, rzędu Urticales, 
czyli pokrzywowców. Liczy około 30 gatunków. W Europie wiązy zostały mocno 
wyniszczone przez grzybową (drobnoworkowce – Microascales; w nowszych 
systemach cienkoszyjkowce Ophiostomatalaes) chorobę wiązów (holenderska 
choroba wiązów). Pasożytniczy grzyb nosi nazwę Ceratocystis ulmi (Graphium ulmi) i 
powoduje usychanie gałęzi, a potem całych drzew. 

Do celów leczniczych stosuje się: 

1. Wiąz szypułkowy, niem./szwajc. Flatter-Ulme; fr. Orme lisse; ital. Olmo 
bianco – Ulmus laevis Pallas = Ulmus effusa Wildenow, czyli limak – drzewo 
dorastające do 30 m wys. o szerokiej, cylindrycznej koronie. Młoda kora jasna, 
brązowoszara, gładka. Kora łuszczy się tafelkowato. Nasady pni są deskowato 
rozszerzone. Młode gałązki owłosione, starsze nagie. Pąki liściowe wydłużone, ostro 
zakończone, o łuskach ochronnych ciemno obrzeżonych, dwubarwne. Pąki kwiatowe 
jajowato-stożkowate. Liście eliptyczne lub odwrotnie jajowate, niesymetryczne u 
nasady. Blaszki liściowe od spodu miękko owłosione. Brzeg liści podwójnie 
piłkowany, ząbki duże, haczykowate. Liście dorastają do 12 cm długości. Kwiaty na 
długich szypułkach Kwitnie w marcu lub kwietniu. Okwiat 6-dzielny, pręcików 6-8; 
pylniki fioletowe. Owoc – skrzydlak długoszypułkowy z drobnym orzechem w środku, 
brzegiem orzęsiony. Owocuje w wieku 10-15 lat, a przy gęstych drzewostanach w 
wieku 30 lat. Owoce dojrzewają w maju-czerwcu. Drewno ciężkie, średnio-twarde, 
ale trwałe. W lekospisach często widnieje pod nazwą Ulmus pedunculata 
Fougeroux. W Polsce rozpowszechniony gatunek, na niżu i terenach podgórskich. W 
Szwajcarii rzadko występuje, sadzony, głównie w północno-zachodnich kantonach. 

2. Wiąz pospolity, niem./szwajc. Feld-Ulme; fr. Orme champetre; ital. Olmo 
comune – Ulmus carpinifolia Gleditsch = Ulmus campestris Linne = Ulmus minor 
Miller – drzewo dorastające do 30 m wys.; kora szara, u starych drzew poprzecznie i 
podłużnie spękana; gałązki cienkie, czerwonawo- lub żółtawobrązowe, nagie lub 
owłosione. Pąki jajowato-stożkowate, długości do 5 mm, nagie lub kutnerowate, 
szare lub czerwonawe; łuski o jaśniejszych brzegach. Liście szorstkie z wierzchu, 
omszone od spodu, długości 5-10 cm. Liście eliptyczne, u nasady klinowate, 
niesymetryczne, brzegiem pojedynczo lub podwójnie ząbkowane. Włoski od spodniej 
strony blaszki często gęściej umieszczone w kątach nerwów. Ogonki liściowe długości 
do 15, cm. Kwitnie w marcu lub kwietniu. Kwiaty na krótkich szypułkach; okwiat 
czerwony; pręcików 4 z czerwonymi pylnikami. Owoce skrzydlaki z orzechem 
umieszczonym bliżej wierzchołka skrzydełka; wycięcie skrzydełka sięga do orzecha. 
Owoce dojrzewają w czerwcu. Owocuje około 15-20 roku życia, a w drzewostanie ok. 
30 roku życia. Owoce wydaje co 2-3 lata. Drewno wytrzymałe, mocne. W Polsce 
rozpowszechniony na całym obszarze. W Szwajcarii nie jest pospolity, rozproszony w 
południowych, zachodnich i północnych kantonach. 



3. Wiąz gładki – Ulmus glabra Hudson =Ulmus scabra Miller = Ulmus montana 
Stokes, wiąz górski, brzost – drzewo dorastające do 40 m wys., o szerokiej 
kopulastej, nieco pofałdowanej koronie. Kora młoda gładka i szara, po 20 latach 
staje się szara i łuszcząca się z pęknięciami. Na pniu często występują odrosty. Pędy 
ciemnoszare z twardymi włoskami. Liście duże, długości do 18 cm, o 14-20 parach 
nerwów (wiązek przewodzących bocznych), eliptyczne, w górnej części nierzadko 
klapowane, matowe, szorstkie z wierzchu, omszone od spodniej strony (białe włoski). 
Liście krótkoogonkowe, prawie siedzące. Ogonek liściowy ok 2-5 mm. Skrzydełka 
owoców omszone na wciętym końcu. Orzech umieszczony centralnie. Skrzydlaki 
odwrotnie jajowate. Owoce dojrzewają w czerwcu. Kwitnie w marcu lub kwietniu. 
Pąki liściowe tępo-stożkowate, ciemne, jednobarwne. Liście niesymetryczne. Kwiaty 
na bardzo krótkich szypułkach. zebrane w pęczki. Owocuje po 30 latach. Drewno 
odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. W Polsce częsty w górach i na 
pogórzu. Jest też rozproszony na niżu. W Szwajcarii pospolity gatunek wiązu. 

4. Wiąz czerwony, wiąz śliski, ang. Slippery Elm, Red Elm – Ulmus fulva Michaux= 
Ulmus rubra Muhlenberg = Ulmus americana L. var. rubra Aiton = Ulmus crispa 
Willdenow – drzewo pochodzące z Ameryki Północnej. 

5. Wiąz amerykański, ang. American elm, white elm, water elm – Ulmus 
americana Linne – drzewo występujące w Ameryce Północnej. 

Surowcami leczniczymi pozyskiwanymi z wiązów są: liście, gałązki, kora, 
pączki, kwiaty – Folium, Frondes, Cortex, Gemmae et Flos Ulmi. 

Dioscorides (40-90 r.) wykorzystywał właściwości ściągające ulistnionych gałązek, 
liści i kory wiązu. Polecał wyciągi z surowca przy złamaniach, chorobach skóry i 
nieżytach układu oddechowego. 

Pietro Andrea Mattioli, czyli Petrus Andreas Matthiolus (1501-1577) opisał wiąz 
jako środek śluzowy, przyspieszający gojenie parchów, ran i owrzodzeń. 

Adam Lonitzer (Lonicerus) żyjący w latach 1528-1586 polecał wyciąg z wiązu w 
leczeniu ran i złamań kości. 

Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (1762-1836) propagował wiąz w leczeniu 
chorób skóry. 

Hugo Paul Friedrich Schulz (1853-1932) zalecał wyciągi z wiązu przy 
przewlekłych wypryskach (eczema). 

Wofgang Bohn opisał wiąz jako roślinę cenną w leczeniu chorób reumatycznych, 
gorączkowych, związanych z zaburzeniami gospodarki kwasem moczowym (dna 
moczanowa). 

Dr Gerhard Madaus (1890-1942) podał, że w polskiej medycynie ludowej wiąz 
wykorzystywano do leczenia nieżytów jelit oraz czerwonki. W Austrii z kolei używano 
wiąz w leczeniu dny (podagry) i reumatyzmu. Przedstawił również doniesienia o 
właściwościach przeciwbiegunkowych, przeciwzapalnych, przeciwkrwotocznych, 
napotnych, moczopędnych, przeciwgorączkowych, przeciwwrzodowych, gojących i 



przeciwobrzękowych wiązu. Przetwory z wiązu mogą być stosowane przy zapaleniu 
macicy, pęcherza moczowego, zaflegmieniu dróg oddechowych, przy niestrawności i 
obrzękach. Lonicerus stosował liście, korę i gałązki. Matthiolus używał liście, korę i 
drewno. Bohn, Hufeland, czy Schulz wykorzystywali korę. 

W XVIII i do połowy XIX wieku wiąz był surowcem oficjalnym w medycynie. Świadczy 
o tym choćby Farmakopea Paryska – Pharmacopoea Parisiensis z 1758 r., w 
której dziale Simplicia znajdujemy z łatwością Ulmus campestris Teophrasti. Wiąz 
pospolity – Ulmus campestris Linne uwzględniła Farmakopea Genewska –
 Pharmacopoea Genevensis z 1780 roku (surowiec Cortex medius, w 
dziale Materia medica). Farmakopea Pruska – Pharmacopoea Borussica z 1813 
roku zawiera opis Cortex Ulmi interior (Ulmenrinde, Rüsterrinde) pochodzącą 
z Ulmus campestris et effusa (Cortex medius subfuscus, subacris, lamellis, tenuibus 
compositus). Jednakże nowsza Pharm. Borussica VII z 1862 roku już nie zawierała 
kory wiązu. Farmakopea Hanowerska – Pharmacopoea Hannoverana z 1819 
roku objęła Cortex Ulmi interior (Ulmenrinde) z Ulmus campestris et effusa. Opis 
surowca identyczny jak w Farmakopei Pruskiej z 1813 roku. Zalecany wyciąg wodny 
przy podrażnieniach i jako środek moczopędny, przy czym przy przy diuretica jest 
znak ?. Jest wzmianka o zastosowaniu wyciągu wodnego przy przewlekłym rumieniu 
skóry oraz trądzie (Lepra Ichtyasi). Z tego względu, że Farmakopea Polska I –
 Pharmacopoeia Regni Poloniae z 1817 r. wzorowana była na Farmakopei 
Pruskiej z 1813 r., również uwzględnia Cortex Ulmi interior. 

Doktor Fr. Oesterlen w dziele Handbuch der Heilmittellehre z 1861 roku 
opisał Cortex Ulmi (interior), Ulmen-, Rüsterrinde z gatunku Ulmus campestris et 
effusa, podając skład chemiczny: garbniki, gumy (Bassorin – basoryna – śluz, kleik; 
nazwa od nazwy Bassora gum; zawiera kwas tragakantowy i arabinogalaktany; kwas 
tragakantowy zawiera kwas galakturonowy, ksylozę, fukozę i galaktozę ), Ulmin 
(ulmina, podobna do huminy), żywice. Stosowany w leczeniu owrzodzeń i łagodzenia 
objawów świerzbu. Wyciąg z Ulmus fulva z Ameryki Północnej, bogaty w basorynę 
(śluzy) przydatny do nasączania tamponów domacicznych. 

Prof. dr G.C. Wittstein w obszernym opracowaniu Handwörterbuch der 
Pharmakognosie des Pflanzenreichs z 1883 r. opisał Ulmenrinde – Cortex Ulmi 
interior s. pyramidalis z Ulmus campestris Willd. i Ulmus effusa Willd. Wg Rink’a kora 
zawiera 6,5% garbników, śluzy, gumy, żywice, kwas szczawiowy. Wg Davy kora 
zawiera do 3% garbników. Wyciągi wodne stosuje się zewnętrznie i wewnętrznie 
przy stanach zapalnych i wysypkach skórnych. Kolejny objęty opisem wiąz to 
Ulmenrinde amerikanische, Amerikanische Rüsterrinde – Ulmus americana L. z 
którego otrzymywana jest kora – Cortex Ulmi americanae o podobnym znaczeniu w 
lecznictwie jak z wiązu pospolitego i szypułkowego. 

Henri Leclerc /1870-1955/  w Precis de Phytotherapie (1954 r.) i wcześniejszych 
publikacjach (przedwojennych) podał informacje o doskonałych właściwościach 
leczniczych maści sporządzonej z kory wiązu, która była przydatna w terapii 
przestarzałych wyprysków i stanów zapalnych. 

Wiąz jako surowiec leczniczy nie został pominięty w dziele szwajcarsko-
niemieckim Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis… z 1902 r. Ulmus 



campestris L., Ulmus pedunculata Fougeroux (Ulmus effusa Willd.) oraz Ulmus fulva 
Michx. dostarczają korę, przy czym jest ważna informacja – Innenrinde, czyli należy 
pozyskiwać korę wewnętrzną, a nie tę zewnętrzną, suchą i odpadającą. Podobny 
istotny szczegół dotyczący kory zamieścił dr G. Madaus. Zresztą gdy uwzględnimy 
dane podane przez stare farmakopee (patrz wyżej) też wynika z nich, że należy 
odcinać (wyłuszczać) korę pośrednią lub wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Wracając 
jednak do Hagers’a podam nazwy widniejące dla surowca: Cortex Ulmi interior, 
Innere Ulmen- oder Rüsterrinde, Ecorce d’orme, Elm, Slippery Elm Bark. Autorzy 
podają, ze surowiec był w Farmakopei Francuskiej (Pharm. Gall.) I i III. Spośród 
składników czynnych podane są dwa: śluzy i garbniki. Surowiec należy gotować dając 
10-15 g kory na 200 g wody. Stosowany zewnętrznie i wewnętrznie. Nadaje się do 
płukanek, okładów (kataplazmy). Środek powlekający, przeciwzapalny, śluzowy, 
ściągający. Podano dwie formy leku: Extractum Ulmi corticis (składnik Extractum 
Digitalis alcoholicum w Pharm. Gall.; ponadto Mucilago Ulmi (kleik, śluz wiązowy). 
Również w nowszym wydaniu Hagers Handbuch der Pharmazeutischen 
Praxis…, z 1938 r. nie zabrakło wiązu – Ulmus. Uwzględniono Ulmus campestris 
L., Ulmus effusa Willd. i ich odmiany oraz Ulmus pubescens Walt., czyli Ulmus 
fulva Michx., czyli Red Elm (Red Elm Bark, Slippery, Indian Sweet Elm Bark. Wśród 
składników czynnych wymieniono śluzy, garbniki, gumy, substancje gorzkie i żywicę. 
Zastosowanie i preparaty podano te same, co w wydaniu wcześniejszym. Mucilago 
Ulmi było uwzględnione w Farmakopei Amerykańskiej VIII. 

Sporo informacji na temat wiązu (Ulmus carpinifolia) podał dr Friedrich A. 
Bässler (1966 r.) w publikacji Heilpflanzen. Surowcem jest kora i gałązki. Wyciągi 
hamują biegunkę, krwawienia i śluzotoki. Pomocny przy reumatyzmie, dnie 
moczanowej, obrzękach wodnych, chronicznych wypryskach skórnych. 

Z kolei w Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen autorstwa K. Hiller’a i M. F. 
Melzig’a (2010 r.) znajdziemy szereg kolejnych cennych informacji. Ulmus 
carpinifolia zawiera w korze śluzy, garbniki (3%), flobafeny, goryczki i jest 
stosowany w medycynie ludowej jako środek rozmiękczający, śluzowy, a zarazem 
ściągający przy biegunkach, ponadto jako środek moczopędny. Ze świeżych kwiatów 
uzyskuje się esencję wg zasady dra Bacha. W homeopatii kora wiązu stosowana jest 
w leczeniu wyprysków skórnych i skrofulozy. Ulmus glabra ma podobne 
zastosowanie, przy czym kora i świeże młode gałązki są stosowane w homeopatii w 
leczeniu bólu rąk i stóp. Ulmus laevis zawiera w korze garbniki, katechiny (+), 
proantocyjanidyny, kwas chlorogenowy, fitosterole (beta-sitosterol) i śluzy. Surowiec 
przeciwbiegunkowy, cenny w leczeniu zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, 
ponadto schorzeń skórnych. Ulmus rubra (Ulmus americana, Ulmus fulva) zawiera 
w korze śluzy i jest stosowany w leczeniu nieżytów żołądka i jelit, ponadto dny i 
reumatyzmu. Zewnętrznie w formie kataplazmów do leczenia owrzodzeń. 

Szwajcarska zielarka, fitoterapeutka Maja Dal Cero, którą bardzo cenię, w 
publikacji Unsere Heilpflanzen (2009 r.) dużo miejsca poświęciła Ulme, czyli 
wiązom: Ulmus minor (Feld-Ulme) i Ulmus glabra (Berg-Ulme). Doustnie stosuje się 
wyciąg wodny z kory przy biegunkach, a zewnętrznie do okładów, płukanek, 
przemywań przy ranach, hemoroidach, stanach zapalnych skóry, gardła i jamy 
ustnej. 



Dr Graham Pinn (Herbal Medicine, 2003 r.) zaliczył Slippery elm bark (czyli korę 
czerwonego wiązu) do środków, które absorbują, powlekają i mogą utrudniać 
wchłanianie niektórych substancji z jelit do krwi. Oczywiście jest to korzystne, jeśli 
cierpimy na zakażenia i nieżyt jelit, zatrucie pokarmowe, kiedy to jady bakteryjne, 
mikotoksyny, czy toksyny pokarmowe nie powinny przenikać do krwi i limfy. 
Jednakże nie należy popijać odwarem wiązowym leków, czy preparatów mineralno-
witaminowych, bo to utrudni resorpcję tych substancji z jelit. Podobnie należy 
zwracać uwagę na mieszanki zawierające wiąz, bowiem śluzy i garbniki zawarte w 
korze, czy gałązkach mogą efektywnie znosić działanie innych ziół. 

W tradycyjnej medycynie chińskiej stosowany jest gatunek wiąz 
wielkoowocowy (Large-fruited Elm) Ulmus macrocarpa Hance (Wuyi). Jest to 
zioło ciepłe, gorzkie i ostre. Działa na żołądek i śledzionę. Posiada właściwości 
przeciwpasożytnicze wobec glist i tasiemców, ponadto przeciwgrzybicze 
(wobec Tinea). Surowiec Ulmi fructus preaparatusstosuje się w dawce dziennej 3-
9 g. Gotować 20 minut. W przypadku grzybicy stosować zewnętrznie do okładów. 
Przy parazytach wewnętrznych pić odwar na czczo. 

Kora wiązu czerwonego – Slippery elm bark została opisana również w 
poważnym i cenionym podręczniku Pharmacognosy autorstwa W.C. Evans (2000 
r.). Jest to surowiec śluzowy, bogaty w poliuronidy, zmiękczający, łagodzący, 
zaliczany do tej samej grupy co babka płesznik, prawoślaz, tragacantha (Astragalus 
gummifer), Sterculia urens (Karaya Gum), Acacia (Gum Arabic z Acacia senegal), 
guar gum (Cyamopsis tetragonolobus), Xanthan Gum (z Xanthomonas campestris, 
bakteria), czy nasiona pigwy – Cydonia oblonga (Quince seed). 

Dr Hans W. Kothe (2006 r.) w pięknym opracowaniu 1000 Kräuter. 
Hailpflanzen von A-Z. Wirkstoffe und Anwendung – Ulmus minor zaleca przy 
świądzie skóry, ekzemach, dermatozach, czyrakach, hemoroidach i do leczenia 
zapalenia skóry. Ulmus rubra z kolei jest stosowany w leczeniu stanów zapalnych 
układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, owrzodzeń, przeziębienia i 
gorączki. Zewnętrznie w leczeniu ropni. 

Ja ze swojej strony podam, że wiązy rosnące w Polsce zawierają śluzy, fitosterole, 
garbniki, flawonoidy (rutyna, kwercetyna), lignany, garbniki i fenolokwasy. Kwiaty, 
gałązki, liście i pączki wiązu to surowce moczopędne, przeciwwysiękowe, łagodzące 
stany zapalne, zmniejszające obrzęk gruczołu krokowego. Korzystnie działają przy 
stanach zapalnych nerek, pęcherza moczowego, jajników i macicy. Przyspieszają 
regenerację nabłonków i tkanki łącznej. 

Kora i gałązki wiązów hamują stan zapalny w obrębie przewodu pokarmowego, 
układu moczowego i płciowego. Łagodzą kaszel i stan zapalny dróg oddechowych. 
Poprawiają mikcję przy przeroście gruczołu krokowego. Polecam przy stanach 
zapalnych cewki moczowej, prostaty, pęcherza moczowego, żołądka i jelit. 
Zewnętrznie jako typowy środek gojący, lekko ściągający i przeciwświądowy. 

Surowce rozdrobnione, suche lub świeże należy gotować na małym ogniu, powoli, 
10-20 minut, po czym odstawić na 30 minut, przecedzić. Pić 1-2 szklanki dziennie. 
Przy chorobach zapalnych i zwyrodnieniowych stawów i kości 2 szklanki odwaru 



dziennie. Pączki rozdrobnione i kwiaty można zaparzać w mleku. Surowca na 
szklankę wody: od jednej do dwóch łyżek czubatych. Naparem z kwiatów, liści 
przemywać oczy, ponadto do okładów przy zapaleniu spojówek, powiek, naczyniówki 
i siatkówki. 

W kosmetyce: odwar z gałązek lub kory wiązu do okładów i przemywań skóry 
atopowej, z wypryskami, łuszczycą, owrzodzeniami, przy suchości i podrażnieniu, po 
zabiegach w celu zmniejszenia obrzęku i zaczerwienienia. Toniki, kremy, serum 
zawierające wyciąg z kory, pączków lub gałązek wiązu sprawdziły się w leczeniu i 
pielęgnowaniu cery trądzikowej (trądzik różowaty). Zawartość mocnego wyciągu 
(kleiku) w kosmetykach od 5 do 15%. 

 


