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Wstęp 
 

Wieprzówka jest rzeką o długości ok. 28 km rozpoczynającą 
swój bieg w miejscu połączenia Rzyczanki z Targaniczanką 
w Andrychowie. Niektóre źródła, w tym wojskowe mapy, traktują 
równieŜ Potok Rzycki jako Wieprzówkę, zaś Targaniczankę jako 
jeden z jej dopływów. W takim ujęciu wody Wieprzówki 
przepływają przez Rzyki, Sułkowice, Andrychów, Wieprz, 
Gierałtowice i Przybradz. Wieprzówka jest największym lewym 
dopływem Skawy. Jej ujście znajduje się na północny zachód od 
miejscowości Grodzisko.  
Początkowo rzeka ma charakter górski, później przybiera naturę 
nizinną. Posiada kilkanaście małych dopływów, jednak w ok. 
80% jest zasilana wodami powierzchniowymi. Notuje się jej duŜe 
roczne wahania przepływu. W miesiącach letnich rzeka 
częściowo wysycha, zaś  wiosną, zwłaszcza w części 
nieuregulowanej dość często występuje z koryta czyniąc szkody. 
Niestety Wieprzówka jest silnie zanieczyszczona i cyklicznie (po 
okresie wiosennego przyboru) ulega eutrofizacji. Wg ostatnich 
raportów (z punktów pomiarowych w Rzykach i Graboszycach) 
zaliczono ją do III (w Rzykach) i V – najniŜszej 
(w Graboszycach) klasy czystości1. Stwierdzono występowanie 
azotynów, fosforu, związków amonowych oraz azotowych 
związków organicznych. 
Niegdyś głównym powodem ekologicznej katastrofy rzeki był 
andrychowski przemysł. Dziś, sądząc po charakterze 
zanieczyszczeń, głównymi ich dostarczycielami są, jak się 
wydaje, mieszkańcy miejscowości przez które rzeka przepływa. 
Niestety miejscowości te w większości nie są wyposaŜone 
w systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków.  

                                      
1 Ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu prezentacji wyników i prezentacji stanu tych 
wód (Dz.U.04.32.284 z dnia 1 marca 2004 r). 
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Przebieg geograficzny koryta Wieprzówki 



 5

 
Wieprzówka jest rzeką w duŜej części uregulowaną (szczególnie 
jej nizinny odcinek). Regulacja, choć poŜyteczna z gospodarczego 
punktu widzenia, spowodowała drastyczne spustoszenia we florze 
i faunie obrębu rzeki, mimo to jej brzegi tętnią Ŝyciem.  
 

 
 
Odcinek Wieprzówki widziany z satelity w środkowej części Wieprza. 

U dołu fotografii widoczne szkoła podstawowa nr 1, kościół i oczyszczalnia 

ścieków miejscowej mleczarni (źr. Google Earth) 

 
Przedzierając się przez gęste zarośla nadbrzeŜne, bądź teŜ 

idąc wodą (co wymaga pewnego samozaparcia i dobrego 
obuwia), stosunkowo łatwo jest wyróŜnić kilkaset gatunków 
roślin zielnych krzewów i drzew. W większości są to gatunki 
pospolite. Niektóre z nich zostały przywleczone z róŜnych 
rejonów świata i zdołały się zadomowić, a część z nich (np. 
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rdestowiec ostrokończysty zwany potocznie dzikim rabarbarem) 
zachowuje się inwazyjnie wypierając florę rodzimą. Wiele ze 
spotykanych gatunków wykazuje właściwości lecznicze, 
a niektóre są trujące. 
 Rozpowszechnione nazewnictwo roślin jest zazwyczaj 
potoczne i znacznie róŜni się od oficjalnych nazw botanicznych. 
Bodziszek Ŝałobny (geranium phaeum) bywa nazywany Krwią 
Pana Jezusa, łopian większy (arctium lappa) ostem, zaś mniszek 
pospolity  (taraxacum officinale) mleczem itd. Nazewnictwo 
potoczne wykształciło się z potrzeby jednoznacznego określenia 
rośliny, o której się mówi i właściwie w praktyce zupełnie 
wystarcza. Znajomość prawidłowej nazwy botanicznej moŜe być 
jednak przydatna, jeśli chciałoby się o danej roślinie dowiedzieć 
czegoś więcej. UmoŜliwia ona bowiem odnajdywanie roślin 
w atlasach, a dzięki nazewnictwu łacińskiemu mogą być one 
nawet obcojęzyczne. 
Niniejszy atlas zawiera alfabetyczny wykaz oraz krótkie opisy 
i fotografie roślin naczyniowych (za wyjątkiem traw i drzew) 
najczęściej spotykanych nad Wieprzówką. Rośliny o szczególnie 
interesujących właściwościach opisane są nieco dokładniej. 
Na końcu atlasu zmieszczony został spis źródeł literaturowych 
oraz słownik trudniejszych terminów. Atlas z konieczności jest 
niepełny i zawiera 137 najczęściej spotykanych gatunków. 
 

autor 
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Babka lancetowata, babka wąskolistna - Plantago lanceolata 
 

 
 
Babkowate 
Występuje w stanie dzikim na całym obszarze klimatu 
umiarkowanego, w Europie i Azji aŜ do Himalajów. Gatunek 
bardzo zmienny, przystosowuje się do róŜnych warunków, został 
rozwleczony na wszystkie kontynenty. W Polsce pospolity. 
Babka lancetowata jest rośliną znaną od bardzo dawna 
w lecznictwie. UwaŜano, Ŝe musi ona być silnym środkiem na 
zranienia skoro nie ginie "nawet na uczęszczanych drogach mimo 
deptania przez końskie kopyta i rozjeŜdŜania Ŝelaznymi 
obręczami wozów". Przewija się w lecznictwie przez wieki. 
W staroŜytności zalecano sok z babki na ukąszenia skorpionów 
i węŜy, w średniowieczu na złamania i opuchlizny, a takŜe jako 
antidotum na miłosne czary. Medycyna ludowa roślinę zalecała 
w leczeniu chrypki, suchego, przewlekłego kaszlu, nieŜytów 
przewodu pokarmowego oraz dróg moczowych. 
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Surowiec zielarski stanowią liście - Folium Plantaginis (Folium 
Plantaginis lanceolatae) lub cała roślina (Herba Plantaginis). 
Rzadziej stosuje się korzeń lub nasiona. 
Sok z babki jest lekiem śluzowym i powlekającym. RównieŜ 
napary i odwary działają przeciwzapalnie w jamie ustnej, gardle 
i przewodzie pokarmowym. Działanie przeciwzapalne i niszczące 
bakterie zawdzięczamy irydoidom a osłonowe związkom 
śluzowym. Wyciągi z babki mają równieŜ nieznaczne 
właściwości wykrztuśne i regenerujące nabłonek. Lekko 
rozkurczają mięśnie gładkie dróg oddechowych. Stosowane są 
przeciwko kaszlowi (takŜe u palaczy), chrypce, w stanach 
zapalnych z utrudnionym odkrztuszaniem i zalegającą wydzieliną.  
Odwar z babki sporządza się z 1 łyŜki suszonych liści na 1 
szklankę wody i pije 3 razy dziennie po pół szklanki pomocniczo 
w chorobie wrzodowej oraz zapaleniach Ŝołądka i jelit. Odwar lub 
sok stosuje się równieŜ zewnętrznie. Działa on antyseptycznie, 
przyspiesza gojenie się ran i regenerację naskórka. Istotne są tu 
takie składniki jak związki krzemu, garbniki, sole potasu, 
magnezu i cynku. Rozcieńczony sok lub odwar stosuje się do 
okładów, przemywań i irygacji. Delikatny wystudzony napar 
moŜe słuŜyć do przemywań powiek przy zapaleniu spojówek. 
W przypadkach drobnych zranień i ukąszeń owadów moŜna 
przykładać świeŜe, czyste (opłukane) liście babki bezpośrednio na 
skórę. Substancje zawarte w liściach działają ściągająco 
i przyspieszają gojenie się ran. Liście po umyciu i usunięciu 
nerwów są uŜywane na surowo jako sałata, do potraw z twarogu, 
albo gotowane jako jarzyna lub dodatek do zup ziołowych. 
Razem z liśćmi pokrzywy i mniszka lekarskiego stanowią 
składniki sałatki wiosennej. Babka lancetowata posiada duŜą 
wartość pokarmową jako pasza zielona. U bydła wywołuje 
biegunkę. 
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Babka zwyczajna, babka większa - Plantago maior 

 

 
 
Babkowate 
Występuje w stanie dzikim w całej Europie oraz w północnej 
i centralnej Azji. Zawleczona i zdziczała takŜe na innych 
kontynentach, szczególnie pospolita w Ameryce Północnej. 
W Polsce gatunek pospolity na całym terenie. Roślina lecznicza. 
W Chinach znana od 3000 lat. W staroŜytności zalecana była 
w przypadku ukąszeń przez węŜe i skorpiony. 
Surowcem zielarskim są liście - Folium Plantaginis majoris. 
Działanie: wykrztuśne, przeciwzapalne, powlekające 
(osłaniające). W medycynie ludowej świeŜe liście przykładano na 
niewielkie zranienia, ukąszenia owadów, zwichnięcia, ropiejące 
rany, owrzodzenia, napar słuŜył do przemywania trudno gojących 
się ran. 
ŚwieŜe liście dodawać moŜna do sałatek. 
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Barszcz Sosnowskiego - Heracleum sosnowskyi 

 

 
 
Selerowate 
Pochodzi z Kaukazu, w naszej florze ma status kenofita. 
Występuje w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Roślina 
ekspansywna, gatunek inwazyjny. Ma działanie toksyczne 
i alergizujące. Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzącą 
substancję, która zawiera furokumaryny. Te szkodliwe 
właściwości ujawniają się w wysokich temperaturach i przy duŜej 
wilgotności powietrza. U zwierząt powoduje podraŜnienie 
przewodu pokarmowego, biegunkę, nudności, krwotoki 
wewnętrzne. U ludzi - zapalenie skóry (fotodermatozę), 
powstawanie pęcherzy, zapalenie spojówek. Uczulenie skóry 
podobne jest do oparzenia, w wyniku którego powstają trudno 
gojące się rany. 
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Bez czarny - Sambucus nigra 

 

 
 
Bzowate 
Zaliczany bywa teŜ do rodziny piŜmaczkowatych lub 
przewiertniowatych. Występuje w stanie dzikim w Europie, 
północnej Afryce, na Kaukazie i w Azji Mniejszej. W Polsce 
spotykany na całym obszarze kraju do wysokości 1100 m n.p.m.  
Jest rośliną leczniczą. Właściwości takie wykazują zarówno 
kwiaty (Flos sambuci) jak i dojrzałe owoce (Fructus sambuci). 
Czasem teŜ wykorzystuje się w celach leczniczych liście i korę 
krzewu. Wszystkie części rośliny zawierają toksyczną 
sambunigrynę, która po spoŜyciu jest rozkładana do 
cyjanowodoru, co moŜe powodować poczucie słabości, a niekiedy 
wymioty. Suszenie i gotowanie powoduje jednak degradację 
sambunigryny. Kwiaty dzikiego bzu zawierają olejki eteryczne, 
śluzy, związki wapnia, potasu, sodu, glinu i Ŝelaza, glikozydy 
cyjanogenne, saponiny triterpenowe, flawonoidy oraz garbniki. 
Owoce bogate są w witaminy (A, B1, B2, C i J), antocyjany, 
olejki eteryczne, garbniki, glikozydy cyjanogenne (np. 
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sambunigryna), pektyny, kwasy organiczne (octowy, jabłkowy, 
walerianowy, winowy i benzoesowy). 
Kwiaty działają moczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo 
i wzmac-niająco na naczynia krwionośne (zmniejszają kruchość 
naczyń włosowatych). Zewnętrznie mają zastosowanie do 
przemywań w stanach zapalnych oczu i gardła. Owoce działają 
łagodnie przeczyszczająco, moczopędnie, napotnie, 
przeciwbólowo i odtruwająco. W medycynie ludowej stosowany 
jako środek przeciw przeziębieniom, np. w postaci soku 
z owoców lub nalewki. 
Bez czarny znany był juŜ w okresie neolitu, co potwierdzają 
wykopaliska archeologiczne. W niektórych krajach jest on bardzo 
popularnym surowcem do produkcji domowego wina. 
Z drewna, które jest dość twarde i ze względu na miękki rdzeń 
łatwe do wydrąŜenia wykonywano dawniej zabawki. 
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Bluszczyk kurdybanek - Glechoma hederacea 

 

    
 
Jasnotowate 
Wwysokość 10-20 cm, z długimi pełzającymi rozłogami 
Zawiera śladowe ilości olejku eterycznego, do 7% garbników, 
cholinę, substancję goryczkową - glechominę, saponiny, Ŝywice, 
sole mineralne. Ziele stosowane przeciw zatruciu ołowiem, 
w medycynie ludowej w postaci naparu stosowany przy 
przewlekłych nieŜytach dróg oddechowych, astmie, przeciw 
bólom Ŝołądka, przy schorzeniach pęcherza i kamicy nerkowej. 
Zewnętrznie uŜywany do przemywania ran i w chorobach skóry, 
ze względu na delikatne działanie ściągające, przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne. 
Stosowany bywa takŜe jako przyprawa. 
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Bniec biały, lepnica biała - Melandrium album 

 

 
 

Goździkowate 
Występuje na terenie Europy, zachodniej Azji i północnej Afryki. 
Wprowadzony i zadomowiony w Ameryce Północnej. W Polsce 
pospolity na całym obszarze. Obok odmiany białej spotyka się teŜ 
czerwoną. Kwiaty zapylane są przez ćmy. Otwierają się dopiero 
wieczorem, wydzielając silny zapach. Nasiona są jadalne, mają 
kształt i smak maku. 
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Bodziszek leśny - Geranium sylvaticum 

 

 
 
Bodziszkowate 
W Polsce występuje na większości terytorium, choć niezbyt 
licznie, a w niektórych rejonach nie jest spotykany w ogóle. 
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Bodziszek cuchnący - Geranium robertianum 

 

 
 
Bodziszkowate 
Występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. Jest pospolity na 
całym terenie Polski. 
Dawniej stosowany w lecznictwie ludowym. Ziele rozgniatano 
i przykładano do ran i wrzodów. Odwar z ziela i korzeni słuŜył do 
leczenia biegunki, czerwonki i hamowania krwotoków z nosa. 
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Bodziszek Ŝałobny - Geranium phaeum 

 

 
 
Bodziszkowate 
Gatunek o zasięgu środkowo- południowoeuropejskim - w Polsce 
rzadki. Nad brzegami Wieprzówki dość częsty. Zwarty zasięg 
występowania tego gatunku  obejmuje góry Europy środkowej 
i południowej od Pirenejów, przez Masyw Centralny, Alpy, 
północne Apeniny, Bałkany po Karpaty. W Polsce przebiega 
północna granica zasięgu. Występuje przewaŜnie w górach, 
w piętrze regla dolnego bardzo rzadko po piętro kosówki – 
w Sudetach i Karpatach oraz południowej części kraju, rzadziej 
i w rozproszeniu na niŜu (głównie w południowej części niŜu -
gdzie schodzi wzdłuŜ dolin rzecznych). W północnej i zachodniej 
części kraju jest gatunkiem dziczejącym, związanym 
z siedliskami antropo-genicznymi. 
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Bylica pospolita - Artemisia vulgaris 
 

 
 
Astrowte 
Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce 
gatunek pospolity. Roślina w większych ilościach trująca. 
Roślina lecznicza: o podobnym działaniu do bylicy piołun, tylko 
znacznie słabszym. Niegdyś stosowana w ziołolecznictwie. Ziele 
Herba Artemisiae i korzeń Radix Artemisiea vulgaris zawiera 
olejki eteryczne, Ŝywicę i gorycz. 
UŜywana bywa jako przyprawa do potraw mięsnych. 
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Chaber bławatek - Centaurea cyanus 

 

 
 
Astrowate 
Występuje głównie w Europie i na obszarze śródziemnomorskim, 
takŜe w Azji. Pospolity chwast polny, archeofit. Surowiec 
zielarski: kwiat bławatka bez kielicha (Flos Cyani sine calicis, 
Flos Cyani). Zawiera antocyjanidyny, flawonoidy, sole mineralne 
(w tym duŜo manganu), cychorynę, centaurynę. Działa 
moczopędnie, Ŝółciopędnie i przeciwzapalnie. Ze względu na 
bardzo łagodne działanie przeciwzapalne stosuje się go przy 
zapaleniu spojówek i w pediatrii. Napar z kwiatów zalecany jest 
przy chorobach nerek, stanach zapalnych kłębków i miedniczek 
nerkowych, przy niewydolności krąŜenia i w kamicy nerkowej. 
Zewnętrznie stosuje się go przy trudno gojących się ranach 
i owrzodzeniach. Dawniej z płatków brzeŜnych bławatka 
wytwarzano niebieską farbę, która w połączeniu z ałunem barwiła 
wełnę. Sam sok barwi papier i przetwory spoŜywcze na niebiesko. 
Roślina jest miododajna. 
UŜywany takŜe w kosmetyce do zwalczania łupieŜu i grzybicy 
skóry głowy. Idealnie nadaje się do pielęgnacji włosów. 
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Chaber driakiewnik - Centaurea scabiosa 

 

 
 

Astrowate 
W Polsce pospolity. Obok odmian liliowych istnieją takŜe białe. 
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Chmiel zwyczajny - Humulus lupulus 

 

 
 
Konopiowate 
Występował w stanie dzikim prawdopodobnie w południowej 
Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej. Jednak 
uprawiany przez człowieka zdziczał i skolonizował strefę 
klimatów umiarkowanych i ciepłych całej Eurazji. Szyszki 
chmielu wykorzystywane są w piwowarstwie i przemyśle 
perfumeryjnym. 
Roślina zawiera aromatyczną Ŝywicę (lupulinę), olejek lotny, 
gorycze i inne substancje o właściwościach uspokajających, 
bakteriostatycznych i moczopędnych. Napar z chmielu działa 
skutecznie przy zasypianiu, łagodzi nadpobudliwość, ma 
zastosowanie w leczeniu gruczołu krokowego, usprawnia 
trawienie. Wyciągu z szyszek uŜywa się na wrzody i trudno 
gojące się rany, ze względu na silne właściwości bakteriobójcze. 
Młode pędy mogą mieć zastosowanie w kuchni - surowe 
przyrządza się jako surówki, gotowane przypominają w smaku 
szparagi.  
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Chrzan pospolity - Armoracia rusticana 

 

 
 
Kapustowate 
Łacińska nazwa Armoracia wywodzi się z celtyckiego ar-blisko 
oraz more-morze, czyli roślina rosnąca blisko morza. Roślina 
uprawna i często dziczejąca (kenofit i ergazjofigofit). W Polsce 
występuje pospolicie na całym obszarze.  Roślina uprawiana jako 
przyprawa. 
Roślina lecznicza - korzeń (Radix Armoraciae) - zawiera m.in. 
glikozyd sinigrynę, prowitaminę A, witaminy z grupy B, 
witaminę C, sole mineralne (wapń, potas, fosfor), enzymy 
mirozynę i mirozynazę. Chrzan przejawia działanie grzybobójcze, 
bakteriobójcze oraz niewielkie moczopędne, pobudza wydzielanie 
soków trawiennych, zaleca się go w kamicy nerkowej, zwykłej 
niestrawności, w niedokwaśności; zewnętrznie w okładach 
łagodzących dolegliwości reumatyczne, nerwo- i mięśniobóle. 
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Cieciorka pstra - Coronilla varia 

 

 
 

Bobowate 
W Polsce dość pospolita. Jest rośliną trującą. Zatrucia objawiają 
się bladością, biegunką i dusznością w skrajnych przypadkach 
(gdzie przyjmuje się doustnie wyjątkowo duŜą dawkę) moŜe 
kończyć się utratą przytomności, a nawet zgonem. Dawniej była 
uŜywana w celach leczniczych, obecnie zaprzestano jej 
stosowania ze względu na trujące własności.  
Zawiera glikozyd koronilinę, związki kumarynowe, saponiny, 
garbniki, gorycze, sole mineralne i witamina C. Z nasion 
natomiast wyodrębnić moŜna glikozydy - koronilinę i hirkanozyd. 
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Cykoria podróŜnik - Cichorium intybus 

 

 
 
Astrowate 
Występuje w stanie dzikim w Europie, wprowadzona została 
takŜe do Ameryki Północnej. W Polskiej florze jest archeofitem 
pospolicie występującym na całym obszarze. 
Cała roślina, płatki kwiatów lub korzeń wykazują właściwości 
lecznicze. Zawierają intubinę, duŜo inuliny (ok. 40%), laktucynę, 
pektynę, cholinę, taraxasterol, sole mineralne i śladowe ilości 
olejków eterycznych. 
Korzeń łagodnie pobudza wytwarzanie soku Ŝołądkowego, Ŝółci 
oraz ma działanie moczopędne. 
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Czeremcha zwyczajna, (pospolita) - Padus avium 

 

 
 
RóŜowate 
DuŜy krzew (lub drzewo) występujące w Europie i w Azji 
mniejszej – w Polsce pospolity. 
Czeremcha jest sadzona w parkach i przy drogach ze względu na 
piękne i pachnące kwiaty. Wysuszone owoce wykorzystywane są 
na Syberii jako składnik nalewek i przyprawa do pierogów. 
Największa (obwód 163 cm, wysokość 17 m) polska czeremcha 
zwyczajna rośnie w miejscowości Brączewo k. Poznania.  
W medycynie ludowej uznawana była za roślinę leczniczą – 
wykazuje m. in. właściwości odkaŜające. 
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Czosnaczek pospolity - Alliaria petiolata 

 

 
 

Kapustowate 
Występuje powszechnie na obszarze Europy i Azji Zachodniej; 
w Polsce pospolity. Roślina lecznicza uŜywana dawniej do 
okładania ropiejących i trudno gojących się ran i wrzodów. 
Liście mogą być wykorzystywane jako składnik sałatek. 
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Czyściec błotny - Stachys palustris 
 

 
 

Jasnotowate 
W Polsce pospolity. Roślina zawiera flawonoidy, kwas kawowy, 
chlorogenowy. 
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Dąbrówka rozłogowa - Ajuga reptans 

 

 
 

Jasnotowate 
Występuje w stanie dzikim na terenie Europy i Azji, w tym całej 
Polski. Jest u nas rośliną pospolitą. Dąbrówka rozłogowa jest 
proponowana jako jedna z roślin stanowiących florę tzw. 
"zielonego dachu". Dawniej uznawana była za roślinę leczniczą. 



 33

 
Dziewanna drobnokwiatowa - Verbascum thapsus 

 

 
 
Trędonikowate 
Zasięg naturalny obejmuje Europę, północną Afrykę i Azję, od 
Azorów i Wysp Kanaryjskich na zachodzie po Chiny na 
wschodzie, od Wysp Brytyjskich, Skandynawii i Syberii na 
północy, po Himalaje na południu. Gatunek ten został zawleczony 
i jako chwast obecny jest na wielu obszarach o klimacie 
umiarkowanym, np. w Australii, Nowej Zelandii, Japonii, 
Ameryce Północnej, Chile, Argentynie, takŜe w tropikalnej Azji 
oraz na Haiti i Hawajach. Do Stanów Zjednoczonych 
sprowadzony został na samym początku XVIII w. jako roślina 
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lecznicza oraz ze względu na właściwości trujące dla ryb. 
W Polsce gatunek ekspansywny, częsty na niŜu i w górach, aŜ po 
regiel dolny, rzadziej rośnie tylko na Mazowszu i Podlasiu.  
Dziewanna jest znaną od dawna rośliną leczniczą. JuŜ 
Dioskurydes dwa tysiące lat temu rekomendował dziewannę 
drobnokwiatową do leczenia chorób płuc i nadal roślina 
stosowana jest do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych. 
ZmiaŜdŜone kwiaty i liście są stosowane jako okłady na krwawe 
wybroczyny i obrzęki oraz stłuczenia. Ze świeŜych płatków 
kwiatowych i 40° wódki czystej sporządza się balsam gojący 
rany.  
Olejek z płatków dziewanny łagodzi, a nawet uśmierza 
nerwobóle, bóle w stawach i mięśniach. Napar z kwiatów 
dziewanny działa moczopędnie, przeciwbólowo i słabo 
uspokajająco. Stosowany przy przeziębieniu, grypie, anginie, 
nieŜycie nosa, stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, ma 
działanie wykrztuśne, powlekające i napotne. Napar zalecany jest 
takŜe w czerwonce, biegunce, nieŜycie Ŝołądka, Ŝółtaczce oraz 
chorobach wątroby. Stosuje się go równieŜ (takŜe nalewkę m.in. 
z liści dziewanny drobnokwiatowej) przy leczeniu stanów 
zapalnych górnych dróg oddechowych, nieŜycie oskrzeli, astmie, 
kaszlu i chrypce. Dziewanna drobnokwiatowa naleŜy do 
najpopularniejszych ziół o działaniu wykrztuśnym. Jest oficjalnie 
uznanym skutecznym środkiem na zapalenie oskrzeli, 
zmniejszając m.in. objawy powiększonych węzłów chłonnych. 
Napar z liści dziewanny pomocny jest przy leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych w tkance gruczołowej sutków (mastopatii). 
Liście wchodzą teŜ w skład naparu stosowanego w leczeniu 
guzów macicy, obrzęku jąder. Stosowane są takŜe w lekach 
homeopatycznych przeciw migrenie i bólom uszu. 
W 2002 r. odkryto, Ŝe ten gatunek dziewanny zawiera takŜe 
gliceryzynę, która ma działanie antyseptyczne i potencjalnie takŜe 
przeciwnowotworowe. Składnik ten znajduje się głównie 
w kwiatach dziewanny. 
Ze względu na obecność w nasionach niektórych składników 
powodujących zaburzenia oddychania u ryb (saponiny, glikozydy, 
kumaryny, rotenon), były one uŜywane jako środek zwalczający 
ryby. Rzymianie chronili figi przed zepsuciem zawijając je 
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w liście dziewanny. Kwiaty słuŜą do aromatyzowania likierów, 
a takŜe do zmiękczania i wygładzania skóry. 
Z suszonych liści wytwarzano knoty do świeczek, stosowano je 
jako hubki i wkładki do butów (jako materiał izolacyjny). Liście  
bywały teŜ dodawane do tytoniu. 
Martwe, suche pędy po zanurzeniu w łoju lub wosku uŜywane 
były jako pochodnie, przy czym płomienie opalizują kolorami 
tęczy.  
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Dziurawiec zwyczajny, dziurawiec pospolity  

- Hypericum perforatum 
 

 
 
Dziurawcowate 
Występuje w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce. 
Zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce pospolity.  
Nazwa dziurawiec (równieŜ w jęz. łacińskim) pochodzi od 
zawierających olejki eteryczne gruczołów znajdujących się na 
liściach rośliny. Patrząc pod światło mają one wygląd otworków, 
co sprawia, Ŝe liście wydają się podziurawione.  
Roślina lecznicza - jedno z najbardziej znanych ziół, szeroko 
stosowane w ziołolecznictwie. Zawiera czerwony barwnik 
hyperycynę, pseuohypericynę, flawonoidy (rutyna, kwercetyna), 
hiperozyd, bakteriobójcze garbniki, witaminy A i C oraz olejek 
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eteryczny. Zmniejsza objawy łagodnej formy depresji (hamuje 
rozkład neurotransmiterów w mózgu, hamuje równieŜ 
monoaminooksydazę i działa jako inhibitor zwrotnego wychwytu 
serotoniny). Pomaga przy lekkiej bezsenności, a takŜe przy 
migrenie. Ma działanie Ŝółciopędne, Ŝółciotwórcze, pobudzające 
trawienie, przeciwzapalne i dezynfekcyjne (moŜe być stosowany 
zewnętrznie na rany i do płukania gardła) 
Musi być stosowany ostroŜnie, gdyŜ zwiększa wraŜliwość skóry 
na słońce (hiperycyna moŜe spowodować reakcje fototoksyczne). 
Zdecydowanie nie zalecany dla osób o jasnej karnacji skóry lub 
ze zmianami skórnymi. Obecnie bada się wpływ dziurawca na 
rozwój czerniaka złośliwego. 
W rolnictwie, masowo występując na łąkach, obniŜa jakość siana. 
Czerwony barwnik zawarty w kwiatach barwi mleko krów 
Ŝywiących się takim sianem. TakŜe negatywnie wpływa na 
zwierzęta o jasnej skórze, wywołując uczulenie na światło. 
Ze względu na swoje właściwości uczulające dziurawiec 
zwyczajny jest w Rosji nazywany: zwieroboj, co dosłownie 
oznacza zwierzobójca. Zwierzęta karmione paszą z duŜą ilością 
dziurawca mogą cierpieć na stany zapalne skóry. 
W dawnych czasach przypisywano dziurawcowi działanie 
magiczne, wierzono, Ŝe roślina chroni przed czartami i złymi 
czarami. 
Dawniej uwaŜano takŜe, Ŝe dziurawiec chroni kobiety cięŜarne 
przed dziwoŜonami - demonami, które im szkodzą. 
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Dzięgiel leśny - Angelica sylvestris 

 

 
 
Selerowate 
Gatunek eurosyberyjski. W Polsce pospolity na całym niŜu 
i w niŜszych połoŜeniach górskich. Roślina lecznicza. Korzeń 
zawiera olejek eteryczny (felandren), związki acetylenowe, 
umbeliferon, gorycze i Ŝywice. Działanie uspokajające 
i regulujące pracę Ŝołądka. 
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Dzika róŜa - Rosa canina 

 

 
 
RóŜowate 
Występuje na obszarach umiarkowanych i ciepłych półkuli 
północnej. MoŜna ją spotkać prawie w całej Europie do 
wysokości 1500 m n.p.m., w Afryce Północnej, na Wyspach 
Kanaryjskich, na Maderze, w Azji. W Polsce jest gatunkiem 
pospolitym. 
Dzika róŜa jest wykazuje właściwości lecznicze. Owoce (Fructus 
Rosae) zawierają bardzo duŜe ilości witaminy C (trzykrotnie 
skuteczniejszej niŜ w tabletkach), garbniki, karotenoidy, kwasy 
organiczne, olejki eteryczne, cukry i pektyny. Owoce róŜy, 
podobnie jak głogu dwuszyjkowego mogą być uŜywane do 
sporządzania przetworów i win. Wykazują one działanie słabo 
rozkurczające, Ŝółciopędne i łagodnie moczopędne. Są stosowane 
jako lek ogólnie wzmacniający, ale takŜe pomocniczy przy 
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leczeniu róŜnorakich schorzeń wątroby, nerek i przewodu 
pokarmowego. 
Owoce do suszenia trzeba rozdrobnić i przez ok. 10 min. trzymać 
w temperaturze ok. 100°C, co jest konieczne do dezaktywacji 
enzymów rozkładających witaminę C. Po tym zabiegu naleŜy je 
suszyć w temp. 50–60°C. 
Z nasion wytwarza się olej z dzikiej róŜy. Wspomaga on 
odbudowę łuszczącej się skóry oraz hamuje proces jej starzenia. 
Wzmacnia, a takŜe uelastycznia włosy. Wykazuje działanie 
ochronne i przeciwzapalne; rozjaśnia, uelastycznia i oŜywia 
zmęczoną skórę, wygładza zmarszczki. 
Olej z pestek dzikiej róŜy ma równocześnie wysokie walory 
odŜywcze. Jest źródłem niezbędnych dla zdrowia nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, w tym omega-3. Olej ten spośród innych 
wyróŜnia się wyjątkowym, naturalnie róŜowo-pomarańczowym 
kolorem i łagodnym smakiem. Dodaje on wyjątkowości deserom, 
koktajlom oraz sałatkom owocowym. Zawiera 40% kwasu 
linolowego, 40% kwasu alfa-linolenowego oraz witaminę A. 
W szkółkarstwie dzika róŜa jest uŜywana jako podkładka dla róŜ 
szlachetnych. 
Roślina ta była dawniej stosowana jako lek na wściekliznę, stąd 
jej łacińska nazwa – dosłownie oznaczająca psią róŜę . 
RóŜa dzika jest znana od czasów ludzi pierwotnych, którzy 
traktowali jej owoce jako codzienne poŜywienie. Płatki róŜy 
stanowiły bardzo popularne pachnidło dalekiego Wschodu. 
StaroŜytni Rzymianie wypełniali płatkami poduszki, co miało ich 
usypiać i uspokajać. 
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Dzwonek pokrzywolistny - Campanula trachelium 

 

 
 

Dzwonkowate 
Występuje w strefie umiarkowanej Eurazji. W Polsce roślina 
pospolita, od niŜu po niŜsze połoŜenia górskie. Dawniej 
stosowany był przy bólach szyi jako ziele lecznicze. 
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Dzwonek rozpierzchły - Campanula patula 

 

 
 
Dzwonkowate 
Występuje w środkowej Europie. Gatunek pospolity na terenie 
całej Polski. 
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Fiołek leśny - Viola reichenbachiana 

 

 
 
Fiołkowate 
Pospolita roślina w południowej i środkowej Europie, w Polsce 
występuje pospolicie na całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach 
górskich. Gatunek rodzimy. 
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Fiołek polny - Viola arvensis 

 

 
 
Fiołkowate 
Gatunek eurazjatycki o rozprzestrzenieniu niemal kosmopo-
litycznym od niŜu po piętro subalpejskie. W Polsce roślina 
pospolita, prawdopodobnie archeofit. Cała roślina jest surowcem 
zielarskim. Zawiera niewielką ilość alkaloidów, barwników, 
cukrów, kwasu winowego, ziele i korzeń zawierają duŜo saponin. 
Działanie moczopędnie, odtruwające, stosuje się w chorobie 
wieńcowej oraz nadciśnieniu, w medycynie ludowej stosowany 
przeciwko trądzikowi młodzieńczemu. 
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Fiołek psi - Viola canina 

 

  
 
Fiołkowate 
Gatunek byliny pospolity w całej Polsce. Tworzy mieszańce 
z fiołkiem drobnym, fiołkiem leśnym, fiołkiem mokradłowym, 
fiołkiem Rivina, fiołkiem skalnym i fiołkiem wyniosłym. 
Dawniej był uŜywany jako roślina lecznicza. Korzeń zawiera 
estry kwasu salicylowego. 
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Firletka poszarpana - Lychnis flos-cuculi 

 

 
 
Goździkowate 
Występuje w Europie i północno-zachodniej Azji. W Polsce jest 
rośliną pospolitą. 
Na firletce poszarpanej znajdują się często małe kupki piany, 
siedlisko pienika ślinianki (philaenus spumarius). 
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Gajowiec Ŝółty - Galeobdolon luteum 

 

 
 
Jasnotowate 
Występuje w Europie i Azji. Północna granica jego zasięgu 
biegnie przez środek Anglii, północną Szwecję, Estonię, 
wschodnia przez Ural, środkową Rosję i Kaukaz, południowa 
przez środek Hiszpanii i dalej wzdłuŜ Morza Śródziemnego. 
W Polsce występuje pospolicie na całym niŜu i w górach. 
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Glistnik jaskółcze ziele - Chelidonium majus 

 

 
 
Makowate 
Roślina o pomarańczowym soku mlecznym. Pospolita w Polsce 
i w Europie. Występuje teŜ w Ameryce Północnej, przewieziona 
tam przez osadników jako zioło lecznicze na choroby skóry. 
W jest pospolity na całym obszarze. 
Jest rośliną leczniczą. Zawiera ok. 20 alkaloidów oraz 
flawonoidy. 
Stosowany przy schorzeniach woreczka Ŝółciowego, wątroby 
i nerek. Zewnętrznie uŜywa się go na trudno gojące rany. ŚwieŜy 
sok moŜe być pomocny przy zwalczaniu brodawek. 
Roślina trująca - cała, a szczególnie korzenie. 



 49

 
Głóg dwuszyjkowy - Crataegus laevigata 

 

 
 
RóŜowate 
Gatunek rodzimy pospolity na całym obszarze Polski. Występuje 
teŜ w Europie, Azji Zachodniej i w Afryce Północnej.  
Owoce, a szczególnie kwiaty wykazują właściwości lecznicze. 
Głóg zawiera: saponiny, flawonoidy, związki purynowe, 
nukleozydy, garbniki, witaminy i związki kumarynowe. Działa 
rozkurczająco naczynia wieńcowe serca oraz uspokajająco.  
Z owoców głogu moŜna robić wino i róŜnego rodzaju przetwory 
spoŜywcze jak dŜemy czy napoje. 
Drewno głogu jest twarde i bywa wykorzystywane do wyroby 
drobiazgów (grzebienie, fajki) oraz inkrustacji. 
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Gorczycznik pospolity - Barbarea vulgaris 

 

 
 

Kapustowate 
Występuje w całej Europie, w Polsce pospolity. Liście są jadalne 
- tzw. dzika sałata. 
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Gorczyca polna, ognicha - Sinapis arvensis 

 

 
 

Kapustowate 
Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego, w polskiej florze jest 
archeofitem. Jest pospolita i szeroko rozprzestrzeniona. Roślina 
lecznicza. Preparaty z gorczycy polecane są na stany depresyjne 
i melancholię. 
Proszkiem z nasion gorczycy polnej moŜna tępić ślimaki, mszyce 
i gąsienice. 
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Gwiazdnica trawiasta - Stellaria graminea 

 

 
 
Goździkowate 
Występuje w Eurazji, zawleczona została do Ameryki Północnej. 
W Polsce jest rośliną pospolitą na całym niŜu i w niŜszych 
połoŜeniach górskich. Roślina zawiera saponiny i jest trująca dla 
koni. Zatrucie objawia się biegunką, sztywnym chodem, 
poraŜeniem i w skrajnych przypadkach śmiercią zwierzęcia. 
Leczy się tylko objawowo. Najbardziej trujące są nasiona. 
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Jaskier polny - Ranunculus arvensis 

 

Jaskrowate. 
W stanie dzikim występuje w Europie. W Polsce jest archeofitem 
– gatunkiem zadomowionym. Roślina umieszczona na Czerwonej 
liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków 
naraŜonych na wyginięcie (kategoria zagroŜenia V). Trująca – 
zawiera ranunkulinę.  
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Jasnota biała - Lamium album 

 

 
 
Jasnotowate 
Jest rośliną pospolitą na całym terenie Polski, zarówno na niŜu, 
jak i w niŜszych partiach gór. Kształtem liści, ulistnieniem 
i ogólnym wyglądem roślina przypomina pokrzywę. W polskiej 
florze jest archeofitem. Roślina lecznicza - kwiaty (Flos Lamii 
albi) zawierają flawonoidy, garbniki, śluzy, saponiny, glikozydy, 
cholinę, związki irydowe, kwasy wielofenolowe. 
Wykazują działanie przeciwzapalne, wykrztuśne, moczopędne 
i słabo ściągające. Największe zastosowanie znajdują w leczeniu 
chorób i dolegliwości kobiecych.  
Jasnota biała nie tylko zewnętrznie jest podobna do pokrzywy; jej 
młode liście mają podobne do niej własności odŜywcze. 
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Jasnota róŜowa - Lamium amplexicaule 

 

 
 

Jasnotowate 
Jest rośliną pospolitą na całym terenie Polski, zarówno na niŜu, 
jak i w niŜszych partiach gór. W polskiej florze jest archeofitem.  
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Jastrzębiec baldaszkowy - Hieracium umbellatum 

 

 
 

Astrowate 
Występuje w prawie całej Europie. W Polsce pospolity. Łodyga 
osiąga nawet 1,50 m wysokości, bogato ulistniona (do 50 liści), 
brak liści odziomkowych. 
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JeŜyna popielica (sinojagodowa) - Rubus caesius 

 

 
 

RóŜowate 
Gatunek ten występuje w strefie klimatu umiarkowanego, 
w Polsce jest pospolity. 
Wykazuje własności lecznicze zbliŜone do jeŜyny fałdowanej 
(rubus plicatus) znanej z wieprzowskich pól i lasów i cenionej 
z powodu słodkich i aromatycznych owoców. 
Liście zawierają garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne 
i witaminę C. W medycynie ludowej wykorzystywano je jako 
środek ściągający i przeciwbiegunkowy. Suszone owoce pomocne 
są (podobnie do owoców maliny) w stanach podgorączkowych. 
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Kąkol polny - Agrostemma githago 

 

 
 

Goździkowate 
Archeofit - dawniej pospolity, obecnie coraz rzadszy.  
Cała roślina jest trująca, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Mąka 
z domieszką zmielonego kąkolu jest gorzka i trująca. Objawami 
zatrucia są: podraŜnienie błon śluzowych, bóle głowy i mdłości, 
przyspieszenie tętna i paraliŜ mięśni oddechowych. 
OstroŜnie stosowany moŜe mieć właściwości lecznicze. Zawiera 
saponiny (gitagenina) i kwas agrostemowy; w nasionach ponadto 
znajduje się związek sterydowy o nazwie stigmasterol. 



 59

 
Kielisznik zaroślowy - Calystegia sepium 

 

 
 
Powojowate 
Występuje w prawie całej Europie z wyjątkiem północnej 
Skandynawii. Gatunek kosmopolityczny, liczne podgatunki 
i odmiany moŜna spotkać w Azji i obu Amerykach. W Polsce 
dość pospolity na niŜu i w piętrze pogórza 
Roślina zawiera glikozydy oraz garbniki i jest trująca. 
Kwiaty zamykają się podczas pochmurnej lub deszczowej pogody 
ale mogą pozostawać otwarte w dzień i w nocy. Jak wszystkie 
powojowate potrzebuje podpory. Ruch rośliny w jej 
poszukiwaniu trwa prawie 2 godziny. 
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Klinopodium pospolite, czyścica storzyszek  - 

Clinopodium vulgare 
 

 
 

Jasnotowate 
Gatunek w Polsce średnio pospolity. Ziele (Herba Clinopodii) 
zawiera glikozydy, saponiny, kwasy organiczne. Niegdyś było 
stosowane w medycynie ludowej. 
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Kłobuczka pospolita - Torilis japonica 

 

 
 

Selerowate 
Występuje w całej Europie i w Azji, zawleczona teŜ do Ameryki 
Pn. W Polsce pospolita na niŜu i w niŜszych partiach gór. 
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Knieć błotna - Caltha palustris 

 

 
 
Jaskrowate 
Występuje w całej Europie z wyjątkiem Hiszpanii i południowych 
Włoch. W Polsce jest pospolita na bagnistych łąkach i w niŜszych 
partiach gór. 
Roślina zawiera protoanemoninę i jest trująca. Kwiaty wydzielają 
duŜo nektaru. W agrotechnice roślina ta jest wskaźnikiem 
nadmiernego uwilgotnienia gleby i potrzeby melioracji. 
Zwalczana na łąkach wczesnym koszeniem, uniemoŜliwiającym 
wydanie nasion oraz osuszaniem. Knieć błotna ma kilka nazw 
potocznych: kaczeniec, kaczyniec, majówki. 
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Kokoryczka wielokwiatowa - Polygonatum multiflorum 

 

 
 
Konwaliowate 
Występuje na terenie prawie całej Europy, a takŜe w Azji 
i Ameryce Północnej. W Polsce roślina dość rozpowszechniona, 
spotykana na całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach górskich. Jest 
rośliną leczniczą. Podstawowym surowcem jest kłącze (Rhizoma 
Polygonati multiflori) zawierające glikozydy saponinowe, 
fitosterol, asparagina i inne aminokwasy. Działa moczopędne, 
antyseptyczne i przeciw-reumatyczne, obniŜa poziom cukru. 
Stosowana jest przy leczeniu cukrzycy i chorób nerek. Leczenie 
powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. 
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Kolczurka klapowana - Echinocystis lobata 

 

 
 

Dyniowate 
W Polsce jest uprawiana i często dziczejąca. Roślina 
prawdopodobnie pochodzi z Ameryki Północnej, lecz jest tak 
inwazyjna, Ŝe nie ma co do tego pewności. W Polsce pierwsze 
okazy stwierdzono pod koniec lat 70. XX w. Atrakcyjny wygląd 
kwiatów oraz charakterystyczne, strzelające nasionami owoce 
wzbudzają zainteresowanie ludzi i stanowią podstawę jej 
rozprzestrzeniania się na duŜe odległości. Obfitość nasion oraz 
umiejętność samo-rozsiewania zapewniają roślinie moŜliwość 
ekspansji oraz trwałość stanowisk. 
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Komonica zwyczajna (pospolita) - Lotus corniculatus 

 

 
 

Bobowate 
W Polsce gatunek pospolity w stanie dzikim na obszarze całego 
kraju. Roślina bywa uprawiana na paszę zieloną i susz. Wysoka 
zawartość białka i składników mineralnych, zwłaszcza wapnia 
i magnezu, większa zawartość karotenów niŜ u innych roślin 
motylkowatych. Odporna na przygryzanie i udeptywanie. 
Mrozoodporna, bez okrywy śnieŜnej znosi temperatury do -25°C. 
Kwiaty zawierają glikozydy cyjanogenne, które mają gorzki 
smak, powodując niechętne wyjadanie przez zwierzęta 
kwitnących roślin. W uprawie na zboczach zapobiega erozji. 
Kwitnie na ogół dwukrotnie - w czerwcu i w sierpniu. 
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Komosa biała - Chenopodium album 

 

 
 

Komosowate 
Jest gatunkiem kosmopolitycznym rozprzestrzenionym na całym 
świecie. 
Była uprawiana w Europie od prehistorycznych czasów aŜ do 
XVIII wieku. Obecnie jest lokalnie uprawiana w Azji. 
Roślina lecznicza. Korzeń i ziele (Herba Chenopodii albi) 
stosowane wewnętrznie pomagają przy kaszlu i przewlekłym 
zapaleniu oskrzeli, zewnętrznie stosowana była na rany. Obecnie 
nie jest uŜywana w ziołolecznictwie. 
Nasiona i młode liście są jadalne, liście bywają stosowane 
zamiast szpinaku. Mają duŜo białka (16%), węglowodanów 
(49%), witaminy C, prowitaminy A. Starsze liście i nasiona są 
trujące. Zwyczajowo nazywana była lebiodą. W Europie na tzw. 
przednówku, oraz w czasie braków Ŝywności podczas I i II wojny 
światowej była zbierana i wykorzystywana do spoŜycia, jako 
warzywo.  
W uprawach buraków moŜe być wykorzystywana jako roślina 
pułapkowa dla mszyc, które bardzo chętnie składają na niej jajka. 
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Koniczyna biała, koniczyna rozesłana - Trifolium repens 

 

 
 

Bobowate 
Występuje w stanie dzikim w Europie, Azji, północnej Afryce. 
W Polsce pospolita. Roślina znajduje się w rejestrze roślin 
rolniczych Unii Europejskiej. Jest jedną z najcenniejszych roślin 
pastwiskowych, zawiera duŜo białka i bardzo długo jest mięsista. 
Jest odporna na przygryzanie i deptanie. Dzięki rozłogom szybko 
wypełnia wydeptane miejsca. Roślina lecznicza. Kwiaty 
koniczyny białej (Flos Trifolii albi) są składnikiem mieszanek 
ziołowych stosowanych przeciwreumatycznie 
i przeciwartretycznie. 
Koniczyna biała jest doskonalą rośliną miododajną. Wydajność 
miodowa zwarcie rosnącej koniczyny białej osiąga 100 kg/ha. 
Dawniej z jej kwiatów uzyskiwano Ŝółty barwnik do barwienia 
tkanin. 
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Koniczyna łąkowa - Trifolium pratense 
 

 
 
Bobowate 
Występuje w całej Europie, w środkowej Azji oraz północnej 
Afryce. Została naturalizowana i jest uprawiana takŜe w Australii 
i obydwu Amerykach. W Polsce jest rośliną pospolitą. 
Jest uprawiana jako cenna roślina pastewna. Uprawiano ją juŜ 
w XI w., jednak na większą skalę dopiero od XVIII w. Znajduje 
się w rejestrze roślin rolniczych Unii Europejskiej i jest jedną 
z podstawowych roślin motylkowych uprawianych na paszę. 
Jest rośliną leczniczą. Jej ziele i kwiatostany (Herba , Flos Trifolii 
pratensis) zawierają glikozydy i flawonoidy. 
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Kopytnik pospolity - Asarum europaeum 

 

 
 
Kokornakowate 
Występuje w środkowej i południowej Europie oraz na Syberii 
i w Małej Azji. Gatunek rodzimy, pospolity na terenie całej 
Polski, z wyjątkiem północno-zachodniej części, gdzie występuje 
tylko na nielicznych i rozproszonych stanowiskach. Roślina 
objęta w Polsce częściową ochroną gatunkową. Źródłem 
zagroŜenia dla gatunku jest zbiór jako rośliny leczniczej 
z naturalnych stanowisk i zastępowanie lasów liściastych 
monokulturami drzew iglastych. 
Gatunek uprawiany jako roślina okrywowa w cienistych 
miejscach, np. pod drzewami. Roślina lecznicza. Kłącze 
(Rhizoma Asari) zawiera olejki eteryczne, sole mineralne 
i związki cukrowcowe. 
Ma właściwości wymiotne, moczopędne, wykrztuśne, 
przeczyszczające. Stosuje się przy schorzeniach górnych dróg 
oddechowych, pęcherza moczowego i nerek. 
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Kościenica wodna - Myosoton aquaticum 

 

 
 
Goździkowate 
Roślina rozpowszechniona w całej Polsce. Jej zasięg obejmuje 
niemal całą Europę (z wyjątkiem południowych i północnych jej 
krańców) i Azję (z wyjątkiem krańców północnych oraz części 
południowo-wschodniej i południowej). Gatunek zawleczony na 
wszystkie kontynenty w strefie klimatu umiarkowanego. 
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Kozibród łąkowy - Tragopogon pratensis 

 

 
 
Astrowate 
Jest pospolity w całym kraju na łąkach, polanach i przydroŜach. 
Kiedyś był uprawiany jako warzywo. 
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Kruszyna pospolita - Frangula alnus 

 

 
 
Szakłakowate 
Krzew rodzimy, pospolity w całej Polsce, objęty częściową 
ochroną gatunkową. Jest rośliną leczniczą. Kora (Cortex 
frangulae) zawiera glikozydy antrachinowe, flawonoidy, garbniki 
i saponiny. Pobudza perystaltykę jelit i stosowana jest przy 
przewlekłych zaparciach. 
ŚwieŜa kora ma własności wymiotne. 
Owoce barwią wełnę na Ŝółtozielono lub fioletowo, kora na 
Ŝółtobrunatno. 
Korę z kruszyny stosowano do wyrobu węgla do prochu 
strzelniczego. 
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Krwawnik pospolity - Achillea millefolium 

 

 
 
Astrowate 
Pospolity nie tylko w Polsce ale i w Eurazji (na wschód sięga po 
Mongolię i północno-zachodnie Indie) oraz w Ameryce Północnej 
(na południu po Gwatemalę). Roślina w swej łacińskiej nazwie 
nosi imię Achillesa, który ponoć odkrył jej właściwości gojące. 
Roślina lecznicza zawierająca alkaloidy, garbniki i flawonoidy. 
Stosowana jest w zaburzeniach trawienia, biegunkach i nieŜytach 
przewodu pokarmowego. Zewnętrznie - w stanach zapalnych 
jamy ustnej i gardła, przy ropiejących ranach i wypryskach. 
Czasem moŜe powodować odczyny alergiczne. W Wieprzu 
niedawno pojawiła się takŜe odmiana róŜowa (właśnie na 
powyŜszej fotografii). 
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Kuklik pospolity - Geum urbanum 

 

 
 

RóŜowate 
Występuje w Ameryce Północnej, Azji, Europie, a jako gatunek 
zawleczony równieŜ w Australii. W Polsce jest pospolity na 
całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach górskich. 
Roślina lecznicza. Korzeń (Radix Gei urbani, Radix 
Caryophyllatae); zawiera geinę (glikozyd), garbniki (do 30%), 
kwasy organiczne (galusowy, kawowy, chlorogenowy), 
flawonoid, eugenol (olejek eteryczny). 
Dawniej stosowano tę roślinę jako środek przeciwbiegunkowy, 
wzmacniający, ściągający i antyseptyczny w chorobach Ŝołądka 
i malarii. UŜywany do płukania jamy ustnej, by wzmocnić dziąsła 
i zęby. 
Kłącze uŜywane jest do aromatyzowania niektórych gatunków 
likierów i piw. Odwar z kłącza kuklika nadaje wełnie trwały, 
rudawo-złoty kolor. Kłącza ze względu na smak i zapach 
przypominający goździki, uŜywane były dawniej jako przyprawa. 
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LepięŜnik biały - Petasites albus 

 

 
 

  
 
Astrowate 
Występuje w całej Polsce, ale na niŜu roślina ta jest rzadka, 
w górach natomiast jest bardzo pospolita. Jest rośliną rozdzielno-
płciową i dwupienną. Najbujniej i najobficiej jednak rozwija się 
w wilgotnych zaroślach nadrzecznych, nad brzegami potoków, 
w rowach, wąwozach, w przejrzystych i wilgotnych lasach. 
W niektórych miejscach tworzy duŜe, jednogatunkowe skupiska.  
W Tatrach spotykany jest do wysokości 1700 m n. p. m. 
Oprócz niewielkich liści łodygowych, lepięŜnik wytwarza teŜ 
olbrzymie liście odziomkowe wyrastające bezpośrednio z kłącza. 
Liście te rozwijają się dopiero po przekwitnięciu kwiatów i 
osiągają średnicę kilkudziesięciu centymetrów. Podobnie jak 
liście lepięŜnika róŜowego, są największymi liśćmi wśród roślin 
dziko rosnących w Polsce. 
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Leszczyna pospolita - Corylus avellana 

 

 
 
Leszczynowate 
Występuje w stanie dzikim w całej Europie i Azji Mniejszej po 
Kaukaz. W Polsce pospolita zarówno na niŜu jak i w górach do 
ok. 1300 m n.p.m. Szlachetne odmiany są uprawiane dla owoców 
(orzechów). Drewno jest miękkie i wykorzystywane do wyrobu 
węgla rysunkowego. Leszczynowe pręty ze względu na duŜą 
giętkość uŜywane były na wędki, bicze, faszynę itp. Z owoców 
uzyskuje się olej, który znajduje zastosowanie w przemyśle 
spoŜywczym, farmaceutycznym, farbiarskim oraz 
perfumeryjnym. 
Orzech zawiera witaminy A, B1, B2, B6, C, błonnik, białko, duŜo 
potasu i wapnia, węglowodany oraz magnez, fosfor, sód  Ŝelazo 
i tłuszcze.  
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Lnica pospolita - Linaria vulgaris 

 

 
 
Trędownikowate 
Występuje na półkuli północnej - w Europie i Azji. Zawleczona 
teŜ została do Ameryki Północnej – w Polsce pospolita.  
Wykazuje właściwości lecznicze. Zawiera flawonoidy, alkaloidy, 
fitosterole, pektyny, kwas askorbinowy. Działa Ŝółciopędnie, 
przeciwzapalnie, przeczyszczająco. Przyśpiesza teŜ gojenie ran. 
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Łoczyga pospolita - Lapsana communis 

 

 
 
Astrowate 
W Polsce jest bardzo pospolita. Roślina osiąga wysokość nawet 1 
m. Jest rzadko, szorstko owłosiona i zawiera sok mleczny. 
 
 
 
 
 
 



 79

 
Łopian większy - Arctium lappa 

 

 
 
Astrowate 
Występuje w Europie, na Syberii, w Himalajach, Chinach, 
Japonii, Azji Mniejszej, na Kaukazie, a jako gatunek zawleczony 
równieŜ w Ameryce Północnej i Południowej. Jest pospolity na 
terenie całej Polski. Roślina lecznicza. Wykorzystuje się głównie 
korzenie (Radix Bardanae). Zawierają cukier inulinę, białka, 
tłuszcze, związki poliacetylenowe, fitosterole, nieduŜe ilości 
olejków eterycznych, glikozydy, saponiny, duŜo siarki, fosforu, 
witaminę C. Wykazuje silne działanie antybakteryjne, 
grzybobójcze, przeciwzapalne. Działa takŜe moczopędnie 
i napotnie. Zmniejsza wydzielanie soku Ŝołądkowego, zwiększa 
natomiast wydzielanie śluzów w przewodzie pokarmowym. 
Dlatego teŜ korzeń łopianu stosowany jest wewnętrznie 
w  leczeniu nieŜytów przewodu pokarmowego, w stanach 
zapalnych dróg moczowych i pęcherzyka Ŝółciowego, 
w niewydolności wątroby, zaburzeniach przemiany materii. 
Wykazuje teŜ pozytywne działanie na skórę. Zewnętrznie 
stosowany jest do leczenia czyraków, trądziku, świądu skóry, 
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łupieŜu. Zapobiega równieŜ wypadaniu włosów i łupieŜowi. 
Do tych celów najlepiej jest wykonać z korzenia łopianu macerat, 
odwar lub sok. Macerat moŜna uzyskać za pomocą miksera, lub 
tarki ręcznej, sok moŜna otrzymać z maceratu przeciskając go 
przez sitko, lub za pomocą sokowirówki. Maceratem lub szmatką 
nasyconą sokiem łopianu obkłada się odpowiednie miejsca na 
skórze.  
Korzeń łopianu, łodygi i ogonki liściowe są jadalne (na surowo). 
MoŜna je teŜ kisić, Irokezi suszyli korzenie łopianu przy ogniu 
i gromadzili na zimę. Jedli je po dłuŜszym moczeniu w wodzie. 
W Japonii, Chinach i na Jawie uprawia się go jako warzywo. 
W Wielkiej Brytanii z korzenia łopianu w połączeniu z korzeniem 
mniszka lekarskiego produkuje się orzeźwiający napój 
sprzedawany w podobnej formie jak inne napoje gazowane np. 
coca-cola. Funkcjonuje on pod nazwą dandelion and burdock 
(tłum. mniszek i łopian). 
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Łubin trwały - Lupinus polyphyllus 

 

 
 

Bobowate 
Pochodzi z zachodniej części Ameryki Północnej. Aktualnie 
roślina występuje dość pospolicie w całej Polsce, miejscami jest 
inwazyjna. Czasem uprawiany jako roślina pastewna (odmiany 
nietrujące) lub ozdobna. Zawartość alkaloidów powoduje, Ŝe 
roślina jest lekko trująca. 
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Mak polny - Papaver rhoeas 

 

 
 
Makowate 
Roślina jest prawdopodobnie pochodzenia śródziemnomorskiego. 
W polskiej florze archeofit. Rozpowszechniony na terenie całego 
kraju. Cała roślina zawiera biały sok mleczny, w którego skład 
wchodzi lekko trujący alkaloid readyna i małe ilości papaweryny. 
Płatki zawierają takŜe antocyjan - mekocyjaninę oraz związki 
śluzowe. Stosowana jako roślina lecznicza. Płatki maku polnego - 
Flos Rhoeados  stosowane są w medycynie ludowej przy kaszlu 
i chrypce oraz biegunkach jako środek powlekający. 
UŜywany w kosmetyce, m.in. do produkcji płynu do intymnej 
pielęgnacji podczas menstruacji. 
Nasiona maku zmieszane ze zboŜem zabarwiają mąkę na Ŝółto 
i powodują jej szybkie psucie się. UŜywany do produkcji opium. 
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Malina właściwa - Rubus idaeus 

 

 
RóŜowate 
Krzew występujący w stanie dzikim w niemal całej Europie (za 
wyj. Portugalii i Islandii). W Polsce jest pospolity na całym 
obszarze. Roślina uprawiana od średniowiecza jako krzew 
owocowy. Jej uprawa jest w Polsce dość rozpowszechniona 
(odmiany uprawne są mieszańcami międzygatunkowymi). 
Owoce są smaczne i pachnące, nadają się do spoŜycia zarówno na 
surowo, jak w stanie przetworzonym (soki, dŜemy itp).  
Ze względu na obecność związków purynowych powinni jej 
unikać chorzy na podagrę oraz zapalenie nerek. U niektórych 
ludzi maliny wywołują teŜ uczulenie. Roślina lecznicza. Owoc 
Fructus Rubi idaei (Bacca Rubi idaei) bogaty jest w cukry, olejki 
eteryczne, pektyny, pochodne cyjanidyny oraz szereg witamin. 
Liść - Folium Rubi idaei jest bogaty w witaminę C, garbniki, 
kwasy organiczne, śluzy i Ŝywice. Owoce działają napotnie i 
wzmacniająco. Podobne działanie mają liście, które ponadto są 
moczopędne, Ŝółciopędne oraz wykazują właściwości, 
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjne. Poprawiają teŜ przemianę 
materii.  



 84

 
Marchwica pospolita - Mutellina purpurea 

 

 
 

Selerowate 
W Polsce występuje w górach i na przedgórzu, gdzie jest rośliną 
dość pospolitą. Po roztarciu wydziela zapach podobny do 
marchwi, co równieŜ wskazuje na źródłosłów nazwy rośliny. 
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Maruna bezwonna - Multicaria inodora 

 

 
 

Astrowate 
Gatunek pospolity na terenie całej Polski. 
Występuje na brzegach rzek, przydroŜach, rumowiskach, polach 
i ogrodach, nasypach kolejowych, na róŜnych glebach. 
W uprawach rolnych jest chwastem, we florze Polski archeofitem. 
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Mierznica czarna - Ballota nigra 

 

 
 
Jasnotowate 
W polskiej florze archeofit, pospolicie występujący na całym 
obszarze. Roślina lecznicza. Ziele zawiera m.in. olejek eteryczny 
(o niezbyt przyjemnym zapachu), garbniki, pektyny i kwasy 
organiczne. Herbatka z ziela mierznicy czarnej to dość skuteczny 
lek, zalecany do stosowania w rozlicznych dolegliwościach 
nerwicowych i psychicznych - w depresji, stanach lękowych, 
neurastenii, w bezsenności, ogólnym wyczerpaniu psychicznym. 
Ponadto takŜe w migrenie, przeziębieniu i grypie (działanie 
napotne). ŚwieŜe ziele moŜna stosować zewnętrznie jako środek 
łagodzący bóle reumatyczne i nerwobóle. Roślina po zasuszeniu 
czernieje i stąd pochodzi jej nazwa gatunkowa. 
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Mięta długolistna - Mentha longifolia 
 

 
 
Jasnotowate 
Jest kenofitem występującym w południowej i środkowej 
Europie, w Polsce pospolity. Rośliny z rodzaju mięta były 
uŜywane juŜ w staroŜytnych Chinach i Egipcie. Egipcjanie 
wykorzystywali miętę przy balsamowaniu zwłok. Napar 
skutecznie przeciwdziała drobnym niedyspozycjom układu 
pokarmowego (zaburzenia trawienia, skurcze Ŝołądka, kolka 
jelitowa, a takŜe schorzenia wątroby i dróg Ŝółciowych). Zapach 
mięty orzeźwia, ma właściwości rozkurczowe i wiatropędne, 
a takŜe dezynfekujące. 
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Mięta pieprzowa, mięta lekarska - Mentha piperita 

 

 
 
Jasnotowate 
Mieszaniec międzygatunkowy mięty nadwodnej (M. aquatica) 
i mięty zielonej (M. spicata) powstały prawdopodobnie w Anglii 
i tam wprowadzony do uprawy w XVIII w. W Polsce jest rośliną 
uprawną, czasami dziczejącą. Liść mięty pieprzowej (Folium 
Menthae piperitae) zawiera olejek miętowy, kwas askorbinowy, 
karoten, rutynę, apigeninę, betainę, kwas oleanowy i ursulowy. 
Związki te zwiększają wydzielanie soku Ŝołądkowego, pobudzają 
wytwarzanie Ŝółci, usprawniają pracę jelit. Stosowane są jako 
środek wiatropędny, przy zaburzeniach trawienia, w schorzeniach 
wątroby i dróg Ŝółciowych. Mają takŜe właściwości 
przeciwbakteryjne i nieznacznie uspokajające. Jest rośliną 
przyprawową i miododajną. 
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Mięta polna - Mentha arvensis 

 

 
 
Jasnotowte 
Gatunek pospolity w całej Polsce. Roślina lecznicza stosowana 
w zaburzeniach trawienia. Ziele zawiera olejki eteryczne 
(podobnie jak inne gatunki mięty). Nadaje się do sporządzania 
napojów. 
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Mlecz zwyczajny - Sonchus oleraceus 

 

 
 
Astrowate 
Występuje w prawie całej Europie. 
Wszystkie części rośliny zawierają sok mleczny. Chwast ogrodów 
i pól. Roślina miejsc ruderalnych. Mleczem nazywany jest 
zwyczajowo mniszek pospolity. 
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Mniszek pospolity (lekarski) - Taraxacum officinale 

 

  
 

Astrowate. 
Gatunek eurazjatycki, okołobiegunowy, występuje na obszarach 
o klimacie suboceanicznym. Gatunek kosmopolityczny, w Polsce 
jest rośliną bardzo pospolitą. Występuje na całym niŜu 
i w niŜszych połoŜeniach górskich. 
Sok mleczny znajdujący się we wszystkich częściach mniszka 
zawiera inulinę, kwas krzemowy i lakton (laktukopikryna), 
witaminy z grup A, B, C, D. Korzeń mniszka (Radix Taraxaci) 
zawiera gorycze seskwiterpenowe (typ germakranolidu, typ 
eudesmanolidu), triterpeny (tarakserol, taraksasterol, β–amyryna, 
lupeol, arnidiolfaradiol), fenolokwasy (cychorynowy, 
monokawoilowinowy, kawowy, chlorogenowy, p-
hydroksyfenylooctowy, cynamonowy), polisacharydy (inulina), 
sole mineralne (sole potasu). Mniszek pospolity (lekarski) jest 
rośliną leczniczą.  
Surowiec zielarski: kwiat – Flos Taraxaci, korzeń – Radix 
Taraxaci. Korzeń mniszka do celów leczniczych naleŜy zbierać 
jesienią. 
Działanie: kwiat działa moczopędnie. Jego korzeń zawiera sporo 
soli mineralnych, zwłaszcza potasu, kwasy organiczne, sterole, 



 92

róŜne związki cukrowe, na przykład inulinę, substancje 
goryczowe (taraksacyna), cholinę. Odwar z korzeni lub nalewka 
pomagają w schorzeniach dróg Ŝółciowych i kamicy Ŝółciowej 
oraz przy wszystkich problemach wątrobowych. Pomaga przy 
kłopotach trawiennych. Dzięki interferonowi podnosi odporność 
organizmu, powinni więc go spoŜywać anemicy. ObniŜa poziom 
cholesterolu, pomaga w leczeniu miaŜdŜycy, początków 
cukrzycy, otyłości, reumatyzmu i gośćca. Zalecany jest równieŜ 
przy chorobach skóry. Podnosi sprawność seksualną kobiet 
i męŜczyzn. 
Sztuka kulinarna: z młodych, surowych liści moŜna przyrządzać 
sałatkę wiosenną, popularną w krajach romańskich. 
Wywar z gotowanych kwiatów mniszka po dodaniu duŜej ilości 
cukru zamienia się w syrop o barwie, konsystencji i smaku 
zbliŜonym do miodu, tzw. miodek majowy. 
Z płatków kwiatowych mniszka z dodatkiem cytryny i cukru 
uzyskuje się wino kwiatowe o charakterystycznym miodowo-
ziołowym bukiecie. 
Z korzenia mniszka niekiedy teŜ z dodatkiem jego liści w 
połączeniu z korzeniem łopianu, cukrem lub aspartamem i innymi 
dodatkami w zaleŜności od przepisu uzyskuje się tradycyjny 
orzeźwiający napój, szczególnie popularny w Wielkiej Brytanii 
pod nazwą dandelion and burdock (tłum. mniszek i łopian). 
ŚwieŜa roślina stanowi poŜywienie dla zwierząt hodowlanych. 
Dawniej młode koszyczki kwiatowe wykorzys-tywano jako 
namiastkę kaparów.  
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Nawłoć późna, nawłoć olbrzymia - Solidago gigantea 

 

 
 

Astrowate 
Gatunek sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej. Pospolity 
na obszarze całej w Polski. Jest gatunkiem inwazyjnym, 
doskonale aklimatyzuje się i wypiera gatunki rodzime. Roślina 
miododajna. Wydajność miodowa z 1 ha dochodzi do 400 kg. 
Nawłoć jest stosowana w medycynie od XVI w. JuŜ wtedy znane 
były jej moczopędne właściwości, zapobiegające powstawaniu 
kamieni nerkowych. UŜywana bywa teŜ w leczeniu zapalenia 
górnych dróg oddechowych, nawracających przeziębień. 
Działanie nawłoci jest równieŜ przeciw zapalne, rozkurczowe 
i antyseptyczne, stosowane pomocniczo w leczeniu artretyzmu 
i choroby gośćcowej.  
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Niecierpek pospolity - Impatiens noli-tangere 

 

 
 

Niecierpkowate 
Występuje w stanie dzikim w Azji, Ameryce Północnej i prawie 
całej Europie. W Polsce dość pospolity. Noli-tangere znaczy po 
łacinie nie dotykaj, bowiem przy dotknięciu dojrzałe owoce 
pękają, eksplodując nasionami na znaczną odległość. Dawniej 
uŜywano odwaru z niecierpka jako środka moczopędnego 
i przeczyszczającego. 
Ziela uŜywano do farbowania wełny na Ŝółto. Roślina trująca. 
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Niecierpek gruczołowaty (himalajski, Roylego)  

- Impatiens glandulifera 
 

 
 

Niecierpkowate 
Występuje w stanie dzikim w Azji środkowej, w rejonie 
Himalajów i w zachodnich Indiach. Wprowadzony do uprawy 
jako roślina ozdobna, zdziczał i stał się rośliną inwazyjną 
w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce rozproszony jako 
uciekinier z miejsc uprawy w niektórych regionach występuje 
często i zajmuje rozległe przestrzenie. Gatunek inwazyjny, 
w wielu krajach zwalczany. Roślina trująca. 
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Niezapominajka polna - Myosotis arvensis 

 

 
 

Ogórecznikowate 
Występuje w całej Europie. W Polsce pospolita na całym 
obszarze. 
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Nostrzyk biały - Melilotus alba 

 

 
 

Bobowate 
W Polsce pospolity na całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach 
górskich. NaleŜy do najlepszych roślin miododajnych w naszym 
klimacie. Bywa bardzo licznie odwiedzany przez pszczoły 
miodne. Wydajność miodowa z 1 ha wynosi 300–600 kg.  
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Nostrzyk Ŝółty, nostrzyk lekarski - Melilotus officinalis 

 

 
 
Bobowate 
Występuje w Europie i Zachodniej Azji. Archeofit, roślina 
pospolita na terenie całej Polski. Roślina trująca - zawiera 
dwukumarol (pochodna kumaryny), który obniŜa krzepliwość 
krwi. DuŜe ilości tej rośliny spoŜyte doustnie powodują 
wewnętrzne krwawienia, uszkodzenia wątroby i nerek, 
oszołomienie. Stosowany ostroŜnie wykazuje działanie 
przeciwzapalne, rozkurczające naczynia krwionośne. Stosowana 
jest zewnętrznie przy ropniach skóry, obrzękach i stanach 
zapalnych. 
Roślina miododajna - 280 kg/ha bardzo dobrego miodu 
z naturalnych stanowisk, a przy uprawie polowej nawet 600 kg 
z jednego ha. Roślina uŜywana jest takŜe do aromatyzowania 
niektórych papierosów, do odstraszania moli i stosowana jako 
poplon. 
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Oset kędzierzawy - Carduus crispus 

 

 
 

Astrowate 
W Polsce gatunek pospolity. Tworzy liczne odmiany mieszane 
z innymi ostami. 
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OstroŜeń łąkowy - Cirsium rivulare 

 

 
 

Astrowate 
Gatunek o zasięgu środkowo-wschodnioeuropejskim. W Polsce 
roślina pospolita w niŜszych połoŜeniach górskich. 
W staroŜytności rośliny z tego rodzaju wykorzystywano do 
leczenia Ŝylaków – w języku greckim słowo kirsos (κιρσοσ) 
oznacza Ŝylaki, skurczenie naczyń. Nazwa łacińska rivulus, czyli 
strumyczek – jest odniesieniem do wilgotnych miejsc 
występowania rośliny. 
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Pępawa dwuletnia - Crepis biennis 

 

 
 
Astrowate 
W Polsce gatunek dość pospolity. Nie występuje tylko 
w niektórych rejonach na północy kraju. 
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Pierwiosnek bezłodygowy - Primula vulgaris 

 

 
 
Pierwiosnkowate 
Występuje w stanie dzikim od zachodniej i południowej Europy 
po północną Afrykę, Krym i Azję Mniejszą. W Polsce w stanie 
dzikim bardzo rzadki, często natomiast uprawiany w ogrodach 
i przejściowo dziczejący. Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną 
gatunkową i znajduje się na liście Polskiej Czerwonej Księgi 
Roślin.  
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Pięciornik gęsi - Potentilla anserina 

 

 
 

RóŜowate 
Rośnie w większej części Europy, z wyjątkiem jej południowych 
części. W Polsce gatunek pospolity. 
Roślina lecznicza, składnik mieszanek ziołowych. Środek 
ściągający i przeciwzapalny, a takŜe rozkurczający na mięśnie 
gładkie. Stosowany przy biegunkach, chorobach jelit i dróg 
Ŝółciowych charakteryzujących się stanami kurczowymi, 
w początkowym stadium kamicy Ŝółciowej, zaburzeniach 
menstruacji, nieŜycie Ŝołądka i jelit. Dzięki zawartości substancji 
gorzkich poprawia apetyt i ułatwia trawienie.  
Surowe liście dodaje się do zup, kasz, moŜna przygotować jak 
szpinak. Kłącze jadalne na surowo lub gotowane (w smaku 
podobne do pasternaku). Dawniej we Francji stosowano wyciąg 
wodny z pięciornika (l'eau de beauté) do pielęgnacji cery. Roślina 
była teŜ niegdyś uŜywana w garbarstwie ze względu na duŜą 
zawartość garbników.  
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Podagrycznik pospolity - Aegopodium podagraria 
 

 
 

Selerowate 
Występuje w Europie i zachodniej Azji  - w Polsce bardzo 
pospolity. 
Roślina ta zwana potocznie gierowiną znajduje wiele zastosowań. 
Leczono nią podagrę (stąd nazwa). Cała roślina bogata jest m. in. 
w białka, tłuszcze, prowitaminę A i witaminę C. Substancje te 
działają moczopędnie i przeciwzapalnie, a takŜe uspokajająco. 
Stosuje się ją teŜ przy leczeniu hemoroidów oraz stanów 
zapalnych nerek i pęcherza. ŚwieŜe liście wspomagają gojenie się 
ran. Z młodych liści moŜna sporządzać sałatkę o aromatycznym, 
ale gorzkawym smaku. Podagrycznik jest teŜ trudnym do 
zwalczenia i szybko rozpleniającym się chwastem. 
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Podbiał pospolity - Tussilago farfara 

 

 
 
Astrowate 
Roślina pospolita w całej Europie. Często zasiedla miejsca 
ruderalne. 
Wykazuje właściwości lecznicze. Zarówno kwiaty jak i liście 
zawierają  śluzy, saponiny, flawonoidy, tusilaginę, cholinę, 
imulinę oraz karotenoidy. 
Działa spazmolitycznie, wykrztuśnie i ogólnie wzmacniająco.  
Stosowana jest w nieŜytach górnych dróg oddechowych i astmie, 
zewnętrznie zaś przy wypryskach i trudno gojących się ranach. 
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Pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica 

 

 
 
Pokrzywowate 
Występuje w stanie dzikim w Europie, Azji, Ameryce Północnej. 
W Polsce pospolita. Roślina lecznicza. Surowiec zielarski: liść – 
Folium Urticae (Folium Utricae majoris), ziele – Herba Utricae 
dioicae (H. U. majoris), korzeń – Radix Utricae dioicae (R. U. 
majoris), nasiona pokrzywy – Semen Utricae dioicae. Roślina 
bogata w witaminy C, K, B i kwas pantotenowy, flawonoidy, 
olejek eteryczny, histaminę, acetylocholinę, kwas krzemowy 
i mrówkowy, fitoncydy oraz składniki mineralne (Ŝelazo, magnez, 
wapń, mangan, krzem). 
Jest stosowana w stanach zapalnych dróg moczowych. Zawarte 
w korzeniu fitosterole wykorzystywane są w leczeniu łagodnego 
przerostu prostaty, w początkowym stadium choroby. Nie 
likwidują choroby, ale spowalniają jej rozwój. Jest środkiem 
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pomocniczym w leczeniu cukrzycy. Wpływa dodatnio na procesy 
przemiany materii, pobudza działalność gruczołów wydzielania 
wewnętrznego i zwiększa ilość krwinek czerwonych, poprawia 
perystaltykę jelit. Liść pokrzywy stosowany jest do pielęgnacji 
skóry i włosów skłonnych do przetłuszczania się i zawarty jest w 
licznych kosmetykach. Szczególnie polecana jest na wiosenne 
osłabienie. 
Młode pędy dodaje się do sałatek i szpinaku po uprzednim 
sparzeniu w temp. ok. 60°C (w tej temp. inaktywuje się histamina 
i kwas mrówkowy, które są odpowiedzialne za parzące 
właściwości pokrzywy). Z pokrzywy robi się zupy. MoŜe być teŜ 
jednym z dodatków do jajecznicy. 
Jest rośliną pastewną. Dodaje się jej do mieszanek dla drobiu 
i innych zwierząt hodowlanych, gdyŜ wartością odŜywczą nie 
odbiega od roślin strączkowych. 
Z liści pokrzywy otrzymuje się chlorofil a i b, którego zawartość 
w świeŜej masie dochodzi do 5%. Ma on szerokie zastosowanie 
w produkcji kremów, maseczek i toników. 
Chlorofil otrzymywany z pokrzywy wykorzystuje się w leczeniu 
choroby popromiennej. UŜywany miejscowo sprzyja gojeniu się 
ran, czyraków i wrzodów.  
Zdolność pokrzywy do tamowania krwotoków znana była juŜ 
w staroŜytności, opisał ją m.in. Dioskurides i Pliniusz. Obecnie 
z pokrzywy i krwawnika sporządza się płynne wyciągi, które 
stosowane do wewnątrz tamują krwawienia nosa, jelit, macicy 
i płuc. Przeciwwskazaniem do stosowania są krwotoki wywołane 
polipami i rakami macicy oraz przydatków. 
Włókna pokrzywy otrzymywane z łodyg, których wydajność 
wynosi ok. 10%, są długie i mocne. Kiedyś były powszechnie 
wykorzystywane do produkcji szpagatu, lin a nawet tkanin. 
Ajnowie z Sachalinu od wieków wykorzystywali pokrzywę do 
otrzymywania przędzy, z której pletli powrozy i sieci rybackie. 
Podobnie postępowali rybacy z Kamczatki, którzy włókna 
pokrzywy wykorzystywali do produkcji sieci odznaczających się 
trwałością i lekkością, długo nie nasiąkały wodą i nie gniły. 
(W tamtych rejonach nie rosną inne rośliny włóknodajne.) W XIX 
w. w Europie z pokrzywy wyrabiano tkaniny i sita do 
przesiewania mąki. Podczas I wojny światowej w Niemczech 
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z pokrzywy wytwarzano materiały ubraniowe, ze względu na brak 
bawełny. 
Pokrzywie od wieków przypisywane są właściwości magiczne. 
Wykorzystywana w postaci naparu o właściwościach 
eterycznych, którym skropić naleŜy ubranie i pomieszczenia 
mieszkalne. Ma przywracać spokój ludziom i domowi, oczyścić 
ze złej energii nieprzyjemnych uczuć. Obyczaj ten był jedną 
z metod egzorcyzmu. 
Obecność pokrzywy w środowisku jest potrzebna niektórym 
gatunkom motyli do przeobraŜenia zupełnego i warunkuje 
wystąpienie ich postaci dorosłej. Tępienie pokrzywy jako tzw. 
chwastu powoduje w konsekwencji eliminacje gatunków zwierząt 
(w tym motyli) z tą rośliną związanych. 
Kwiaty pokrzywy zawierają słodki nektar który nie jest trujący 
dla człowieka i moŜna się nim Ŝywić. 
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Powój polny - Convolvulus arvensis 

 

 
 

Powojowate 
Występuje w prawie całej Europie z wyjątkiem północy. 
W Polsce pospolity na niŜu i pogórzu.  
Chwast trudny do wytępienia. Rozłogi korzeniowe znajdują się 
głęboko nawet do 2 m. Mimo regularnego niszczenia odrostów 
roślina utrzymuje się przy Ŝyciu przez dwa lata, nim wyczerpie 
zgromadzone w korzeniach substancje zapasowe. W tym czasie 
wytworzy ok. 50 nowych odrostów. MoŜe się teŜ odtwarzać 
z pozostawionych w ziemi, drobnych nawet fragmentów kłącza. 
Roślina trująca. 
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Poziewnik pstry - Galeopsis speciosa 

 

 
 

Jasnotowate 
W Polsce jest dość rozpowszechniony na terenie całego kraju. 
Ziele (Herba Galeopsidis speciosae) stosowane jest w lecznictwie 
ludowym jako środek wykrztuśny. 
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Poziomka pospolita - Fragaria vesca 

 

 
 

RóŜowate 
Gatunek ten występuje w całej Europie - w Polsce pospolity. Jest 
równieŜ uprawiany dla smacznych owoców, które zawierają 
wartościowe kwasy organiczne, węglowodany oraz bardzo duŜo 
witaminy C (60 mg/100g), a takŜe witaminy A, B1, B2, B6, E, H, 
PP i sole mineralne wapnia, fosforu, kobaltu, a zwłaszcza Ŝelaza.  
Surowiec zielarski. Młode liście (Folium Fragariae) zawierają 
flawonoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, witaminy i inne 
substancje. Własności lecznicze mają jednak tylko liście 
poziomek dziko rosnących - nie mają ich uprawiane odmiany 
ogrodowe. 
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Przetacznik perski - Veronica persica 

 

 
 

Przetacznikowate 
Pochodzi z obszarów Kaukazu. W Polsce pojawił się w pierwszej 
połowie XIX w. na Nizinie Nadwiślańskiej i szybko 
rozprzestrzenił. Obecnie jest pospolity na terenie całego kraju. 
Roślina ruderalna i azotolubna. Na polach uprawnych jest 
chwastem. 
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Przetacznik oŜankowy - Veronica chamaedrys 

 

 
 
Przetacznikowate 
Występuje w Środkowej Europie i w Azji. W Polsce roślina 
pospolita na niŜu, w górach nieco rzadsza. W Polsce spotykanych 
jest ponad 30 gatunków przetacznika. 
Roślina zawiera trujący alkaloid - aukubinę. 
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Pszonak drobnokwiatowy - Erysimum cheiranthoides 

 

 
 
Kapustowte 
Występuje w stanie dzikim w prawie całej Europie prócz basenu 
Morza Śródziemnego. W Polsce pospolity na niŜu i w niŜszych 
partiach gór. Dawniej był uwaŜny z roślinę leczniczą. Ziele Herba 
Erysimi i nasiona Semen Erysimi zawierają karotenoidy 
i stosowane były jako środek nasercowy i moczopędny.  
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Przytulia czepna - Galium aparine 

 

 
 
Marznowate 
Roślina bardzo pospolita na całym terenie Polski. 
Haczykowate owoce w kształcie kulek przyczepiają się do sierści 
zwierząt, ubrań ludzi itp. i rozsiewają przenoszone w ten sposób 
często na znaczne odległości. 
Roślina zawiera kumarynę i czerwony barwnik, oraz enzym, 
który powoduje szybsze zsiadanie się mleka krów, które się jej 
najedzą. 
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Rdest plamisty - Polygonum persicaria 

 

 
 
Rdestowate 
Roślina o drobnych kwiatach pospolita w całej Polsce. Ziele 
rdestu plamistego Herba Persicariae stosowane było w medycynie 
ludowej jako środek przeciwkrwotoczny (w leczeniu 
hemoroidów), moczopędny, przeciwzapalny. Roślina zawiera 
flawonoidy, garbniki, olejek eteryczny oraz śluz. Rdest plamisty 
jest trujący dla świń. 
Gatunek zmienny pod względem sposobu wzrostu oraz kształtu 
liści i kwiatostanu. Tworzy liczne mieszańce. Jest rośliną 
miododajną. Ziele słuŜyło dawniej do barwienia tkanin na Ŝółto. 



 117

 
Rdestowiec ostrokończysty - Reynoutria japonica 

 

 
 
Rdestowate 
W Europie pojawił się w 1825 r. i samorzutnie rozprzestrzenił 
w środowisku. Jest gatunkiem inwazyjnym, bardzo 
ekspansywnym. 
Jest cenną rośliną energetyczną o duŜym przyroście biomasy 
i wysokiej wartości energetycznej (17,2 MJ/Kg). Spalenie 1 ha 
uprawy moŜe dać prawie 600 GJ energii. MoŜliwe jest teŜ 
wykorzystanie tej rośliny do oczyszczania gleb silnie skaŜonych, 
w tym równieŜ metalami cięŜkimi, gdyŜ rdestowiec łatwo 
akumuluje szkodliwe związki swoim organizmie. Nad 
Wieprzówką tworzy liczne skupiska praktycznie wzdłuŜ całego 
jej biegu i szybko się rozprzestrzenia. 
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Rukiewnik wschodni - Bunias orientalis 

 

 
 
Kapustowate 
W Polsce gatunek inwazyjny, rozprzestrzenił się w ciągu 
kilkudziesięciu lat w całym kraju, dawniej notowany tylko 
w południowo-wschodniej części kraju.  
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Rudbekia naga, roztocznica naga - Rudbeckia laciniata 

 

 
 
Astrowate 
Pochodzi z Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzona została 
przez ogrodników jako roślina ozdobna. Rozprzestrzeniła się 
w środowisku naturalnym jako uciekinier z ogrodów. W Polsce 
jest obecnie gatunkiem dość pospolitym i zwiększa swoją 
liczebność. Status gatunku we florze Uznawana jest za gatunek 
inwazyjny, konkurujący z gatunkami rodzimymi i wypierający je. 
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Rumianek bezpromieniowy - Chamomilla suaveolens 

 

 
 
Astrowate 
Naturalnym obszarem występo-wania tego gatunku jest Ameryka 
Północna i Azja Wschodnia. W     Europie jest kenofitem. 
Sprowadzony został w 1866 r. do ogrodu botanicznego i wkrótce 
potem stwierdzono jego występowanie na siedliskach 
naturalnych. Obecnie jest w Polsce rośliną bardzo pospo-litą 
i ruderalną. 
Surowiec zielarski koszyczki kwiatowe (Anthodium  Matrica-riae 
discoideae). Zawierają glikozydy, garbniki, goryczki i olejki 
eteryczne. 
Działanie napotne, przeciw-zapalne, rozkurczające, podobne do 
rumianku pospolitego, jednakŜe słabsze.  
PoniewaŜ rumianek bezpromieniowy zawiera mało azulenu, 
obecnie uŜywa się do tego celu głównie rumianku pospolitego. 
Rumianek bezpromieniowy uŜywany bywa do zwalczania 
robaków (glista ludzka, włosogłówka ludzka, owsik ludzki) 
i wyprysków na skórze, pokrzywki i świądu. 
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Rumianek pospolity - Chamomilla recutita 

 

 
 

Astrowate 
W Polsce pospolity występuje teŜ , na terenie Uralu, Kaukazu, 
Azji Mniejszej, Iranu, Afganistanu i Indii. Zawleczony do 
Ameryki Północnej i Australii. W polskiej florze archeofit. Bywa 
uprawiany takŜe jako roślina lecznicza (obecnie w uprawie 
znajdują się głównie poliploidy dające  o połowę wyŜsze plony). 
Roślina lecznicza. Koszyczek rumianku – Anthodium 
Chamomillae zawiera olejek eteryczny (od 0,3 do 1,2%), w 
którego skład wchodzi chamazulen, α-bisabolol, spiroeter. 
Surowiec zawiera takŜe flawonoidy, związki kumarynowe, śluz, 
cholinę, sole mineralne. 
W medycynie i kosmetyce uŜywa się olejku (azulan). Najczęściej 
jest stosowany doustnie jako środek przeciwzapalny i 
przeciwskurczowy układu pokarmowego, ma teŜ działanie 
przeciwalergiczne. UŜyty zewnętrznie przeciwdziała stanom 
zapalnym skóry. Stosowany wewnętrznie w nieŜycie jelit i 
Ŝołądka, zewnętrznie na owrzodzenia skóry, hemoroidy, rumień, 
oparzenia słoneczne i termiczne I i II stopnia. 
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RzeŜucha łąkowa - Cardamine pratensis 
 

 
 
Kapustowate 
Występuje na terenie całej Polski, roślina pospolita. Jest jedną z 
rzadkich roślin, które rozmnaŜają się wegetatywnie przez liście, 
które jesienią przylegając do ziemi tworzą ukorzeniające się 
pączki przybyszowe.  
Roślina lecznicza. Obfituje w witaminę C, Ŝelazo i sole 
mineralne, zawiera witaminy A, B, PP, K, E oraz duŜe ilości 
siarki (zapach zawdzięcza glikozydowi izosiarkocyjanowemu); 
Działanie silnie moczopędne, waŜne źródło łatwo przyswajalnego 
jodu, usuwa toksyny, obniŜa poziom cukru we krwi, zawarty w 
niej chrom wspomaga prawidłową pracę trzustki, poprawia 
trawienie, zapobiega otyłości, dezynfekuje jamę ustną i drogi 
moczowe. 
Roślina przyprawowa - pikantna, o ostrym smaku i zapachu, 
bywa spoŜywana w stanie surowym. W kosmetyce stosowana do 
wybielania przebarwień. 



 123

 
Rzodkiew świrzepa - Raphanus raphanistrum 

 

 
 

Kapustowate 
Roślina pospolita w całej Polsce. Zawiera związki trujące. Częsty 
chwast w uprawach zbóŜ jarych, ziemniaków i buraków, równieŜ 
w ogrodach. Roślina ruderalna. 
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Sałatnik leśny - Mycelis muralis 

 

 
 
Astrowate 
Występuje w Małej Azji i obszarach przylegających do Kaukazu, 
w północnej Afryce oraz na większej części Europy (brak go 
tylko w południowej Hiszpanii i północnej Skandynawii). 
W Polsce jest pospolity na całym niŜu i w górach aŜ po granicę 
lasu. Zawiera związki trujące. 
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Skrzyp polny - Equisetum arvense  

 

 
 

Skrzypowate 
Roślina Europejska – w Polsce pospolita.  Wykazuje działanie 
lecznicze. Pędy zawierają duŜe ilości rozpuszczalnej w wodzie 
krzemionki (10%), flawonoidy, saponiny sterole i in. 
Działa remineralizująco, dostarcza niezbędnych jonów oraz 
mikroelementów, ma właściwości moczopędne i przeciwzapalne. 
Krzemionka zawarta w skrzypie zapobiega tworzeniu się kamieni 
w układzie moczowym oraz miaŜdŜycy, wpływając na stan błon 
śluzowych pomaga teŜ w przemianie materii. Skrzyp zmniejsza 
stęŜenie witaminy B¹ w organizmie i przy jego stosowaniu naleŜy 
ten niedobór uzupełniać. Roślina ta jest uŜywana do produkcji 
kosmetyków. Wpływa odmładzająco i wzmacniająco na skórę, 
powstrzymuje siwienie i wypadanie włosów. Ziele skrzypu 
zalecane jest teŜ dzieciom cierpiącym na schorzenia oskrzeli. 
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Starzec jakubek - Senecio jacobaea 

 

 
 
Astrowate 
Gatunek pospolity w całej Polsce. Nazwa tego gatunku wg 
ludowych podań związana jest z terminem pełnego kwitnienia 
rośliny przypadającym na 25 lipca, czyli w święto Św. Jakuba, 
Apostoła. Roślina niebezpieczna dla koni - zarówno świeŜa, 
zwiędnięta jak i wysuszona. Działa jako kumulująca się trucizna 
niszcząca wątrobę. SpoŜycie przez konia jednorazowo większej 
ilości starca czy teŜ niewielkich jego ilości na przestrzeni kilku lat 
moŜe spowodować śmiertelne zatrucie. 
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Starzec zwyczajny - Senecio vulgaris 

 

 
 
Astrowate 
Roślina pospolita w całej Polsce – chwast pól i ogrodów. 
Kwitnienie prawie cały rok. Roślina zawiera trujące alkaloidy. 
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Stokrotka pospolita, stokrotka łąkowa, stokroć trwała  

- Bellis perennis 
 

 
 

Astrowate 
Występuje w Europie, pospolita na terenie całej Polski. 
Roślina lecznicza:  
Kwiat (Flos Bellidis) jest surowcem zielarskim. Zawiera 
substancje gorzkie, garbniki, kwasy organiczne, śluz, saponiny, 
olejki eteryczne oraz znaczne ilości soli mineralnych. 
Obecnie w lecznictwie jest rzadko stosowany wewnętrznie jako 
środek wykrztuśny w chorobach dróg oddechowych i łagodny 
środek ściągający w nieŜytach przewodu pokarmowego. 
Zewnętrznie stosowany jest w postaci kąpieli i okładów jako 
środek przeciwzapalny, przy źle gojących się ranach, krwawych 
wybroczynach, owrzodzeniu i wykwitach skórnych. 
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Stulisz lekarski - Sisymbrium officinale 
 

 
 

Kapustowte 
Występuje w stanie dzikim w całej Europie.  
Ziele stulisza lekarskiego (Herba Sisymbrii officinalis) działa 
wzmacniająco na serce i Ŝołądek. Nasiona mogą zastąpić 
gorczycę. 
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Stulisz Loesela – Sisymbrium loeselii 
 

 
 
Kapustowate  
Roślina pospolita. Występuje na przydroŜach, w miejscach 
ruderalnych. 



 131

 
Szalej jadowity - Cicuta virosa  

 

 
 
Selerowate 
Występuje w miejscach podmokłych. Cała roślina jest silnie 
trująca, a szczególnie łodyga i kłącze. Zawiera trujący 
wielonienasycony alkohol - cykutoksynę; juŜ spoŜycie 
niewielkich ilości powoduje silne zatrucie. Objawy zatrucia 
występują do 20 minut po spoŜyciu. NaleŜą do nich ślinotok, 
pieczenie w jamie ustnej, mdłości, wymioty, rozszerzenie źrenic, 
drgawki, utrata świadomości, trudności w oddychaniu. Śmierć 
moŜe nastąpić wskutek poraŜenia układu oddechowego. 
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Szczaw tępolistny - Rumex obtusifolius 

 

 
 
Rdestowate 
Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce 
pospolity nazywany szczawiem końskim. 
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Szczawik zajęczy – Oxalis acetosella 

 

 
 
Szczawikowate 
Występuje niemal w całej Europie, na południe sięga po 
Hiszpanię, Włochy, Półwysep Bałkański i południową część 
Rosji. Występuje równieŜ na Kaukazie, Syberii, w Japonii oraz w 
Ameryce Północnej i Południowej. Jest pospolity na terenie całej 
Polski i w niŜszych połoŜeniach górskich. Roślina lecznicza - 
zawiera duŜe ilości kwaśnego szczawianu potasowego. 
Właściwości moczopędne, źródło witaminy C. W stanach 
zapalnych dziąseł, Ŝuć świeŜe liście. Napój ze świeŜych liści 
obniŜa gorączkę i działa moczopędnie oraz uzupełnia niedobór 
witaminy C. DuŜe dawki mogą mieć działanie toksyczne. Listki 
szczawika w nocy i przy niepogodzie stulają się. Zjawisko to 
zwane jest "snem roślin" i przyczynia się do regulacji 
wyparowywania wody przez roślinę. Roślina posiada mechanizm 
wyrzucający nasiona - gdy ciśnienie w środkowej warstwie łupiny 
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torebki wzrośnie do kilkunastu atmosfer, skórka pęka wyrzucając 
nasiona. 
Dawniej uŜywany był do farbowania tkanin, jako środek 
czyszczący, a takŜe surowiec do wytwarzania kwasu 
mrówkowego. 
UŜywany był teŜ w lecznictwie jako odtrutka przy zatruciach 
arsenem i rtęcią, przy zaburzeniach menstruacji u kobiet oraz do 
leczenia krzywicy i miaŜdŜycy. 
Z liści przyrządzano dawniej sałatki, zupy i napoje orzeźwiające 
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Śledziennica skrętolistna - Chrysosplenium alternifolium 

 

 
 
Skalnicowte 
Gatunek średnio pospolity w całej Polsce, zarówno na niŜu, jak 
i w górach. Rośliny tej uŜywano dawniej do leczenia schorzeń 
śledziony – stąd nazwa. 
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Śliwa tarnina (tarnina) - Prunus spinosa 

 

 
 
RóŜowate 
Występuje prawie w całej Europie (za wyjątkiem północno-
wschodnich jej krańców), Afryce północnej i Azji zachodniej. 
W Polsce pospolita na niŜu i niŜszych połoŜeniach górskich (do 
ok. 500 m n.p.m.). Przypuszcza się, Ŝe jest przodkiem śliwy 
domowej (Prunus domestica). Zaliczana do roślin leczniczych. 
Kwiaty tarniny (Flos Pruni spinose) zawierają flawonoidy, sole 
mineralne i cukry, zaś owoce (Fructus Pruni spinose) amigdalinę, 
antocyjany, garbniki, kwasy organiczne i cukry. 
Kwiaty wykazują słabe działanie przeczyszczające i moczopędne, 
zaś owoce zapierające i przeciwzapalne. UŜywane są teŜ 
w postaci odwaru przy schorzeniach Ŝołądkowo-jelitowych, 
a takŜe do płukania jamy ustnej i gardła przy stanach zapalnych. 
Cierpkie w smaku owoce zawierają duŜo cukrów i tłuszczu oraz 
witaminę C. Do bezpośredniego spoŜycia nadają się po 
przemroŜeniu. MoŜna z nich robić konfitury, kompoty, nalewki, 
wina i soki.  
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Świerzbnica polna - Knautia arvensis 

 

 
 
Szczeciowate 
W Europie pospolity, w Polsce pospolicie występuje na całym 
niŜu i w niŜszych połoŜeniach górskich. Ziele i korzeń zawierają 
saponiny, alkaloidy, kwas kawowy, garbniki. Dawniej były 
wykorzystywane w medycynie ludowej. 
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Tasznik pospolity - Capsella bursa-pastoris 

 

 
 
Kapustowate 
W Polsce występuje pospolicie na całym niŜu i w niŜszych 
połoŜeniach górskich. Jest archeofitem pochodzącym prawdo-
podobnie z basenu Morza Śródziemnego. 
Tasznik zawiera cholinę i acetylocholinę. Wykazuje właściwości 
ściągające, przeciwkrwotoczne i moczopędne. Stosowany przy 
nadmiernych krwawieniach miesiączkowych oraz przy 
krwawieniach z przewodu pokarmowego i dróg moczowych. 
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Tobołki polne - Thlaspi arvense 

 

 
 

Kapustowate 
Archeofit pochodzenia irano-turańskiego pospolity na całym 
obszarze Polski. Roślina trująca dla bydła. Zawiera glikozyd 
izosiarkocyjanianowy, który rozpada się do olejku gorczycowego. 
Roślina ze względu na swoje ciekawe owoce bywa uprawiana dla 
ozdoby. Nadaje się ona do sporządzania suchych bukietów. 
Ziele (Herba Thlaspi) i nasiona (Semen Thlaspeos) stosowane 
były dawniej w lecznictwie 
W Niemczech nasiona dodawane są do niektórych gatunków 
wędlin.  
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 Tojad mocny - Aconitum firmum 

 

 
 
Jaskrowate 
Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.  
Osiąga wysokość do 150 cm. Tojad stosowany był w róŜnych 
stęŜeniach w homeopatii, przy infekcjach, grypie i bólach, jako 
środek przeciw- padaczkowy, anty-neuralgiczny, w migrenach 
i spaz-mach. Ze względu na jego silne trujące własności nie 
naleŜy na własną rękę próbować leczenia tojadem.  
Surowcem zielarskim jest bulwiasty korzeń. Zawiera m.in. 
alkaloidy – akonitynę, benzoakonitynę, neope-linę, akoninę, 
napelinę, hypoako-nitynę, skrobię oraz cukry. 
Wykazuje działanie przeciw-bólowe, przede wszystkim 
w artretyzmie i rwie kulszowej. W staroŜytności wykorzystywany 
jako zabójcza trucizna, zaś w średniowieczu uŜywano go do 
zatruwania strzał i mieczy.  
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Tojeść pospolita - Lysimachia vulgaris 

 

 
 
Pierwiosnkowate 
Zasięg rośliny obejmuje prawie całą Europę i część Azji, poza 
tym zawleczona do innych części świata. W Polsce pospolita, 
spotykana na obszarze całego kraju, najczęściej na niŜu 
i w niŜszych piętrach górskich. Stosowana jest do kąpieli 
i pielęgnacji włosów. 
Dawniej miała zastosowanie w gospodarce ludowej do 
farbowania tkanin. Barwnik pozyskiwany z liści farbuje na Ŝółto 
i zielono, a z korzenia na brązowo i czarno. 
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Traganek szerokolistny - Astragalus glycyphyllos 

 

 
 
Bobowate 
W Polsce występuje na całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach 
górskich. Roślina dość pospolita. 
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Trybula leśna - Anthriscus sylvestris 

 

 
 
Selerowate 
Roślina pospolita. Jest rośliną wskaźnikową dla siedlisk bogatych 
w azot. W związku z eutrofizacją siedlisk (m.in. w związku 
z nawoŜeniem gnojowicą uŜytków rolnych) gatunek ten 
rozprzestrzenia się. Często tworzy rozległe skupienia, w których 
dominuje. 
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Trzmielina pospolita (zwyczajna) - Euonymus europaea 

 

 
 
Dławiszowate 
Krzew występujący w niemal całej Europie i Azji, dość pospolity 
na całym obszarze Polski. 
Cała roślina ta jest silnie trująca, a przede wszystkim jej owoce 
zawierające takie glikozydy jak ewobiozyd, ewomonozyd 
i ewonozyd. Zatrucie trzmieliną zwyczajną powoduje osłabienie, 
wymioty, biegunkę, dreszcze, konwulsje, zaburzenia w pracy 
serca, paraliŜ, a w końcu śmierć. Za śmiertelną dla dorosłego 
człowieka dawkę uwaŜa się 35 owoców. 
Roślina ta czasami uprawiana jest dla ozdoby. Z korzeni otrzymać 
moŜna się gutaperkę. 
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Wiązówka błotna - Filipendula ulmaria 

 

 
 
RóŜowate 
Jest gatunkiem eurosyberyjskim, występuje w strefie klimatu 
oceanicznego, od niŜu aŜ po wysokie połoŜenia górskie -w Polsce 
pospolity. Roślina lecznicza. Kwiaty (Flos ulmariae) zawierają 
olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki, kwasy organiczne, sole 
mineralne i glikozydy fenolowe (spireina, salicyna). 
Wykazuje właściwości przeciwgorączkowe (dzięki zawartości 
salicyny), napotne, moczopędne i przeciwreumatyczne. Napar 
uŜywany jest do leczenia przeziębień, chorób górnych dróg 
oddechowych, pomocniczo przy grypie i chorobach 
reumatycznych, zwykle w mieszance z innymi ziołami; czarnym 
bzem, korą wierzby, liśćmi brzozy.  Własności lecznicze 
wiązówki błotnej poznano juŜ w średniowieczu. Dawniej w 
medycynie ludowej była waŜną rośliną zielarską – uŜywano jej do 
równieŜ do zwalczania pasoŜytów przewodu pokarmowego, jako 
ziele przeciwkrwotoczne i przeciwbiegunkowe. Z liści 
otrzymywano Ŝółtozielony barwnik do tkanin. Roślina uŜywana 
jest teŜ do aromatyzowania niektórych gatunków piwa i wódki. 
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Wierzbówka kiprzyca - Chamaenerion angustifolium 
 

 
 
Wiesiołkowate 
Ma zasięg okołobiegunowy, występuje w Ameryce Północnej, 
Azji i w Europie. W Polsce jest rośliną pospolitą zarówno na 
niŜu, jak i w górach.  
Dawniej uwaŜano wierzbówkę za roślinę leczniczą. Z liści 
przyrządzano namiastkę herbaty. 
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Wiesiołek dwuletni - Oenothera biennis 

 

 
 

Wiesiołkowate. 
Roślina pospolita w całej Polsce. Obserwuje się u niej zjawisko 
przedprątności (słupki dojrzewają po 24 godz. od dojrzenia 
pręcików, co chroni roślinę przed samozapyleniem. Roślina 
lecznicza. Ziele Herba Oenotherae biennis zawiera kauczuk, 
kwasy organiczne, garbniki i flawonoidy. W lecznictwie obecnie 
wykorzystuje się wyłącznie preparaty z nasion wiesiołka. 
UŜywane są do leczenia atopowego zapalenia skóry, a takŜe 
miaŜdŜycy i chorób serca, cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia 
stawów, chorób nerwowych. Jest czasami uprawiany jako roślina 
ozdobna. Olej z nasion wiesiołka jest wykorzystywany 
w przemyśle kosmetycznym do produkcji kremów, balsamów 
i pomadek do ust. 
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 Wilczomlecz sosnka - Euphorbia cyparissias 

 

 
 
Wilczomleczowate 
Rośnie dziko na terenie środkowej i południowej Europy, a takŜe 
na Syberii aŜ po Bajkał. Zawleczony do Ameryki Północnej. 
W Polsce gatunek pospolity, z wyjątkiem północno-wschodnich 
krańców kraju. Sok mleczny jest trujący i zawiera około 2,5% 
kauczuku, saponiny, kwas galusowy, jabłkowy, olejek eteryczny i 
olej. Dawniej stosowany był w medycynie ludowej zewnętrznie 
jako lek na brodawki, kurzajki, piegi i mokrą egzemę. 
Wykorzystywany obecnie w homeopatii. 
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Winobluszcz pięciolistkowy - Parthenocissus inserata 

 

 
 
Winoroślowate 
W stanie naturalnym występuje w Ameryce Północnej. W Polsce 
jest uprawiany nad Wieprzówką rośnie w stanie zdziczałym. 
Nazywany dzikim winem osiąga wysokość od 10 do 20 m  
przyrastając do 2 m rocznie. 
Liście jesienią przybierają szkarłatną barwę. 
Kwiaty drobne i niepozorne zebrane są w kwiatostanach 
o kształcie kolby. 
Jest rośliną uprawną bez specjalnych wymagań glebowych, 
odporna na zanieczyszczenia i mrozy.  
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Wrotycz pospolity - Tanacetum vulgare 

 

   
 
Astrowate 
Roślina pierwotnie występowała najprawdopodobniej w basenie 
Morza Śródziemnego i została sprowadzona do Polski 
w średniowieczu przez zakonników, a następnie zdziczała. 
Obecnie występuje w klimacie umiarkowanym całej Eurazji. 
W Polsce jest gatunkiem pospolitym. Osiąga wysokość nawet 
1,5 m. Cała roślina jest trująca. Dawniej stosowana była jako lek 
przeciwko robakom. 
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Wyka ptasia - Vicia cracca 

 

 
 
Bobowate 
W Polsce gatunek pospolity na całym niŜu i w niŜszych 
połoŜeniach górskich. Na łąkach jest cenną rośliną pastewną. 
Jednak nadaje się do spasania tylko przed wytworzeniem strąków, 
nasiona są bowiem szkodliwe dla bydła. 
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Zawilec gajowy - Anemone nemorosa 

 

Jaskrowate 
Występuje w Europie i Azji Wschodniej. W Polsce jest pospolity 
na całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach górskich. Pojawia się 
wczesną wiosną. Podobnie, jak wszystkie gatunki z rodziny 
jaskrowatych zawiera trującą ranunkulinę o gorzkim i piekącym 
smaku. W lecznictwie ludowym uŜywano świeŜego ziela zawilca 
dla poprawy ukrwienia narządów wewnętrznych. Tworzy 
mieszańce z zawilcem Ŝółtym. ŚwieŜy sok wywołuje na skórze 
wysypki i pęcherze. 
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Ziarnopłon wiosenny, jaskier wiosenny - Ficaria verna 

 

 
 
Jaskrowate 
Jest gatunkiem pospolicie występującym w Europie Środkowej, 
takŜe w Polsce. 
Jak większość jaskrowatych jest lekko trujący. 
Ziele ziarnopłonu (Herba Ficariae) wykazuje pewne własności 
lecznicze. Zawiera garbniki, alkaloidy i duŜe ilości witaminy C. 
Dawniej zielem ziarnopłonu leczono hemoroidy, krzywicę 
i brodawki, a ludność wiejska wczesną wiosną spoŜywała młode 
liście ziarnopłonu, uwaŜając go za smaczne warzywo. Starsze 
liście są jednak gorzkie i trujące. 
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Złoć Ŝółta - Gagea lutea 

 

 
 

Liliowate 
Roślina pospolita w Europie Środkowej. W Polsce równieŜ 
występuje pospolicie na całym niŜu, oraz na Pogórzu i w niŜszych 
partiach gór. 
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śarnowiec miotlasty - Sarothamnus scoparius 

 

 
 
Bobowate 
Jest w istocie krzewem. Występuje w południowej i środkowej 
Europie, takŜe w Polsce (pas nadmorski, zach. część niŜu 
i pogórze). Uprawiany i dziczejący. We florze Polski jest 
uwaŜany za kenofit i efemerofit. Jest rośliną włóknodajną. 
Wykorzystywany do umacniania wydm. Dawniej z jego gałązek 
sporządzano na wsi miotły. 
Roślina lecznicza. Ziele Ŝarnowca (Herba Sarothamni) jest 
źródłem sparteiny. Roślina zawiera teŜ inne alkaloidy 
chinolizydynowe do 1,5% (sarotaminina, lupanina) oraz 
flawonoidy, tyraminę i dopaminę. 
Zmniejsza wraŜliwość i przewodnictwo nerwowe w mięśniu 
sercowym, a tym samym częstotliwość i amplitudę skurczów. 
Leki na bazie sparteiny stosuje się przy migotaniu przedsionków, 
częstoskurczu, przy zaburzeniach krąŜenia obwodowego. 
Stosowany takŜe w celu wywoływania i pobudzania skurczów 
porodowych. 
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śmijowiec zwyczajny - Echium vulgare 

 

 
 
Ogórecznikowate 
Występuje w Europie i Azji. W polskiej florze dość pospolity na 
całym niŜu i w niŜszych połoŜeniach górskich - archeofit. Swoją 
nazwę zawdzięcza wystającym z korony pręcikom, 
przypominającym język Ŝmii. Dawniej uŜywany był właśnie 
przeciw ukąszeniom tego węŜa. Dorasta nawet do 1 m wysokości.  
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śółtlica owłosiona - Galinsoga ciliata 

 

 
 
Astrowate 
Pochodzi z Ameryki Południowej. Do Europy została 
sprowadzona w XIX w. przez ogrody botaniczne, skąd 
samorzutnie rozprzestrzeniła się w środowisku naturalnym. 
W Polsce jest pospolita na całym niŜu. Często zachwaszcza 
uprawy. 
W ziołolecznictwie ludowym okłady ze świeŜego, zmiaŜdŜonego 
ziela stosowane były przeciw egzemie. Herbata z ziela jest 
środkiem mlekopędnym, a zewnętrznie uŜywana moŜe być do 
przemywania ran. ŚwieŜe i suszone ziele zawiera proteiny 
i witaminę C. 
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śywokost lekarski - Symphytum officinale 

 

 
 
Ogórecznikowate 
W Polsce jest rośliną pospolitą na terenie całego kraju. Korzeń 
(radix symphyti) zawiera cukry, pektyny, garbniki, alkaloidy, 
kwasy organiczne, duŜe ilości śluzów. Największe lecznicze 
działanie ma alantoina. Działa ściągająco, wywiera korzystny 
wpływ na błony śluzowe Ŝołądka i jelit, wzmacnia siły obronne 
organizmu, działa przeciwzapalnie. UŜywany był w mieszankach 
z innymi ziołami do leczenia choroby wrzodowej Ŝołądka 
i dwunastnicy, w postaci syropu przy schorzeniach dróg 
oddechowych, kaszlu. Stosowany był takŜe przy złamaniach, 
gdyŜ przyspieszał wypełnianie się ubytków kostnych (stąd wzięła 
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się nazwa rośliny). Obecnie wydano zakaz jego stosowania 
wewnętrznego, gdyŜ stwierdzono jego toksyczne właściwości. 
Nadal stosowany jest zewnętrznie przy odmroŜeniach, 
oparzeniach, egzemie, ropniach i trudno gojących się ranach. 
Pobudza rozwój komórek przy ubytkach skórnych. Alantoina 
ułatwia i przyspiesza tworzenie się naskórka. 
Do nektaru, znajdującego się na dnie kwiatowym dostać się mogą 
wyłącznie owady o długim aparacie gębowym, przepychając go 
przez szparę utworzoną z pylników i osklepek. Trzmiel ziemny 
nie mogący dostać się tą "legalną" drogą do nektaru, wygryza 
często szparki w dolnej części korony, nie biorąc udziału 
w zapylaniu, z wykonanych przez niego otworów korzystają 
równieŜ pszczoły. 
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śywokost sercowaty - Symphytum cordatum 

 

 
 
Ogórecznikowate 
Subendemit ogólnokarpacki, gatunek typowy dla górskich lasów 
bukowych. Występuje na terenie Europy, w obszarze 
śródziemnomorskim i w Azji. W Polsce spotykany na pogórzu 
karpackim i na zachodzie kraju. We florze Polski jest 
prawdopodobnie gatunkiem zadomowionym. Tworzy mieszańce 
z Ŝywokostem bulwiastym. 
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SŁOWNIK TRUDZIEJSZYCH TERMINÓW 
 
ARCHEOFIT 
Gatunek rośliny obcego pochodzenia, sprowadzony przez ludzi 
w czasach wczesnohistorycznych lub przedhistorycznych z 
innych rejonów geograficznych i występuje wyłącznie w pobliŜu 
siedlisk człowieka. 
 
AMINOKWAS 
Organiczny związek chemiczny zawierający grupę aminową NH2 
(zasadową) oraz grupę karboksylową COOH (kwasową) lub, 
bardziej ogólnie, dowolną grupę kwasową, np. sulfonową 
SO2OH. 
 
ANTOCYJAN 
Glikozyd, rozpuszczalny w wodzie pełniący rolę barwnika i 
występujący przede wszystkim w kwiatach. W zaleŜności od pH 
soku komórkowego i obecności jonów nieorganicznych w 
komórce, moŜe przyjmować barwę od czerwonej po fioletową. 
 
ASPARAGINA 
Organiczny związek chemiczny, aminokwas pochodzenia 
organicznego (amid kwasu asparaginowego lub kwasu 
aminobursztynowego). Powszechny składnik białek szczególnie 
zawartych w nasionach. Asparagina jest wykorzystywana jako 
magazyn amoniaku w tkankach zwierzęcych i roślinnych. 
 
AUKUBINA 
Związek organiczny z grupy irydoidów (glikozyd irydowy) o 
wzorze chemicznym C15H22O9. Związek ten działa 
przeciwbakteryjnie niszcząc m. in. takie drobnoustroje jak 
gronkowiec złocisty, pałeczki ropy błękitnej, pałeczki Salmonelli. 
CHOLINA 
Organiczny związek chemiczny, czwartorzędowa sól (najczęściej 
chlorek) amoniowa (związek azotu zawierjcy grupę aminow 
NH2). Cholina uwaŜana jest za substancję witaminopodobną ze 
względu na jej istotne znaczenie biologiczne. Ma ona postać 
bezbarwnej lub białej krystalicznej substancji, silnie 
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higroskopijnej, dobrze rozpuszczalnej w wodzie i etanolu. 
Związek ten syntezowany jest takŜe w wątrobie.  
 
ERGAZJOFIGOFIT 

Gatunek rośliny uprawnej obcego pochodzenia, który przejściowo 
zdziczał. 
 
EUTROFIZACJA 
Proces wzbogacania zbiorników i cieków wodnych w substancje 
pokarmowe. Jest to wzrost trofii, czyli Ŝyzności wód. Główną 
przyczyną eutrofizacji jest wzrastający ładunek pierwiastków 
biogennych (biogenów), przede wszystkim fosforu. Wzrost ten 
jest spowodowany dopływem ścieków z zawartością detergentów 
(środków piorących) oraz intensyfikacją nawoŜenia w zlewni. 
Wzrost dopływu azotu, drugiego z biogenów, związany jest 
ze wzrastającą emisją tlenków azotu do atmosfery, a tym samym 
duŜą ich zawartością w opadach atmosferycznych.  
Eutrofizacj skutkuje masowym rozwojem organizmów 
fitoplanktonowych powodujących tzw. zakwity w 
powierzchniowej warstwie wody i zmniejszających jej 
przezroczystość. W zbiorniku wzrasta przede wszystkim ilość 
sinic, które utrzymując się na powierzchni tworząc zielono-
brunatne koŜuchy. Masowe nagromadzenia tych glonów 
powoduje wzrost śmiertelności fauny wodnej (niektóre szczepy 
sinic wydzielają toksyny). Do glonów tych naleŜą Anabaena oraz 
Aphanisomenon wiąŜące azot, a tkŜe niezdolne do wiązania azotu 
gatunki z rodzaju Microcystis, Limnotrix i Planktotrix. Zakwity 
takie występują w miejscach stojących rzek. Tam gdzie woda 
płynie zasiedlają się zielenice lub okrzemki. W warunkach 
beztlenowych dochodzić moŜe takŜe do róŜnych procesów 
chemicznych i powstawania metanu oraz siarkowodoru. 
Prostym sposobem kontroli trofii jest badanie widzialności 
białego krąŜka o średnicy 30 cm, opuszczanego na wyskalowanej 
lince (krąŜka Secchiego). Jego widzialność zaleŜy od ilości 
glonów w wodzie.  
Najskuteczniejszą metodą walki z procesem eutrofizacji jest 
ograniczenie odprowadzania ścieków,  redukcja zuŜycia 
fosforanów w środkach piorących uŜywanych w gospodarstwach 
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domowych i samych środków piorących, ograniczanie stosowania 
nawozów sztucznych w rolnictwie. 
 
FLAWONOID 
Substancja organiczna naleŜąca do grupy związków (związki 
flawonowe) spełniających w roślinach funkcję barwników, 
przeciwutleniaczy i naturalnych insektycydów oraz fungicydów 
(związków bakterio- i grzybobójczych). Większość nadaje 
powierzchniowym warstwom tkanek intensywny kolor i 
ogranicza szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego. 
Większość flawonoidów zawiera grupy hydroksylowe (OH), 
z których jedna lub więcej jest zwykle połączona z cząsteczką 
cukru tworząc glikozydy. Dotąd rozpoznano ponad 8000 róŜnych 
substancji tego typu. Wykazują one działanie przeciwutleniające, 
przeciwzapalne moczopędne i rozkurczowe (spazmolityczne). 
Wpływają uszczelniająco na naczynia krwionośne.   
Ze względu na tak szerokie spektrum działania 
farmakologicznego rośliny zawierające flawonoidy stosuje się w 
leczeniu wielu schorzeń.  
 
FOTODERMATOZA 
choroba skóry spowodowana działaniem światła słonecznego, 
związana z nadwraŜliwością na promieniowanie ultrafioletowe. 
NadwraŜliwość taką mogą wywoływać niektóre substancje 
roślinne.  
 
GARBNIK 
związek organiczny o duŜej masie cząsteczkowej, występujący 
naturalnie w niektórych roślinach. Z chemicznego punktu 
widzenia jest polifenolem (zawiera przynajmniej dwie grupy OH 
przyłączone do pierścienia aromatycznego).  
Garbniki mają zdolność tworzenia trwałych, nierozpuszczalnych 
w wodzie kompleksów z białkami. 
Garbniki wykazują działanie przeciwzapalne, co wykorzystuje się 
je w leczeniu hemoroidów, podraŜnień i zranień skóry. Stosowane 
zewnętrznie działają takŜe ściągająco na powierzchniowe 
naczynia krwionośne obkurczając je i łagodząc obrzęki. Reagując 
z białkiem na powierzchni skóry tworzą na niej nierozpuszczalną 
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w wodzie warstewkę ochronną, zabezpieczającą głębiej połoŜone 
warstwy przed utratą wody, podraŜnieniami. Równocześnie 
działają lekko znieczulająco, przeciwświądowo, 
przeciwbiegunkowo, przeciw-krwotocznie (aglutynacja 
czerwonych krwinek) i bakteriobójczo (denaturując białka 
drobnoustrojów). Garbniki oddziaływają bezpośrednio na 
drobnoustroje denaturując ich białka. 
Wykorzystuje się je takŜe do wyprawiania skór zwierzęcych, 
która pod ich działaniem staje się elastyczna, miękka i nie ulega 
procesowi rozkładu. 
 
GLIKOZYD 
Związek będący pochodną węglowodanów, których atom węgla 
jest dowiązany do atomu grupy niecukrowej. 
Część cukrową takiego związku nazywa się glikonem, a 
cząsteczkę niecukrową aglikonem. W przypadku glikozydów 
roślinnych część cukrowa składa się najczęściej z kilku (do 12) 
cząsteczek cukrów prostych.  
 
INULINA 
Polisacharyd (cukier złoŜony) zbudowany z około 30-35 
cząsteczek monocukrów połączonych wiązaniem glikozydowym 
w nierozgałęziony łańcuch. 
Związek ten jest prebiotykiem – stymuluje rozwój prawidłowej 
flory jelit, co usprawnia pracę przewodu pokarmowego 
zapobiegając zaparciom, powoduje obniŜenie poziomu 
cholesterolu i lipidów w surowicy krwi, redukuje toksyczne 
metabolity, poprawia przyswajanie wapnia,  
działa przeciwnowotworowo Związek ten stanowi surowiec do 
otrzymywania syropu wysokofruktozowego - substytutu cukru w 
pieczywie, słodyczach, dŜemach, produktach mlecznych, 
deserach mroŜonych, napojach, marynatach, dodatkach do potraw 
itp. 
Inulina wchodzi często w skład preparatów wspomagających 
odchudzanie.  
 



 166

IRYDOID 
Związek chemiczny z grupy terpenów [(C5H8)n]. Substancje tego 
typu wykazują wiele róŜnych własności lecznicznych. UwaŜa się, 
Ŝe to one są odpowiedzialne za uspokajające działanie na koty 
(tzw. kocimiętki), dodawane są do środków odstraszających 
komary, stosowane takŜe w maściach przeciwbólowych, 
przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych. 
 
KAROTENOID 
Substancja z grupy organicznych związków chemicznych 
nadających roślinom Ŝółte, czerwone i pomarańczowe 
zabarwienie. Naturalny przeciwutleniacz. 
 
KOSMOPOLITYCZNY GATUNEK 
Gatunek obejmujący swym zasięgiem cały świat. 
 
KENOFIT 
Inaczej neofit – gatunek rośliny obcego pochodzenia, nie naleŜący 
do rodzimej flory, który zadomowił się w ostatnich czasach. Za 
graniczną datę przyjmuje się odkrycie Ameryki, które 
zapoczątkowało migrację gatunków na niespotykaną dawniej 
skalę. Gatunki zadomowione wcześniej określane są nazwą 
archeofitów. 
W zaleŜności od stopnia ich zadomowienia wyróŜnia się: 
epekofity – gatunki, które zadomowiły się na siedliskach 
ruderalnych i segetalnych, 
agriofity – gatunki zadomowione na siedliskach naturalnych i na 
pół naturalnych, 
diafity – gatunki, którym nie udało się trwale zadomowić. 
 
KUMARYNA 
Benzopiron (C9H6O2) o zapachu świeŜego siana. Wykryta u 
ponad 80 gatunków roślin. Naturalny inhibitor (hamulec) rozwoju 
komórek. 
Kumaryna powoduje marskość wątroby u zwierząt 
laboratoryjnych i dlatego została ona niemal całkowicie wycofana 
z produktów spoŜywczych w Europie i USA. Dawniej była 
masowo stosowna w wielu kompozycjach zapachowych. 
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Związek ten występuje w turówce wonnej (Hierochloe odorata) – 
gatunku trawy nazywanej potocznie Ŝubrówką stosowaną jako 
przyprawa do wódki. 
 
OLEJEK ETERYCZNY 
Ciekła, lotna i wonna substancja uzyskiwana najczęściej poprzez 
destylację surowca roślinnego. Jest to zwykle mieszanina 
ketonów, aldehydów, alkoholi, estrów, laktonów, terpenów i 
innych związków organicznych zawierających m. in. azot i siarkę 
(łac. oleum aetherium, oleum aethereum). 
 
POLIPLOID 
Organizm z naturalnie bądź sztucznie zwielokrotnionym 
garniturem chromosomów. 
 
PROTOANEMONINA 
Organiczny związek z grupy laktonów (C5H4O2). Występuje w 
wielu roślinach z rodziny jaskrowatych. 
 
ROTENON 
Związek z grupy izoflawonów (→ flawonoidy). Silny insektycyd.  
 
RUDERALNE ŚRODOWISKO 
Teren sztucznie wytworzony przez człowieka np. okolice 
śmietników, rowy, tory kolejowe, parkingi, pobocza dróg. 
Środowiska tego typu zasiedlane są przez rośliny lubiące gleby 
bogate w związki azotowe. 
 
SEGETALNE ŚRODOWISKO 
Środowisko sztucznie uŜyźnione przeznaczone pod uprawy. 
Rośliny segetalne (chwasty) przystosowały cykl Ŝyciowy do 
cyklu roślin uprawnych. Są to rośliny niepoŜądane z punktu 
widzenia gospodarki. Powodują zmniejszenie plonów, obniŜają 
wartość produktów rolnych i mogą powodować zatrucia ludzi i 
zwierząt. Niektóre są teŜ nosicielami chorób i szkodników roślin 
uprawnych. Rośliny te wytrzymują niekorzystne czynniki 
środowiska, rozwijają się szybko, nie zwalczane mogą nawet 
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całkowicie uniemoŜliwić rozwój uprawianej rośliny. Chwasty 
segetalne pochodzą głównie z obszaru śródziemnomorskiego lub 
stepów południowo-wschodniej Azji. Większość to archeofity 
przywleczone wraz z nasionami roślin uprawnych. Typowymi 
przedstawicielami chwastów segetalnych są chaber bławatek i 
mak polny. 
 
SAPONINY 
Grupa związków chemicznych pochodzenia roślinnego 
naleŜących do glikozydów Wykazują one zdolność obniŜania 
napięcia powierzchniowego roztworów wodnych. Pienią się w 
wodzie jak mydło. Rośliny bogate w saponiny stosowano jako 
namiastkę mydła, do prania. Mają teŜ własności lecznicze: 
moczopędne, wzmagają wydzielanie śluzu, wzmagają procesy 
wchłaniania składników pokarmowych z jelit do krwi. Zabójczo 
działają na bakterie, pierwotniaki, grzyby i wirusy. Pobudzają 
wydzielanie soku Ŝołądkowego, Ŝółci i soku jelitowego. Mogą 
wpływać na poziom cholesterolu. Nasilają trawienie tłuszczów. 
Niektóre z nich są truciznami. Roztwory saponin mają działanie 
wymiotne. 
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Rzeka - z bliska i z daleka 
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