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Lud Rod i jego zwyczaje

Opis kulturowy danej grupy w tym znaczeniu wymaga, abyśmy byli w stanie opisać 
słowami wiele kwestii, które dla członków tej grupy stanowią subiektywną wiedzę, 

ale których sami nie wyrazili.

Ward Goodenught



Terytorium plemienne. Regulamin. Elitarne stowarzyszenie ogrodowe pe-zet-de. 
Struktura społeczna. Więzi rodzinne, miłość rodzicielska.

Lud Rod zamieszkuje terytorium w dorzeczu dwóch dużych rzek, pły-
nących na północ i wpadających do jednego wspólnego morza. Nazwa 
Rod nawiązuje do więzi rodzinnych, które odgrywają w życiu Rodowian 
zasadniczą rolę i do charakterystycznego typu rolnictwa, które praktyku-
ją. Rodowianie prowadzą osiadły tryb życia, głównie w średnich i dużych 
osadach. Tym, co wyróżnia ich spośród innych grup zamieszkujących 
to terytorium jest fakt, że każdy ród użytkuje niewielki skrawek ziemi, 
zwany działką, na którym uprawia rośliny jadalne, lecznicze i ozdobne. 
Każda z blisko pięciu tysięcy wiosek Rodowian, rozrzuconych po całym 
terytorium o powierzchni ponad 312 tys. km kw., składa się zazwyczaj 
z kilkuset działek i posiada własną nazwę, nawiązującą do mitycznych 
przodków, ważnych wydarzeń z przeszłości bądź roślin. Największe wio-
ski skupiają nawet kilka tysięcy działek. Szacuje się, że społeczność Rodo-
wian liczy obecnie ponad 1,1 mln osób.

Podstawą przynależności do ludu Rod nie jest urodzenie, ale dobro-
wolna decyzja. Zasady życia społecznego określa najwyższy akt prawny 
zwany regulaminem, obowiązujący każdego, kto przebywa na teryto-
rium ludu Rod. Do najważniejszych obowiązków każdego Rodowianina 
należą: przestrzeganie regulaminu i przyjętych zasad współżycia społecz-
nego, użytkowanie ziemi zgodnie z jej przeznaczeniem, działanie w in-
teresie wspólnoty, opieka nad wioską oraz uiszczanie daniny raz do roku 
na rzecz wspólnoty. Złamanie regulaminu grozi wykluczeniem ze spo-
łeczności. 

Rodowianie dzielą się na dwie grupy, które posiadają odmienny status 
społeczny. Większość z nich zajmuje niższe miejsce w hierarchii. Wąska 
i uprzywilejowana grupa, która ma prawo podejmować decyzje w imieniu 
całej wspólnoty, należy do elitarnego stowarzyszenia ogrodowego, któ-
re nazywane jest pe-zet-de. Najwyższą władzę w społeczności ma wiec 
zwany walnym zebraniem. Mogą w nim uczestniczyć jedynie członko-
wie pe-zet-de. Każda wioska posiada także własną radę starszych, zwaną 
zarządem, na czele której stoi naczelnik, tytułowany prezesem, należący 
jednocześnie do stowarzyszenia pe-zet-de. Zarząd jest odpowiedzialny 
za zbieranie danin i rozwiązywanie sporów między członkami społecz-
ności. Najczęściej takie spory kończą się ugodą, którą zwaśnione strony 
akceptują, zobowiązując się przestrzegać jej postanowień. 
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Więzi rodzinne odgrywają zasadniczą rolę w sposobie przedstawiania 
i organizowania życia całej społeczności. Krajowcy rozróżniają dwie ka-
tegorie członków rodziny: krewnych i powinowatych. Krewnych wyzna-
czają według związków krwi. Pokrewieństwo powstaje na skutek poczęcia 
i urodzenia dziecka i ma charakter trwały. Drugi rodzaj więzi rodzin-
nych powstaje przez powinowactwo – w tym wypadku członkiem rodzi-
ny zostaje się z mocy prawa. Taki związek zwany małżeństwem może 
zostać rozwiązany. Rodzina składająca się z rodziców i dzieci uważana jest 
za największą wartość. Aby podkreślić naturalny charakter tych więzi, 
a także dumę ze swoich dzieci, dorośli Rodowianie zwykli chwalić się 
swoimi potomkami, mówiąc: „moja krew”. Każde dziecko traktują jako 
unikatową jednostkę, autonomiczną osobę obdarzoną materiałem gene-
tycznym wziętym w całości od obojga rodziców. Rodowianie mają mało 
dzieci; jak ustaliłem później, nierzadko zdarzają się bezdzietne pary, zdaje 
się, że normalnie mają po jednym lub po dwoje dzieci, a wyjątkowo tylko 
można znaleźć więcej niż troje. Tubylcy kochają bardzo swe dzieci, okazują 
im dużo serdeczności, cieszą się nawzajem ich przywiązaniem. Często jed-
nakże uczucia te są maskowane objawami nerwowości i zmiennością. Toteż 
widok matki z dzieckiem jest radosny i pełen wdzięku. 

Krajowcy żyją w bardzo bliskich stosunkach ze zwierzętami domo-
wymi i niekiedy traktują je jak własne dzieci. Nadają im imiona, cza-
sem biorą one udział w posiłkach, są przedmiotem takiej samej czułości i za-
interesowania – iskania, zabawy, rozmów i pieszczot – jak istoty ludzkie. 
Rodowianie trzymają liczne zwierzęta domowe: psy, koty, króliki, świn-
ki morskie, chomiki, ptaki, żółwie, rybki, myszy i szczury. Chowa się je 
dla przyjemności i nie zjada.
  

Praca zarobkowa a praca na działce. Poczucie niedostatku. Altany, narzędzia, uprawy.

Pierwszym wrażeniem, jakie musi odnieść przybysz w zetknięciu z tym 
ludem, jest jego pracowitość i zaradność. Rodowianie poświęcają pracy za-
sadniczą część swojego życia. Ich podstawowym zajęciem jest produkcja 
narzędzi i ozdób. Wytworzyli dość szeroką specjalizację w tych dziedzi-
nach. Rodowianie odróżniają pracę, zwaną zawodową od pracy na działce. 
Pierwsza podejmowana jest w celu zdobycia metalowych krążków zwa-
nych złotówkami, będących podstawowym środkiem wymiany, druga – dla 
przyjemności, ta często nazywana jest przez nich hobby. W pracy zawo-
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dowej Rodowianie spędzają średnio osiem godzin dziennie i większość 
z nich traktuje ją jako zajęcie, które trzeba skończyć najszybciej, jak się da. 
W naturze idealnym modelem do naśladowania są dla nich mrówki, dlatego 
gdy krajowcy chcą kogoś pochwalić mówią, że jest „pracowity jak mrówka”. 
Ponad połowa społeczności Rod, z uwagi na wiek i schorzenia zdrowotne, 
wyłączona jest z pracy zawodowej. Nie przeszkadza im to jednak realizować 
swojego hobby. Osoby te zwane są emerytami lub rencistami.

Społeczność Rodowian charakteryzuje się silnym indywidualizmem 
zorientowanym na posiadanie. Jednostki realizujące swoje własne interesy 
mają pierwszeństwo nad zbiorowością. Każdego dnia krajowcy przepełnie-
ni są troskami ekonomicznymi, bowiem ich status społeczny zależy od aku-
mulacji przedmiotów, których żaden z nich nie potrafiłby wytworzyć sam. 
W związku z tym często przejawiają chęć posiadania więcej niż jednego 
egzemplarza poszczególnych przedmiotów i mocno się do nich przywiązu-
ją. Skutkuje to życiem w poczuciu ciągłego niedostatku materialnego. Ich 
ulubionym zajęciem jest wymiana towarów, w której używają wspomnia-
nych złotówek. Wymiana odbywa się według reguł określających dokładnie 
jej czas i miejsce. Są dni, w których transakcje są zakazane. Powszechne 
jest wśród nich przekonanie, że prawie wszystko może być towarem. In-
nymi słowy, wszystko nadaje się do wymiany i ma swoją cenę, którą da się 
wyznaczyć. Główną zasadą realizowanej wymiany jest ekwiwalentność, 
czyli otrzymanie równoważnej wartości. Są jednak rzeczy, które zostały 
wyłączone z procesu utowarowienia. Kulturowe restrykcje zakazują dalszej 
wymiany na przykład podarunków otrzymywanych z różnych okazji od 
bliskich osób. W takim wypadku podarunek, który wcześniej był towarem, 
zmienia swój status i nie powinien trafić z powrotem na rynek transakcji. 
Podobnie rzecz się ma z wymianą nasion i sadzonek opartą na wzajem-
ności, która odbywa się między rodzinami zajmującymi sąsiednie działki. 
W tym wypadku jednak dary przekazuje się, aby obdarowany wytworzył 
w sobie poczucie zobowiązania do odwdzięczenia się obdarowującemu. 
W ten sposób tworzy się łańcuch niekończących się zobowiązań i darów 
roślinnych, który wzmacnia poczucie wspólnoty w obrębie wioski. Jedno-
cześnie krajowcy mają bardzo rozwinięty zmysł własności i wykazują duże 
zaangażowanie w kwestii rozwoju swojego wyposażenia technologicznego. 
Ich zaopatrzenie materialne odznacza się różnorodnością narzędzi i dosko-
nałością ich wykonania. W obrębie wioski poczucie własności prywatnej 
przejawia się w grodzeniu działek i pilnym strzeżeniu ich granic. Wystar-
czy tylko, że gałęzie drzewa lub choćby dym z palonych liści wedrą się na 
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teren sąsiedniej działki, a już awantura między graniczącymi rodami wisi 
w powietrzu. 

Rodowianie odczuwają silny związek z ziemią, którą użytkują. Podsta-
wą prowadzonej przez nich gospodarki agrarnej, organizującą jednocze-
śnie strukturę społeczną, jest zasada, że jeden ród użytkuje jedną działkę. 
W swoich wioskach, na oznaczenie których używają także terminu ogrody 
działkowe, spędzają zaledwie kilka miesięcy w roku, w porze ciepłej. Nie 
wolno im w nich zamieszkiwać na stałe. Na noc wędrują więc do swoich 
chat znajdujących się w większych osadach, w których czują się bezpieczniej. 

Wioski Rodowian z reguły zakładane są na planie wielokąta, poprze-
cinanego wzdłuż i wszerz alejkami. Po obu stronach wąskich uliczek zlo-
kalizowane są niewielkie poletka, które zgodnie z prawem, nie mogą prze-
kraczać powierzchni pięciu arów. Wioski nie mają ściśle wyznaczonego 
centrum, jednego miejsca, w którym mogłaby zebrać się cała społeczność. 
Przybyszowi z zewnątrz trudno jest odróżnić jedną alejkę od drugiej i ła-
two się zgubić. Dla ułatwienia orientacji, duże wioski dzielą się na sektory, 
oznaczone pionowymi kreskami, np. I, II, III. Większość działek wygląda 
podobnie. Domostwa, zwane altanami, budowane są z rozmaitych ma-
teriałów, zazwyczaj z tego, co krajowcy mają akurat pod ręką i, zgodnie 
z regulaminem, nie mogą mieć więcej niż 35 m kw. powierzchni. Dodat-
kowo niektórzy stawiają namioty przeznaczone do hodowli warzyw wy-
magających cieplarnianych warunków. Działki tworzą uporządkowane ręką 
ludzką środowisko, porosłe drzewami owocowymi, krzewami jagodowy-
mi, krzewinkami, bylinami, kwiatami i roślinami zielnymi. Wydzielona 
część działki przeznaczona jest na uprawy warzyw liściowych, kapustnych, 
strączkowych, korzeniowych i owocowych. Rodowianie ściśle przestrzegają 
tabu zabraniającego im uprawy maków (z nieznanych powodów uważają, 
że lepiej nie trzymać ich w wazonie). Zestawienie rodzajów pożywienia, 
które pozyskują, jest bardzo bogate. Lista zachwyca różnorodnością, jednak 
dostępna liczba każdego ze składników jest niewielka i nie wystarcza na 
zapewnienie pożywienia na cały rok. Rodowianie do perfekcji opanowali 
metody magazynowania wyprodukowanej w swoich ogródkach żywności. 
Do przechowywania przetworów służą im specjalne, szczelnie zamykane 
pojemniki. Ziemię uprawiają nawożąc ją systematycznie, pamiętając o tym, 
aby w następnym roku również obrodziła. Raz zasiedloną działkę uprawiają 
przez kilkadziesiąt lat. W pracy na działce korzystają z prostych narzędzi, 
takich jak: szpadel, łopata, widły służące do spulchniania gleby, motyka do 
rozluźniania i przewietrzania gleby, grabie do wyrównywania powierzchni, 
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a także małe łopatki i haczki. W obrębie wiosek obowiązuje zakaz trzyma-
nia zwierząt hodowlanych, z wyjątkiem gołębi, kur i królików. Hodowla 
pszczół może być prowadzona, ale pod warunkiem, że będzie miała cha-
rakter kolektywny. 

Rys. 1. Wioska grupy im. T. Kościuszki

Zajęcia związane z pozyskiwaniem żywności, Rodowianie przeplatają 
okresami odpoczynku, podczas którego najchętniej odwiedzają sąsiadów 
i opiekają mięso, używając do tego celu specjalnego paleniska zwanego 
grillem. Dla kogoś z zewnątrz może wyglądać to jak próżnowanie. W go-
dzinach największego upału obóz pogrążony jest w ciszy; mieszkańcy milczą 
lub drzemią, korzystając z nikłego cienia schronisk. Przez resztę dnia zajęci są 
towarzyską rozmową, prawie zawsze wesołą i pełną śmiechu. Pracę przerywają 
często odwiedziny lub rozmowy; kiedy dwa psy lub ptaki łączą się w akcie płcio-
wym, wszyscy zatrzymują się i patrzą zafascynowani, potem wracają do pracy, 
wymieniając uwagi na temat tego ważnego zdarzenia. Na przesiadywaniu na 
działce sąsiadów i wesołych rozmowach potrafią spędzić nawet kilka godzin 
dziennie.

Wędrówka Słońca po niebie. Kalendarz księżycowy. Magia agrarna i sympatyczna. 
Myślenie magiczne. Tabu. Rodo.

Innym ulubionym zajęciem członków ludu Rod jest obserwacja Słońca. 
Krajowcy mają świadomość, że pomyślność zbiorów, a nade wszystko ich 
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egzystencja, zależą od udanej wędrówki Słońca po niebie. Dzięki wielolet-
nim obserwacjom nabyli umiejętność bardzo dokładnego określania czasu 
rozpoczęcia i zakończenia jego wędrówki. Gdy górny punkt tarczy słonecz-
nej przekracza linię horyzontu mówią, że Słońce „wzeszło” i rozpoczął się 
dzień. Gdy Słońce osiąga najwyższy punkt na niebie mówią, że „góruje”, 
a moment, w którym górna część tarczy słonecznej przekroczy linię hory-
zontu nazywają „zachodem”. Obieg Słońca na niebie wyznacza naturalny 
rytm życia i pracy. Słońce uznawane jest za przyjazną siłę twórczą, sprzyja-
jącą rozwojowi roślin. Tak więc każdego dnia z niecierpliwością wyczekują 
ukazania się Słońca i z radością przyjmują jego codzienną wędrówkę. Nie 
mniej ważne miejsce w kosmogonii Rodowian zajmuje Księżyc. Od jego 
aktualnej fazy uzależniają oni terminy siewu i zbiorów. Istotą stosowanego 
kalendarza księżycowego jest przekonanie o zależności wzrostu roślin od 
oddziaływania sił kosmosu. W związku z tym Rodowianie bardzo uważnie 
obserwują niebo także nocą. Według nich ciała niebieskie emitują impulsy 
kosmiczne, które oddziałują na wegetację roślin. Wpływ ich rytmów na ro-
śliny może być pozytywny bądź negatywny. Kalendarz księżycowy określa 
dokładnie kiedy występują korzystne warunki kosmiczne do siewu i zbio-
ru. W rytmie miesięcznym decydujące znaczenie przypisuje się głównym 
fazom: nowiu i pełni. Istotne jest to, czy Księżyca akurat przybywa czy 
ubywa. Generalnie najodpowiedniejszy czas do siania i sadzenia roślin wy-
stępuje, gdy Księżyca przybywa – wizualnie na niebie grubieje, dopełnia się, 
przybiera kształt litery „D”, coraz bardziej się zaokrągla. Krajowcy uważają, 
że w tym czasie rośliny rosną szczególnie szybko, a nasiona lepiej kiełku-
ją. Natomiast gdy Księżyc wizualnie cienieje, przybiera kształt litery „C”, 
a jego wgłębienie z dnia na dzień się zwiększa, korzystne jest przesadzanie 
roślin wieloletnich, cebul, zbieranie roślin owocujących pod ziemią, bulw 
i korzeni ziół. Równie ważny jest rytm tygodniowy wyznaczany przez po-
szczególne kwadry Księżyca, kwadry liścia, owocu, korzenia, uprawy.

W stosowanym na co dzień kalendarzu wyznaczyli specjalne terminy, 
których starają się przestrzegać przystępując do prac w ogrodzie. Z pierw-
szym siewem roślin wstrzymują się do czasu zakończenia przypadające-
go w piątym miesiącu roku święta trzech mitycznych bohaterów zwanych 
trzema ogrodnikami lub zimnymi ogrodnikami. Najstarsi z ludu Rod zwy-
kli mawiać, że „Pankracy, Serwacy i Bonifacy to źli na ogrody chłopacy”. 
Po zimnych ogrodnikach następuje święto pod nazwą zimna Zośka. Dopiero 
po jego zakończeniu można rozpocząć siew.
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Rys. 2. Wędrówka Słońca po niebie

Choć Rodowianie uważają, że magia jest nauką z gruntu fałszywą 
i odrzucają ją (przynajmniej deklaratywnie), to nie widzą niczego złego w 
praktykowaniu zabiegów o charakterze magicznym w życiu codziennym. 
Robią to w celu zapewnienia dobrobytu i pomyślności, bądź też uniknięcia 
choroby, niepowodzenia i nieszczęścia. Ich myślenie magiczne opiera się na 
przekonaniu o istnieniu głównego prawa rządzącego kolejnością wydarzeń, 
a także o istnieniu niematerialnego pecha. Uważają, że za pomocą magii 
można wpływać na losy innych, a nawet zmieniać naturalny rytm przyrody. 
Oto kilka najczęściej spotykanych praktyk magicznych. 

Aby mieć dużo złotówek w nadchodzącym roku, przechowują łuski ryby 
jednego gatunku, które pozyskują podczas przygotowań do najważniejszej 
wieczerzy w roku. Dobrą wróżbą jest znalezienie złotówki leżącej na ziemi 
– taką monetę należy podnieść, chuchnąć na nią i schować do kieszeni. In-
nym zwiastunem szczęścia jest wdepnięcie w zwierzęce odchody lub ubru-
dzenie odchodami przez przelatującego ptaka. Szczęścia spodziewają się 
także wtedy, gdy uda im się znaleźć w trawie czterolistną koniczynę – roślinę 
należy zjeść lub schować do buta. Jeśli na niebie zobaczą spadającą gwiaz-
dę, wypowiadają życzenie w nadziei, że się spełni. Natomiast zawieszona 
nad wejściem do domu podkowa najpewniej przyniesie pomyślność jego 
mieszkańcom (w żadnym wypadku nie wolno jej wyrzucać!). Gdy spotkają 
człowieka, który zajmuje się czyszczeniem kominów, wnet chwytają za gu-
zik, wierząc że przyniesie im to szczęście i trzymają go dopóty, dopóki nie 
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spełnią kilku warunków. Gdy napotkają ziomka z rudymi włosami, proszą 
kogoś o przyklepanie na szczęście. Uważają, że ceremonie ślubne należy or-
ganizować w miesiącach, które w nazwie mają literę „R”, co jest gwarantem 
szczęśliwego i długiego pożycia. 

Niektóre zasady postępowania podyktowane są rozsądną przezornością, 
jednak wiele z nich wynika z przesądnego strachu. Wynika stąd wiele naka-
zów i zakazów, dotyczących życia rodzinnego i codziennych zajęć. Nie wol-
no witać i żegnać się z kimś przez próg, aby nie pokłócić się z tą osobą i nie 
wnieść złych mocy do chaty. Wielkiego pecha może spodziewać się osoba, 
która nieopatrznie przejdzie pod rozstawioną lub opartą o ścianę drabiną. 
Pod żadnym pozorem nie powinno się stawiać też butów na stole, bo ktoś 
z domowników umrze, albo nadejdzie głód i bieda. Stłuczenie lustra ozna-
cza siedem lat nieszczęścia. Stawianie torebki na ziemi może skutkować 
brakiem złotówek. Zawracanie z drogi uznawane jest za zły znak, który 
może zwiastować wypadek – jeżeli jednak nie ma innego wyjścia i trzeba 
wrócić do domu, to najpierw należy usiąść i policzyć do dziesięciu. Pecha 
może przynieść także otwieranie parasola w chacie. Rodowianie uważają, 
że nie wolno kusić losu. Za najbardziej pechowy dzień uważają trzynastego 
w piątek. Młode, niezamężne dziewczyny nie powinny siadać przy rogu 
stołu, bo nigdy nie wyjdą za mąż. 

Niektóre przesądy wiążą się ze zwierzętami. I tak krajowcy są przekona-
ni o istnieniu jakiegoś tajemnego związku między pająkami a pogodą, wie-
rzą, że zabicie pająka wywoła deszcz. Twierdzą, że szczenię, które ma czar-
ne podniebienie, gdy podrośnie będzie groźnym psem, a trzymanie w domu 
małej figurki słonia z trąbą podniesioną w górę, przynosi szczęście jego 
właścicielowi. Bardzo upowszechnione jest przekonanie o tym, że czarny 
kot przebiegający drogę przynosi pecha. Osoba, która usłyszy kukanie ptaka 
nazywanego kukułką i leży w tym momencie w łóżku, może spodziewać 
się choroby; natomiast gdy patrzy w ziemię, to najpewniej czeka ją śmierć 
w ciągu roku. Podobnie jaskółka – jeżeli wleci przez komin zwiastuje śmierć, 
przez okno – choroby. Spotkanie ptaka zwanego bocianem, zapowiada na-
rodziny dziecka. Jeśli bezpański pies odprowadzi kogoś do domu, człowiek 
ten może spodziewać się szczęścia.

Rodowianie wierzą także we wróżby i starają się rozpoznawać znaki 
przepowiadające nadchodzące wydarzenia. Rozsypana sól zwiastuje kłótnię 
w rodzinie. Podobnie skrzyżowanie noży. Jeżeli widelec spadnie na podło-
gę, należy spodziewać się niezapowiedzianej wizyty gościa, prawdopodob-
nie głodnego. Uważają, że osoba, która wstanie z łóżka lewą nogą, przez 
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cały dzień będzie miała zły humor i nic nie będzie się jej udawać. Jeśli 
kogoś pieką uszy to znak, że inni członkowie społeczności w tym momen-
cie go obmawiają. Gdy dziecko ukończy pierwszy rok życia, stawiają przed 
nim książkę, różaniec i złotówki – od tego, co wybierze, zależeć będzie kim 
zostanie, gdy dorośnie. Jeżeli krajowiec, który wybiera się na połów ryb, 
złapie dziewicę za kolano, może liczyć na obfite łowy. 

Wiele zakazów, a także środków ostrożności dotyczy kobiet, które spo-
dziewają się dziecka. Od przestrzegania nakazów zależy, czy dziecko i mat-
ka będą zdrowe. I tak, kobieta brzemienna nie powinna zaglądać do studni, 
spoglądać przez dziurkę od klucza, zakładać nogi na nogę, zawiązywać ani 
rozwiązywać supełków, wieszać firanek. Lepiej, aby nie opiekowała się roz-
mnażającymi się zwierzętami i nie zaglądała do ich legowisk. 

Złowróżbny znak nie oznacza jeszcze pewnych kłopotów. Rodowia-
nie opanowali bowiem metody odpędzania pecha od siebie. Do najczęściej 
stosowanych praktyk należy trzykrotne spluwanie przez lewe ramię. Aby 
zapobiec temu, co nie powinno się wydarzyć, krajowcy uderzają w kawałek 
naturalnego drewna, którą to praktykę nazywają odpukaniem w niemalowa-
ne. Innym skutecznym sposobem zapewnienia powodzenia, na przykład 
na polowaniu, jest trzymanie za kogoś kciuków. Krzyżowanie palców na-
tomiast ma odganiać złe duchy. Palce krzyżują także, gdy kłamią, aby nie 
zostać przyłapanym na łgarstwie. Rodowianki zwykły używać czerwonych 
wstążeczek, które mają odganiać złe moce i zabezpieczać przed urokiem. 
Wstążeczki bądź nitki zakładają na nadgarstek lub wieszają przy dziecię-
cych łóżeczkach i wózkach.

Pośród wielu pilnie przestrzeganych przez krajowców tabu, jedno wy-
daje się szczególnie interesujące. Jest nim tajemnicze Rodo. W myśl jego 
zasad, Rodowianie bardzo niechętnie zdradzają innym swoje imię, datę 
i miejsce urodzenia, a także nazwę wioski, z której pochodzą. Wydaje się, że 
wiąże się to z wiarą w istnienie jakichś niematerialnych własności, stano-
wiących część ich istoty, których odsłonięcie przed obcą osobą może skoń-
czyć się utratą części mocy, bądź narazić krajowca na niebezpieczeństwo. 
Te nadprzyrodzone własności, których nikt nigdy nie widział, nazywają 
danymi osobowymi.

Mit o pochodzeniu upraw. Boska ingerencja wielkiego ptaka. Obrzędy agrarne.

Rodowianie wierzą, że na początku świata ich przodkowie żyli na drze-
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wach, podobnie jak małpy. Nie znali wtedy ani ognia, nie mieli działek ani 
narzędzi do uprawy ziemi. Żywili się owocami rosnącymi na drzewach. 
Mit o pochodzeniu upraw opowiada o tym, w jaki sposób pierwsi krajowcy 
wynaleźli kulturę. Oto jedna z wersji, którą opowiadają:

Pewnego dnia dorodny i dojrzały owoc spadł z wysokiego drzewa na ziemię. 
Najodważniejszy z plemienia Rodowian, o imieniu Homo, zszedł na dół, by 
go podnieść. Pomylił jednak owoc z kamieniem. Kamień był na tyle ciężki, że 
Homo nie mógł już wspiąć się z powrotem na drzewo i musiał pozostać na zie-
mi. Homo stanął po raz pierwszy na dwóch nogach i wyprostował się. Kamień, 
który znalazł, przywiązał do drzewca ze złamanej gałęzi. W ten sposób wy-
nalazł pierwsze narzędzie, dzięki któremu mógł teraz zabijać dzikie zwierzęta 
w lesie. Jednak polowania były niebezpieczne i nie zawsze kończyły się sukce-
sem. Z tego powodu Homo i jego ród, który ściągnął na ziemię, często cierpieli 
głód i musieli przenosić się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu zwierzyny. 
Podczas jednego polowania dzika świnia zaplątała się w krzaki. Homo nie zabił 
jej, lecz zabrał ze sobą, udomowił, karmił i nadał jej imię. Świnia odwdzięczyła 
się swojemu panu przynosząc z lasu bulwy, które wykopała z ziemi. W ten 
sposób Homo zaczął pierwsze uprawy i jego rodzina nie była już więcej głodna. 

Krajowcy uważają, że podglądając zwierzęta nauczyli się odróżniać rośliny 
jadalne od trujących. Dzięki temu mogli porzucić pełne trudów życie ko-
czowników i zająć się uprawą ziemi. Rodowianie utrzymują, że terytorium 
w dorzeczu dwóch dużych rzek, na którym zamieszkali ich przodkowie, 
zostało im wskazane przez świętego ptaka. Legenda głosi, że w czasach 
początków, z powodu braku odpowiedniej ilości pożywienia...

Rodowianie pod przewodnictwem trzech braci opuścili pierwotne terytoria na 
wschodzie i ruszyli na zachód. Wędrówka była długa i niebezpieczna, prowa-
dziła bowiem przez gęste i niedostępne bory, którymi pokryta była wówczas 
Ziemia. W końcu, po wielu tygodniach wędrówki, dotarli na bezkresne i żyzne 
równiny. Tu jeden z braci postanowił pozostać ze swoją rodziną. Pozostali dwaj 
bracia poszli dalej. Po kolejnych tygodniach dotarli oni do wielkiej góry, u stóp 
której rozbili obóz. Starszy z braci, ten który lubił ciepło słoneczne, postano-
wił pozostać w tym miejscu. Młodszy brat poszedł dalej. Gdy wraz ze swoim 
plemieniem dotarł w dorzecze dwóch rzek płynących na północ i wpadających 
do jednego morza, zarządził postój i przygotowanie posiłku. Miejsce, w któ-
rym obozowali, okazało się bogate w zwierzynę, ziemie były bardzo urodzajne, 
a rzeki bogate w ryby. Rodowianie czekali jednak na znak z nieba, potwierdza-
jący, że to właśnie tu powinni pozostać. Nagle z góry dało słyszeć się głośny 
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okrzyk. Gdy podnieśli głowy zobaczyli wielkiego białego ptaka nazywanego 
orłem, lądującego w gnieździe na ogromnym dębie.

W tym miejscu Rodowianie zbudowali pierwszą wioskę, która stała się 
centrum ich terytorium.

Lud Rod posiada swoje symbole, z których najważniejszym jest godło, 
z dumą umieszczane na sztandarach. Zgodnie z postanowieniem walnego 
zebrania stowarzyszenia ogrodowego pe-zet-de, godło stanowi żółty kwiat 
słonecznika na zielonym tle, w który wpisane są znaki „P Z D” oraz skrzy-
żowane narzędzia: szpadel i motyka. Kolor żółty symbolizuje życiodajne 
słońce, ciepło i energię, a kolor zielony – roślinność, przyrodę i życie.

Podczas walnego zebrania, a także przy innych okazjach i uroczysto-
ściach, Rodowianie intonują pieśń pod nazwą Zielona Rzeczpospolita, która 
jest ich hymnem. Jej słowa brzmią następująco:

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
nasza Zielona Rzeczpospolita,
dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
sztandar jej dumnie powiewa.
W swoich szeregach ma ludzi ze stali,
wierni jej wszyscy są wielcy i mali,
składa jej każdy daninę ze swej pracy,
wszyscy poddani dla niej jednacy.
Hołdem działkowców swoich okryta,
wiwat Zielona Rzeczpospolita!

Najważniejszym świętem ludu Rod jest dzień działkowca. To święto agrarne 
obchodzone w połowie lata (termin jest ruchomy), miało dawniej charakter 
przede wszystkim dziękczynny za udane zbiory. Urządzając ceremonię Ro-
dowianie mieli przed oczami praktyczny cel zapewnienia płodności ziemi 
w kolejnym roku. Nawet jeśli obecnie są to zewnętrzne powłoki pozbawio-
ne pierwotnego znaczenia, to możemy być pewni, że niegdyś były zjawiska-
mi pełnymi treści. Święto jest dziś okazją do potwierdzenia przynależności 
do wspólnoty. Ceremonia rozpoczyna się w środku dnia, po tym jak Słoń-
ce osiąga najwyższy punkt na niebie. Na wyznaczone miejsce przybywają 
Rodowianie wraz z całymi rodzinami ze wszystkich okolicznych wiosek. 
Przynoszą ze sobą napoje i jedzenie. Po uroczystym przemówieniu prezesa, 
należącego do stowarzyszenia pe-zet-de, rozpalane jest ognisko i rozpo-
czyna się uczta. Tańce przy muzyce i biesiada trwają do późnego wieczora.
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Etnograf w ogrodzie

zwykle etnografowie nie marnują atramentu na opisy nieistniejących zachowań

Mary Douglas 



I

Co robi etnograf na działce? 
Z punktu widzenia naszej wiedzy i doświadczenia, nasuwają się czte-

ry racjonalne odpowiedzi: 1) formuje grządki, wyrywa chwasty, podlewa 
pomidory itp. (odpowiedź najmniej racjonalna); 2) przyjechał odwiedzić 
dziadków – całkiem prawdopodobne w pełni lata, w okresie zbiorów; 
3) uprawia swoją dyscyplinę, czyli prowadzi badania terenowe i, używa-
jąc słów Clifforda Geertza, „trapi wrażliwych ludzi tępymi pytaniami”  
[Geertz 2005: 57]; 4) tępymi pytaniami trapi swoich dziadków – wiosną 
lub jesienią. 

Niestety autor niniejszej publikacji nie ma nikogo w rodzinie, kogo 
mógłby odwiedzić na działce, ale w tej chwili ma już grono znajomych 
działkowców. Działka, z murowaną altaną i szklarnią, w centrum Szczeci-
na (tuż przy zajezdni tramwajowej Pogodno), którą śp. dziadek Kazimierz 
uprawiał przez blisko 50 lat, została sprzedana po jego śmierci. Ale wspo-
mnienia wypraw środkami komunikacji miejskiej na drugi koniec miasta 
(w pełni lata, w okresie zbiorów) pozostały. W dzieciństwie była też własna 
działka w otoczeniu pięknej Puszczy Bukowej, jednak rodzinna przygoda 
z ogrodnictwem szybko się zakończyła. Dziś nikt nie potrafi powiedzieć 
dlaczego. Po wielu latach, w 2018 roku, udało się autorowi powrócić na 
działki w związku z podjętymi badaniami poświęconymi uprawie roślin 
leczniczych i stosowania leków domowych. Wkroczenie w teren, wejście 
na działki, tym razem już w rejonie Słupska i Ustki, umożliwił zakład pra-
cy – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dotację na realizację zadania. 
Klucze do ogrodu, literalnie i w przenośni, przekazały władze Okręgowego 
Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Słupsku. Wszystkim wymie-
nionym należy się słowo „dziękuję”. W rezultacie realizacji zadania pod 
nazwą „Program badawczo-dokumentacyjny: Uprawa roślin zielarskich 
i ich zastosowanie lecznicze na Pomorzu Środkowym”, działka i działkow-
cy wkroczyli do muzeum. W lipcu 2019 roku, w Muzeum Kultury Ludo-
wej Pomorza w Swołowie, została otwarta wystawa na wolnym powietrzu, 
w formie ogródka działkowego, zatytułowana „Rezerwat”.

A więc sytuacja, w której etnograf rzeczywiście prowadzi badania 
na działkach, nie jest całkowicie nieprawdopodobna. W końcu podstawowa 
część uprawianej przez niego dyscypliny dotyczy zwykłych ludzi, zazwyczaj 
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mało znanych, niejednokrotnie pozostających na peryferiach. Jednakże jak 
dotąd etnografowie rzadko i raczej niechętnie zapuszczali się w „zielone 
piekło” miejskich ogródków działkowych. Antropologię co zrozumiałe, 
i dla samej dyscypliny niejako tradycyjne, od początku pociągało „fan-
tazjowanie o wyspach kanibali”, poszukiwanie odmienności, docieranie 
do inności, zajmowanie się obcymi i odległymi społecznościami, których 
atrakcyjna różnica kulturowa sama rzucała się w oczy. To właśnie egzotyka 
dała impuls do dynamicznego rozwoju dyscypliny praktykowanej w para-
dygmacie badawczym, polegającym na „rozbiciu namiotu w wiosce”, czyli 
długotrwałym przebywaniu, intensywnych i głębokich kontaktach z tubyl-
cami. Badania terenowe traktowano jako inicjację antropologiczną, podczas 
której etnograf pokonywał pierwotny dystans pomiędzy nim a badanymi. 
Trudno się dziwić, że z takim empirycznym bagażem, oklejonym nalepka-
mi z odległych zakątków świata, Rodzinne Ogrody Działkowe nie budzą 
w etnografach wielkiej ciekawości poznawczej, która byłaby imperatywem 
do wejścia w teren. Działki nie wydają się interesujące i nie rokują spotkania 
Innego. Działkowcy to przecież my sami, nasi rodzice, dziadkowie, rodzeń-
stwo, sąsiedzi, koleżanki i koledzy z pracy. Działkowcy są powszedni, a na-
wet wydają się być raczej nudni.  Nie robią nic nadzwyczajnego, wykonują 
te same, zwykłe, działkowe czynności związane z pielęgnacją i uprawą ro-
ślin: kopią, sieją, sadzą, pielą, odpoczywają, podlewają, nawożą, odpoczy-
wają, palą, podcinają, wyrywają, leżą na wersalce, grillują, piją kawę przy 
stoliku, kręcą się wokół siebie, opalają się, odpoczywają itd. Do podjęcia 
tematu działkowego niemrawo zachęca także działkowa literatura antro-
pologiczna, której jest po prostu mało. Niewielka liczba badań empirycz-
nych nie pozwoliła, jak dotąd, wytworzyć szerokiej teoretycznej refleksji 
na temat tego miejskiego zjawiska. Jednakże we współczesnej antropolo-
gii poszukiwana inność przestała być domeną jedynie ludów egzotycznych,  
na co zwracają uwagę Marian Kempny i Ewa Nowicka:

Równocześnie przedmiotem badań antropologicznych staje się w coraz więk-
szym stopniu to, co dzieje się „w domu”, w zachodnich społeczeństwach, które 
przeobrażają się pod wpływem zjawisk, takich jak wielokulturowość, transna-
rodowe, globalne przepływy, nowe diaspory, słowem zjawisk związanych z glo-
balizacją w wymiarze kulturowym (…) zmiany we współczesnym świecie spo-
wodowały, że badany „teren” nie musi się znajdować na antypodach, można go 
znaleźć za ścianą własnego domu, na sąsiedniej ulicy, jest wytwarzany również 
niejako doraźnie w podróży. [Kempny, Nowicka 2002: 11]
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Zmiana koncepcji relacji między różnicą kulturową a przestrzenią, pozwo-
liła odkryć, że „inny nie musi być egzotyczny lub zbyt odległy, aby być in-
nym” [Gupta, Ferguson 2013: 275]. W takiej perspektywie ogródki dział-
kowe we własnym mieście mogą stać się dla etnografa nieodległą egzotyką, 
„tropikami pod nosem” (szczególnie, gdy lato jest równie upalne, jak to 
w roku 2018 na Pomorzu), a nawet miejscem spotkań ze swoim upragnio-
nym Innym, wraz z wynikającymi z tego faktu poważnymi problemami me-
todologicznymi, o czym piszę w dalszej części.

Projektując badania terenowe na działkach antropolog staje przed pod-
stawowym zagadnieniem, jakim jest określenie procedur postępowania 
badawczego. Zanim wyruszy w teren, musi dokonać definicyjnych roz-
strzygnięć co do przedmiotu badań, czyli odpowiedzieć na pytanie, kogo  
i co chce badać, a następnie wybrać odpowiednie metody badawcze, które 
będą spełniać kryterium naukowości. To wszystko pozwoli mu przygotować 
studia terenowe zgodne z „antropologicznym sposobem poznania”. Odpo-
wiedź na pytanie kogo badać, wydaje się prosta – działkowców. Użytkow-
nicy działek, traktowani jako społeczność (ang. community), realizują swoje 
działania, wchodzą w interakcje i tworzą relacje w rzeczywistym świecie, 
oznaczonym granicami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. ROD to ich 
ziemia, która dla badacza stanowi teren, a on gdzieś się zaczyna i kończy. 
W takiej perspektywie badawczej pojawiają się kolejne pytania, a zwłaszcza 
jedno: czy konieczne jest odkrycie istnienia ludu Rod jako podmiotu zbio-
rowego i, w konsekwencji, wynalezienie jego kultury? Bo przecież, jak pisze 
Roy Wagner, badanie kultury wiąże się w pewien sposób z jej kreacją:

Możemy obecnie powiedzieć, że antropolog „wynajduje” kulturę, o której sądzi, 
że ją studiuje. Jego relacja staje się dla niego bardziej „rzeczywista” niż to, co 
relacjonuje, gdyż jest wynikiem angażującego doświadczenia. Takie ujęcie jest 
uprawomocnione tylko wtedy, gdy pojmujemy tworzenie jako proces, który za-
chodzi obiektywnie, odbywa się w sposób poddający się obserwacji i poznaniu, 
a nie będący czystą fantazją. Doświadczając nowej kultury, badacz odkrywa 
nowe potencjały i możliwości przeżywania życia, co może prowadzić u niego 
do głębokich przemian osobowościowych. Kultura będąca przedmiotem jego 
badań staje się dla niego „widzialna”, można jej „dać wiarę”, a więc pojmuje ją 
najpierw jako odmienną całość, inny sposób działania, a później jako sposób, 
w jaki on sam mógłby działać. Tak oto rozumie on wreszcie po raz pierwszy – 
poprzez własne porażki i zwycięstwa – to, o czym mówią antropologowie, gdy 
używają słowa „kultura”. Można powiedzieć, że badacz wcześniej nie miał kul-
tury, gdyż kultura, w której się wzrasta, nigdy nie jest „widzialna”, jest przyjmo-
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wana bezrefleksyjnie, a jej założenia wydają się oczywiste. Tylko poprzez tego 
rodzaju „wykreowanie” i tylko przez doświadczenie kontrastu z inną własna 
kultura staje się dla badacza ”widzialna”. W akcie wynajdowania innej kultury 
antropolog odkrywa swoją własną, a w gruncie rzeczy na nowo kreuje pojęcie 
kultury jako takiej. [Wagner 2005: 61-62]

Wynajdując lub powołując do życia kulturę Rod, można – niejako w „ma-
jestacie dyscypliny” – pozwolić tej miejskiej społeczności na potwierdzenie 
swojego istnienia i zaznaczenie swojej oryginalności. Przypisanie działkow-
ców do działek, będące przejawem antropologicznej naturalizacji związków 
między miejscem i grupą (przypisanie plemienia/ludu do jego terytorium 
jako związku naturalnego), które moglibyśmy nazwać pewnym „nawykiem 
etnologicznym” [za Gupta, Ferguson 2013: 273], mieściłoby się w ramach 
polityki reprezentacji. Nie może jednak służyć konstruowaniu kultury ludu 
Rod jako formy naturalnej i autentycznej. Taka strategia tekstowa była-
by jedynie atrakcyjną figurą retoryczną, mniej lub bardziej użyteczną dla  
np. praktyki muzealnej. Odmienność kulturowa, za którą podążała antropo-
logia, zawierała się implicite w pojęciach: lud, kultura, społeczność. Niemniej 
jednak, rezygnując z przywoływania idei kultury, działkowców można po-
traktować jako twórców kultury działkowej – jako konkretną grupę badaw-
czą tylko w określonym kontekście, jakim jest Rodzinny Ogród Działkowy. 
Takie podejście zaleca Ward Goodenought:

W społeczeństwach złożonych jednostka zadaje się z różnymi grupami osób 
w zależności od obszaru aktywności, w którym działa (…) Opis kulturowy 
w społeczeństwach złożonych – podobnie jak i w tych stosunkowo prostych – 
jest, zgodnie z moim doświadczeniem, znacznie ułatwiony, gdy skupimy się na 
działaniach oraz na tych jednostkach i grupach, stałych lub powstałych ad hoc, 
które uczestniczą w tych działaniach. [Goodenought 2004: 108]

Zgodnie z tym postulatem działkowców można badać jako uczestników 
kultury, którą tworzą ad hoc wspólnie z innymi działkowcami. W takim 
ujęciu to sami działkowcy powołują do życia własną kulturę, która jest sumą 
pojedynczych rozumień, jakie każda jednostka przypisuje swej grupie. 
Takie rozumienie kultury działkowej zakłada istnienie wspólnych wyobra-
żeń i przekonań. Wydaje się, że można do nich zaliczyć m.in.: etos pracy 
fizycznej, afekt do ziemi i przyrody, a także upodobanie do spędzania czasu 
wolnego na świeżym powietrzu. Użytkowników działek łączy także idea 
ucieczki z betonowej płyty, potrzeba produkcji zdrowej i naturalnej żywności, 
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przekonanie o tym, że działka wymaga uczestnictwa, systematyczności 
w działaniu, częstych odwiedzin i zaangażowania. W ich opinii działkow-
cem nie można być tylko kilka razy w miesiącu. Działkowcem jest się co-
dziennie lub co drugi dzień. Prawdziwy, czynny działkowiec, nie pozostawi 
swojej działki „na pastwę chwastów”, w osamotnieniu, odłogiem. W okresie 
od wiosny do jesieni działkowcy przebywają na swoich działkach co naj-
mniej kilka dni w tygodniu, a niektórzy praktykują nawet każdego dnia. 

W świetle 'antropologii nowego paradygmatu' etnografowi wystarczy 
założenie, że poznaje i bada innych ludzi, a tym, co ich różni, jest sposób 
przeżywania świata [Buliński, Kairski 2013: 291]. Rzeczywistością antro-
pologa są więc procesy, w tym wypadku procesy zachodzące na działkach:

Poznawana rzeczywistość procesów jest nie tylko przemijająca, lecz też płynna, 
niejasna, często o słabo zaznaczonych granicach. Jednak w owych płynnościach 
wprawny antropolog jest w stanie zauważyć prawidłowości. Doświadczając 
jedynie ich zewnętrznych przejawów, śledzi i łączy je w sensowne dla siebie 
całości. Przenosząc powyższe uwagi na poziom bardziej konkretny, uznajemy, 
że przedmiotem antropologicznego badania są zawsze usensownione przez 
antropologię i postrzegane przez niego jako całości, dokonujące się (oraz już 
dokonane), ludzkie sposoby (formy) bycia w świecie – strategie działania, prze-
żywania i reflektowania, urzeczywistniane w procesie życia jednostek i całych 
zbiorowości. [Buliński, Kairski 2013: 300-301]

Działkowcy zatem przeżywają świat poprzez swoje działki, na których spę-
dzają dużą część swojego życia. 

Badania antropologiczne mogą dotyczyć grupy ludzi lub konkretnego 
zagadnienia, do którego należy dostosować odpowiednią metodę badaw-
czą. W ramach przyjętej perspektywy, np. ekologicznej, społecznej lub po-
litycznej, antropolog może określić szczegółowy temat, któremu będzie się 
przyglądał. Współczesne problemy badawcze poświęcone miejskim ogród-
kom działkowym mogą dotyczyć m.in. organizacji społecznej działkowców, 
zmian charakteru użytkowania ogródków, relacji władzy i dominacji czy 
stosunku do przyrody. Oto kilka przykładowych tematów.

Z perspektywy antropologii ekologicznej, która autora tu najbardziej 
interesuje, ogrody działkowe można traktować jako część ekosystemu miej-
skiego, utworzonego i regulowanego przez człowieka:

Ekosystem obejmuje wszystkie organizmy żyjące na danym obszarze (bioceno-
zę) oraz ich środowisko nieożywione (biotop), sprzęgnięte niezliczonymi za-
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leżnościami ekologicznymi w jeden funkcjonalny system. Ogród działkowy to 
ekosystem o niewielkiej samodzielności, zdominowany przez populację Homo 
sapiens. W jego obrębie można wyróżnić trzy grupy organizmów: producentów 
(rośliny), konsumentów (ludzie, ptaki, owady) i reducentów (na przykład bak-
terie i grzyby rozkładające kompost). Na środowisko nieożywione także składa 
się wiele elementów: powietrze, które jest uważane przez wielu działkowców 
za zdrowsze niż w mieście; woda pełniąca podstawową rolę, często podkreślaną 
przez działkowców; podłoże, którym jest nie tylko uprawiana gleba, uformo-
wana w grządki, ale także wybrukowana, omszona alejka, altanka z gniazdem 
os czy siatka ogrodzeniowa, po której pną się nasturcje. [Kujawska 2012: 314]

W tym kontekście antropolog może skupić się na relacjach między spo-
łecznościami ludzkimi a roślinami, postawach jakie działkowcy przyjmują 
wobec świata przyrody. W świecie, w którym technika jest coraz bardziej 
niezrozumiała, przyroda ulega dewastacji, działka może stać się schro-
nieniem – może „zmniejszyć brutalność kontaktu człowieka z betonem” 
[Kujawska 2011 za: Almada 2010]. W takiej perspektywie działka to nie 
tylko rzeczywistość materialna, ale również semiotyczna. Istotne z punktu 
widzenia badacza staje się jej postrzeganie, odczuwanie, a także nazywanie 
– skojarzenia i określenia jakie tworzą pole semantyczne pojęcia działka. 
Język może dostarczyć istotnych informacji na temat relacji między czło-
wiekiem i przyrodą.

Antropolog może skupić się także na praktykach działkowych i rela-
cjach społecznych. Działkowcy tworzą grupę funkcjonującą w określo-
nej przestrzeni społecznej, obejmującej zachowania, relacje i praktyki. 
W ogrodach działkowych toczy się życie działkowe, regulowane porami 
roku. Życie to nie przebiega według jednego wzoru, stanowiącego powiela-
ny model zachowania. Użytkownicy ogrodów działkowych tworzą co praw-
da zwartą społeczność, jednak na plan pierwszy wysuwa się twórcza rola 
jednostki, przejawiająca się w organizacji i kształtowaniu działki – kawałka 
ogrodzonego środowiska – polegająca na wyznaczaniu grządek i ścieżek, 
wyborze uprawianych gatunków roślin, tworzeniu jej wystroju, budowaniu 
infrastruktury i wykorzystaniu materii. Na działkach wszystko się przyda: 
wysłużony fotel, zepsuty odkurzacz, stare drewniane okno, noga od zła-
manego krzesła, znoszone spodnie, zużyta opona, puste plastikowe butelki 
i opakowania po jogurtach. Na działkach rzeczy, które normalnie trafiłyby 
na śmietnik bo są zepsute, znoszone, zużyte, złamane, puste, zyskują drugie 
życie. Są użyteczne, a nawet okazują się być niezbędne przez kolejne lata. 
W ich biografii zawarte są ślady dawnej kultury wiejskiej, w której każdy 
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przedmiot musiał być wykorzystany do „granic swoich możliwości”. Spo-
łecznego charakteru nabierają także wytwory pracy działkowców, o czym 
pisze Monika Kujawska:

Produkty pochodzące z ogrodów miejskich są ważne dla utrzymania gospo-
darstwa domowego i posiadania zapasów żywności, ale co ważniejsze, produkty 
te są bardzo istotnym elementem w podtrzymywaniu więzi, relacji, stosun-
ków sąsiedzkich i przyjacielskich – całej sieci społecznych powiązań lokalnych 
w samym mieście, jak również tych między miastem i wsią. [Kujawska 2011: 38]

Wymiana między działkowcami, w której przedmiotem są najczęściej 
rośliny, sadzonki, nasiona, owoce i warzywa, odbywa się bezgotówkowo i 
bez słowa dziękuję – tylko osoby spoza dziękują za otrzymane produkty. 
W perspektywie społecznej, działki są w stanie ciągłej przemiany. Zmienia 
się sposób ich użytkowania i zmienia się ich struktura społeczna. Według 
danych Polskiego Związku Działkowców, zaledwie 20 proc. ogródków 
działkowych wykorzystywanych jest w celach uprawowych. Na przestrzeni 
lat działki zmieniły się w tereny rekreacyjne. Trzeba przy tym pamiętać, że 
ograniczenie grządek z warzywami na korzyść trawnika jest jedynie echem 
zmian zachodzących w społeczeństwie. Uchwycenie i zrozumienie charak-
teru i szybkości oddziaływania rozmaitych trendów i tendencji, to zadanie 
wymagające badań rozłożonych na lata.

Aspekt polityczny, skupiający się na relacjach władzy, dominacji i pod-
porządkowania, wydaje się być szczególnie interesujący i aktualny ze wzglę-
du na próby ograniczania przestrzeni ludu Rod w ramach tkanki miejskiej. 
Rodzinne Ogrody Działkowe ulegają presji ze strony szybko rozbudowu-
jących się miast, a deweloperzy chciwie spoglądają na zajmowane od dzie-
sięcioleci ziemie, bynajmniej nie ze względu na bioróżnorodność i żyzną 
glebę:

Ogrody przydomowe i działkowe w mieście są często postrzegane jako prze-
żytki, ślad dawnych zwyczajów wiejskich, i niejednokrotnie miejscowe władze 
pragną usunąć je z pejzażu miejskiego. Niemniej, ogrody tego typu posiadają 
szereg zalet, które planiści miejscy powinni docenić, szczególnie na obszarach 
szybko się urbanizujących. Stanowią one formę rolnictwa miejskiego i mogą 
zabezpieczać podstawę wyżywienia dla uboższych warstw ludności. [Kujawska 
2011: 36-37]

Miejskie ogródki działkowe zakładane na obrzeżach miast, na polach, przy 
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trasach wyjazdowych z miast, są dziś osaczane przez nowe osiedla domków 
jednorodzinnych, bliźniaków i bloków. Niesie to za sobą poważne konse-
kwencje, także społeczne. Działkowcy nagle ze swoich stają się obcymi, któ-
rzy nie pasują do okolicy. Przez otoczenie zaczynają być postrzegani jako 
intruzi i sami nie czują się już tak swobodnie, jak wcześniej. Ich obecność, 
zaznaczająca się oczekiwaniem na przystankach autobusowych, krzątaniem 
po okolicy z reklamówkami, przechodzeniem przez jezdnię poza przej-
ściem dla pieszych, denerwuje nowych osadników, którzy uważają się za 
jedynych prawowitych właścicieli tych ziem. W efekcie powstają nierówności 
i mogą pojawiać się działania o charakterze podporządkowania i dominacji. 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której władze miasta likwidują autobusową 
linię miejską numer 14, którą każdego dnia działkowcy dojeżdżają do swo-
ich ogrodów. W ten sposób, pozornie niewinną decyzją administracyjną, 
można skutecznie ograniczyć dostęp, a w konsekwencji „odebrać Rodom 
ich ziemie”. Na marginesie, zastanawiający jest fakt, że nowi osadnicy de-
klaratywnie afirmując „ekologiczny” styl życia, jednocześnie negują istnie-
nie zlokalizowanych przed ich oknami ogródków działkowych, które są de 
facto ogromną fabryką zdrowej żywności. Wolą kupować „zawsze świeże” 
warzywa na Ryneczku Lidla, a zdrowych produktów szukają na specjalnie 
oznaczonej półce w Auchan.

Wiedząc już kogo i co chcemy badać, pozostaje kwestia w antropologii 
najważniejsza – jak to zrobić? Namysł nad sposobem pozyskiwania wie-
dzy antropologicznej ściśle wiąże się ze zdefiniowaniem metody badaw-
czej. Klasyczne badania terenowe były i są podstawową cechą autodefinicji 
antropologii. Etnograficzna tradycja badawcza wypracowana w pierwszych 
dziesięcioleciach XX wieku, polegająca na wspólnym zamieszkiwaniu i in-
teraktywnych, głębokich kontaktach, świetnie sprawdziła się w badaniu tu-
bylców na drugim końcu świata. Jak zauważa jednak James Clifford:

Badania terenowe odgrywały – i stale odgrywają – główną funkcję dyscy-
plinującą (...) Egzotyczny wzorzec – wspólne zamieszkiwanie przez dłuższy 
czas poza domem, „namiot w wiosce” – zachowuje znaczący autorytet. Jednak 
w praktyce uległ on decentralizacji. Różne praktyki przestrzenne zyskały pra-
womocność, podobnie jak zmieniły się i nadal ulegają zmianie stosowne kry-
teria służące ocenie „głębokości” i „intensywności” badań. [Clifford 2004: 147]

Rozważając pracę w terenie, posługujemy się w umyśle obrazami oddalo-
nego miejsca, które jest osiągalne dzięki fizycznemu przemieszczaniu się. 
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W przypadku badań na terenie miejskich ogródków działkowych owa od-
ległość ulega znacznemu skróceniu. Podróż w teren odbywa się z miejsca 
zamieszkania badacza, lub miejsca pracy, za pomocą środków komunikacji 
miejskiej, samochodem, rowerem lub na piechotę. W działalności badaw-
czej na działkach nie istnieją zatem praktyki przemieszczania się na duże 
odległości (rolę których podkreśla wielu badaczy) i, co się z tym wiąże, 
możliwość zamieszkiwania wśród badanej społeczności. Pomimo bliskości, 
a raczej braku odległości przestrzennej, badania na działkach także mogą 
być głębokim i opartym na interakcji spotkaniem. Zatem warunkiem „tere-
nowości” badań nie jest przestrzeń, lecz spotkanie z człowiekiem:

Myślę, że wielu z nas zgodziłoby się ze stwierdzeniem, że długotrwały, po-
wtarzalny, intensywny i bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest pod-
stawą tworzenia wiedzy antropologicznej, czy jest to teren odległy czy bliski  
at home). [Błoch 2013: 212]

'Teren' nie jest już przede wszystkim kategorią przestrzenną. Jego znaczenie 
wykracza poza ramy geograficzne. Badania terenowe to spotkanie badacza 
z badanym w konkretnym czasie, kulturze, historii i sytuacji społecznej. 
Tarzycjusz Buliński i Mariusz Kairski proponują zastąpienie klasycznego 
pojęcia 'teren' pojęciem 'wiedza terenowa', określanym jako: „aspekt wiedzy 
antropologicznej, którego powstanie jest w dużym stopniu uzależnione od in-
terakcji antropologa z badaną rzeczywistością” [Buliński, Kairski 2013: 292]. 
Istotne jest nie tylko to, co się bada i jak, ale również kto bada, jakie teorie 
wpływają na badacza i jakie teksty na podstawie badań pisze. W tym uję-
ciu antropolog musi rozstrzygnąć, jak podjąć badania w sposób antropolo-
giczny, inaczej mówiąc, jakie są wymogi metody antropologicznej. Kryte-
rium rozstrzygającym o naukowości antropologicznego sposobu badania 
jest zdaniem rzeczonych antropologów „systematyczność praktykowania 
danych form interakcji oraz podawanie tego procesu systematycznej re-
fleksji” [Buliński, Kairski 2013: 305]. Nie da się jednoznacznie orzec, który 
rodzaj doświadczenia terenowego (współuczestnictwo lub wizyty krótkie, 
ale systematyczne) jest bardziej wartościowy poznawczo. W 'nowym para-
dygmacie badawczym' przestają być istotne i na plan dalszy schodzą takie 
kategorie studiów terenowych, jak egzotyka i miejsce (ang. anthropology  
at home/anthropology abroad), to, kogo się bada, zastosowane techniki ba-
dawcze (obserwacja uczestnicząca, filmowanie) czy bezpośredniość fizycz-
nej interakcji:
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Do budowania doświadczenia nie jest konieczne przebywanie twarzą w twarz 
z badanym. Ale konieczna jest namacalna obecność partnerów interakcji, 
aby mogła się dokonywać wzajemna i dynamiczna modyfikacja ich działań.  
[Buliński, Kairski 2013: 312]

Najważniejsza jest interakcja budująca doświadczenie w terenie. Wymogi 
metody antropologicznej spełniają doświadczenia, które Buliński i Kairski 
nazywają „gęstymi”. Doświadczenia takie to interakcje długotrwałe, po-
wtarzalne, z wieloma zróżnicowanymi partnerami, wielowymiarowe (an-
gażujące wszystkie zmysły) i głębokie (wymagające zaangażowania na po-
ziomie intelektualnym, emocjonalnym i cielesnym). Innymi słowy „gęstość” 
doświadczenia antropologicznego rośnie, im częściej i więcej czasu badacz 
spędza z badanymi oraz z im większą liczbą osób i im intensywniej wcho-
dzi w interakcje. Doświadczenie „gęste” wyznacza ideał efektu badawczego.

Na marginesie rozważań wróćmy jeszcze do wzmiankowanej na po-
czątku „wyspy kanibali”. Pomimo odmiennej charakterystyki przestrzen-
nej, tj. geograficznej bliskości ROD-ów, można jednak wyprowadzić pewne 
metodologiczne analogie między nimi. Oddajmy głos Wagnerowi, który 
obrazowo kreśli ów egzotyczny wzorzec badań i związane z nim problemy, 
czekające na badacza już na miejscu, w terenie:

Pomimo licznych lektur i opowieści o pracy terenowej, pomimo wielu prze-
czytanych opisów innych kultur i doświadczeń innych badaczy, antropolog 
pierwszy raz przyjeżdżający do ludzi, których zamierza badać, zwykle czuje się 
samotny i bezradny. Może coś o nich wiedzieć, może mówić ich językiem, lecz 
pozostaje faktem, że jako człowiek musi zaczynać od samego początku (…) 
Wszystkie te zapory i próby obrony, mające na celu spławienie badacza, zwykle 
nie są spowodowane wrogością [choć mogą być]; ale nie są też czymś wyjątko-
wym w kontaktach międzyludzkich. [Wagner 2005: 62]

Podobne doświadczenia mogą stać się udziałem antropologów, którzy przy-
będą na ziemię ludu Rod. Zarówno i tam, i tu, podstawowym problemem sta-
je się nawiązanie pierwszych kontaktów i dystans, który dzieli etnografa od 
badanych Innych. Dylematy pozostają te same: poczucie obcości, niepew-
ność, nieprzystawalność, niezrozumienie, wyobcowanie, uprzywilejowanie, 
problemy etyczne (kwestia własności i wykorzystanie wiedzy, wizerunku), 
kryteria obiektywności, narzucany zadawanymi pytaniami język rozmowy. 
Badania na działkach mogą stać się prawdziwą szkołą empirycznej metody 
naukowej, terenowym laboratorium antropologicznym, w którym odwie-
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dziny na rowerze i intensywne przebywanie mogą zastąpić drogie wyjazdy 
i długotrwałe pobyty oraz przeciągające się w czasie zamieszkiwanie. Jak 
zatem wkroczyć w teren? Najprościej przeprowadzić badania polegające 
na powtarzających się wizytach, które będą miały charakter „intensywnego 
przebywania”, jak ujmuje to Clifford:

Wymaga się intensywnej, „głębokiej” wzajemnej relacji, czegoś, co w sposób 
kanoniczny zapewnia praktyka przestrzenna długotrwałego, nawet jeśli tylko 
czasowego, zamieszkiwania w danej społeczności. Badania terenowe mogą 
się również wiązać z powtarzającymi się krótkimi wizytami, jak to się dzieje 
w przypadku amerykańskiej tradycji etnologii rezerwatu. [Clifford 2004: 145]

Etnograf może jednak wybrać inną strategię badań terenowych, która po-
zwoli mocniej wkroczyć w teren. Efekty postulowanego przez dyscypli-
nę wspólnego zamieszkania można osiągnąć użytkując działkę na jednym 
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Uprawiając swoją własną działkę 
badacz będzie mógł w pełni uczestniczyć w życiu działkowców, jednocze-
śnie badając ich kulturę, świadomie i systematycznie wykorzystując na-
turalny proces kulturowego uczenia się. Towarzysząc działkowcom w ich 
codziennym życiu na działce, na podstawie własnych obserwacji, odnoto-
wanych zjawisk i wyciągniętych na ich podstawie wniosków, badacz będzie 
mógł stworzyć opis emiczny badanej grupy, czyli model, w którym określo-
ne jest to, jak należy zachowywać się zgodnie ze standardami obowiązują-
cymi członków danej społeczności. Nie jest to zwykle powtórzeniem tego, 
co dane osoby mówią na ten temat:

Rejestrujemy obserwacje tego, co dana społeczność robi i mówi na temat swojej 
działalności. Następnie staramy się wyciągnąć z tych danych wnioski, odnośnie 
tego, co powinniśmy wiedzieć. Abyśmy sami mogli uczestniczyć w tym, co się 
właśnie dzieje i postępować w sposób, który dana społeczność uzna za przejaw 
działania ludzi wtajemniczonych. Ich ocena stanowi miarę naszego sukcesu 
(…) Twierdzę, że dokonywanie wyczerpującego opisu tego, co trzeba wiedzieć, 
aby w akceptowany sposób uczestniczyć w działaniach danej społeczności 
jako jej członek, to jeden z celów na których powinna  się skupić etnografia. 
[Goodenuoght 2004: 103-105]

W takiej procedurze badawczej, zakładającej długotrwałe i systematycz-
ne zbieranie danych, przekształcenie subiektywnej wiedzy w opis antro-
pologiczny obiektywizuje ją i czyni przedmiotem krytycznej analizy – jak 
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zauważa Goodenought: „przekształca w coś innego niż to, czym jest jako 
odczucie subiektywne” [Goodenought 2004: 104]. Należy przy tym mieć 
na uwadze, że wiedza terenowa konstruowana jest przez obie strony pro-
cesu poznawczego – etnografa i działkowców. Współdziałając z działkow-
cami, i, polegając na własnej obserwacji oraz analizie, etnograf gromadzi 
doświadczenia, wyciąga wnioski, na podstawie których tworzy określony 
wzorzec funkcjonowania społeczności. Ów wzorzec poddawany jest pró-
bom empirycznym i może być zmieniany. Goodenought uczula nas, jednak 
aby nie tylko słuchać tego, co badani mówią sami o sobie, ale także zawsze 
polegać na własnej obserwacji i analizie:

Opis kulturowy danej grupy w tym znaczeniu wymaga, abyśmy byli w stanie 
opisać słowami wiele kwestii, które dla członków tej grupy stanowią subiek-
tywną wiedzę, ale których sami nie wyrazili. [Goodenught 2004:104]

II
 
Podjęte przez autora badania terenowe na działkach dotyczyły uprawy 
i zastosowania roślin leczniczych. Zagadnienie wpisuje się w nurt zainte-
resowań szybko rozwijającej się etnobotaniki miejskiej (ang. urban etnobo-
tany), która koncentruje uwagę na wykorzystaniu roślin (jadalnych, lecz-
niczych, psychoaktywnych, ozdobnych) przez określone grupy społeczne  
[Kujawska 2011: 32]. Szerzej badaniem relacji między Reglum Planatrum, 
czyli Królestwem Roślin, a społecznościami ludzkimi, zajmuje się etnobo-
tanika. Rozwój tej subdyscypliny etnologii przebiegała podobnie jak sa-
mej antropologii, z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęła się nieco później, bo 
w XX wieku. Początkowo badacze, nie tylko etnografowie, lecz również 
botanicy i przyrodnicy, wpatrzeni byli w tradycyjne społeczności tubylcze. 
Interesowali się głównie miejscową wiedzą leczniczą, poszukując roślin 
i środków, które można było wykorzystać w medycynie oficjalnej. Z czasem 
badacze swój wzrok skierowali na kultury ludowe społeczeństw zachod-
nich, by w końcu zauważyć istotne problemy badawcze także we współ-
czesnej kulturze Zachodu. Piotr Klepacki, który podjął się zarysowania 
historii etnobotaniki w Polsce stwierdził, że „polska myśl etnobotaniczna, 
właśnie z krajowej etnografii wzięła swój początek” [Klepacki 2007: 194]. 
Przygotowana przez Klepackiego bibliografia polskich prac zawierających 
informacje etnobotaniczne od 1876 do 2005 r. obejmuje niespełna 380 pozycji: 
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Otóż znajdują się one w rozproszonych opracowaniach, wiele z nich ma 
charakter przyczynkarski, materiałowy, jedynie część podejmuje refleksje 
nad zgromadzonymi faktami. Charakteryzuje je różnorodność problema-
tyki oraz założeń metodologicznych. Mimo to można zaliczyć je do zbioru 
opracowań etnobotanicznych na podstawie sformułowanego już kryterium 
– zawierają informacje o relacjach między człowiekiem i światem roślin. 
[Klepacki 2007: 196]

W Polsce pierwsze interdyscyplinarne badania na działkach zostały zaini-
cjowane w 2009 roku w ramach projektu realizowanego przez Muzeum 
Etnograficzne w Krakowie. Badaniami objęte zostały miejskie ogrody 
w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Część ankiet poświęcona była te-
matyce etnobotanicznej. Wyniki badań i szeroki opis zjawiska, któremu 
przyglądali się głównie antropolodzy, zostały zaprezentowane na wysta-
wie czasowej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, a także w ciekawej  
i obszernej publikacji [patrz: dzieło-działka 2012].

Badania etnobotaniczne ze względu na swoją specyfikę, siłą rzeczy, wią-
żą się z postulowaną przez wielu współczesnych badaczy otwartością meto-
dologiczną i współpracą z innymi dyscyplinami [Halemba 2013: 113-119]. 
Warsztat metodologiczny w tego typu badaniach czerpie zarówno z etno-
grafii, jak i z dyscyplin biologicznych oraz przyrodniczych. W badaniach 
etnobotanicznych istotne jest ugruntowanie w twardych danych i związane 
z tym zbieranie informacji botanicznych w terenie z dobrze oznaczonym 
materiałem zielnikowym. Dane ilościowe na temat liczby i rozkładu sta-
tystycznego gatunków roślin w ogrodach są niezwykle istotne dla celów 
porównawczych. Nie mniej ważna jest także klasyczna obserwacja uczest-
nicząca:

Wszystkie wizyty powinna uzupełniać obserwacja uczestnicząca lub nieuczest-
nicząca prac w ogródku, takich jak przygotowanie gleby, wybór nasion lub sa-
dzonek, sadzenie, pielenie, podlewanie, zbiór, itd. W tym czasie można zwery-
fikować informacje podane podczas wywiadu, a nawet dowiedzieć się czegoś, 
co podczas wywiadu umknęło, lub co pojawia się dopiero w kontekście pracy 
w ogródku. Szczególnie interesujące tutaj są umiejętności i wiedza, których 
manifestacja następuje dopiero podczas faktycznego wykonywania prac. Przy 
odrobinie szczęścia może udać się zaobserwować stosowanie rolniczej wiedzy 



53Etnograf w ogrodzie

w praktyce podczas niespodziewanych zdarzeń lub przypadkowego natknięcia 
się na szkodniki, chwasty, czy nietypowe warunki glebowe. Rolnicy wówczas 
mogą na bieżąco komentować swoje zabiegi, często podając uzasadnienie swo-
ich wyborów dotyczących roślin do posadzenia lub wypielenia, a także tego, 
kiedy i gdzie to zrobić. [Vogel 2004: 295-296]1

Badania etnobotaniczne zostały przeprowadzone przez autora w miesią-
cach letnich (od lipca do września 2018 r.) na terenie ogrodów działkowych 
w Słupsku (ROD im. Bohaterów Westerplatte, ROD Odmiana, ROD 
XX-lecia, ROD Meblarz) i w Zimowiskach k. Ustki (ROD im. Tadeusza 
Kościuszki). Badania miały charakter ilościowy i jakościowy. Głównym  
celem było dotarcie do wykwalifikowanych informatorów, którzy posiada-
ją wiedzę na temat roślin zielarskich i praktycznie wykorzystują surowiec 
zielarski w lecznictwie. 

Autor dokonał identyfikacji możliwie dużej liczby gatunków ro-
ślin zielarskich uprawianych lub rosnących dziko na działkach. Na pod-
stawie rozmów z działkowcami została stworzona lista roślin zalicza-
nych przez nich do kategorii 'rośliny lecznicze'. Podczas badań zebrano 
próbki zielnikowe, które następnie zostały oznaczone przez botanika  
dr. hab. Zbigniewa Sobisza, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku i zdepo-
nowane w herbarium w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 
Rozmowy z informatorami miały charakter wywiadów swobodnych i mia-
ły wykazać znajomość ziół i ich zastosowanie w lecznictwie. Działkowcy 
pytani byli m.in. o powody wyboru uprawianych gatunków roślin, sposoby 
ich użytkowania oraz metody pozyskiwania wiedzy o leczniczych właści-
wościach roślin. Założeniem programu było zebranie jak największej liczby 
solidnych danych. Autor stosował tradycyjne, etnograficzne narzędzia ba-
dawcze, takie jak obserwacja uczestnicząca, rozmowy generujące informa-
cje o charakterze jakościowym, a także mniej klasyczne, jak fotografowanie 
i filmowanie. Wywiady zostały przeprowadzone na podstawie przygotowa-
nego wcześniej kwestionariusza. 

Ankieta została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła uprawy 
roślin zielarskich, tradycji i wykorzystania surowca. Druga część ankiety 
stanowiła busolę do pogłębionych wywiadów na temat działek i praktyk 
działkowych. 

1 Tłum. Bartosz Ziębka.
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Pytania zawarte w części I kwestionariusza:

1. Czy uprawia Pani/Pan zioła na działce. Jakie?
2. Skąd wybór takich, a nie innych gatunków?
3. Skąd pochodzą sadzonki i nasiona?
4. Od kiedy uprawia Pani/Pan zioła na działce?
5. Dlaczego uprawia Pani/Pan zioła na działce?
6. Czy zna Pani/Pan nazwy uprawianych ziół?
7. Czy Pani/Pana rodzice lub dziadkowie uprawiali zioła? (w jakim regio-

nie kraju mieszkali/ewentualnie skąd przyjechali na te tereny)
8. Do jakich celów wykorzystuje Pani/Pan zioła?
9. Jakie zioła wykorzystuje Pani/Pan w kuchni?
10. Jakie zioła ceni Pani/Pan najbardziej?
11. Jak przebiega proces obróbki surowca zielarskiego z działki?
12. Czy zna Pani/Pan lecznicze właściwości ziół? Jeżeli tak, to skąd?
13. Jakie zioła wykorzystuje Pani/Pan w lecznictwie lub profilaktyce zdro-

wia? Czy przygotowuje Pani/Pan herbatki ziołowe, napary, syropy, ma-
ści, kremy, zioła do kąpieli?

14. Skąd posiada Pani/Pan recepturę?
15. Czy pamięta Pani/Pan jakieś receptury ziołowe, z których korzystali 

rodzice, dziadkowie?
16. Czy kontynuuje Pani/Pan tradycje rodzinne w zakresie uprawy i wyko-

rzystania ziół w lecznictwie domowym?
17. Czy korzysta Pani/Pan z leków ziołowych kupowanych w aptece, zie-

larni?
18. Czy według Pani/Pana leki ziołowe wytwarzane w domu są skuteczne? 

Dlaczego?
19. Czy zna Pani/Pan kogoś, kto wytwarza leki na bazie ziół?
20. Czy ktoś przekazał Pani/Panu wiedzę na temat ziół?
21. Czy czyta Pani/Pan książki na temat uprawy i zastosowania ziół?
22. Czy sprzedaje Pani/Pan zioła uprawiane na działce?
23. Czy dzieli się Pani/Pan ziołami z innymi osobami?
24. Czy na przestrzeni lat zmieniły się gatunki uprawianych roślin na 

działkach? Czy są jakieś mody w tym względzie?
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Pytania zawarte w części II kwestionariusza:

1. Od kiedy uprawia Pani/Pan ogród działkowy?
2. Czy Pani/Pana rodzice uprawiali ogród działkowy?
3. Od kogo uczyła się Pani/Pan uprawy roślin?
4. Czy w dzieciństwie mieszkała Pani/Pan na wsi?
5. Co to jest ogród działkowy?
6. Czym dla Pani/Pana jest ogród działkowy?
7. Dlaczego uprawia Pani/Pan ogród działkowy?
8. Jak wykorzystuje Pani/Pan ogród działkowy? (prośba o określenie pro-

centowego udziału areału pod uprawę i rekreację)
9. Kto to jest działkowiec? 
10. Czy czuje się Pani/Pan działkowcem?
11. Jakie cechy powinien posiadać „prawdziwy działkowiec”?
12. Ilu według Pani/Pana jest „prawdziwych działkowców” na terenie 

ROD, na którym jest Pani/Pana działka?
13. Co łączy działkowców? Czy jest to zgrana grupa?
14. Co dzieli działkowców?
15. Jakich narzędzi używa Pani/Pan na działce?
16. Czy działkowcy mają swój własny żargon, zwroty, słowa zrozumiałe 

tylko dla nich?
17. Jak wygląda Pani/Pana dzień na działce?
18. Czy chciałaby Pani/Pan, aby dzieci przejęły tradycję uprawy ogrodu 

działkowego?
19. Czy lubi Pani/Pan przyrodę?
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Fragmenty zapisów rozmów z działkowcami, przeprowadzonych w lipcu,  
sierpniu i wrześniu 2018 r. na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

ROD im. Bohaterów Westerplatte, Słupsk, informatorka E.S.

M.R.: Ogródek to rodzinna tradycja?
E.S.: Rodzice zawsze gonili do robienia na działce, bo każda para rąk potrzebna. 
Nie umiałam hakać. Ojciec raz mi pokazał jak hakać truskawki. Pierwszy raz źle, 
opiernicz dostałam. Drugi raz źle. Trzeci też źle. Czwarty raz nie powtórzy, tylko 
jak haczką walnął we mnie, od razu pojęłam, jak się haka. Tak to zapamiętała. Ko-
cham to. Ja se wstanę o piątej rano. O Jezu! Mąż śpi...
M.R.: Czym dla Pani jest działka?
E.S.: Swoje to swoje. Moje życie. Jak tylko pogoda pozwala to przyjeżdżam i nocu-
ję. Ptaszki mi śpiewają. To oaza ciszy i spokoju. Jak teraz jak pojadę do domu to tak 
smutno. Siedzą w domach pozamykani, nikt nie wyjdzie z tych sąsiadów. A tutaj 
to człowiek żyje. To ktoś przejdzie, tu ktoś przyjdzie, to się pogada, to się wymieni 
czymś, to się pójdzie pooglądać do jednej koleżanki, to do drugiej. Bo mamy dużo 
koleżanek. I co u niej rośnie, powymieniamy się. To jest samo życie.
M.R.: Działkowcy są zżyci ze sobą?
E.S.: Nasz sektor piąty to każdy się kłania, są dosyć dobre stosunki. Nie wiem, jak 
na innych sektorach. Pilnuje się jedno drugiemu.
M.R.: Dzieci Pani pomagają?
E.S.: Przyjadą tylko po przetwory. Nie mają czasu, są zapracowani. A ja jestem 
szczęśliwa, że mogę dać.
M.R.: Jak rozpoznać prawdziwego działkowca?
E.S.: Musi to kochać, lubić, trochę mieć orientacji, co i jak dodać, jakiego nawozu. 
Aby ziemia coś dała, to ziemi trzeba też dać.

ROD im. Bohaterów Westerplatte, Słupsk, informatorka C.

M.R.: Od kiedy uprawia Pani działkę?
C.: Od 30 lat. Dlatego już tak jest po staremu. Kiedyś jak się działki brało to był 
ugór, chwasty były na dwa metry. Trzeba było tę ziemię zorać, wyczyścić z wszyst-
kich chwastów i dopiero zaczynać. Wtedy w sklepach nie było nic, ani warzyw. 
To się kombinowało, żeby nasadzić warzywa, owoce i wszystko mieć swoje. 
To dlatego ja już tu nic zmieniać nie będę. To były lata osiemdziesiąte. I upra-
wialiśmy wszystkiego po trochu: warzywa, owoce, maliny, porzeczki, agrest, 
aronie. Wszystko to było posadzone. A teraz tego nikt nie chce... Wszyscy brali, 
to i myśmy wzięli. Tu był ugór, bardzo brzydki. Najpierw koniem się przejechało. 
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Jak poorał te wszystkie korzenie to trzeba było łopatę i czyścić ziemię. Tu obok 
było pole uprawne. Jeszcze było żyto. A ta część była zaniedbana.
M.R.: W domu rodzinnym był ogród?
C.: Moi rodzice mieli kawał pola do uprawy. Rolnicy. Były też warzywa, ale nie 
było tak, jak teraz, dużo warzyw. Tylko podstawowe. Ziół nie było w domu. Poza 
tym, co trzeba było: chrzan, koper do ogórków. 
M.R.: A zioła zbieraliście?
C.: Wtedy to nie było modne. Były takie babcie, co zbierały. Jedną pamiętam, ale 
jak byłam dzieckiem to mnie nie obchodziło. Z mamą rozmawiała, ale ja nie słu-
chałam, byłam dzieckiem. Była, co wiedziała, jak które zioło sie nazywa, który 
chwast jak się nazywa. Wszystko wiedziała. A tutaj tak z mężem. I tak stopnio-
wo dosadzało się stale coś i rosło. Trzeba pielęgnować. Już tu wiśnie były wycięte 
i śliwki, bo tu niski poziom wód gruntowych i niektóre drzewa owocowe nie chcą 
rosnąć. Te owocowe, co mają szpiczasty korzeń. Inne sobie radzą.
M.R.: Ile Pani spędza czasu na działce?
C.: Teraz spędzam 6-8 godzin dziennie na działce. Bo na dwie działki i sama robię. 
Mam córkę w domu, ale ona nie bardzo działkę. Woli w domu coś porobić. Ja lubię, 
ale nie nadążam ze wszystkim. Wnuki przyjeżdżają nie patrzą co do roboty, tylko 
idą na krzaki i oskubują, to jagodę, jeżyny, aronie, kamczacka. Ach, czego tu nie 
ma – wszystko jest. 
M.R.: Nie widzę na Pani działce części rekreacyjnej…
C.: Miałam, ale zlikwidowałam. Ja nie mam czasu leżeć. Co będę trzymała,  
i trawnik trzeba kosić, a ja nie mam tej maszyny, nie mam prądu. Co będę no-
żem? Albo sierpem? To jest ciężko. To nasadziłam różnych kwiatków i się obeszło  
bez leżenia. Jak chcę, to w altance poleżę.
M.R.: Czy wielu jest jeszcze prawdziwych działkowców?
C.: Jest, jest sporo. Tu obok moja sąsiadka wzięła, ale 30 lat nic nie robili. I tak zaro-
sło, tak zachwaścili. Nie umieli uprawiać i nie słuchali co się do nich mówi. Wzięła 
taka pani. Myślałam, że nie dadzą rady, a oni trzy razy randapem lali. Chwasty 
wytępili, ale ziemia zakażona. Wypoczęta ziemia była, bo tyle lat nie uprawiana, 
ale to się przecież truje. Mówiłam. A oni „nie, to w dwa tygodnie się rozkłada”.  
Jak ja się orientuję, to randap jest bardzo trujący. A oni trzy razy zlali ziemię.  
To idzie z wodą do ziemi. My tego nie robimy.
M.R.: Jakieś nawozy Pani używa?
C.: Pod drzewa czasem podrzucę, pod kwiaty, bo nie mam tyle obornika. Żywo-
kost, pokrzywa, mlecz, skrzyp. To ja zalewam w sześć wiader. Dwa tygodnie stoi, 
później rozcieńczam i podlewam wszystko. Pod pomidory. Nie pryskam tym. 
W tym roku pomidory i ogórki pryskałam drożdżami. Bo zaraza przychodzi 
z wiatrem. Wszyscy czekają na pomidory działkowe. No i kompost robię. Mam 
dwa kompostowniki. Jeden zeszłoroczny, a drugi bieżący. Na jesieni, jak się 
 kopie te wszystkie łęty, buraki, marchew, te zielone, od razu do ziemi dają, kompost 
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na wierzch i przekopuję. Sztucznego pod warzywa nie daję. Tylko pod borówkę, 
bo obornik odkwasza ziemię. A tego nie lubi.
M.R.: Działka to dla Pani ważne miejsce?
C.: Bardzo ważne. Ja bym była kaleka, gdyby nie działka. Ja patrzę na moje są-
siadki. To se siedzą, skrzywione, chore, wszystko boli. Mówię: przyjdźcie do mnie 
pokopiecie, popielecie trochę to się rozruszacie i będziecie zdrowe. Sama, jak pójdę  
do domu odpocząć w niedzielę, to jak wstaję, to mnie wszystko boli. A tu cały dzień 
chodzę i jest dobrze. Nie czuję bólów. A gdybym siedziała w fotelu, bez ruchu, 
w głupi telewizor by się patrzyło, niestety, trochę czytało, krzyżówki. Ale ile moż-
na? A na działce tu zgniło, tam się zepsuło, tam rośnie i cieszy się, albo martwi. 
I się lata za tymi krzakami. Patrzy się, czy się przyjęło, czy nie. Klematis w tym 
roku słabo rośnie. Różę wiatr złamał. To utnę i urośnie nowa. (…)
M.R.: A jesienią i zimą jest co robić?
C.: Jest co robić. Jesienią trzeba wszystko przekopać, żeby na wiosnę tylko mo-
tyką zruszyć, pograbić, to ziemia jest już uleżona i można siać. Poza tym koty  
tu są i trzeba przychodzić dawać im jeść. Działkowe, ale wysterylizowane. Z panią 
Basią dożywiamy je sobie. Dyżury mamy. Jednego nam psy zagryzły. Ktoś tam 
mieszka na działce, ma psy i wieczorem puszcza, i one buszują tutaj. Ja tu wszystko 
przynoszę – odpadki z kuchni, na kompost, takie do rozłożenia, między rośliny,  
to się wszystko przerabia. Nie wyrzucam na śmieci tylko tu, skorupki od jajka, fusy 
od kawy, herbaty. Wszystko to idzie do szklarni, do folii, pod pomidory. Dużo jest 
z kuchni odpadków, obierki różne, a to się wszystko przerobi. Ale jak pies poczuje 
to potrafi kopać w tym kompoście.
MR: Uprawia Pani zioła?
C.: Cztery gatunki mięty mam: zwykła, pieprzowa, cytrynowa, czekoladowa 
i ozdobna – pięć pewnie. Córka lubi napój z miętą. Synowa bierze, mrozi 
i do gotowanej wody z cytryną. Lubią. Szałwię mam. Suszę, albo do kuchni, naj-
częściej do płukania gardła. Zaparzam pod przykryciem, płuczę przy anginie, 
migdałkach. Dezynfekuje. Córka stale zaparza i płucze jak tylko jakiś kaszelek. 
Ja nie mam do ziół wielkiego nabożeństwa. Melisę mam. Na uspokojenie. Ore-
gano, przyprawa do potraw. Majeranek mam. Koper to też zioło. Ja go suszę 
i używam całą zimę. Ale taki zielony, jak są wyrośnięte owoce, kiedy nie opadają. 
Jak gotuję zupę pomidorową, ogórkową, rosół, to wrzucam całą gałązkę, a potem 
wyjmuję, a smak zostaje. Mam jeszcze magi. To taki zapach silny, że nie bardzo 
mi odpowiada. A szwagierka lubi i jej daje.
M.R.: Soki, nalewki pani robi?
C.: Mus z jabłek, z agrestu. Teraz dzieci soków nie chcą pić. A kiedyś robiłam 
po pięćset, sześćset słoików wszystkiego. Nalewki robię, z aronii, z malin na prze-
ziębienia. W dużym, trzylitrowym słoju zalewam maliny spirytusem. Jak postoi 
trochę, dodaje się cukier i wodę, bo spirytus jest silny. Teraz nie pamiętam propor-
cji. A aronie robi się inaczej, gotuje się w sokowniku. Dodaje się dużo liści z wiśni. 
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Zostawia się na 24 godziny, dodaje spirytus i cukier. I gotowe.
M.R.: Czy z róży coś Pani przygotowuje?
C.: Nie mam róży. Bo to musi być ta róża pachnąca, co rośnie przy drogach. 
A przy drodze nie będę zbierać. Miałam taką, ale wywaliłam, bo była taka agre-
sywna, rozrastała się, a nie zawsze był czas, by to zebrać w ta pore i to zrobić.  
„W ta pore” ludzie ze wschodu mówią. Że w odpowiedniej porze trzeba zebrać 
i zrobić. A jak się nie zdąży, to płatki opadną i nie ma.

ROD im. Bohaterów Westerplatte, Słupsk, działkowiec K.S.

M.R.: A co to za flaga u Pana powiewa?
K.S.: To flaga działkowa. Ogrodowa. Ja panu powiem, że to jest chyba jedna jedyna 
flaga działkowa na działkach.
M.R.: Wypożyczy ją Pan na wystawę w przyszłym roku? Wystawa będzie o dział-
kach.
K.S.: Teraz tę porwaną zdjąć? Dobrze. Muszę iść do zarządu po nową [po chwili] 
Zmęczona niesamowicie. Drugi rok wisi. Ja ją ściągam na zimę. To jest zakończe-
nie sezonu wtedy. Flaga jest ściągnięta. Na wiosnę flaga na maszt. Nie ma picia, 
ale uroczysta kawa. Tak se tu rządzimy z sąsiadem. (...) Muszę iść po nową flagę 
do zarządu, bo ta wyłopotała się na wietrze.

ROD im. Tadeusza Kościuszki, Ustka, działkowiec J. J.

J.J.: No i oczywiście kocham ptactwo. U mnie musi być. Ja kupuję w piekar-
ni bułeczki specjalnie żeby ptaszki miały co jeść. Siedzę proszę pana i obserwu-
ję, jak oni zajadają. Co mi zostało na emeryturze. (…) Dostają świeże bułeczki  
z makiem, żeby zechcieli przychodzić. I ja ich obserwuję całymi godzinami. Mnie  
się nie spieszy. (…) Ja panu powiem, bo pan tego nie widział tu, jest za ciepło. Przylatują 
tu te leśne dzięcioły. Takie piękne. Są tak przepiękne, że ja nieraz siedzę  
i się zachwycam bardziej niż własną żoną.
M.R.: Czym jest dla Pana działka?
J.J.: Dla mnie działeczka jest życiem. To sens mojego życia. Może dlatego, 
że pochodzę ze wsi. Jak mieszkaliśmy jeszcze w Bierkowie, proszę pana, jeden koń 
nam zdechł. Tata go przyprowadził z Gdyni, dwa przyprowadził, ale jeden padł 
i zdechł. Dwa konie z Gdyni. To nawet tak bywało, że myśmy jako dzieci udawa-
li furmanów, a tata ciągnął jedną bronę, żeby zabronować pole, żeby coś urosło,  
coś mieć po prostu. Było nas trzech synów. Później jeszcze czwarty doszedł.  
Myśmy kierat ciągali wkoło, bo ojciec załamał konia. Żeby coś wymłócić, żeby  
coś mieć. Proszę pana, ja po starych czasach mojego ojca, jeszcze tu na pamiątkę  
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trzymam kosę. Ona ma 60 lat proszę pana. I nie, że ja jestem jakiś wyjątkowy człowiek, 
ja po prostu szanowałem swojego ojca. On tak ciężko pracował. Wracając z Anglii, 
on był na zabezpieczeniu lotniska w Anglii. I to też powrócił nielegalnie. Miał 
tam zostać, ale tęsknił za Polską. I wsiadł na jakiś statek, który właśnie płynął 
do Polski z tymi darami amerykańskimi. I przypłynął do Gdyni, uciekł z tego  
statku. Mało tego, jak nie szanować takiego człowieka, który w Gdyni, jako pierw-
szy miał taxi? Co prawda miał dwie bryczki i cztery konie. Dwa konie później 
musiał oddać, bo to okazało się, że miał jakoś nielegalnie. Ale to takie czasy były 
(…) Tatę miałem wspaniałego. Zawsze byłem krok z tyłu za nim. On mnie nauczył 
właściwie wszystkiego. Nauczył mnie koszenia. Nauczył mnie szacunku do pracy. 
Bo on proszę pana, jeśli zobaczył kłos zgubiony z wozu, na ulicy, to on go brał. 
On mówił: ja pokruszę na podwórku kurkom i kurki zjedzą, i będzie jajko. To był 
wspaniały człowiek, nie ma o czym gadać.
M.R.: Działka Panu trochę przypomina te lata młodości?
J.J.: Proszę pana, ona nie tylko mi przypomina, co ona mi daje sens życia. 
Ja na przykład, gdybym teraz stracił działkę, to nie widzę sensu życia. Mnie telewi-
zja nie obchodzi. A jak miałbym być uczciwy, mam tu kupę filmów. Nie będę goło-
słowny, niech pan zobaczy. To są wszystko filmy, różności. Mało tego, mogę sobie 
włączyć, co tylko chcę. Mam jedno radio, drugie, trzecie. Jedno co lubię, tą muzy-
kę austriacką, niemiecką. I jej słucham. I mam takie skromne urządzenie. Gdyby 
mi się zepsuło to tam mam następne. Mało tego. Kaset magnetofonowych mam 
tutaj na działce około pięćset. A w domu mam około dwóch tysięcy. Mało tego, 
kupiłem specjalnie satelitę nastawioną na Niemcy, Austrię i nagrywam dzień 
w dzień. Takie moje hobby. (…) Ja żyję sobie, proszę pana, jak król.
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Farmakopea działkowa. 
Uwag kilka na temat świata roślin w „tradycyjnych” 

praktykach leczniczych działkowców



Funkcjonujący w naszej współczesnej kulturze zachodniej dychotomicz-
ny schemat dzielący świat na to, co naturalne/zdrowe/dobre vs sztuczne/
szkodliwe/złe, dotyczy także medycyny, szczególnie w aspekcie lecznictwa, 
wyboru i stosowania leków. Świadomi skutków ubocznych stosowania le-
ków definiowanych jako syntetyczne, ziołolecznictwo kojarzymy na ogół 
z tym, co zdrowe i naturalne. W szerszym ujęciu opozycja ta, będąca 
wytworem konkretnej tradycji intelektualnej i specyficznych okoliczno-
ści historycznych, przejawia się w ścieraniu różnych systemów wyobra-
żeń na temat zdrowia i chorób. Na polu nauki owo odmienne podejście 
do zagadnienia lecznictwa roślinnego wyraża się w spojrzeniu dyscyplin 
humanistycznych z jednej strony oraz medycznych i przyrodniczych 
z drugiej. Niemniej wszystkie spotykają się w ramach międzydyscyplinar-
nej dziedziny jaką jest etnofarmakologia. Definiuje się ją jako naukę ba-
dającą wszelkie substancje pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mine-
ralnego, stosowane w celu leczenia, uzdrawiania, zapobiegania, stawiania 
diagnozy, a także odpowiadające im formy wiedzy i praktyki oraz bada-
jąca lokalne kultury stosujące te środki, w perspektywie antropologicznej 
[za Penkala-Gawęcka 1994: 13-21].

Zagadnienie, które nas tu interesuje, czyli racjonalność zastosowania 
leków z punktu widzenia nauk biomedycznych rozważane jest w termi-
nach ich skuteczności medycznej, która uznawana jest za obiektywną. 
Ocena terapeutyczna skuteczności ziół pozostaje domeną farmakologów 
i fitochemików. Z perspektywy antropologicznej natomiast interesujący jest 
kontekst społeczno-kulturowy stosowania leków. Antropologia medyczna 
nie poszukuje w medycynie komplementarnej „racjonalnego jądra”. Choć 
zasadniczo odmienne, te dwa podejścia mogą wspólnie dużo wnieść do 
badań nad systemami leczniczymi.

I

W perspektywie biomedycznej rośliny traktowane są jako źródło cen-
nych w lecznictwie surowców farmakologicznych w postaci preparatów 
i leków naturalnych. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), rośliną leczniczą jest każda roślina, która podana w jakiejkolwiek 
postaci człowiekowi lub zwierzęciu wywiera uchwytne działania fizjolo-
giczne [Kołodziej 2010: 24]. Szacuje się, że około 10 proc. wszystkich ro-
ślin (na Ziemi rośnie nawet 500 tys. gatunków) ma właściwości lecznicze  
[Olesińska, Sugier, Luchowska 2016: 17]. Kategoria ‘rośliny lecznicze’ obej-
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muje zatem wiele gatunków wykorzystywanych przez człowieka, bardzo 
zróżnicowanych pod względem systematycznym, chemotaksonomicznym, a 
także ekologicznym. Wśród nich najliczniej reprezentowane są rośliny na-
czyniowe, głównie nasienne Spermatophyta. Około 19 tys. spośród 270 tys. 
gatunków roślin naczyniowych ma znaczenie w profilaktyce zdrowia i lecz-
nictwie ludzi i zwierząt [ Jędrzejko 1997: 29]. Jak zauważa Jerzy Lutom-
ski, zaledwie kilka tysięcy z nich zostało jak dotąd przebadanych [Lutomski 
2001: 3]. W farmakopeach narodowych (lekospisach aptecznych), zawierają-
cych preparaty galenowe, mieszanki ziołowe i substancje roślinne wchodzące 
w ich skład, wymienia się około 2 tys. gatunków. W IX Farmakopei Polskiej 
znajdują się 234 pozycje monograficzne poświęcone substancjom i przetwo-
rom roślinnym. Jednak zdaniem Krzysztofa Jędrzejki, właściwości lecznicze 
posiada ponad 620 gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce. Część 
z nich wykorzystywana jest do produkcji leków naturalnych dopuszczonych 
do obrotu na terenie Polski. Lista zarejestrowanych preparatów ziołowych, 
produkowanych w kraju i za granicą, obejmująca 172 pozycje, znajduje się w 
„Wykazie tradycyjnych roślinnych produktów leczniczych”. Surowcem lecz-
niczym mogą być całe rośliny lub ich części, a także produkty naturalnej i 
patologicznej przemiany materii u roślin, z których wytwarza się leki. Ro-
ślinne surowce lecznicze wykazują określone właściwości biologiczne, dzięki 
którym znalazły praktyczne zastosowanie w medycynie. Jak dotąd wyodręb-
niono ponad 30 tys. substancji czynnych zawartych w roślinach, opisano ich 
charakterystyki i właściwości terapeutyczne [ Jędrzejko 1997: 31]. 

Badaniem i zastosowaniem surowca roślinnego zajmują się botanika 
farmaceutyczna, farmakognozja, fitochemia, a także dyscypliny pokrewne. 
Dokładne poznanie cech budowy chemicznej związków czynnych i kon-
kretnych składników odpowiedzialnych za działanie, potwierdzone w ba-
daniach klinicznych i eksperymentach farmakologicznych, uzasadnia ich 
wykorzystanie w lecznictwie. Zastępowanie naturalnych surowców roślin-
nych przez izolowane z roślin, pojedyncze substancje lub leczniczo czynne 
kompleksy substratów, rozpoczęło się mniej więcej w połowie XIX wieku, 
a dynamiczny rozwój przemysłu farmaceutycznego przypadł na drugą po-
łowę wieku XX. Wcześniej w medycynie znano i powszechnie stosowano 
jedynie leki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego. Szcze-
gólnie w medycynie ludowej rośliny były źródłem wielu wartościowych 
leków. Przedstawiciele nauk biomedycznych traktują lecznictwo ludowe jako 
cenną skarbnicę wiedzy, jednak problemem o pierwszorzędnym znaczeniu 
pozostaje dla nich kwestia biochemicznej skuteczności leków:
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Nowoczesne badania przyczyniają się do wykrycia licznych dotychczas nie 
znanych właściwości substancji zawartych w roślinach, pomimo że związki te 
jako „ciała lecznicze”, były wcześniej stosowane w medycynie tradycyjnej (ofi-
cynalnej, ludowej). Brakowało jednak jednoznacznego rozpoznania ich składu 
jakościowego i wyróżnienia właściwych pojedynczych składników leczniczo 
czynnych lub ich mieszanin. [ Jędrzejko 1997: 30]

Świat nauki biomedycznej ogarnął pewien entuzjazm w tym względzie. 
Na początku XXI w. Lutomski w czasopiśmie „Postępy fitoterapii” pisał:

Jesteśmy świadkami odżywania wielu starych metod w leczeniu chorób i od-
krywania na nowo surowców zielarskich – oczywiście w zgodzie ze współ-
czesną medycyną i wiedzą naukową. W niedalekiej przyszłości nauka do-
starczy dalszych rewelacji o nowych źródłach leków w starych roślinach.  
[Lutomski 2001: 3]

W ziołolecznictwie, czyli fitoterapii (z gr. phyton ‘roślina’  i therapeuo ‘leczę’), 
rośliny stosowane są w postaci suszonego surowca bądź wyprodukowanych 
przemysłowo, gotowych leków zwanych fitofarmaceutykami. Do grupy le-
ków ziołowych zalicza się czyste związki, czyli ekstrakty wyodrębnione 
z surowców, przetwory i preparaty, a także czysty surowiec i mieszanki zio-
łowe. Roślinny surowiec leczniczy może pochodzić zarówno z roślin dzikich, 
jak i uprawianych. Skuteczność i niezawodność leków roślinnych wiąże się 
z ich przeznaczeniem w terapii lub profilaktyce. Fitopreparaty, aby mogły 
spełnić warunki stawiane środkom leczniczym, wymagają standaryzowania, 
które ze względu na powyższe czynniki wciąż jest problematyczne. Udział 
leków roślinnych w ogólnej puli preparatów wykorzystywanych na świecie 
w praktyce medycznej wynosi od 30 do 40 proc. [ Jędrzejko 1979: 33]. Leki 
roślinne stosowane są głównie w chorobach przewodu pokarmowego, wą-
troby, dróg żółciowych, górnych dróg oddechowych, układu krążenia, skóry, 
a także w chorobach kobiecych. Działanie leków roślinnych opiera się na 
wykorzystaniu endogennych mechanizmów regulacji, pobudzeniu reakcji 
wewnątrzpochodnych i zwalczaniu czynnika ryzyka. Według Jana Muszyń-
skiego leki roślinne mają szereg zalet, których nie mają leki syntetyczne, bo-
wiem zawierają związki, do których organizm człowieka przyzwyczajony jest 
od tysięcy lat, wykazują działanie zespołowe (poszczególne składniki potę-
gują wzajemnie swoje działania), a także zawierają witaminy, sole mineralne, 
garbniki, olejki eteryczne i inne podobne uzupełniające składniki, niezbędne 
do normalnego funkcjonowania czynności ustroju [Muszyński 1958: 25].
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Produkty pochodzenia roślinnego są rejestrowane w ramach obowiązują-
cych regulacji legislacyjnych. Do polskiego porządku prawnego została wpro-
wadzona kategoria ‘tradycyjny produkt leczniczy roślinny’, za pomocą której 
państwo chce uporządkować i kontrolować rynek leków roślinnych. Produkty 
takie muszą spełniać łącznie pięć kryteriów określonych w art. 20a ust. 1 Usta-
wy Prawo farmaceutyczne: 1) mają wskazania właściwe wyłącznie dla trady-
cyjnego produktu leczniczego roślinnego, z uwagi na ich skład i przeznaczenie 
mogą być stosowane bez nadzoru lekarza w celach leczniczych, diagnostycz-
nych lub monitorowania terapii oraz spełniają kryteria produktu leczniczego 
wydawanego bez przepisu lekarza; 2) są przeznaczone do stosowania wy-
łącznie w określonej mocy i sposobie dawkowania; 3) są przeznaczone wy-
łącznie do stosowania doustnego, zewnętrznego lub inhalacji; 4) pozostawały 
w tradycyjnym stosowaniu w okresie co najmniej 30 lat poprzedzających datę 
złożenia wniosku, w tym co najmniej 15 lat w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym; 5) posiadają wystarczające dane dotyczące tradycyjnego ich zastosowa-
nia, w szczególności bezpieczeństwa stosowania w określonej mocy i dawce,  
a ich wystarczające działanie farmakologiczne i skuteczność są stwierdzone na 
podstawie długotrwałego stosowania i doświadczenia w lecznictwie. 

Jak zauważa Joanna Ryczek, pojęcie roślinnego tradycyjnego produktu 
leczniczego jest znacznie węższe od pojęcia produktu leczniczego określonego 
w prawie farmaceutycznym1. Zgodnie z obowiązującym prawem do tradycyj-
nych produktów leczniczych roślinnych zaliczyć można te, które są wytworzo-
ne wyłącznie z substancji roślinnych, a ich bezpieczeństwo stosowania zostało 
udowodnione i poparte wieloletnim okresem wykluczającym sytuację zagro-
żenia życia bądź zdrowia pacjentów. Co ważne, leki te podlegają uproszczonej 
procedurze dopuszczania do obrotu, a co za tym idzie, są dostępne na rynku 
bez recepty. Do rejestracji takiego produktu nie jest wymagana dokumentacja 
z badań klinicznych i nieklinicznych, wystarczą streszczenia i sprawozdania 
z badań farmaceutycznych. Nacisk położony jest na tradycję stosowania zgłasza-
nego produktu potwierdzoną danymi z piśmiennictwa lub opiniami eksperckimi.
 

1 Zgodnie z art. 2 pkt 32 Ustawa Prawo Farmaceutyczne: „produktem leczniczym – jest 
substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobie-
gania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu po-
stawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych 
funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.
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II

Także w życiu codziennym biomedycyna ściera się z innymi systemami 
racjonalności oraz wyobrażeniami na temat zdrowia i chorób. Zjawisko to 
nie ogranicza się jedynie do praktyk medycznych w środowisku wiejskim 
(dawniej i dziś), dotyczy też współczesnych rozmaitych grup naszego spo-
łeczeństwa. Antropologia medyczna skupia swoją uwagę na kontekście kul-
turowym całego systemu lecznictwa. W ramach tej dyscypliny prowadzone 
są badania kontekstowe, zorientowane na cechy kultury, w obrębie której 
lek został wytworzony i jest stosowany. Na ów społeczno-kulturowy kon-
tekst składają się: sposoby wytwarzania leków, metody leczenia, a także lo-
kalne koncepcje chorób, które wpływają na strategie wyboru leków i metod 
terapeutycznych. Tworzą one układy znaczeń kulturowych i społecznych 
relacji, w ramach których leki występują w konkretnym miejscu i czasie:

Przedmiotem zainteresowań antropologii medycznej jest m.in. percepcja leków 
różnej proweniencji we współczesnych społeczeństwach Zachodu (zachodnie-
go kręgu kulturowego). Z tego ostatniego zakresu na uwagę zasługują np. takie 
zagadnienia, jak zainteresowanie „lekami naturalnymi”, przemijająca popu-
larność różnych nowych leków „domowych”, a także rozmaitych „paraleków”, 
czy stosowanie „na własną rękę” farmaceutyków sprzedawanych w aptekach.  
[Penkala-Gawęcka 1994: 18]

W badaniach kontekstowych nad praktykami medycznymi, sposobami 
użycia roślin leczniczych i ich przetworów, podstawową kategorią ba-
dawczą, sformułowaną i opisaną przez Arthura Kleinmana jest ‘lokal-
ny system zdrowia’ (ang. local health system). System ten zbudowany jest 
z trzech segmentów, z których każdy odpowiada różnym poziomom wiedzy 
o chorobie i praktykach leczniczych. Każdy z nich: medycyna oficjalna 
(naukowa), sektor popularny bądź sektor tradycyjny, może być dominujący  
[za: Wierciński 2013: 341]. Jednak zdaniem Huberta Wiercińskiego, naj-
pojemniejszy jest sektor popularny, ponieważ:

Mieści się w nim ogromne spektrum technik, środków leczniczych i wyobrażeń 
o zdrowiu i chorobie. Wiedza na ten temat jest przekazywana w obrębie rodzi-
ny, znajomych, współpracowników lub współlokatorów. Jej źródła bywają różne 
– od indywidualnego doświadczenia, po mass media i kulturę globalną. Sektor 
popularny zawiera także elementy wiedzy i praktyk, pochodzących zarówno 
z profesjonalnej medycyny, jak i lokalnej tradycji. [Wierciński 2013: 341]
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Antropologia medyczna nie odróżnia metod racjonalnych od nieracjonal-
nych, każdy bowiem sposób leczenia może być uznany za racjonalny, jeżeli 
w przekonaniu badanej grupy i zgodnie z jej systemem wiedzy, prowadzi 
do pożądanych rezultatów.

Perspektywę antropologiczną w studiach etnofarmakologicznych można 
w największym skrócie scharakteryzować jako szczególne zainteresowanie 
społeczno-kulturowym kontekstem stosowania leków. Łączy się to również ze 
specyficznym stanowiskiem wobec problemu skuteczności i racjonalności sto-
sowania leków, odmiennym od reprezentowanego przez farmakologów (…) 
Antropolog nie interesuje się specjalnie (i oczywiście – nie jest w tym zakresie 
kompetentny) kwestią biochemicznej skuteczności leków, a więc problemem 
o pierwszorzędnym znaczeniu dla farmakologów. Badając działanie leku, zaj-
muje się zupełnie inaczej rozumianą „skutecznością”, czasem nazywaną „emicz-
ną skutecznością” – sposobem, w jaki badana grupa postrzega i ocenia działanie 
i efekty użycia danego leku. [Penkala-Gawęcka 1994: 17]

III 

W kontekście przeprowadzonych wśród działkowców badań, w których au-
tor skupił się na inwentaryzacji roślin leczniczych, ich przetworów i praktyk 
medycznych przy ich zastosowaniu, nie jest istotna ocena ich terapeutycz-
nej skuteczności. Zebrane informacje na temat zastosowań poszczególnych 
roślin leczniczych posłużyły do stworzenia lokalnej farmakopei (lekospisu), 
charakterystycznego dla badanej grupy działkowców. Uzyskane przez auto-
ra informacje etnobotaniczne z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
zostały poddane analizie porównawczej. Modus operandi przyjętej proce-
dury stała się praca Adama Palucha pt. „Świat roślin w tradycyjnych prak-
tykach leczniczych wsi polskiej” [Paluch 1988]. Publikacja ta była i nadal 
uchodzi za jedną z najlepszych prób interpretacji zjawiska ziołolecznictwa 
ludowego na gruncie etnografii, będąc próbą porównania dwóch systemów 
wiedzy o ziołolecznictwie: ludowego i oficjalnego. Praca Palucha jest tym 
cenniejsza, że opiera się na solidnych źródłach pisanych i badaniach tere-
nowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku. A. Paluch formułuje 
wnioski dotyczące pewnych prawidłowości w stosowaniu poszczególnych 
roślin jako środków leczniczych w oparciu o bogaty materiał statystyczny, 
uwzględniający ponad osiem tysięcy informacji z różnych regionów Polski. 
W podsumowaniu swoich badań pisze:
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Zagadnienie fitoterapii ludowej na terenie kraju w ostatnim stuleciu zostało 
przedstawione statystycznie /w odsetkach/, a zarazem w miarę wnikliwie. Wie-
lość informacji ukazała pewne tendencje, prawidłowości w posługiwaniu się 
rośliną, wskazań, zaleceń leczniczych. Takie potraktowanie mnogości materiału 
z tego zakresu pozwoliło wprowadzić pewne „średnie” dla działań człowieka 
w zakresie podporządkowania sobie świata roślin w celu niesienia pomocy lu-
dziom jej potrzebującym. [Paluch 1988: 207]

Paluch uznał, że podstawowym kryterium służącym do usystematyzowania 
metod lecznictwa ludowego, są sposoby tworzenia „aktu” leczenia. Zali-
cza do nich takie czynniki, jak: częstotliwość „aktów”, długość (czas) ich 
trwania, porę dnia i odpowiednie miejsce. Jak zauważa, nie zawsze da się 
je racjonalnie wytłumaczyć. Na podstawie zebranych danych wydzielił trzy 
podstawowe grupy „aktów leczenia”. Tym, co je różni, to kontakt leku z 
chorym lub brak kontaktu. [Paluch 1988: 166-170]. 

Pierwsza grupa obejmuje metody, w których chory ma bezpośred-
ni kontakt (wewnętrzny bądź zewnętrzny) z lekiem. Do kontaktów we-
wnętrznych zalicza: 1) picie np. herbatek ziołowych; 2) spożywanie leków 
w postaci stałej np. jedzenie bulw, owoców, nasion, kwiatów; 3) żucie np. 
ząbków czosnku. Natomiast kontakty zewnętrzne to: 1) okłady zimne np. 
z liści babki, rozchodnika ostrego; 2) kataplazmy, czyli okłady ciepłe np. 
z bulw cebuli ogrodowej i tartych ziemniaków; 3) smarowanie maścią i 
sokiem np. z glistnika jaskółczego ziela; 4) wcieranie, czyli rozprowadzanie 
substancji na powierzchni ciała np. nalewki z korzeni chrzanu; 5) zasypy-
wanie naturalnymi zasypkami np. pudrem ze sproszkowanej huby; 6) ob-
mywanie z użyciem np. naparu z rumianku; 7) kąpiele, w tym nasiadówki i 
moczenia przy zastosowaniu np. odwaru kory dębu, naparu szałwii.

Druga grupa metod leczenia charakteryzuje się luźnym kontaktem leku 
z ciałem chorego. Paluch zaznacza, że takie metody statystycznie występo-
wały rzadziej i niejednokrotnie łączyły się z obrzędami i wierzeniami. W 
tej grupie wyróżnia: 1) smaganie się rośliną np. pokrzywą; 2) dotykanie i 
pocieranie rośliną np. rozciętym jabłkiem; 3) noszenie lub trzymanie rośli-
ny np. płatków piwonii; 4) obwiązywanie się rośliną np. święconym lnem.

Trzecią grupę stanowią sposoby leczenia pozbawione kontaktu leku z 
ciałem chorego. Do tych technik zalicza: 1) inhalacje czyli wziewanie dymu 
z palonych roślin i zapachów olejków lotnych np. z ziela lubczyku; 2) oka-
dzanie np. dziką różą; 3) spalanie substancji roślinnej nad chorym np. kulek 
z lnu; 4) wkładanie roślin do posłania np. makówki; 5) przebywanie w po-
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bliżu rośliny leczniczej np. gałązki wierzby; 6) zabijanie choroby w drzewie, 
przeciąganie np. przez dąb i wypraszanie np. dzikiego bzu czarnego. 

Dwa odnotowane przez Palucha przypadki leczenia nie mieściły się w  
żadnej z zaproponowanych kategorii. Zostały sklasyfikowane jako „inne”2.

Paluch zwraca uwagę, że w lekospisie ludowym istnieje duża liczba ro-
ślin, która „obsługuje” wiele rozmaitych chorób. Najlepszym przykładem 
jest rumianek, który pojawia się w leczeniu aż 81 schorzeń. Do innych uni-
wersalnych roślin-leków zalicza: dziurawca, lipę, krwawnik, len, pokrzywę, 
czosnek i dąb. Natomiast wśród wyspecjalizowanych roślin-leków, które 
stosowane są w konkretnej jednostce chorobowej wymienia: świetlika łą-
kowego, ostrożnia lancetowatego, jasnotę różową, tarczownicę islandzką, 
buławinkę czerwoną, kawowca, pomocnika baldaszkowego, serdecznika, 
piołun, borówkę czarną, pestki dyni, szelężnika, jaskra ostrego, lulka czar-
nego, jęczmień, koper ogrodowy.

Do innych istotnych reguł ludowych czy też prawidłowości w stosowa-
niu leków roślinnych Paluch zalicza m.in.: 1) zasadę analogii barw i kształ-
tu, „podobne czyni podobne” np. leczenie żółtaczki sokiem z korzenia mar-
chwi, leczenie chorób nerek przy zastosowaniu kopytnika, którego liście 
mają nerkowaty kształt; 2) zasadę opozycji np. mycie głowy przy łysieniu 
naparem z szyszek chmielu, aby włosy rosły bujnie jak chmiel. Jak sam 
pisze:

Metody te wydają się być wypracowane m.in. na kanwie specyficznej, mi-
tycznej myśli ludowej, która mocno splotła i zdeterminowała wiele sfer życia 
ludzkiego, także i nas tu interesującą. Światopogląd ludowy oparty na dycho-
tomicznej wizji świata w dużej mierze wyznaczył szereg ludzkich działań, 
postaw i gestów, często nie w pełni uświadomionych. Niemałe znaczenie w 
wypracowaniu recept, sposobów działania odegrać miała bezpośrednia ob-
serwacja i kojarzenie świata z wyobrażeniami o chorobie, z wyglądem na-
rządów przez nią dotkniętych, a także próba praktyk pokarmowych, które 
niekoniecznie musiały być zamierzone. [Paluch 1988: 221]

2 „W jednym przypadku (...) chodzi o leczenie dziecka chorego na padaczkę, jakie zano-
towano na Podlasiu, za pomocą pręta wierzbowego. Gałązką odmierzana wzrost chorego 
dziecka i następnie wkładano ją do trumny przy zmarłym. Drugi sposób, zanotowany w 
Łysowicach koło Torunia i w okolicach Tykocina nad Narwią, dotyczy leczenia „chorych” 
na żółtaczkę. Kuracja ta odbywała się w ten sposób, że chory napełniał moczem wydrążony 
korzeń marchwi, który następnie zawieszał w kominie. Po wyparowaniu moczu z marchwi, 
chory powinien powrócić do zdrowia” [Paluch 1988: 170].
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Na podstawie wizyt na terenie ogródków działkowych w Słupsku i Ust-
ce autor badań sporządził listę roślin w uprawie, które wykazują właściwo-
ści lecznicze (prawie 200 taksonów). Zadanie to okazało się dość złożone  
i wiązało się z pewnymi trudnościami metodologicznymi: 1) badania trwały 
trzy miesiące i objęły 120 ogródków działkowych (co stanowi około 3 proc. 
wszystkich ogródków działkowych w rejonie Słupska); 2) niektóre gatunki 
roślin, np. pokrzywa, ślaz zaniedbany, babka zwyczajna, babka lancetowata, 
rosną na działkach „w naturze” i nie są uprawiane; 3) użytkownicy ogród-
ków nie znają nazw wszystkich roślin zinwentaryzowanych na terenie ich 
działek; 4) okazało się, że to, co dla jednego działkowca jest rośliną lecz-
niczą, dla innego bywa chwastem; 5) tylko nieliczne gatunki roślin mają 
praktyczne zastosowanie terapeutyczne. W związku z tym stworzony przez 
autora badań inwentarz roślin leczniczych prawdopodobnie nie wyczerpuje 
całego ich zbioru (wszystkich gatunków). 

Lista gatunków, które działkowcy zakwalifikowali do kategorii 'rośliny 
lecznicze' i które wykorzystują w formie nieprzetworzonej lub do sporzą-
dzania środków leczniczych obejmuje 111 pozycji. Należą do nich: acmella 
brasiliensis, aksamitka, arcydzięgiel litwor, aronia czarna, babka okrągłolist-
na, babka lancetowata, bez czarny, bluszcz pospolity, bluszczyk kurdybanek, 
brzoza brodawkowata, bylica draganek, bylica boże drzewko, bylica piołun, 
bylica pospolita, chmiel zwyczajny, chrzan, cykoria podróżnik, cytrynowiec 
chiński, czarna malwa, czarnuszka siewna, cząber ogrodowy, czosnek ce-
bula, czosnek pospolity, czosnek niedźwiedzi, dereń jadalny, fenkuł włoski, 
fiołek trójbarwny, fiołek wonny, glistnik jaskółcze ziele, herbata chińska, 
hyzop lekarski, jabłoń domowa, jarząb pospolity, jasnota biała, jeżówka, je-
żyna fałdowana, kalarepa, kalina koralowa, kapusta biała, kocimiętka wła-
ściwa, kolendra siewna, kolcowój pospolity, kozieradka pospolita, kozłek 
lekarski, krwawnik, koper ogrodowy, kuklik pospolity, lawenda wąskolistna, 
lebiodka pospolita, lilak pospolity, lubczyk, macierzanka piaskowa, macie-
rzanka tymianek, majeranek ogrodowy, malina właściwa, malwa różowa, 
marchew siewna, melisa lekarska, mięta pieprzowa, mięta zwyczajna, mio-
dunka plamista, mniszek lekarski, mydlnica lekarska, nagietek lekarski, na-
parstnica purpurowa, nasturcja większa, nostrzyk żółty, ogórecznik lekarski, 
orzech włoski, ostropest, pierwiosnek lekarski, pietruszka zwyczajna, pię-
ciornik gęsi, podagrycznik pospolity, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczaj-
na, porzeczka czarna, poziomka pospolita, prawoślaz lekarski, przywrot-
nik pospolity, psianka ziemniak, pysznogłówka, rabarbar dłoniasty, rojnik 
murowy, rozchodnik wielki, rozmaryn lekarski, róża dzika, rukiew wodna, 
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rumianek pospolity, ruta zwyczajna, rzepik pospolity, skrzyp polny, stokrot-
ka pospolita, szałwia lekarska, szałwia muszkatołowa, szczaw zwyczajny, 
szczawik zajęczy, szparag lekarski, szpinak warzywny, ślaz dziki, ślaz zanie-
dbany, śliwa tarnina, tatarak zwyczajny, tojad mocny, tymianek, werbena cy-
trynowa, wiesiołek dwuletni, żurawina wielkoowocowa, żywokost lekarski, 
żyworódka pierzasta. Na pytania o konkretne własności lecznicze poszcze-
gólnych roślin informatorzy zazwyczaj ograniczali się do stwierdzeń, że „są 
zdrowe”, „mają właściwości wzmacniające”, „poprawiają pracę żołądka” itd.

Powyższy spis został porównany z przedstawionym przez Palucha wy-
kazem roślin stosowanych przez ludność wsi polskiej w lecznictwie ludo-
wym. Paluch w „zielniku” ludowym wyszczególnił 374 gatunki, a 179 pod-
dał szczegółowej analizie. Według niego 75 proc. z nich to rośliny dziko 
rosnące. Podzielił je na cztery kategorie.

Pierwsza obejmuje rośliny stosowane bardzo często. Są to: babka zwy-
czajna, bylica piołun, czosnek pospolity, dziki bez czarny, dziurawiec zwy-
czajny, krwawnik pospolity, len zwyczajny, lipa, mięta pieprzowa, podbiał 
pospolity, pokrzywa, rumianek pospolity, żywokost lekarski.

Druga kategoria obejmuje rośliny stosowane często: borówka czarna, 
brzoza, cebula ogrodowa, centuria pospolita, chrzan pospolity, dąb, jałowiec 
pospolity, macierzanka, malina właściwa, olsza czarna, skrzyp polny, sosna 
zwyczajna, szałwia lekarska, ziemniak.

Rośliny średnio często stosowane to: aloes drzewiasty, babka lance-
towata, bagno zwyczajne, burak zwyczajny, bylica boże drzewko, cykoria 
podróżnik, dziewanna, fiolek trójbarwny, glistnik jaskółcze ziele, jemioła 
pospolita, jęczmień zwyczajny, kalina koralowa, kapusta warzywna, kminek 
zwyczajny, kozłek lekarski, kruszyna pospolita, łopian, mak lekarski, mar-
chew zwyczajna, mniszek pospolity, orzech włoski, owies zwyczajny, perz 
właściwy, pietruszka zwyczajna, prawoślaz lekarski, rozchodnik ostry, róża 
dzika, szczaw, tatarak zwyczajny, wrotycz pospolity, złocień maruna, żyto 
zwyczajne.

Czwarta i najliczniejsza kategoria to rośliny wykorzystywane w fitote-
rapii sporadycznie3. 
3 Agawa amerykańska, arnika górska, barwinek pospolity, berberys zwyczajny, biedrzeniec 
mniejszy, bieluń dziędzierzawa, bluszcz pospolity, bluszczyk kurdybanek, bobrek trójlistko-
wy, borowik szlachetny, borówka brusznica, bób, buk zwyczajny, bukwica zwyczajna, buła-
winka czerwona, bylica pospolita, chaber bławatek, chmiel zwyczajny, cis pospolity, cytry-
na zwyczajna, cząber ogrodowy, czeremcha zwyczajna, drżączka średnia, dynia zwyczajna, 
dzięgiel leśny, dziki bez hebd, głowienka pospolita, głóg, gorczyca jasna, grążel żółty, groch 
zwyczajny, grusza pospolita, grzybień biały, herbata chińska, huby, hyzop lekarski, jabłoń 
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Gdy porównuje się wykaz roślin uprawianych przez użytkowników 
miejskich ogródków działkowych z wykazem Palucha, zaskakuje ich po-
dobieństwo. Ciekawość budzi fakt, że niemal wszystkie gatunki działkowe 
znajdują się w „zielniku” ludowym. 

 Na podstawie rozmów z informatorami-działkowcami została stwo-
rzona także lista roślinnych środków leczniczych i praktyk z ich zastoso-
waniem. Na potrzeby badań produkty te zostały zdefiniowane przez autora, 
jako lekarstwa domowe, czyli proste środki stosowane w celu przywrócenia 
naruszonej przez chorobę równowagi w czynnościach ustroju, przyrządza-
ne domowym sposobem i na własne potrzeby wytwórcy. Trzeba zaznaczyć, 
że zarówno lekarstwa domowe, jak i praktyki ich przygotowania i stoso-
wania nie posiadają jednej receptury. Charakterystyczną cechą lekarstw 
domowych jest ich niejasna proweniencja. Ich wytwórcy nie potrafią naj-
częściej jednoznacznie wskazać źródła, z którego pozyskali receptury. Le-
karstwa domowe traktowane są przez ich wytwórców jako środki pomoc-
nicze i uzupełniające, na przykład chroniące niektóre narządy wewnętrzne 
przed ujemnymi skutkami podawania leków syntetycznych. Ponadto nie 
są w powszechnym użyciu. Wszystkie zinwentaryzowane podczas badań 
lekarstwa domowe i techniki ich stosowania mieszczą się w grupie metod, 
które Paluch określił jako „akty” leczenia bezpośredniego (istnieje kontakt 
leku z ciałem chorego). Do technik stosowanych przez działkowców na-
leżą (według klasyfikacji zaproponowanej przez Palucha): 1) picie herba-
tek ziołowych, naparu z maliny, naparu z mięty, naparu z piołunu, naparu  
 
dzika, jarząb pospolity, jaskier ostry, jasnota biała, jasnota różowa, jesion wyniosły, jeżyna, 
jodła pospolita, kapusta rzepak, kasztanowiec zwyczajny, kawowiec, kocanka piaskowa, ko-
niczyna polna, konopie siewne, konwalia majowa, koper ogrodowy, koper włoski, kopytnik 
pospolity, lawenda lekarska, leszczyna pospolita, lilia biała, lubczyk ogrodowy, lulek czarny, 
majoran ogrodowy, mak polny, melisa lekarska, mięta długolistna, mięta polna, miodunka 
plamista, mirt pospolity, muchomor, nagietek lekarski, nostrzyk biały, ogórek, oset, ostro-
żeń lancetowaty, ostróżeczka polna, pałka szerokolistna, pieprz czarny, pierwiosnek lekarski, 
pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, piwonia lekarska, pomocnik baldaszkowy, porzeczka 
czarna, poziomka pospolita, przelot pospolity, przestęp pospolity, przetacznik, przywrot-
nik, pszenica, pszeniec gajowy, purchawka, pyleniec pospolity, rabarbar, rdest ptasi, rosicz-
ka okrągłolistna, rozchodnik wielki, ruta zwyczajna, rzepik pospolity, rzodkiew zwyczajna, 
serdecznik pospolity, stokrotka pospolita, szanta zwyczajna, szelężnik, ślaz, śliwa domowa, 
śliwa tarnina, świerk pospolity, świetlik łąkowy, tarczownica islandzka, tasznik pospolity, ta-
tarka, trędownik bulwiasty, tytoń szlachetny, urginia morska, wełnianka wąskolistna, widłak 
goździsty, wierzba, wilczomlecz sosnka, wiśnia pospolita, wrzos zwykły, żarnowiec miotlasty, 
żurawina błotna.
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z pokrzywy, naparu z szałwii, naparu z kwiatów ketmii, naparu z kwiatów 
malwy, syropu z mięty, syropu z cebuli, syropu z mniszka lekarskiego, syro-
pu z tymianku, syropu z kwiatów czarnego bzu, syropu z owoców dzikiej 
róży, mleka z miodem i czosnkiem, soku z malin, soku z aronii, nalewki 
z orzecha włoskiego, nalewki z żyworódki; 2) spożywanie leków w postaci 
stałej: jedzenie powidełek z pysznogłówki, powidełek z owoców derenia, 
powidełek z owoców tarniny, surowego rabarbaru, świeżego ziela bluszczy-
ku kurdybanku, świeżego ziela podagrycznika, nasion wiesiołka, kwiatów 
aksamitki, kwiatów ogórecznika; 3) żucie listków acmelli; 4) okłady z liści, 
kwiatów, korzeni i papki roślinnej pozyskiwanych z aksamitki, babki okrą-
głolistnej, babki lancetowatej, brzozy brodawkowatej, kapusty, chrzanu, roj-
nika, rozchodnika wielkiego, ślazu zaniedbanego, nagietka; 5) smarowanie 
maścią z nagietka, sokiem z glistnika jaskółczego ziela; 6) wcieranie balsa-
mu z żywokostu, nalewki z żyworódki, nalewki z chrzanu; 7) płukanie jamy 
ustnej naparem z szałwii, piołunu, płukanie włosów odwarem z mydlnicy, 
odwarem z pokrzywy. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że większość wymienionych lekarstw 
domowych stosowanych przez użytkowników ogródków działkowych, to 
środki, które nie są specjalnie preparowane. W swojej pracy o lecznictwie 
ludowym Paluch nazywa je lekami per se lub środkami w postaci czystej, 
„prosto z pnia”:

Zasługują one na uwagę tym bardziej, że niektóre jednostki chorobowe zostały 
przez nie zupełnie „zdominowane”. Tego rodzaju specyficzne leki są po prostu 
gotowe do natychmiastowego użycia, rosną wokół nas i do dziś mają wzięcie. 
[Paluch 1988: 188]

Leki per se stosowane są głównie przy urazach ciała, schorzeniach skóry, 
bólach głowy, bólach reumatycznych, chorobach oczu, przewodu pokarmo-
wego, dróg oddechowych, bólach zębów i dziąseł, obrzękach. Do leków 
stosowanych w postaci czystej Paluch zalicza 125 gatunków. W medycynie 
ludowej najczęściej stosowano 15 z nich: liście babki zwyczajnej, liście olszy 
czarnej, ząbki czosnku, liście podbiału, ziele krwawnika, ziele pokrzywy, na-
siona jęczmienia, liście i korzenie chrzanu, sok z ziela glistnika jaskółczego 
ziela, liście i sok z brzozy, bulwy ziemniaka, cebula, sok z łodygi mniszka 
pospolitego, liście i korzeń żywokostu lekarskiego, liście babki lancetowa-
tej. Stosowane przez działkowców rośliny lecznicze po części znajdują się 
na liście leków Palucha „prosto z pnia”. Być może wiąże się to z tym, że 



GRUNT TO ZDROWIE86

lekarstwa per se, stosowane w lecznictwie ludowym najbardziej utrwaliły 
się w pamięci lub też proces ich zanikania przebiega wolniej niż leków 
i technik bardziej złożonych. Z drugiej strony pojawiają się nowe, egzotycz-
ne praktyki lecznicze, jak np. żucie liści acmelli, które świadczą o nowych 
użyciach, które działkowcy wzięli z różnych źródeł wiedzy np. Internetu, 
poradników, czasopism fachowych i prasy kolorowej. 

Podsumowując wyniki badań, można ostrożnie stwierdzić, że opisane 
koncepcje na temat praktyk leczniczych są wyrazem zmian we współ-
czesnej medycynie ludowej, w rozumieniu zaproponowanym przez Da-
nutę Penkalę-Gawęcką, która termin ten definiuje szeroko „w odniesie-
niu do wszelkich form przekonań i praktyk leczniczych – niezależnie od 
ich proweniencji – które istnieją poza medycyną oficjalną, tzw. naukową  
[Penkala-Gawęcka 1995: 182]. W świetle zebranych informacji wydaje się, 
że domowe sposoby leczenia w pewnych aspektach i zakresie noszą śla-
dy tradycyjnej medycyny ludowej. Stosowane przez działkowców leki do-
mowe znajdują swoje odzwierciedlenie w lecznictwie ludowym, o którym  
Paluch pisze w następujących słowach:

Fitoterapię tzw. ludową charakteryzuje pewna eklektyczność – jest to zresztą charakte-
rystyczne w ogóle dla medycyny, także tzw. warstw oświeconych. Eklektyczność ta prze-
jawia się wplataniem mniej lub bardziej misternie elementów, idei obcych, przekształca-
niem ich /czyt. dopasowywaniem ich do własnego systemu, własnych „możliwości”/, co 
powodowało, że medycyna ludowa także sama uległa zmianom, „gubiąc” przy tym część 
własnych wartości, zaleceń, sposobów. [Paluch 1988: 221]

Osobną kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie, dlaczego ziołolecznic-
two cieszy się współcześnie wciąż dużym uznaniem. Działkowcy konte-
stują zarówno medycynę naukową, jako zagrażającą człowiekowi, nie-
przyjazną, wyniszczającą organizm, jak i obecny system opieki zdrowotnej  
(z kolejkami do lekarzy specjalistów). Mają jednak świadomość racjonal-
ności i skuteczności jej stosowania. Ich 'lokalny system zdrowia' nie odrzu-
ca medycyny oficjalnej, ale podkreśla prewencyjną i dopełniającą funkcję 
ziołolecznictwa. Zauważają możliwość synergistycznego stosowania leku 
syntetycznego ze współdziałającym lekiem ziołowym. Zajmują stanowisko, 
które można nazwać za Lutomskim 'pluralizmem leczniczym' [Lutomski 
1988: 16-18].
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1-3. Przygotowanie syropu  
z tymianku



4. Nalewka z orzecha włoskiego



5. Syrop z tymianku



6. Lekarstwa domowe

7. Nalewka z żyworódki

8-9. Kwiaty aksamitki





10-11. Przygotowanie okładu z liścia 
rozchodnika

12-13. Okłady z liści 
babki okrągłolistnej







14-16. Sok z glistnika jaskółczego ziela



17-19. Maści z nagietka 
na bazie smalcu

20. Krem z nagietka na bazie oliwy





21-22. Nalewka żywokostowa 
do wcierania



r o z d z i a ł  iv

Rośliny lecznicze



Przedstawione w dalszej części publikacji monografie roślin leczniczych, zin-
wentaryzowanych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Słupsku 
i Zimowiskach, zostały opracowane przez autora na podstawie dostępnej lite-
ratury naukowej. Liczne źródła różnią się jednak w tak zasadniczej kwestii, jak 
działanie i zastosowanie lecznicze surowca roślinnego. O ile w publikacjach 
dwudziestowiecznych opisy te są dość szerokie, o tyle w nowszych opracowa-
niach autorzy z większą ostrożnością podchodzą do tematu, zwracając także 
uwagę na możliwe działania niepożądane. Bogusław Czerny, zwraca uwagę 
na możliwe efekty uboczne fitoterapii w postaci: reakcji alergicznych, efek-
tów toksycznych, niezamierzonego działania farmakologicznego, działania 
mutagennego i kancerogennego, interakcji z innymi lekami, efektami spo-
wodowanymi kontaminacją (zanieczyszczenie, skażenie), następstw błędnie 
identyfikowanych surowców [Czerny 2000: 21]. Choć badania jakości i dzia-
łania fitofarmaceutyków prowadzone są obecnie w wielu ośrodkach na świe-
cie, to praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach  
(Evidence-based Medicine, EBM) wciąż jest bardzo skąpa [Frohne 2010: 14].

Najnowsze wyniki rzucają niejednokrotnie nowe światło na wskazania po-
chodzące z tradycji zielarskich i medycyny ludowej. Surowce roślinne pozostają 
cennym źródłem substancji leczniczych wykorzystywanych w opracowywaniu 
nowych związków chemicznych, które mogą w przyszłości stać się bardzo 
użyteczne w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. W związku z powyższym 
prezentowanych w publikacji monografii roślin nie należy traktować jako po-
radnika medycznego. Opisy poszczególnych roślin zostały ułożone alfabetycz-
nie (przyjmując za kryterium polskie nazewnictwo oficjalne). Uwzględniono 
następujące charakterystyki: nazwa łacińska, nazwy inne (gwarowe), rodzina 
(systematyka), pochodzenie, opis, surowiec leczniczy i okres zbioru, działanie  
 zastosowanie lecznicze.

Trzeba także pamiętać, że surowiec roślinny wykorzystywany w fitoterapii 
nie zawsze jest jednakowy i zależy od wielu czynników, m.in. uwarunkowań 
genetycznych i środowiskowych, stadium rozwoju w okresie zbioru, czy wresz-
cie – od warunków przebiegu procesu technologicznego, czyli sposobu zbioru, 
suszenia i przechowywania surowca. Ujemne cechy roślin leczniczych na kon-
kretnych przykładach charakteryzuje Jan Muszyński:

Np. mięta pieprzowa (Mentha piperita), która bywa specjalnie hodowana 
w ogrodach i na plantacjach, zawiera mentol o własnościach kojących i prze-
ciwbólowych. Natomiast rosnące dziko w całej Polsce mięty krajowe, jak np. 
polna (Mentha arvensis), wodna (Mentha aquatica) i leśna (Mentha silvestris) 
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nie zawierają mentolu i nie mogą zastąpić mięty pieprzowej. Szałwia leczni-
cza (Salvia officinalis), hodowana w Polsce, zawiera nieraz o 50% mniej olej-
ku eterycznego niż ta sama szałwia rosnąca w słonecznym klimacie Włoch 
lub Jugosławii. Dlatego z naszej szałwii robi się trochę mocniejsze napary niż 
z włoskiej. Kwiaty naszego rumianku, zebrane na 4-5 dzień po rozwinięciu 
się, zawierają mniej olejku eterycznego niż dopiero rozkwitające. Kora wierzby, 
zebrana wczesną wiosną, jest bogatsza w salicynę niż zebrana w czerwcu albo 
lipcu (…) Źle np. wysuszone lub przechowywane w wilgotnym miejscu liście 
naparstnicy (Digitalis) już po upływie kilku miesięcy mogą utracić połowę swej 
siły działającej. [Muszyński 1958: 26]

 
Do sporządzania leków ziołowych wykorzystuje się wszystkie części roślin, 
najczęściej korzenie, pędy, liście, kwiaty i owoce. Zastosowanie w lecznic-
twie mają także soki i miazga ze świeżych roślin. Niektóre lekarstwa przy-
rządza się z surowych roślin, jednak najczęściej stosuje się surowiec wysu-
szony w postaci krajanki lub proszku. Surowiec można rozdrobnić przez 
krajanie (Concisio), tłuczenie (Contusio), gniecenie (Conquassatio), proszko-
wanie (Pulversatio). Zasada jest taka, że im twardszy jest surowiec, tym 
należy go dokładniej rozdrobnić. Pozyskany surowiec zielarski rozdrab-
nia się zgodnie z obowiązującymi normami określonymi w Farmakopei  
Polskiej IV:
• surowiec grubo rozdrobniony – taki, którego wszystkie cząstki prze-

chodzą przez sito 5,0 (długość boku kwadratowego oczka sita wynosi  
5 mm) i nie więcej niż 20 proc. przez sito 3,2;

• surowiec średnio rozdrobniony – taki, którego wszystkie cząstki prze-
chodzą przez sito 3,2 i nie więcej niż 20 proc. przez sito 1,6;

• surowiec miałko rozdrobniony – taki, którego wszystkie cząstki prze-
chodzą przez sito 1,6 i nie więcej niż 20 proc. przez sito 1,0;

• surowiec bardzo miałko rozdrobniony – taki, którego wszystkie cząstki 
przechodzą przez sito 1,0 i nie więcej niż 20 proc. przez sito 0,5;

• surowiec grubo sproszkowany – taki, którego wszystkie cząstki prze-
chodzą przez sito 0,5 i nie więcej niż 40 proc. przez sito 0,28;

• surowiec średnio sproszkowany – taki, którego wszystkie cząstki prze-
chodzą przez sito 0,28 i nie więcej niż 40 proc. przez sito 0,16;

• surowiec miałko sproszkowany – taki, którego wszystkie cząstki prze-
chodzą przez sito 0,16;

• surowiec bardzo miałko sproszkowany – taki, którego wszystkie cząstki 
przechodzą przez sito 0,08.
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W nazwach łacińskich surowców roślinnych stosuje się nazwę organu 
lub części rośliny z dodatkiem rodzajowej lub gatunkowej nazwy rośliny 
np. liść mięty (Folium Menthae). Muszyński wyróżnia następujące nazwy 
części leków roślinnych stosowanych w nomenklaturze fitofarmaceutycznej 
[Muszyński 1949: 16-23]:
• Anthodium (koszyczek), czyli kwiatostan właściwy roślinom z rodziny 

Złożonych;
• Arillus (osnówka), czyli mięsisty utwór otaczający nasienie w niektó-

rych owocach;
• Bacca (jagoda), czyli soczysty wielonasienny owoc;
• Bulbus (cebula), czyli podziemny, soczysty pęd składający się z mię-

sistych łusek osadzonych na króciutkim pędzie;
• Cortex (kora), czyli zewnętrzna, sięgająca aż do miazgi warstwa tkanek, 

otaczająca walec drzewny w łodygach i korzeniach roślin;
• Drupa (pestkowiec), czyli rodzaj soczystych owoców, w których mię-

sista naowocnia otacza twardą pestkę;
• Embryo (zarodek), czyli bezbielmowe nasienie pozbawione łupiny;
• Farina (mąka), czyli sproszkowane nasiona roślin;
• Flos (kwiat), czyli twór właściwy roślinom nasiennym służący do roz-

mnażania;
• Folium (liść), czyli najczęściej blaszkowaty organ rośliny, w którym od-

bywają się procesy oddychania, przyswajania dwutlenku węgla i wy-
twarzania różnych związków organicznych wędrujących następnie do 
innych organów roślinnych;

• Fructus (owoc), czyli twór właściwy roślinom wyższym, powstający 
z zalążni kwiatu i zawierający wewnątrz nasiona;

• Galbulus (szyszkojagoda), czyli kulista szyszka u roślin cyprysowatych;
• Gemma (pąk), czyli pąk liściowy wytwarzany przez rośliny na zimę;
• Glandula (gruczoł), czyli twory wydzielnicze spotykane u niektórych 

roślin na powierzchni liści, kwiatów, owoców, zawierające olejki ete-
ryczne i substancje żywicowe;

• Glans (żołądź), czyli nazwa owocu dębu;
• Granum (ziarno), czyli nazwa owocu roślin trawiastych;
• Herba (ziele), czyli całe pędy roślinne, znajdujące się w pełni rozwoju, 

pokryte zdrowymi liśćmi i poczynającymi się rozwijać na wierzchołku 
kwiatami;

• Inflorescentia (kwiatostan), czyli skupienie kwiatów na roślinie, które 
przy zbiorze zbiera się jako całość;
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• Lignum (drewno), czyli zdrewniałe części pni oraz korzeni drzew 
i krzewów, rozdrobnione w postaci wiórków;

• Nux (orzech), czyli suchy niepękający owoc o twardej naowocni;
• Pericarpium (owocnia), czyli części owocu pozostałe po usunięciu 

nasion;
• Petalum (płatek), czyli delikatne barwne listki, z których składa się ko-

rona kwiatowa;
• Placenta (łożysko), czyli miejsce przymocowania zalążka płodu nasie-

nia;
• Pomum (jabłko), czyli rodzaj wielonasiennego soczystego owocu po-

dobnego do jabłka;
• Pulpa (miąższ), czyli miękkie, soczyste części owocni roślin, tworzące 

po rozgotowaniu lub podsuszeniu jednolitą gęstawą masę;
• Radix (korzeń), czyli najczęściej podziemny, niewytwarzający liści or-

gan, służący roślinie do przytwierdzenia do podłoża, pobierania wody 
i soli mineralnych z gleby, magazynowania zapasowych związków or-
ganicznych na okres spoczynku;

• Rhizoma (kłącze), czyli rodzaj podziemnych łodyg, w których wyrastają 
korzenie;

• Semen (nasienie), czyli twory powstające z zalążków w zalążni kwiato-
wej służące do rozmnażania się roślin nasiennych;

• Spora (zarodnik), czyli jednokomórkowy twór do rozmnażania roślin 
zarodnikowych;

• Stigma (znamię), czyli górna część słupka kwiatowego służąca do przy-
jęcia pyłku w procesie zapylania;

• Strobilus (szyszka), czyli kwiatostany przypominające szyszkę;
• Tuber (bulwa), czyli mięsista, mocna, nabrzmiała i wypełniona substan-

cjami odżywczymi podziemna łodyga roślin, rodzaj krótkiego i pęka-
tego kłącza.

Leki roślinne mogą być stosowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Ro-
śliny lecznicze można stosować w lecznictwie w różnej postaci, co wpływa 
istotnie na ich działanie. Trwałość i postać leku roślinnego, jego wygląd, 
smak, zapach, zależą od takich czynników, jak: stopień rozdrobnienia i roz-
puszczalność surowca roślinnego, obecność dodatkowych substancji uła-
twiających wchłanianie, wydzielanie lub potęgowanie działania składnika 
zasadniczego. 

Najczęściej surowiec leczniczy stosowany jest w postaci:
• Cataplasma (ciepłe okłady), czyli zewnętrzna postać leku odgrywająca 
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rolę środka ogrzewającego, odmiękczającego, kojącego;
• Decoctum (odwar), czyli płynna i niezbyt trwała postać leku otrzymy-

wana przez gotowanie surowca z wodą; odwary przyrządza się tylko 
z surowców twardych: kory, drewna, korzenia, kłącza;

• Extracta (ekstrakt), czyli skoncentrowany wodny, spirytusowy lub ete-
rowy wyciąg z surowców roślinnych;

• Infusa (napar), czyli płynna postać leku otrzymywana przez zalanie su-
rowca roślinnego wrzącą wodą, ogrzewanie przez 5-10 minut na wod-
nej kąpieli i odcedzenie płynu po wystudzeniu; napary przyrządza się 
z surowców zawierających olejki lotne i inne substancje nieznoszące 
długiego gotowania;

• Olea (olej), czyli tłuszcz płynny wytłoczony z nasion lub owoców, 
a także oleiste przetwory galenowe;

• Olea aetherea (olejek eteryczny), czyli produkt otrzymywany przez de-
stylację surowców roślinnych z parą wodną;

• Sirupi (syrop, ulep), czyli płynna i nietrwała postać leku posiadająca 
jako menstruum stężony roztwór cukru;

• Species (herbatki ziołowe), czyli mieszanki ziołowe pokrajanych surow-
ców roślinnych świeżych, w najlepszym gatunku. Przy układaniu prze-
pisu mieszanek należy się kierować zasadą: środek podstawowy Basis 
+ środki pomocnicze Adjuvantia + środki poprawiające smak, zapach, 
barwę Corrigentia;

• Succi recentes (świeży sok), czyli postać leku remineralizująca i rewita-
minizująca;

• Tincturae (nalewka), czyli przeważnie dość trwałe 10 lub 20 proc. wy-
ciągi surowców leczniczych sporządzane drogą perkolacji lub maceracji 
przy pomocy alkoholu 67-70 proc.

Inne, dawniej stosowane postaci leków ziołowych i przetworów galeno-
wych stosowane w fitoterapii [Muszyński 1949: 28-44]:
• Aceta medicinalia, czyli postać leku, w którym rozpuszczalnikiem jest 

ocet.;
• Alcoholisata, czyli nalewki alkoholowe ze świeżych, nie suszonych roślin;
• Aqua aromaticae, czyli właściwe roztwory wodne wonnych i lotnych 

substancji roślinnych, wody aromatyczne;
• Conserva et Confectiones, czyli przetwory ze świeżych roślin zakonser-

wowane przy pomocy cukru;
• Eclegma, czyli sorbet, zawiesina lub roztwór leku w bardzo gęstym 

syropie;
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• Electuaria, czyli powidełka, miękka postać leku otrzymywana przez 
zmieszanie i zarobienie na miękkie ciasto proszków roślinnych z syro-
pami, miodem, marmeladami owocowymi;

• Emulsiones, czyli emulsje, zawiesiny, mleczanki, płynna postać leku 
będąca mieszaniną dwu płynów niełączących się ze sobą np. wody 
i tłuszczu;

• Fumigationes, czyli kadzidła, postać leku do wziewania np. cygaretki;
• Intracta, czyli intrakty, spirytusowe wyciągi ze świeżych, utrwalonych 

(stabilizowanych) roślin, otrzymywane przez wrzucenie świeżo zebra-
nych surowców roślinnych do gorącego alkoholu i ogrzanie mieszanki 
do temperatury wrzenia w ciągu 20-10 minut;

• Mucilagines, czyli kleiki, lepkie i ciągliwe roztwory kolloidalne gum 
i śluzów roślinnych;

• Pulveres, czyli sproszkowany surowiec do stosowania wewnętrznie 
w różnych postaciach np. tabletek lub zewnętrznie np. w maściach, po-
sypkach.
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Acmella brasiliensis SPRENG. 
Spilanthes oleracea L.

Inne nazwy: jeżówka elektryczna, roślina od 
bólu zęba, znieczulecznik

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Rodzime pochodzenie tej ro-
śliny nie jest znane, po raz pierwszy znale-
ziona została w Peru. 

Surowiec leczniczy: Ziele acmelli – Herba 
Spilanthis oleraceae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ziele 
działa ściągająco, przeciwzapalnie, prze-
ciw insektom, powoduje wzmożone wy-
dzielanie śliny i znieczulenie. Wyciągi 
izopropanolowo-wodne z suszonej całej 
rośliny są składnikiem preparatu Spolera 
(płynu, maści, żelu), stosowanego w kon-
tuzjach sportowych, zapaleniu pochewek 
ścięgnistych, ugryzień owadów, nadwy-
rężeniach, stłuczeniach, zwichnięciach, 
krwotokach. Acmella wykazuje silne wła-
ściwości ujędrniające i przeciwzmarszcz-
kowe. Efekty stosowania preparatów 
z Acmella oleracea są porównywalne 
z tymi, jakie osiąga się po zastosowa-
niu toksyny botulinowej – stąd nazwa 
„ziołowa botulina”. W przypadku bólu 
zęba zaleca się żucie liścia lub płuka-
nie jamy ustnej wodą z łyżeczką nalewki  
z acmelli.
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Aksamitka 
Tagetes L.

Inne nazwy: śmierdziuch, turki

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Ameryka Środkowa, Amery-
ka Południowa.

Opis: Roślina zielna, jednoroczna, wytwa-
rzająca silne i wyprostowane łodygi. Liście 
są pierzasto-klapowane lub pierzastosieczne 
i ząbkowane. Kwiatostanowe koszyczki 
mogą być jednobarwne lub pstrokate, najczę-
ściej w kolorach żółtym, pomarańczowym 
i czerwonym. Skrajne płatki są języczkowe, 
wewnętrzne rurkowate. Owocem jest nie-
łupka, z krótkim szczeciniastym puchem.

Surowiec leczniczy: Kwiat.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Aksa-
mitka wykazuje właściwości moczopędne, 
rozkurczowe i przeciwzapalne. Zawarta 
w kwiatach luteina wykorzystywana jest 
powszechnie w preparatach okulistycznych.
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Aktinidia ostrolistna 
Actinidia arguta L.

Inne nazwy: polskie kiwi, minikiwi

Rodzina: Aktinidiowate – Actinidiaceae

Pochodzenie: Syberia, Chiny północno-
-wschodnie, Korea, północna Japonia. 

Opis: Aktinidia jest pnączem, którego pędy 
mogą dorastać do 50 m. Liście są jajowate, 
zakończone ostro, o piłkowanych brzegach. 
Jest rośliną dwupienną. Kwiaty obupłciowe, 
męskie lub żeńskie, drobne, skupione są w 
grona. Owoce aktinidii – jagody, są jadalne. 

Surowiec leczniczy: Owoc (aktinidia zaczy-
na owocować 3-4 lata po posadzeniu).

Działanie i zastosowanie lecznicze: 
Owoce zawierają witaminę C, kwasy 
organiczne, cukry i sole mineralne, przez  
co chronią organizm przed stresem oksyda-
cyjnym, utrzymują właściwy poziom chole-
sterolu we krwi, wspomagają pracę całego 
układu sercowo-naczyniowego, zwiększają 
wydajność wysiłkową organizmu, a także 
poprawiają trawienie oraz regulują często-
tliwość wypróżniania się. Ponadto ekstrakt 
z owoców wykazuje niszczące działanie nie-
których ludzkich komórek nowotworowych. 
Spożywanie świeżych, surowych owoców 
zaleca się w leczeniu szkorbutu, paradonto-
zy, grypy i przeziębienia.
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Arcydzięgiel litwor 
Angelica archangelica L. subsp.  
archangelica

Inne nazwy: anielski korzeń, anielskie ziele, 
dzięgiel lekarski, dzięgielnica, litwor, gołębie 
pokrzywy, ziele św. Ducha

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Umiarkowana strefa Europy 
i Azji.

Opis: Roślina dwuletnia. W pierwszym 
roku wydaje rozetę przyziemnych długo-
ogonkowych liści. W drugim roku wytwarza 
łodygę osiągającą wysokość do 2,5 m. Łody-
ga o okrągłym przekroju jest wewnątrz pu-
sta, liście łodygowe są mniejsze od dolnych. 
Kwiaty zebrane w 20-40-promieniowe bal-
dachy są żółtawe bądź zielonawe. Roślina 
odznacza się przyjemnym zapachem.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix Ange-
licae, kłącza – Rhizoma Angelica. Korzenie 
wykopuje się we wrześniu, kłącza w drugim 
i trzecim roku wegetacji.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
twory z korzenia mają zastosowanie w zabu-
rzeniach trawiennych, wyrażających się bó-
lami brzucha, wzdęciami, brakiem łaknienia, 
nieregularnymi wypróżnieniami. Podawane 
doustnie zwiększają wydzielanie soku żo-
łądkowego i pobudzają trawienie, zwiększają 
wydalanie moczu i potu, przyczyniając się 
do eliminacji szkodliwych produktów prze-
miany materii. Jest środkiem wiatropędnym. 
Wzmacnia odporność układu nerwowego. 
Zewnętrznie stosuje się olejek arcydzięglowy 
do wcierań przeciwzapalnych, przeciwbólo-
wych i przeciwświądowych.
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Aronia czarna 
Aronia melanocarpa (Michx) Elliot

Inne nazwy: aronia amerykańska

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Aronia pochodzi ze wschod-
nich wybrzeży kontynentu północnoamery-
kańskiego. 

Opis: Krzew osiąga wysokość do 2,5 m, wy-
jątkowo do 3 m. Liście są naprzemianległe, 
ciemnozielone o długości do 6 cm. Jesienią 
od pomarańczowych do czerwonych. Kwia-
ty zebrane są w baldachogrona. Owoce –  
jagody o średnicy ok. 10 mm są pokryte de-
likatnym, meszkowatym nalotem.

Surowiec leczniczy: Świeże lub suszone 
owoce. Owoce suszy się zaraz po zbiorze, 
rozkładając cienką warstwę w zacienionym 
i przewiewnym miejscu, najlepiej na sicie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
właściwości antyoksydacyjne. Owoce mają 
właściwości ochronne (chronią trzustkę, 
wątrobę i nerki), wykazują wpływ antybak-
teryjny i żółciopędny, hamują rozwój bakte-
rii, wzmagają regenerację komórek wątroby, 
poprawiają krążenie krwi w mózgu, krążenie 
oczne, wieńcowe i w kończynach, wzmac-
niają i uszczelniają nabłonki, w tym również 
śródbłonki naczyń krwionośnych, łagodzą 
objawy alergii i wielu innych chorób auto-
immunologicznych, obniżają ciśnienie tęt-
nicze krwi, wpływają przeciwmiażdżycowo, 
moczopędnie, odtruwają organizm, obniżają 
stężenie lipidów i cholesterolu we krwi. Sok 
aroniowy pobudza procesy krwiotwórcze, 
łagodzi objawy nieżytu przewodu pokar-
mowego, przyspiesza gojenie się owrzodzeń 
i nadżerek błon śluzowych.
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Babka zwyczajna 
Plantago major L.

Inne nazwy: babka pospolita, babka wielka, 
babka szeroka, babka szerokolistna, sko-
łojrza, skojołna, baśki, babczok, pięć żyłek, 
babkowe liście, podróżnik

Rodzina: Babkowate – Plantaginaceae

Pochodzenie: Europa i Azja.

Opis: Babka zwyczajna jest byliną nie-
wytwarzającą wyraźniej łodygi. Szeroko 
jajowate liście skupione są w przyziemne 
rozety. Drobne kwiaty zebrane w kwiato-
stany kłosokształtne. Szypułka kwiatostanu 
osiąga wysokość 40-60 cm. Roślina kwitnie 
od maja do października.

Surowiec leczniczy: Liść babki zwyczajnej – 
Folium Plantaginis majoris. Babkę zwyczajną 
zbiera się od maja do października i suszy 
w warunkach naturalnych (lub w suszarni), 
w temperaturze do 40°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
właściwości wykrztuśne, przeciwzapalne, 
powlekające (osłaniające). Świeże liście bab-
ki zwyczajnej przykłada się na niewielkie 
zranienia, ukąszenia owadów, zwichnięcia, 
ropiejące rany, owrzodzenia. Napar służył 
do przemywania trudno gojących się ran. 
W starożytności zalecana była w przypadku 
ukąszeń przez węże i skorpiony. 
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Babka lancetowata 
Plantago lanceolata L.

Inne nazwy: babka wąskolistna, języczki po-
lne, żywiec

Rodzina: Babkowate – Plantaginaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Północna 
i Środkowa.

Opis: Wydłużone, lancetowate liście sku-
pione są w przyziemne rozety. Kwiaty pro-
mieniste, zebrane w kłos kulisty lub jajowa-
ty. Szypułka kwiatostanu osiąga do 60 cm 
wysokości, korona brunatna, nitki pręcików 
białawe, pylniki żółtawe. Kwitnie od maja 
do września.

Surowiec leczniczy: Liść babki lancetowa-
tej – Folium Plantaginis lanceolatae. Babkę 
lancetowatą zbiera się bez ogonków, gdyż te 
trudno wysychają i suszy najlepiej w suszar-
ni w temperaturze 40°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
twory z babki lancetowatej działają prze-
ciwzapalnie na błony śluzowe jamy ustnej, 
gardła i układu pokarmowego, a także bak-
teriostatycznie. Mają działanie wykrztuśne 
i rozkurczowe (na mięśnie gładkie górnych 
dróg oddechowych). Babka jest zalecana 
w homeopatii. Wyciągi wodne z liści babki 
lancetowatej, stosowane doustnie, pobudza-
ją wytwarzanie substancji antywirusowych  
i antynowotworowych. Stosowana w lecze-
niu zapalenia gardła i oskrzeli, przeziębie-
nia, kataru nosa na tle infekcji wirusowej, 
alergii. Sok ze świeżych liści lub odwar  
z liści wysuszonych, przyspieszają gojenie 
się ran i regenerację naskórka.
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Bazylia pospolita 
Ocimum basilicum L.

Inne nazwy: bazylia wonna, bazylek ogro-
dowy, bazylijka zwyczajna, balsam, bazyli-
szek polski

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Pochodzi prawdopodobnie 
z tropikalnej strefy Afryki, obecnie wystę-
puje tylko w uprawie.

Opis: Łodyga bazylii osiąga wysokość od 30 
do 60 cm. Liście są jasnozielone, błyszczą-
ce, o długości do 5 cm, jajowate lub rom-
boidalne, o brzegu karbowanym, rzadziej 
ząbkowanym. Na spodniej stronie znajdują 
się gruczoły wytwarzające olejek eteryczny. 
Kielich dwuwargowy, o krótkiej rurce, kolo-
ru czerwonawego, różowego lub żółto-bia-
łego. Kwiaty obfite w nektar.

Surowiec leczniczy: Ziele bazylii – Her-
ba Basilici, liście bazylii – Folium Basilici, 
nasiona bazylii – Semen Basilici, olejek ba-
zylikowy – Oleum Basilici. Bazylia kwitnie 
w lipcu i w sierpniu. Przed kwitnieniem 
wymaga ciągłego ścinania wierzchołków 
pędów, aby krzewiły się i dawały dużo liści.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje działanie przeciwbakteryjne, pier-
wotniakobójcze, antyseptyczne, przeciwpa-
sożytnicze, spazmolityczne, wiatropędne, 
żółciopędne. Pobudza trawienie, wydzie-
lanie śliny, soku żołądkowego, soku trzust-
kowego, soku jelitowego. Ponadto pobudza 
krążenie krwi i limfy, zwiększa diurezę, 
ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych 
z zalegającej wydzieliny, może zmniej-
szać obrzęki zastoinowe. Stosowana jest  
w zaburzeniach trawiennych, wzdęciach  
i zaparciach, chorobach przeziębieniowych  
z nieżytem układu oddechowego. Olejek  

bazylikowy stosowany jest do wcierań  
w chorobach reumatycznych, artretyzmie, 
urazach oraz dla poprawienia krążenia 
miejscowego, zmniejszenia obrzęku i prze-
ciwbólowo. Sok i świeża miazga z ziela 
przyspieszają gojenie ran.
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Begonia bulwiasta 
Begonia tuberhybrida Voss.

Inne nazwy: ukośnica

Rodzina: Ukośnicowate – Begoniaceae

Pochodzenie: Subtropikalne rejony Azji, 
Afryki i Ameryki Południowej.

Opis: Bylina o wysokości 20-40 cm, o mię-
sistych łodygach wyrastających z nerkowatej 
bulwy. Bulwy są spłaszczone i mają grubą 
skórkę z dobrze widocznymi w ich górnej 
części śladami pędów nadziemnych. Liście 
są błyszczące, intensywnie zielone lub 
brązowe, w kształcie sercowato lanceto-
watym, niesymetryczne, lekko owłosione, 
na brzegach piłkowane. Płatki kwiatów 
mogą mieć brzeg prosty i gładki, poskręca-
ny lub postrzępiony. Kwiaty begonii bulwia-
stej mogą być jedno- lub dwubarwne, białe, 
żółte, różowe, pomarańczowe lub czerwone.  
Kwitnie od maja do września.

Surowiec leczniczy: Korzenie, ziele. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje działanie przeciwzapalne, rozkurczowe 
i ściągające. Korzenie i bulwy begonii wy-
korzystywane są w leczeniu dolegliwości 
związanych z przeziębieniem, a pędy roślin 
stosuje się w leczeniu schorzeń żołądka 
i powiększonej śledziony.
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Berberys zwyczajny 
Berberis vulgaris L.

Inne nazwy: kwaśnica pospolita, kwaśniec

Rodzina: Berberysowate – Berberidaceae

Pochodzenie: Europa.

Opis: Krzew dorastający do 3 m wysokości, 
silnie rozgałęziony z kanciastymi gałąz-
kami i trójdzielnymi cierniami o długości  
do 2 cm. Liście są ogonkowe, odwrotnie ja-
jowate lub eliptyczne, brzegiem ostro i drob-
no ząbkowane, dorastające do 6 cm długo-
ści. Kwiaty są pachnące, w kolorze żółtym, 
z trzema płatkami korony wykształconymi 
jak działki kielicha i z sześcioma miodni-
kami, zebrane w zwisające grona o długości  
do 5 cm. U nasady kwiatów znajdują się dwa 
miodniki. Owocem jest podługowata, czer-
wona, kwaśna w smaku jagoda.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix Ber-
beridis, kora – Cortex Berberidis, owoc – 
Fructus Berberidis, gałązki z liśćmi – Turio 
Berberdis. Korzenie można wykopać jesienią  
lub wiosną. Owoce najlepiej zbierać  
po pierwszych przymrozkach, kiedy zawar-
tość witaminy C i cukrów wzrasta o połowę.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje działanie przeciwzapalne, przeciwbó-
lowe, bakteriostatyczne i bakteriobójcze, 
pierwotniakobójcze, żółciotwórcze, żółcio-
pędne, przeciwbiegunkowe, rozkurczowe. 
Obniża ciśnienie krwi, pobudza ośrodek 
oddechowy, zabija roztocza. Napar z liści 
zwiększa kurczliwość naczyń krwionośnych 
i mięśni gładkich macicy. Okłady z papki 
liściowej łagodzą reumatyzm i nerwobóle.
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Bergenia sercowata
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.

Inne nazwy: badan sercolistny

Rodzina: Skalnicowate – Saxifragaceae

Pochodzenie: Azja.

Opis: Bylina wytwarzająca grube, długie do 
kilku metrów kłącza, z których wyrastają li-
ście odziomkowe oraz łodygi. Liście są duże, 
skórzaste, lśniące, brzegiem nierównoząb-
kowane, sercowate, ciemnozielone. Kwiaty 
są różowe, zebrane w kwiatostany szczyto-
we, na bezlistnych szypułach. Owocem jest 
dwukomorowa torebka.

Surowiec leczniczy: Kłącze bergenii – Rhi-
zoma Bergeniae, liść bergenii – Folium Ber-
geniae. Kłącza pozyskuje się wiosną lub je-
sienią. Liście zbiera się w czasie kwitnienia 
(do września).

Działanie i zastosowanie lecznicze:  
Działa uspokajająco i immunostymulująco, 
przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojo-
wo, aktywuje gojenie się wrzodów żołąd-
ka i dwunastnicy. Wykazuje właściwości 
przeciwbiegunkowe, przeciwkrwotoczne, 
przeciwzapalne, moczopędne, przeciwłojo-
tokowe, przeciwodkażające przewód pokar-
mowy i drogi moczowe, hamujące rozwój 
bakterii i grzybów, wybielające skórę. Sto-
sowana jest w nieżytach żołądka, jelit, bie-
gunce, hemoroidach, chorobie wrzodowej, 
brodawczakach jelita grubego, zespole jelita 
drażliwego, stanach zapalnych i infekcjach 
przewodu pokarmowego, układu moczo-
wego i płciowego, upławach, przy nadmier-
nym krwawieniu miesiączkowym, zapaleniu 
przydatków, dezynterii, zapaleniu dziąseł 
i gardła. W formie okładów, płukanek, iry-
gacji, nasiadówek, przemywań stosowana 
jest na plamy, trądzik, łojotok, łojotokowe 

zapalenie skóry, zapalenie mieszków włoso-
wych, stany zapalne błon śluzowych narzą-
dów płciowych i odbytu, stany zapalne skó-
ry, zapalenie spojówek, powiek, gałki ocznej, 
nadmierne łzawienie oczu.



GRUNT TO ZDROWIE118

Bez czarny 
Sambucus nigra L.

Inne nazwy: dziki bez czarny, dziki bez

Rodzina: Przewiertniowate – Caprifoliaceae

Pochodzenie: Europa, Afryka Północna, 
Azja Zachodnia i Środkowa.

Opis: Duży krzew lub niewielkie drzew 
do 5 m wysokości. Liście eliptyczne lub 
podłużne, nierówno piłkowane, długo-
zaostrzone. Białe kwiaty mają średnicę  
6-9 mm i zebrane są w duże baldachy. 
Kwiaty emitują mocny zapach. Owoc  
czarnego bzu jest kulisty, o średnicy  
4-6 mm, ciemnofioletowy, prawie czarny.

Surowiec leczniczy: Kwiat bzu – Flos Sam-
buci, owoc – Fructus Sambuci, korzeń – Cor-
tex Sambuci, liść bzu – Folium Sambuci. 
Kwiat bzu zbiera się w czerwcu w porze 
kwitnienia, suszy w zacienionym i prze-
wiewnym miejscu po czym ociera na sitach 
i odrzuca szypułki. Owoce zbiera się 
w sierpniu, gdy dojrzeją i nabiorą prawie 
czarnego koloru.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Kwia-
ty mają działanie moczopędne i napotne  
(w chorobach z podwyższoną temperaturą). 
Owoce wykazują łagodne działanie napot-
ne, moczopędne i przeczyszczające. Odwary 
podaje się doustnie jako odtrutki i środki 
usuwające z organizmu szkodliwe produkty 
przemiany materii oraz egzogenne toksyny, 
zwłaszcza w chorobie gośćcowej, chorobach 
zakaźnych i niektórych chorobach skóry. 
Owoce wykazują działanie przeciwbólowe, 
polegające na opóźnianiu reakcji bólowej 
pochodzenia ośrodkowego. Jako wspoma-
gający środek przeciwbólowy stosowany  
w rwie kulszowej, zapaleniu nerwu trój-
dzielnego i bólach newralgicznych. 
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Bluszcz pospolity 
Hedera helix L.

Inne nazwy: bluszcz dziki, bluszcz leśny

Rodzina: Araliowate – Araliaceae

Pochodzenie: Europa Zachodnia, Środko-
wa i Południowa.

Opis: Krzew, który pnie się za pomocą 
czepnych korzonków, dorastając do kilku-
nastu metrów długości. W polskich warun-
kach kwitnie bardzo rzadko. Biało-zielone 
kwiaty zebrane są w półkoliste baldachy. 
Liście zimotrwałe pięcioklapkowe o serco-
watej nasadzie. Owocem jest czarna jagoda.

Surowiec leczniczy: Liść bluszczu – Folium
Hederae. Liście zbiera się od maja do wrze-
śnia, suszy w miejscach zacienionych i prze-
wiewnych.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
ciągi z liści bluszczu mają działanie wy-
krztuśne, rozkurczowe, przeciwobrzękowe  
i przeciwzapalne. Przetwory stosowane 
są w uciążliwym kaszlu, nieżytowym za-
paleniu oskrzeli, a także w leczeniu astmy 
i krztuśca u dzieci. Wyciągi pobudzają mie-
siączkowanie u kobiet, wykazują właściwo-
ści antymiotyczne i przeciwnowotworowe.  
W lecznictwie ludowym wywar z blusz-
czu stosowany jest przeciw wrzodom. Ze-
wnętrznie liście są wykorzystywane do 
obmywań ran, kąpieli i okładów w bólach 
reumatycznych i oparzeniach. Wywar z liści 
służy do płukania jamy ustnej i gardła.
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Bluszczyk kurdybanek 
Glechoma hederacea L.

Inne nazwy: bluszczyk ziemny, kurdybanek, 
obłożnik

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Występuje w całej Europie,  
w umiarkowanych strefach Azji, na Syberii 
a także w Ameryce Północnej.

Opis: Roślina wieloletnia o wysokości 
do 20 cm, łodygach rozesłanych lub wspi-
nających się z długimi, do 1 m, ulistniony-
mi rozłogami. Liście zimotrwałe, naprze-
ciwległe, o długości do 3 cm, sercowato 
okrągławe lub nerkowate, z karbowanym 
brzegiem. Na spodniej stronie blaszki 
często fioletowo-czerwone. Kwiaty drob-
ne, niebiesko-fioletowe osadzone po 2-4  
w kątach liści, krótko szypułkowe. Kielich 
rurkowaty, niewyraźnie dwuwargowy, ko-
rona niebiesko-fioletowa do czerwonawej, 
sporadycznie biała, z włoskami w gardzie-
li. Obok kwiatów obupłciowych występują 
kwiaty żeńskie. 

Surowiec leczniczy: Ziele bluszczyka – 
Herba Glechomae. Naziemne, górne czę-
ści pędów zbiera się w okresie kwitnięcia 
od kwietnia do czerwca. Suszy się w miej-
scach zacienionych i przewiewnych.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Blusz-
czyk posiada działanie wzmacniające, bak-
teriobójcze, grzybobójcze, zapalne. Prze-
twory z bluszczyka pobudzają wydzielanie 
soków trawiennych, zwiększają łaknienie, 
poprawiają trawienie. Wyciągi wodne sto-
suje się głównie w stanach zapalnych dróg 
żółciowych i kamicy żółciowej, a także  
w stanach nieżytowych przewodu pokar-
mowego. Działa regenerująco na błony ślu-
zowe. Zewnętrznie stosowany do przemy-

wań trądziku, w zapaleniu skóry i świądzie, 
wykorzystywany w okładach przy leczeniu 
oparzeń, do płukania jamy ustnej i gardła, 
przemywania przewodów nosowych, do  
kąpieli w bólach reumatycznych i dnawych.
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Bodziszek cuchnący 
Geranium robertianum L.

Inne nazwy: bodziszek

Rodzina: Bodziszkowate – Geraniaceae

Pochodzenie: Europa, Azja i Afryka Pół-
nocna. 

Opis: Roślina roczna lub dwuletnia Osiąga 
wysokość od 20 do 40 cm. Łodyga prosto 
wzniesiona lub pokładająca się, gęsto rozga-
łęziona, owłosiona i łamliwa. O różowawym 
odcieniu. Liście łodygowe, długoogonkowe, 
ułożone naprzeciwlegle. Kształt blaszki li-
ściowej w zarysie trójkątny, pierzastosiecz-
ny lub podwójnie pierzastosieczny. Kwiaty  
o średnicy około 1 cm osadzone są na szy-
pułkach po dwa, w kącie liścia wspierające-
go. Działki kielicha o 3 nerwach są gruczo-
łowato owłosione. 

Surowiec leczniczy: Ziele bodziszka – Herba 
Geranii robertiani. Okres zbioru od maja do 
września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: 
Ma właściwości lekko ściągające, przeciw-
cukrzycowe, antybakteryjne, fungistatycz-
ne, pierwotniakobójcze, przeciwzapalne, 
przeciwwysiękowe, ochronne na miąższ 
wątroby i nerek, pobudza odnowę komórek 
wątrobowych. Ponadto uszczelnia i wzmac-
nia naczynia krwionośne, wymiata wolne 
rodniki i nadtlenki, stabilizuje strukturę 
błon komórkowych, hamuje nieżyt prze-
wodu pokarmowego i gardła, usuwa zmia-
ny ropne z błon śluzowych i skóry, ułatwia 
usuwanie zbędnych produktów przemiany 
materii, zmniejsza wydzielanie łoju i potu, 
a także działa przeciwnowotworowo, ha-
mując proliferację komórek tumorowych. 
Stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej 
i gardła, zapaleniu przełyku i wpusty żołąd-

ka, zapaleniu ściany żołądka i dwunastnicy, 
zapaleniu jelit, polipach jelita grubego, bro-
dawczakach jelita, zapaleniu wrzodziejącym 
jelit, chorobie wrzodowej, zespole jelita 
drażliwego, nieżycie przewodu pokarmowe-
go, cukrzycy, kandydozie, drożdżycy euro-
pejskiej, kolibakteriozie i nowotworach. Ze-
wnętrznie stosowany w stanach zapalnych 
spojówek i białkówki, ropnym zapaleniu po-
wiek, nadmiernym łzawieniu oczu, zapale-
niu naczyniówki, stanach zapalnych odbytu 
i narządów płciowych, upławach, świądzie 
odbytu, hemoroidach, na trudno gojące się 
i sączące rany, mokre wypryski, łuszczycę, 
opryszczkę, liszaje, atopowe zapalenie skóry, 
pokrzywkę, łojotok, trądzik różowaty i mło-
dzieńczy.
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Brzoskwinia zwyczajna 
Prunus persica

Inne nazwy: brzoskwinia pospolita

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Chiny.

Opis: Drzewo lub krzew dorastające do 6 m 
wysokości, żyjące do 30 lat. Kora brzoskwi-
ni jest ciemnobrunatnoszara, u dołu prawie 
czarna, podłużnie spękana. Liście są lan-
cetowate, faliście ząbkowane, błyszczące. 
Kwiaty różowe, pięciokrotne, o licznych 
słupkach i pręcikach, samopłodne. Owoc, 
pestkowiec o masie od 100 do 200 g, om-
szonej skórce, ma średnicę do 10 cm.

Surowiec leczniczy: Owoc brzoskwini – 
Fructus persica, liść brzoskwini – Folium  
persica. Okres zbioru, w zależności od od-
miany, od lipca do października. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Brzo-
skwinia ma działanie zasadotwórcze, 
zmiękczające, oczyszczające, odświeżające, 
regenerujące i tonizujące. Napar z liści sto-
sowany jest jako środek regenerujący tkankę 
skórną. Z uwagi na działanie zasadotwórcze 
i moczopędne, stosowany jest w leczeniu 
chorób reumatycznych i schorzeń układu 
moczowego. 



Rośliny lecznicze 123

Brzoza brodawkowata 
Betula pendula Roth.

Inna nazwa: brzoza biała, brzezina

Rodzina: Brzozowate – Betulaceae

Pochodzenie: Umiarkowana strefa półkuli 
północnej.

Opis: Drzewo o białej korze, łuszczącej się 
okrężnie. Młode gałązki są nagie, ciemne 
i pokryte kropelkami żywicy. Liście u na-
sady zaokrąglone, u szczytu zaostrzone, 
o brzegu ostro, nierówno, podwójnie ząbko-
wanym. Wytwarza kwiaty w postaci kotów. 
Owoce zaopatrzone są w skrzydełka.

Surowiec leczniczy: Młode liście brzozy 
– Folia Betulae, pączki brzozy – Gemmae  
Betulae, kora brzozy – Cortex Betulae,  
świeży sok, dziegieć. Młode liście zbie-
ra się w maju. Pąki i korę zbiera się zimą 
lub wczesną wiosną ze ściętych gałęzi. Sok  
z pnia zbiera się wczesną wiosną z wywier-
conego niewielkiego otworu w pniu. Bez 
szkody dla drzewa można zebrać od 3-5 
litrów soku.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Sok 
z pnia brzozy ma właściwości wzmacniają-
ce, regulujące przemianę materii i zapobie-
gające tworzeniu się kamieni moczowych. 
Świeży sok z liści brzozy działa moczopęd-
nie, wzmaga wydzielanie potu i żółci, ma 
właściwości odtruwające. Pączki działają 
przeciwzapalnie na uszkodzoną skórę. Prze-
twory z liści brzozy zwiększają wydzielanie 
moczu. Stosowane są w chorobach dróg 
moczowych, niewydolności nerek, skazie 
moczanowej i kamicy moczowej, a także 
w niektórych chorobach skóry (zapale-
nie łojotokowe skóry, trądzik młodzień-
czy, łuszczyca). Liście wykazują działanie 
ochronne na miąższ wątroby. Zewnętrznie 

odwary i napary z liści brzozy stosowane 
są do obmywań w zaczerwienieniu skóry, 
schorzeniach owłosionej części głowy i za-
paleniu węzłów chłonnych.
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Bukszpan zwyczajny 
Buxus sempervirens

Inne nazwy: bukszpan

Rodzina: Bukszpanowate – Buxaceae

Pochodzenie: Afryka Północna, Europa 
Środkowa i Południowa, Azja, Kaukaz. 

Opis: Krzew zimozielony do 3 m wysokości 
Pokrój kulisty, bardzo zwarty. Rośnie powoli 
i jest rośliną długowieczną. Liście skórzaste, 
błyszczące, eliptyczne, ciemnozielone, mają 
charakterystyczny zapach. Kwiaty bardzo 
drobne, żółtawo-białe, w krótkich i gęstych 
gronach wyrastają w kątach liści. Są to kwia-
ty jednopłciowe. Męskie mają okwiat skła-
dający się z 4 nierównych listków, żeńskie 
okwiat 4-8 listkowy i 1 słupek z 3 krótkimi 
i trwałymi szyjkami.

Surowiec leczniczy: Liść – Folium Buxi, 
kora – Cortex Buxi, korzenie – Radix Buxi.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
przeciwgorączkowo, przeciwreumatycznie, 
obniża ciśnienie krwi.
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Burak zwyczajny 
Beta vulgaris L.

Inne nazwy: burak pospolity

Rodzina: Komosowate – Chenopodiaceae

Pochodzenie: Wszystkie znane odmiany 
buraka pochodzą od buraka dzikiego, któ-
ry rośnie do dzisiaj na Bliskim Wschodzie, 
między wybrzeżami Morza Śródziemnego 
i Czarnego, w okolicach Morza Kaspijskie-
go i w Indiach.

Opis: Roślina roczna lub dwuletnia, prawie 
naga, często czerwona, przebarwiona. Liście 
dolne duże, jajowate o falistych brzegach, 
liście łodygowe podłużne lub lancetowa-
te. Kwiaty są wytwarzane w drugim roku, 
zebrane są w dość duże wiechy. Mają zie-
lonawy okwiat, 1 słupek, 5 pręcików na 
mięsistym pierścieniu otaczającym słupek. 
Posiadają podkwiatki. Owoce są suche, jed-
nonasienne, pękające wieczkiem. Zrośnięte 
są po kilka w tzw. kłębek. Korzeń spichrzo-
wy.

Surowiec leczniczy: Korzeń, liście, sok z bu-
raka – Succus Betae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości krwiotwórcze, wzmacnia-
jące, odtruwające, żółciopędne. Zalecany 
w niedokrwistości, osłabieniu, w zwalczaniu 
stłuszczenia wątroby i tłuszczowym zwy-
rodnieniu wątroby. Korzystnie wpływa na 
skórę, paznokcie i włosy.
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Bylica boże drzewko 
Artemisia abrotanum L.

Inne nazwy: boże drzewko, bielica

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa Południowa i Azja 
Mniejsza.

Opis: Krzew dorastający do 1,5 m wyso-
kości, pędy ma proste, wzniesione, rozga-
łęzione, starsze pędy brunatnieją. Dolne 
liście podwójnie pierzaste, sinozielone, pod 
spodem szaroowłosione, górne liście po-
jedynczo pierzaste. Żółte kwiaty zebrane 
są w zwisające, kuliste koszyczki. Roślina 
odznacza się silnym zapachem.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Abrota-
ni. Zakwitające szczyty pędów zbiera się 
w lipcu i sierpniu, następnie suszy w suszar-
niach lub w zacienionych i przewiewnych 
miejscach.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
twory z bylicy stosuje się w schorzeniach 
wątroby, w zastoju żółci w pęcherzyku 
i drogach żółciowych, w stanach skurczo-
wych. Bylica działa żółciopędnie i ułatwia 
przepływ żółci do dwunastnicy. Napary 
zwiększają wydzielanie soku żołądkowego 
i trzustkowego, poprawiają trawienie i przy-
swajanie pokarmów. Stosowane są w niedo-
kwaśności, bólach brzucha i braku łaknie-
nia. Napar stosuje się także przeciw glistom 
i owsikom u dzieci. Pomocniczo stosowany 
w stanach zapalnych błon śluzowych żołąd-
ka i jelit, owrzodzeniu jelita grubego, mało 
nasilonej biegunce.
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Bylica draganek 
Artemisia dracunculus L.

Inne nazwy: bylica estragon, estragon, bylica 
głupich, draganek 

Rodzina: Złożone – Asteraceae 

Pochodzenie: Europa, Azja, Ameryka Pół-
nocna. 

Opis: Bylina lub półkrzew. Kształtem i wy-
sokością zbliżona do bylicy piołun, lecz sła-
biej rozkrzewiona. Łodyga prosta, na wpół 
zdrewniała o wysokości do 150 cm. Liście 
lancetowate lub równowąskie, zaostrzone, 
całobrzegie, lekko zwisające. Kwiaty ko-
szyczki osadzone wzdłuż gałązek szczyto-
wych, zebrane w luźne wiechy. 

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Dracun-
culi, olejek estragonowy – Oleum Dracunculi, 
ocet estragonowy – Acetum Dracunculi. Ziele 
bylicy zbiera się w drugim roku. W tym celu 
należy ściąć pędy o długości od 20 do 30 cm 
przed kwitnieniem (kolejne zbiory w miarę 
odrastania pędów) i suszyć związane w nie-
wielkie pęczki.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wzma-
ga wydzielanie soku żołądkowego i żółci. 
Wyciągi wodne stosowane są jako środek 
pobudzający apetyt, łagodny środek moczo-
pędny, wiatropędny, rozkurczowy, wykrztu-
śny, antybakteryjny, grzybobójczy. Posiada 
działanie pierwotniakobójcze (stosowane 
w schorzeniach żołądka i jelit, przeciw ro-
bakom), antynerwicowe i diuretyczne. Po-
budza miesiączkowanie, zmniejsza bóle 
miesiączkowe. Stosowany w kamicy żół-
ciowej, niewydolności wątroby, zaburze-
niach trawiennych, refluksach, wzdęciach, 
kandydozie przewodu pokarmowego i gar-
dła, skurczach jelit, chorobie lokomocyj-
nej. Olejek wcierany zewnętrznie działa 

przeciwbólowo, odpędza owady i roztocza. 
Ocet w formie płukanki nadaje puszystość 
i połysk włosom, działa przeciwłupieżowo, 
zmniejsza obrzęki i poprawia krążenie. Płu-
kankę stosuje się w leczeniu zapalenia jamy 
ustnej i gardła, aft, opuchniętych dziąseł.
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Bylica piołun 
Artemisia absinthium L.

Inne nazwy: absynt, bielica piołun, bilica 
piołun, piełun, piełynek, piołonek, piołyn, 
pjyłun, psyruta, wermut

Rodzina: Złożone – Asteraceae 

Pochodzenie: Europa, Afryka Północna, 
Azja Zachodnia, Ameryka Północna.

Opis: Bylina o wzniesionych pędach (do 80 
cm wysokości), w górę gałęzistych, szaro fil-
cowato owłosionych. Liście jedwabnofilco-
wate z wierzchu szarozielone, pod spodem 
białawe. Kwiaty drobne, jasnożółte, zebrane 
w małe niepozorne koszyczki na wierzchoł-
kach rozgałęzień łodygi.

Surowiec leczniczy: Liść piołunu – Folium 
Absinthii, ziele piołunu – Herba Absinthii. 
Liście zbiera się latem w pierwszym roku 
wegetacji, z roślin starszych zbiera się górne 
części pędów w okresie kwitnienia od lipca 
do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Pobu-
dza wydzielanie soków trawiennych, dzia-
ła rozkurczowo na przewód pokarmowy, 
trzustkowy i moczowy oraz przewody żół-
ciowe. Napar i nalewkę podaje się w przy-
padku braku apetytu, niestrawności, nieży-
tach żołądka i jelit, połączonych z objawami 
zgagi, bólów brzucha, wzdęciach, kolki jeli-
towej i zaparciach. Stosowany w niewydol-
ności trzustki. Napar można stosować w po-
staci lewatywy przeciw glistom i owsikom 
u dzieci. Zewnętrznie stosowany w formie 
obmywań i wcierań przeciw świerzbowcom 
i wszom. Napar można używać do czyszcze-
nia rąk i plam z olejów, smarów.
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Bylica pospolita 
Artemisia vulgaris L.

Inne nazwy: bilica pospolita, bielica pospo-
lita, bylnik

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa.

Opis: Bylina dorastająca do 2 m wysokości, 
pędy rozgałęzione u dołu nagie, u góry weł-
nisto owłosione, czerwono nabiegłe. Liście 
od góry ciemnozielone, od dołu białawo 
wełniste, koszyczki żółtawych lub czerwo-
nawych kwiatów skupione na wierzchołku 
pędu w postaci rozgałęzionej wiechy.

Surowiec leczniczy: Ziele bylicy – Herba 
Artemisiae, korzeń bylicy – Radix Artemi-
siae. Szczyty pędów zbiera się w okresieod 
lipca do września, korzeń wykopuje się je-
sienią i suszy w suszarniach w temp. 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zie-
le bylicy pospolitej pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego, usprawnia trawienie 
i przyswajanie pokarmów, wzmaga wytwa-
rzanie żółci przez wątrobę, obniża napię-
cie mięśni gładkich jelit i dróg żółciowych. 
Napary lub odwary stosuje się w skurczach 
i bólach brzucha, nieżytach jelit i żołądka, 
wzdęciach, kolce jelitowej u dzieci i osób 
starszych. Zewnętrznie używane do kąpie-
li w chorobie reumatycznej. Korzenie mają 
działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie 
przewodu pokarmowego i łagodzą bóle 
neurogenne. 
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Chaber bławatek
Centaurea cyanus L.

Inne nazwy: bławat, bławatek, chaber zbo-
żowy, modrak, modrokwiat, modrzeniec, 
wasilka, wasilek, wołoszka, wołoszek

Rodzina: Złożone – Campositae

Pochodzenie: Europa i Azja.

Opis: Roślina jedno- lub dwuletnia, rozga-
łęziona łodyga dorasta do 80 cm, pokryta 
pajęczynowatymi włosami, liście równową-
skie lub równowąsko-lancetowate, modre 
kwiaty tworzą koszyczki kwiatowe osadzo-
ne na końcach rozgałęzień pędów.

Surowiec leczniczy: Kwiaty chabru – Flos 
Cyani, zbiera się w czasie kwitnienia 
w czerwcu, języczki kwiatowe suszy się 
szybko w suszarni, aby nie straciły koloru.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wod-
ne wyciągi z kwiatów mają silne działanie 
moczopędne – zwiększają ilość wydalane-
go moczu nawet kilkakrotnie – stosowane  
są w chorobach nerek, obrzękach spowodo-
wanych zatrzymaniem wody i soli w ustroju. 
Kwiaty wykazują działanie przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne – napary stosowane 
w chorobach oczu: w postaci przymoczek 
w zapaleniu spojówek i w przypadku nad-
wrażliwości na intensywne promieniowanie 
słoneczne.
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Chmiel zwyczajny 
Humulus lupulus L.

Inne nazwy: chmiel

Rodzina: Konopiowate – Cannabaceae

Pochodzenie: Południowa Europa, Bliski 
Wschód.

Opis: Pnąca bylina dwupienna o kancia-
stej łodydze dorastającej do 6 m wysokości. 
Dolne liście parami naprzeciwlegle, pięcio-
klapowe, górne: trzyklapowe, szorstkie, ser-
cowate u nasady. Kwiaty żeńskie wytwarzają 
owocostany podobne do szyszek.

Surowiec leczniczy: Szyszki chmielu – Stro-
buli lupuli, lupulina – Lupulinum, gruczoły 
chmielowe – Glandulae Lupuli. Szyszki 
chmielu zbiera się w dni pogodne, w sierp-
niu, na początku dojrzewania, gdy nabierają 
zielono-żółtego koloru.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Chmiel 
wykazuje działanie uspokajające w stanach 
zmęczenia, wyczerpania nerwowego, trud-
ności w zasypianiu, nadmiernej drażliwości, 
nadmiernej pobudliwości płciowej, zma-
zach nocnych, zaburzeniach nerwowych 
okresu przekwitania, trudności w zasypia-
niu. Działa rozkurczowo, obniża ciśnienie 
krwi, zwiększa wydalanie moczu, ułatwia 
trawienie, zwiększa łaknienie, silnie działa 
antybakteryjnie wobec licznych gatunków 
drobnoustrojów jelitowych. Wyciągi z szy-
szek stosuje się zewnętrznie w postaci okła-
dów w bólach reumatycznych, zapaleniu ko-
rzonków, trudno gojących się ran oraz przy 
wypadaniu włosów.
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Chrzan pospolity 
Armoracia lapathifolia Gilib.

Inne nazwy: warzucha chrzan, warzęcha 
chrzan

Rodzina: Krzyżowe – Brassicaeae

Pochodzenie: Europa, Azja.

Opis: Bylina o łodydze dorastającej do 120 
cm, wytwarza pod ziemią białe, mięsiste 
i rozgałęzione korzenie. Liście odziomkowe 
duże, podłużne, lśniące, jajowate, karbowa-
ne lub piłkowane. Kwiaty promieniste, białe, 
tworzą szczytową wiechę.

Surowiec leczniczy: Korzeń chrzanu –  
Radix Armoraciae, świeże liście – Folium 
Armoraciae. Korzeń wykopuje się jesienią.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Korzeń 
chrzanu wykazuje właściwości przeciwreu-
matyczne oraz bakteriobójcze. Pobudza 
wydzielanie soków trawiennych, ułatwia 
przyswajanie pokarmów i poprawia prze-
mianę materii, a także przyczynia się do 
utrzymania odporności organizmu. Sy-
rop ma działanie odkażające i wykrztuśne. 
Stosowany głównie w uciążliwym kaszlu 
i zapaleniu oskrzeli. Chrzan może być sto-
sowany zewnętrznie do okładów w bólach 
stawowych, gośćcu stawowym i mięśnio-
wym, zapaleniu nerwu kulszowego i ko-
rzonków nerwowych. Rozluźnia mięśnie, 
zmniejsza obrzęki i łagodzi ból.
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Ciemiernik biały
Helleborus niger L.

Inne nazwy: ciemiernik

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Europa Środkowa, Półwysep 
Bałkański, Kaukaz, Chiny.

Opis: Bylina dorastająca do 80 cm wysoko-
ści, z silnym kłączem. Liście grube, skórza-
ste, nierzadko zimotrwałe, długoogonkowe, 
sieczne lub dzielne, o odcinkach na brzegu 
mniej lub bardziej ząbkowanych. Kwiaty 
zwisające, okazałe. Mają 5 trwałych, dużych 
i barwnych działek okwiatu, płatki zielone 
lub purpurowe, w liczbie od 5 do 15 zredu-
kowane do drobnych, rurkowatych, kubko-
watych lub dwuwargowych miodników.

Surowiec leczniczy: Kłącze ciemiernika 
– Rhizoma Hellebori, korzeń ciemiernika – 
Radix Rhizoma.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
działanie przeciwzapalne, spazmolityczne, 
wspomaga siły skurczowe mięśnia serco-
wego. Ciemiernik purpurowy (H. purpura-
scens) stosowany był niegdyś w medycynie 
ludowej w dolegliwościach sercowych. Cie-
miernik kaukaski jest wykorzystywany jako 
lek oczyszczający organizm i wspomagający 
proces odchudzania. Ze względu na silne 
własności trujące stosowanie ciemiernika 
lub jego preparatów dopuszczalne jest tylko 
pod kontrolą lekarza.
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Cis pospolity
Taxus baccata L.

Rodzina: Cisowate – Taxaceae

Pochodzenie: Europa.

Opis: Zimozielone niewysokie drzewo lub 
krzew. Korona ciemnozielona, zwykle ja-
jowato-stożkowata. Często roślina wielop-
niowa. Kora wiśniowo-szara lub ciemno-
brunatna, później rdzawoszara, łuszcząca 
się cienkimi płatami. Liście to skrętoległe 
igły, o długości 2-3 cm i szerokości 3 mm, 
równowąskie, szablaste, spłaszczone, o ła-
godnie zaostrzonym wierzchołku. Nasiona 
są żółtobrązowe, jajowate, długości 6-7 mm 
i średnicy 5 mm.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyko-
rzystywany w leczeniu nowotworów jajni-
ków, piersi, oskrzeli, prostaty.
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Coleus 
Plectranthus scutellarioides

Inne nazwy: pokrzywka brazylijska

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Pochodzi z tropikalnych ob-
szarów Azji, Australii i wysp Pacyfiku. 

Opis: Łodyga kwadratowa, o maksymalnej 
wysokości do 3 m, krucha, soczysta, rozgałę-
ziona, półprzezroczysta, często wybarwiona 
na różne kolory (w zależności od odmiany). 
Przy potarciu wydziela charakterystyczny 
zapach. Liście szeroko jajowate z ostrym 
końcem, o ząbkowanych brzegach, osiąga-
jące do 20 cm długości. W dotyku aksa-
mitne, w smaku bardzo gorzkie. Są jaskra-
wo wybarwione. Kwiaty złożone w grona 
na szczytach łodyg oraz w odgałęzieniach 
wyrastających w kątach liści. Są niepozorne, 
purpurowo-białe, zielonkawe bądź niebie-
sko-białe.

Surowiec leczniczy: Ziele koleusa – Herba 
Colei, liść – Folium Colei. Okres kwitnienia 
od czerwca do października.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ha-
muje procesy zapalne, wysiękowe i bólowe, 
a także chorobę nowotworową, pobudza 
czynności gruczołu tarczycowego, polepsza 
krążenie wieńcowe krwi, działa przeciwde-
presyjnie. Stosowany w leczeniu rumienia, 
egzemy, dychawicy oskrzelowej, przewle-
kłych alergii, łuszczycy i otyłości.
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Cukrownica
Lippia dulcis Trev.

Inne nazwy: słodkie ziele azteckie, lippia 
krzaczasta, miodowe ziele, słodkie ziele

Rodzina: Werbenowate – Verbenaceae

Pochodzenie: Meksyk, Karaiby, Ameryka 
Środkowa, Kolumbia, Wenezuela. 

Opis: Osiąga wysokość do 40 cm, a jej bia-
łe kwiaty wydzielają intensywny zapach. 
Długie pędy rośliny zakończone są listkami 
w kolorze ciemnej zieleni, czasem prze-
chodzącej w fiolet. Efektownie płożą się  
po ziemi. 

Surowiec leczniczy: Ziele cukrownicy – 
Herba Lippiae dulcis.

Działanie i zastosowanie lecznicze: 
Ma właściwości antyoksydacyjne, prze-
ciwzapalne i przeciwbakteryjne w stosunku  
do Salmonella typhi i Shigella flexneri, Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,  
Vibrio cholerae. Cukrownica zawiera zwią-
zek fenolowy – werbazkozyd (kusaginina, 
akteozyd), wykazujący działanie antyoksy-
dacyjne, antynowotworowe, przeciwzapal-
ne, ochronne na wątrobę, przeciwbólowe. 
Działanie przeciwbólowe werbazkozydu 
jest silniejsze od działania dostępnych leków 
przeciwbólowych bez recepty. Rozgniecione 
świeże listki i kwiatki doskonale nadają się 
do uśmierzania bólu zębów. Przykłada się 
je do dziąsła lub umieszcza bezpośrednio 
w bolącym zębie.
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Cynia 
Zinnia L.

Inne nazwy: jakobinka

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Ameryka Północna, Środko-
wa i Południowa. 

Opis: Roślina jednoroczna, bylina lub krze-
winka obejmująca ok. 20 gatunków. Kwiaty 
szczytowe są języczkowe w wielu kolorach: 
białym, żółtym, pomarańczowym, czerwo-
nym, różowym, fioletowym.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Zinniae, 
kwiat – Flos Zinniae, korzeń – Radix Zin-
niae. Kwiaty i ziele zbiera się w czasie kwit-
nienia. Korzeń pozyskuje się jesienią.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ziele  
i kwiat wywierają działanie antybakteryj-
ne, przeciwgrzybiczne, hipolipidemiczne, 
antymutagenne, antynowotworowe, prze-
ciwzapalne, pobudzające czynności prze-
wodu pokarmowego, antyoksydacyjne, 
przeciwrodnikowe. Sok ze świeżego ziela 
pobudza gojenie się ran. Dym z korze-
nia cynii działa rozkurczowo na oskrzela  
i oskrzeliki oraz odprężająco.
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Cykoria podróżnik 
Cichorium intybus L.

Inne nazwy: podróżnik pospolity, podróżnik 
polny, podróżnik błękitny, cykoria zwyczaj-
na, cykoria dzika

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa, Afryka Północna, 
Azja.

Opis: Bylina o pędach odstających, wznie-
sionych, szorstko owłosionych. Pod ziemią 
wytwarza brunatne, długie i rozgałęzione 
korzenie. Liście odziomkowe skupione ró-
życzkowato. Liście łodygowe wydłużone 
lub lancetowate. Języczkowate, jasnoniebie-
skie kwiaty skupione są w koszyczki stojące  
na szczytach gałązek i w kątach górnych liści.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix Cicho-
rii, ziele – Herba Cichorii. Korzeń wykopuje 
się we wrześniu, górne części pędów zbiera 
się i suszy w okresie rozkwitania.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Pobu-
dza czynność wątroby, wzmaga łaknienie, 
ułatwia trawienie i przyswajane pokarmów, 
wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. 
Stosowana jest w przypadku wystąpienia 
problemów trawiennych, w ogólnym osła-
bieniu i wychudzeniu.
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Cytryniec chiński 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

Inne nazwy: cytryniec

Rodzina: Cytryńcowate – Schisandraceae

Pochodzenie: Chiny, Korea, Wyspy Kuryl-
skie, Sachalin, Japonia.

Opis: Cytryniec chiński osiąga od 8 do 
15 m wysokości. Łodyga jest elastyczna  
i oplata pnie drzew, jej średnica wynosi od 
1 do 1,5 cm. Liście są ogonkowe, ułożone 
w pęczkach. Eliptyczne lub odwrotnie jajo-
wate, o długości 10 cm i szerokości 5 cm. 
Brzeg mają drobno ząbkowany, nasada jest 
klinowata. Na końcu są zaostrzone, po roz-
tarciu przyjemnie pachną. Kwiaty rozdziel-
nopłciowe o średnicy ok. 2 cm, zwisające 
na długich szypułkach, pachnące, w kolorze 
białym lub kremowym, w okresie przekwi-
tania różowawym. Owoce w kształcie kiści 
zawierającej od 10 do 40 kulistych, szkarłat-
no-czerwonych jagód o średnicy do 1 cm.

Surowiec leczniczy: Owoc – Fructus Schi-
sandrae, liść – Folium Schisandrae, wierz-
chołki pędów – Turiones Schisandrae, kora 
– Cortex Schisandrae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zwięk-
sza odporność organizmu na czynniki stre-
sowe, poprawia metabolizm mózgowia, 
pamięć i zdolności uczenia się, nasila pro-
cesy poznawcze, analityczne, kojarzenio-
we. Działa antydepresyjnie i pobudzająco. 
Ma właściwości przeciwmiażdżycowe. Za-
lecany w rekonwalescencji po przebytych 
chorobach wyniszczających, leczeniu scho-
rzeń wątroby, depresji, stanów stresowych, 
chorób zanikowych (degeneracyjnych) ukła-
du nerwowego, chorobie Alzheimera, zabu-
rzeniach pamięci i koncentracji, trudności  
w uczeniu się u dzieci i osób starszych, 

stwardnieniu rozsianym, autyzmie, bore-
liozie, chorobie nowotworowej, niedokrwi-
stości. Ponadto pomocniczo w chorobach 
zakaźnych, marskości i stłuszczeniu wątro-
by, zatruciach mikotoksynami, pestycydami, 
lekami, węglowodorami, zmęczeniu fizycz-
nym i spadku popędu płciowego.
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Czarnuszka siewna 
Nigella sativa L.

Inne nazwy: kmin czarny, czarnucha

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Irak, Turcja.

Opis: Roślina jednoroczna o rozgałęzio-
nym pędzie osiągającym wysokość do 
40 cm, liście podwójnie pierzastosieczne 
o równowąskich, nitkowatych odcinkach. 
Kwiaty są dość duże, o średnicy do 3 cm, 
pojedynczo wyrastające na szczycie pędów. 
Działki kielicha od białych do bladobłękit-
nych z błękitnym unerwieniem i szczytach 
seledynowych. Owoce składają się z 5 do 10 
mieszków, całkowicie zrośniętych ze sobą, 
pokrytych brodawkami i gruczołami. 

Surowiec leczniczy: Nasiona czarnuszki – 
Semen Nigellae. Nasiona są czarne, o silnym 
aromatycznym zapachu i ostrym, korzen-
nym smaku. Zbiera się je, gdy torebki na-
sienne zaczynają żółknąć.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Z na-
sion wytwarza się olejek – Oleum Nigellae. 
Nasiona zawierają tłuszcz, olejki eteryczne, 
saponinę – melantynę, garbniki, gorycz – 
nigellinę i alkaloid – damacseninę. Posiada 
działanie moczopędne, przeciwbakteryjne, 
przeciwbólowe, przeciwrobacze, przeciwza-
palne, grzybobójcze, rozkurczowe, popra-
wia trawienie, reguluje miesiączkę, obniża 
poziom cukru, wzmacnia odporność. Napar 
z nasion jest używany przy nieżytach krta-
ni, oskrzeli i nosa, w chorobach wątroby,  
w kamicy żółciowej, skąpomoczu. Zewnętrz-
nie napary używane są przy leczeniu trądziku, 
atopowym zapaleniu skóry i grzybicach skóry. 
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Cząber ogrodowy 
Satureja hortensis L.

Inne nazwy: cząber, satureja

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Wschodnia część rejonu Mo-
rza Śródziemnego, Europa Południowo-
-Wschodnia, Turcja. 

Opis: Roślina jednoroczna o wysokości do 
25 cm. Liście wąsko łopatkowate lub wąsko 
lancetowate i całobrzegie. Kwiaty liliowe, 
różowe lub białe, kielich 5-ząbkowy, 1 słu-
pek i 4 pręciki. Owocem jest rozłupnia roz-
padająca się na 4 rozłupki. 

Surowiec leczniczy: Ziele cząbru – Herba 
Saturejae. Zawiera olejki lotne, garbniki, 
żywice i śluzy. Całą część nadziemną bądź 
tylko same wierzchołki pędów ścina się  
w okresie kwitnienia, od lipca do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posia-
da silne właściwości przeciwpasożytnicze, 
antybakteryjne, pierwotniakobójcze, fungi-
statyczne, antyseptyczne i przeciwzapalne. 
Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, 
przeciwbólowo, wykrztuśnie i moczopęd-
nie, wzmaga ukrwienie skóry i jelit, hamu-
je fermentację i procesy gnilne w jelitach, 
pobudza wydzielanie żółci, odkaża układ 
pokarmowy, oddechowy i moczowy, usuwa 
przykry zapach z ust wywołany zaburze-
niami trawienia. Stosowany wewnętrznie 
w leczeniu niestrawności, wzdęć, suche-
go kaszlu, przeziębień, zapalenia oskrzeli. 
Zewnętrznie stosuje się olejek i nalewkę 
do wcierania jako środek przeciwpasożyt-
niczy, rozgrzewający, przeciwreumatyczny, 
odkażający stopy.
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Czosnek cebula 
Allium cepa L.

Inne nazwy: cebula, cebula jadalna, cebula, 
dymka zwyczajna, skulibaba

Rodzina: Czosnkowate – Alliaceae

Pochodzenie: Iran, Egipt, Europa.

Opis: Roślina dwu- lub wieloletnia o słabo 
rozwiniętym systemie korzeniowym. Liście 
mają blaszki rurkowate i dorastają do 50 cm. 
Kwiaty w wielokwiatowych baldaszkach ku-
listych, owocem jest torebka.

Surowiec leczniczy: Świeże cebule – Bulbus 
Allii cepae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Skład-
niki czosnku cebuli mają działanie bakterio-
bójcze, niszczą drobnoustroje chorobotwór-
cze górnych dróg oddechowych i ułatwiają 
zwalczanie zakażenia. Przetwory stosuje się 
w suchym kaszlu. Łagodnie obniża podwyż-
szone ciśnienie krwi. Okłady z miazgi cebu-
lowej stosuje się zewnętrznie w chorobach 
reumatycznych (wywołują one rozszerza-
nie się podskórnych naczyń krwionośnych, 
lepsze ukrwienie i zmniejszenie bólu), przy 
owrzodzeniach, trudno gojących się ranach, 
czyrakach i ropniach.
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Czosnek pospolity 
Allium sativum L.

Inne nazwy: czosnek właściwy

Rodzina: Czosnkowate – Alliaceae

Pochodzenie: Afryka Północna, Azja, Euro-
pa Południowa. 

Opis: Roślina wieloletnia, wytwarza cebulę 
o średnicy ok. 4 cm z nitkowanymi korze-
niami przybyszowymi, zwaną główką, zło-
żoną z 5 do 15 małych dwubocznie zgnie-
cionych cebulek, zwanych ząbkami. Z cebuli 
wyrasta prosta łodyga z płaskimi i równo-
wąskimi liśćmi, która na szczycie wykształ-
ca baldaszkowaty kwiatostan, zawierający 
drobne, różowo-białe kwiaty i małe cebulki.

Surowiec leczniczy: Cebula czosnkowa – 
Bulbus Allii sativi.

Działanie i zastosowanie lecznicze: 
Ma wszechstronne i skuteczne działanie 
bakteriobójcze, niszczy drożdże, drobno-
ustroje, grzyby i wirusy, działa przeciwmiaż-
dżycowo, zwiększa wydzielanie soków 
trawiennych, pobudza wytwarzanie żółci, 
wzmaga przyswajanie składników pokar-
mowych, hamuje nadmierną fermentację, 
umożliwia swobodne odchodzenie gazów, 
zabija pasożyty jelitowe, zmniejsza skurcze 
i stan zapalny dróg oddechowych, pobudza 
wydzielanie śluzu, ułatwia odkrztuszanie, 
łagodzi uczucie duszności, obniża ciśnienie 
krwi, normalizuje czynności dynamiczne 
serca, obniża poziom cholesterolu i kwasów 
tłuszczowych we krwi, wykazuje działanie 
przeciwcukrzycowe, przeciwreumatycz-
ne, antywirusowe i przeciwnowotworowe, 
zwiększa ogólną odporność organizmu. 
Zewnętrznie stosowana w ropnych zapa-
leniach gardła, dziąseł, migdałków, anginie,  
odleżynach, ropnych i zapalnych stanach skóry.
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Czosnek niedźwiedzi 
Allium ursinum L.

Inne nazwy: czosnek dziki

Rodzina: Czosnkowate – Alliaceae

Pochodzenie: Europa i Azja.

Opis: Czosnek niedźwiedzi osiąga wysokość 
od 20 do 50 cm. Rośnie w płatach, czasami 
tworzy duże, zwarte łany. Cebula jest wąska, 
długa od 1,5 do 5,5 cm. Stanowi zgrubia-
łą nasadę ogonka liściowego górnego liścia.  
W dolnej części cebuli spichrzową część 
ogonka liściowego otacza bardzo skrócony 
pęd. Z jego dolnego końca wyrasta kilka 
(zwykle do 10) cienkich korzeni, płytko 
rozrastających się mniej więcej poziomo 
w warstwie przypowierzchniowej gleby (do 
3 cm głębokości) oraz 2-3 tęższe korzenie 
kurczliwe, rosnące niemal pionowo w dół. 
Wszystkie korzenie są słabo rozgałęzio-
ne i osiągają do ok. 30 cm długości. Liście  
są odziomkowe, zazwyczaj dwa, czasem trzy 
lub jeden. Długoogonkowe, z blaszką kształ-
tu eliptyczno-lancetowatego, zaostrzoną na 
końcu, długą na 25 cm, szeroką na 2-6 cm, 
płaską, cienką, o soczyście zielonej barwie. 
Ogonki są skręcone w części podziemnej,  
w wyniku czego morfologicznie dolna, 
ciemniejsza powierzchnia liści skierowana 
jest ku górze.

Surowiec leczniczy: Ziele czosnku niedź-
wiedziego – Herba Allii ursini, liść czosnku 
niedźwiedziego – Folium Allii ursini, cebula 
czosnku niedźwiedziego – Bulbus Allii ursi-
ni. Ziele i liście zbiera się na wiosnę, przed 
owocowaniem.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Po-
dobne jak działanie czosnku pospolitego. 
Posiada właściwości przeciwcukrzycowe, 
hipotensyjne, przeciwmiażdżycowe, anty-

zakrzepowe, antybakteryjne, pierwotnia-
kobójcze, grzybobójcze i fungistatyczne, 
żółciopędne, przeciwnowotworowe, odtru-
wające, przeciwpasożytnicze, a także obniża-
jące poziom cholesterolu we krwi. Zalecany  
w przypadku nadciśnienia, sklerozy, cu-
krzycy, hipercholesterolemii, hiperlipemii, 
przeziębieniu, stanach zapalnych zatok  
i oskrzeli, grypie, zaburzeniach w przepły-
wie żółci, nadmiernej fermentacji, zagroże-
niu zawałem, zatorem, zakrzepicą, zapale-
niem żył i w chorobach skórnych.
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Czosnek dęty 
Allium fistulosum L.

Inne nazwy: cebula siedmiolatka

Rodzina: Czosnkowate – Alliaceae

Pochodzenie: Chiny. 

Opis: Roślina osiąga wysokość do 1,5 m. 
Łodyga obła, dęta, o średnicy 2 cm. Liście 
ciemnozielone, rurkowate, dęte, podobne  
do cebuli zwyczajnej. Korzenie małe, po-
długowate cebule, z licznymi, wąskimi ce-
bulkami bocznymi. Rozmnaża się z nasion 
lub przez podział.

Surowiec leczniczy: Liść czosnku dętego – 
Folium Allii fistulosi.

Działanie i zastosowanie lecznicze:  
Czosnek dęty uprawia się dla jadalnych liści, 
które są bardzo bogate w witaminy. Zawar-
tość witaminy C jest piętnastokrotnie wyż-
sza niż u cebuli zwyczajnej. 
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Dereń jadalny 
Cornus mas L.

Inne nazwy: dereń właściwy

Rodzina: Dereniowate – Cornaceae

Pochodzenie: Azja, Europa Południowa.

Opis: Silnie rozgałęziony krzew lub nie-
wielkie drzewo dorastające do 9 m wysoko-
ści. Pień i grube konary pokryte są płatkowo 
łuszczącą się korowiną. Liście są nakrzyż-
ległe, całobrzegie, szerokoeliptyczne lub 
jajowate, zaostrzone, obustronnie zielone. 
Kwiaty są żółte, drobne, zebrane po 15-20 
w małe, prawie siedzące baldaszki. Owoce 
są elipsoidalne o zabarwieniu od pomarań-
czowo-żółtego po intensywnie ciemnoczer-
wony. Pestka jest wydłużona, twarda.

Surowiec leczniczy: Owoce, pestki, kora. 
Owoce zbiera się po pierwszych przymroz-
kach.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Owoc 
derenia ma właściwości zapierające, żółcio-
pędne, moczopędne i krwiotwórcze. Stoso-
wany jest przy przeziębieniach, biegunkach, 
kolkach żołądkowych, przeciwko zarazkom 
tyfusu i krwawej biegunki. Pestkowce zale-
cane są w chorobach żołądka, nerek, kami-
cy, jako środek moczopędny i polepszający 
przemianę materii, w anemiach powsta-
łych na tle niedoboru tego pierwiastka. 
Zewnętrznie wywar stosowany w formie 
okładów na czoło przy migrenach. Kora jest 
środkiem wzmacniającym i pobudzającym. 
Wywar z kory wymieszany z mączką owsia-
ną jest lekiem przeciwko karbunkułom.
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Dyptam jesionolistny 
Dictamnus albus L.

Inne nazwy: krzew gorejący, gorejący krzew 
Mojżesza, krzew mojżeszowy.

Rodzina: Rutowate – Rutaceae

Pochodzenie: Europa Środkowa i Połu-
dniowa, Azja.

Opis: Liście są nieparzysto pierzaste 
o trzech, czterech parach jajowatych listków. 
Kwiaty są zebrane w szczytowe graniaste 
kwiatostany w kolorze białym, liliowym, ró-
żowym i czerwonym. Kwiatostany pokryte 
są włoskami gruczołowymi zawierającymi 
olejek eteryczny.

Surowiec leczniczy: Białe korzenie dyptamu 
– Radix Dictamni albi, białe ziele dyptamu – 
Herba Dictamni albi, liść – Folium Dictamni 
albi, kwiat – Flos Dictamni albi. Korzenie 
pozyskuje się jesienią lub wiosną. Liście 
zbiera się przed lub w czasie kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Dyptam 
jesionolistny wykazuje działanie rozkurczo-
we, moczopędne, wykrztuśne, osuszające 
drogi oddechowe, uspokajające i przeciwza-
palne. Olejek hamuje rozwój bakterii, pier-
wotniaków, wirusów i grzybów. Nalewka 
z kwiatów poprawia krążenie krwi, usuwa 
stany zapalne w obrębie układu naczynio-
wego i zapobiega zastojom limfatycznym 
i żylnym przeciwdziałając obrzękom koń-
czyn. Napar i syrop z kwiatów rozszerzają 
oskrzela, pobudzają upłynnienie i usunięcie 
zalegającej wydzieliny śluzowej dróg odde-
chowych w przebiegu zakażeń i nieżytu.
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Dynia zwyczajna 
Cucurbita pepo L.

Inne nazwy: bania, korbol

Rodzina: Dyniowate – Cucurbitaceae

Pochodzenie: Pochodzi z Ameryki Środko-
wej i południowych stanów USA.

Opis: Roślina jednoroczna posiadająca roz-
gałęzioną, płożącą lub czepną łodygę sztyw-
no owłosioną, liście karbowane, eliptyczne 
lub jajowate, duże żółte kwiaty promieniste, 
ustanowione w pęczkach po 5, owoc duży, 
kulisty.

Surowiec leczniczy: Nasiona pozbawio-
ne łupiny nasiennej – Semen Cucurbiteae, 
kwiaty – Flos Verbasci. Nasiona zawierają 
m.in. kukurbitacyny, fitosterole, glikozydy, 
pepenozyd, alkaloid, aminokwasy, fosforan 
żelaza, cynku. W surowym owocu znajdują 
się znaczne ilości beta-karotenu oraz wita-
miny A.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Dynia 
zwyczajna wykazuje działanie przeciwro-
bacze (przeciw pasożytom przewodu po-
karmowego, m.in. tasiemca, glist ludzkich 
i owsików, tęgoryjca dwunastnicy). Olej 
stosowany na zimno stymuluje funkcje pro-
staty, polepsza funkcje dróg moczowych, 
reguluje poziom cholesterolu we krwi, jest 
składnikiem diet żywieniowych w leczeniu 
AIDS. 
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Dziewanna wielkokwiatowa 
Verbascum densiflorum Bertol.

Inne nazwy: dziewanna, dziewizna, gorzy-
grot, kędzierzawica leśna, szabla

Rodzina: Trędownikowate – Scrophulariaceae

Pochodzenie: Europa, Afryka Północna, 
Azja Mniejsza.

Opis: Roślina dwuletnia, w pierwszym roku 
życia wydaje różyczkę przyziemnych liści,  
w drugim roku wydaje ulistnioną łodygę 
dorastającą do 2 m wysokości, zakończoną 
kwiatostanem barwy żółtej podobnym do 
kłosa.

Surowiec leczniczy: Kwiat dziewanny – 
Flos Verbasci, korona dziewanny – Corolla  
Verbasci, liść dziewanny – Folium Verbasci.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa-
nie przeciwzapalne na błony śluzowe jamy 
ustnej, gardła, przełyku żołądka, jelit, dróg 
moczowych, oskrzeli. Chroni błony śluzo-
we, ułatwia odkrztuszanie, wykazuje dzia-
łanie moczopędne i napotne. Zewnętrznie 
odwary z liści stosowane są jako okłady  
na odleżyny, oparzenia, stłuczenia, wypryski,  
w świerzbiączce i wysypce alergicznej,  
do nasiadówek i kąpieli w żylakach odbytu, 
nerwobólach.
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Dziurawiec zwyczajny
Hypericum perforatum L.

Inne nazwy: dzwonki Panny Marii, krzyżo-
we ziele, przestrzelon, świętojańskie ziele, 
ziele św. Jana

Rodzina: Dziurawcowate – Hypericaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Zachodnia. 

Opis: Bylina o wzniesionej łodydze, w gó-
rze gałęziostej, dorastająca do 60 cm. Liście 
podługowate, naprzeciwległe, oglądane pod 
światło wyglądają jak podziurkowane. Zło-
cistożółte kwiaty zebrane są w gęste szczy-
towe, wielokwiatowe kwiatostany.

Surowiec leczniczy: Ziele dziurawca – Her-
ba Hyperici, olej – Oleum Hyperici. Wierz-
chołki gałązek zbiera się tuż przed okresem 
kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Pre-
paraty z dziurawca wykorzystywane są 
w leczeniu lekkich i średnio ciężkich postaci 
depresji, a napar stosowany jest w leczeniu 
zaburzeń na tle nerwowym (zaburzenia psy-
chowegetatywne, depresyjne stany rozstroju, 
lęki i stany niepokoju). Ekstrakty wykazują 
działanie takie jak antybiotyk (hiperfory-
na), przeciwzapalne, przeciwwirusowe. Olej 
czerwony, wyciąg z całej kwitnącej rośliny  
z tłustym olejem np. olejem z kiełków 
pszenicy, uchodzi za lek na rany stosowany  
w przypadku skaleczeń i poparzeń I stopnia.
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Fasola zwyczajna 
Phaseolus vulgaris L.

Inne nazwy: fasola

Rodzina: Motylkowate – Fabaceae

Pochodzenie: Ameryka Południowa (Peru, 
Chile).

Opis: Roślina jednoroczna, o pędzie wiją-
cym się, długim do 4 m lub o pędzie nie-
wijącym się, wysokim do 50 cm. Istnieje 
ok. 500 odmian hodowlanych fasoli, zróż-
nicowanych pod względem pokroju, koloru 
kwiatów, strąków, nasion.

Surowiec leczniczy: Strąki odmian o kwia-
tach białych zwanych owocnią fasoli – Fruc-
tus Phaseoli sine semine. Zbiera się dojrzewa-
jące, żółtawe strąki.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wycią-
gi wodne stosowane są w chorobach nerek, 
moczowodów i pęcherza, kamicy fosfora-
nowej. Fasola wykazuje silne działanie mo-
czopędne. Stosowana jest w leczeniu skazy 
moczanowej, choroby reumatycznej, a także 
cukrzycy, zwłaszcza w początkowej fazie 
choroby. W przemyśle spożywczym fasola 
w postaci zielonych strąków stanowi cenny 
surowiec do produkcji konserw i mrożonek. 
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Fenkuł włoski 
Foeniculum vulgare Mill.

Inne nazwy: koper włoski, koper słodki

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae 

Pochodzenie: Występuje dziko w strefie 
śródziemnomorskiej oraz w Pakistanie, Ira-
nie, Afganistanie.

Opis: Roślina dwuletnia, czasem bylina.  
W pierwszym roku wydaje różyczkę liści, 
w drugim roku wyrasta naga i rozgałęzio-
na łodyga do wysokości 1 m, kwiaty żółte  
w baldachach. Owoce podłużnie jajowate, 
długie do 7 mm.

Surowiec leczniczy: Owoce fenkułu – Fruc-
tus Foeniculi, olejek koprowy – Oleum Fo-
eniculi, korzeń fenkułu – Radix Foeniculi. 
Dojrzałe baldachy zbiera się w końcu lata,  
po czym suszy, omłaca i odsiewa owoce.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Łagodzi 
ból wywołany wzdęciem, przywraca pra-
widłowy przebieg procesów trawiennych, 
pobudza wydzielanie soku żołądkowego, 
zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewo-
du pokarmowego, ułatwia odejście gazów. 
Stosowany w zaburzeniach trawiennych, 
wzdęciach, bólach brzucha, zaparciach, 
nieregularnym wypróżnianiu, rozszerzaniu 
okrężnicy przez gazy. Pobudza wydzielanie 
śluzu w górnej części dróg oddechowych, 
ułatwia wykrztuszanie. Żucie owocu poma-
ga w grypie, aftach, zapaleniu jamy ustnej. 
Matkom karmiącym podaje się owoc jako 
środek mlekopędny, wykazuje właściwości 
uspokajające. Olej koprowy otrzymuje się 
przez destylację rozdrobnionych owoców 
kopru z parą wodną. Stosowany zewnętrz-
nie działa bakteriobójczo i przeciwpaso-
żytniczo przeciw wszom i świerzbowcom.
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Fiołek trójbarwny 
Viola tricolor L.

Inne nazwy: bratek, sierotki, macoszka

Rodzina: Fiołkowate – Violaceae

Pochodzenie: Strefa klimatu umiarkowane-
go Europy i Azji. 

Opis: Roślina jedno- lub dwuletnia o ro-
zesłanej, podnoszącej się łodydze. Liście 
ogonkowe, dolne sercowato jajowate, górne 
lancetowate, ogonkowe. Niebiesko-fioleto-
wo-żółte kwiaty są grzbieciste, pojedyncze, 
wolno płatkowe, obupłciowe. Ich barwa 
może być różna. Owocem jest torebka pę-
kająca na trzy części. Nasiona drobne i żół-
to-brunatne.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Violae tri-
coloris. Młode, kwitnące pędy o barwie żywo 
zielonej zbiera się od maja do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Fiołek 
trójbarwny wykazuje właściwości antyok-
sydacyjne, przeciwzapalne, moczopędne  
i łagodzące podrażnienia, rozjaśniające 
(przeciwplamicze). Wyciągi wodne stosuje 
się w chorobach dróg moczowych, w lekkich 
chorobach rumieniowych skóry, przy wy-
pryskach dziecięcych, wspomagająco w nie-
żytach górnych dróg oddechowych. Zaleca 
się stosowanie po zatruciach, w chorobach 
reumatycznych, artretyzmie i naczyniowych 
chorobach oczu. Stosowany zewnętrznie  
w formie okładów na oczy usuwa obrzęk  
i stan zapalny oraz cienie pod oczami.
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Fiołek wonny 
Viola odorata L.

Inne nazwy: fiołek pachnący

Rodzina: Fiołkowate – Violaceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego.

Opis: Bylina tworząca zakorzeniające się 
rozłogi. Liście są tylko odziomkowe, ner-
kowato-sercowate. Kwiaty są grzbieciste  
w kolorze fioletowym lub białawym.

Surowiec leczniczy: Kłącze fiołka wonnego 
– Rhizoma Violae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Fiołek 
wonny wykazuje właściwości wykrztuśne, 
sekretolityczne, mukolityczne, przeciwde-
presyjne, antybakteryjne, przeciwwirusowe, 
fungistatyczne, napotne, przeciwgorącz-
kowe, zmiękczające. Stosowany jest w nie-
żytach układu oddechowego, zwłaszcza 
w suchym nieżycie oskrzeli, zapaleniu zatok, 
chorobach zakaźnych, zatruciach, stanach 
depresyjnych i stresowych, przeziębieniu, 
katarze siennym, chorobach alergicznych, 
stanach zapalnych uszu, zapaleniu trąbki 
Eustachiusza, obrzęku śledziony, zakażeniu 
i złogach ropnych w drogach moczowych, 
stanach zapalnych skóry.
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Gajowiec żółty 
Galeobdolon luteum Hudson.

Inne nazwy: ziejec 

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Europa i Azja. Północna gra-
nica jego zasięgu biegnie przez środek An-
glii, północną Szwecję, Estonię, wschodnia 
zaś przez Ural, środkową Rosję i Kaukaz, 
południowa granica biegnie przez środek 
Hiszpanii i dalej wzdłuż Morza Śródziem-
nego.

Opis: Łodyga wzniesiona, prosta, poje-
dyncza, czterokanciasta, o wysokości do 60 
cm. Po okresie kwitnienia roślina wytwarza 
gęsto ukorzeniające się rozłogi, z których 
wyrastają pędy kwiatowe. Cała łodyga krót-
ko owłosiona. Liście sercowate, zaostrzo-
ne, grubo i nierówno piłkowane, krótko 
owłosione. Z górnej strony ciemnozielone,  
często z białymi plamami. Kwiaty grzbie-
ciste wyrastają po 6-10 w nibyokółkach  
w kątach liści. Kielich ma lancetowate ząbki 
żółtego koloru. Korona z prawie prostą rur-
ką, zrosłopłatkowa, wyraźnie dwuwargowa. 
Roślina miododajna. Zanika po przekwit-
nięciu.

Surowiec leczniczy: Ziele gajowca żółte-
go – Herba Lamii galeobdoloni. Zbiór ziela  
w czasie kwitnienia, od maja do czerwca.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Gajo-
wiec żółty wykazuje właściwości przeciwza-
palne na skórę, błony śluzowe i narządy 
wewnętrzne, ochronne na miąższ wątroby 
i nerki, przeciwreumatyczne, słabo prze-
ciwbólowe, reguluje miesiączkowanie, tłumi 
autoagresję immunologiczną. Stosowany  
w leczeniu stanów zapalnych układu mo-
czowego, jajników, jajowodów, macicy,  
pochwy, powrózków nasiennych, jądra  

i moszny, nerwów, mięśni, stawów, kości, 
skóry i przewodu pokarmowego. Ponadto 
zalecany w chorobach wątroby, nerek, reu-
matyzmie, upławach.
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Glistnik jaskółcze ziele 
Chelidonium majus L.

Inne nazwy: jaskółcze ziele, glistnik pospo-
lity, glistnik większy, glistewnik, złotnik, 
ziele od brodawek, żółtnik, celidonia, cen-
dalia, cyndalia, cyngalia, cencylia, jodyna

Rodzina: Makowate – Papaveraceae

Pochodzenie: Europa, Azja.

Opis: Bylina wytwarzająca rozgałęzioną 
łodygę wysoką do 50 cm i widlasto rozga-
łęzioną. Liście parzysto pierzastosieczne, 
od spodu sinawe. Kwiaty czteropłatko-
we, promieniste, żółte. Owocem jest po-
dłużna torebka pękająca dwoma klapami. 
We wszystkich częściach zawiera pomarań-
czowy sok mleczny.

Surowiec leczniczy: Ziele glistnika – Herba 
Chelidonii, korzeń glistnika – Radix Cheli-
donii. Zakwitające górne części pędów wraz 
z zielonymi przyziemnymi liśćmi zbiera się 
w maju i czerwcu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Glistnik 
posiada właściwości rozkurczowe na mię-
śnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg 
żółciowych, moczowych, narządów rodnych 
i oskrzeli. Stosowany jest w bólach brzucha 
spowodowanych kolką jelitową, wątrobo-
wą i bólach menstruacyjnych. Poprawia 
czynność jelit, wzmaga wytwarzania żółci, 
hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich  
i Gram-ujemnych, grzybów chorobo-
twórczych i pierwotniaków. Sok mleczny 
ze świeżego ziela jest używany do przyżega-
nia kurzajek, brodawek i kłykcin.
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Gwiazdnica pospolita 
Stellaria media L. Vill.

Inne nazwy: gwiazdownica, myszotrzew, 
muchotrzew, muszec, mokszyca średnia, 
mokrzyc, mrzygłód, kurzyślep, kuroślep, 
ptasia mięta, ptasie ziele. 

Roślina: Goździkowate – Caryophyllaceae

Pochodzenie: Występuje na całym świecie. 
Na półkuli południowej sięga po wyspy 
wokół Antarktydy, na półkuli północnej 
po archipelag Svalbard. 

Opis: Roślina roczna lub dwuletnia o roze-
słanych pędach osiągających długość 80 cm. 
Liście jajowate. Na zakończeniach pędów 
białe kwiaty.

Surowiec leczniczy: Ziele gwiazdnicy – 
Herba Stellariae mediae. Ziele zbiera się 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni,  
w czasie kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości wykrztuśne, moczopędne, 
żółciopędne, ochronne na miąższ wątroby. 
Surowe pędy wykorzystuje się do przyrzą-
dzania zdrowej, wiosennej sałatki. Świeże 
ziele roztarte z masłem lub olejem lnianym 
przyspiesza gojenie się ran, oparzeń, wypry-
sków i odleżyn. Jest jednym ze składników 
preparatów odchudzających. 
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Herbata chińska 
Thea sinensis L.

Inne nazwy: herbata zielona

Rodzina: Herbatowate – Theaceae

Pochodzenie: Chiny, Japonia, Cejlon, Jawa.

Opis: Krzew lub drzewo dorastające do 10 
m wysokości. Liście są zielone, jajowate,  
o długości do 7 cm, szerokości do 4 cm, 
brzegiem ząbkowane. Kwiaty wonne, białe. 

Surowiec leczniczy: Liście herbaty – Folium 
Theae. Zbiera się pączki liściowe oraz naj-
młodsze liście. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Her-
bata chińska posiada właściwości prze-
ciwbiegunkowe i przeciwbakteryjne. Napar 
z liści herbaty podnosi aktywność różnych 
ośrodków w mózgu, zwiększa zdolność  
do dłuższego wysiłku, działa pobudzająco, 
poprawia zapamiętywanie, wyostrza wzrok 
i słuch, pogłębia oddech. Zaobserwowa-
no właściwości antyoksydacyjne zielonej 
herbaty, m.in. zahamowanie aktywności 
czynników rakotwórczych. Napar z her-
baty, mocny i niesłodzony, stosowany jest  
w biegunkach, bólach żołądka, mdłościach, 
zaburzeniach trawiennych i zatruciach po-
karmowych. Zaleca się picie czarnej herba-
ty w połączeniu z jedno- lub dwudniowym 
postem. Zewnętrznie napar jest stosowany 
do okładów na oparzenia, ukłucia owadów, 
wysypkę, otarcia naskórka.
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Hortensja bukietowa 
Hydrangea paniculata Sieb.

Inne nazwy: hortensja

Rodzina: Hortensjowate – Hydrangeaceae

Pochodzenie: Chiny, Japonia, Sachalin, Wy-
spy Kurylskie.

Opis: Krzew dorastający do 10 m wysoko-
ści. Liście są duże, jajowate, ciemnozielone. 
Białe lub kremowe kwiaty zebrane są w wie-
chowate stożkowe kwiatostany.

Surowiec leczniczy: Kłącze hortensji –  
Rhizoma Hydrangeae. Kłącze pozyskuje się 
jesienią.

Działanie i zastosowanie lecznicze:  
Wykazuje działanie przeciwbakteryjne, 
moczopędne, odkażające drogi moczowe, 
oczyszczające układ moczowy ze złogów 
moczowych. Stosowana w leczeniu stanów 
zapalnych i infekcji układu moczowego,  
do profilaktyki i leczenia kamicy moczowej 
oraz stanów zapalnych gruczołu krokowego. 
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Hyzop lekarski 
Hyssopus officinalis L.

Inne nazwy: hizop, izap lekarski, józefek, 
józefka

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Afryka Północna (Algieria, 
Maroko), Europa Południowa i Środkowa, 
Iran, Turcja.

Opis: Mocno rozgałęziony i gęsto ulist-
niony półkrzew osiągający wysokość do 60 
cm, wytwarzający u dołu zdrewniałe łodygi.  
Liście lancetowate z obu stron gruczołowa-
to kropkowane. Ciemnoniebieskie kwiaty 
zebrane w nibyokółki, na szczycie tworzące 
jednostronny, pozorny kłos.

Surowiec leczniczy: Ziele hyzopu – Herba 
Hyssopi. Świeże i suszone liście oraz kwiaty 
mają przyjemny zapach i gorzko korzen-
ny smak. Zbiera się je w porze kwitnienia  
od lipca do sierpnia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
twory z hyzopu przywracają prawidłową 
pracę jelit, działają rozkurczowo, ułatwiają 
odejście gazów i wypróżnianie, pobudzają 
wydzielanie soków trawiennych, zwiększa-
ją łaknienie, poprawiają trawienie. Hyzop 
stosowany jest w stanach nieżytowych błon 
śluzowych przewodu pokarmowego, wzdę-
ciach, zaburzeniach trawiennych i biegunce. 
Ma także działanie wykrztuśne i przeciw-
potne. Stosowany także w nieżytach gardła 
i oskrzeli, szczególnie w przypadku suchego 
kaszlu. Używany do płukania jamy ustnej. 
Zewnętrznie stosuje się odwar, wyciąg ole-
jowy lub miazgę ze świeżego ziela w postaci 
okładów na skórę. Ma działanie ściągające, 
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.
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Jabłoń domowa 
Malus domestica Borkh.

Inne nazwy: jabłoń

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Strefa klimatu umiarkowanego.

Opis: Niewysokie drzewo osiągające od 5 
do 12 m wysokości, z szeroką i gęstą koroną.  
Liście pojedyncze, owalne, osiągają 5-12 cm 
długości i 3-6 cm szerokości. Osadzone 
są na ogonku długim na 2-5 cm. Koniec 
blaszki liściowej jest zaostrzony, brzeg liścia 
jest piłkowany. Kwiaty rozwijają się wiosną 
równocześnie z liśćmi, osiągając średnicę 
2,5-3,5 cm. Korona pięciopłatkowa, płatki 
biało-różowe, wyraźne słupki i żółte pylni-
ki. Owoc jabłkowaty, potocznie nazywany 
jabłkiem. Dojrzewa jesienią, kulisty, róż-
nobarwny. Miąższ znacznie zróżnicowany 
pod względem smaku, aromatu, słodyczy, 
konsystencji.

Surowiec leczniczy: Owoc – Fructus 
Mali, liść – Folium Mali. Liście zbiera się 
od czerwca do września i suszy w przewie-
wie i zacienieniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: 
Owoce jabłoni mają znaczne walory od-
żywcze. Obfitują w witaminy, cukier, pekty-
ny, substancje aromatyczne i sole mineralne 
Miazga ze świeżych owoców reguluje wy-
próżnianie się i rewitalizuje symbiotyczną 
mikroflorę przewodu pokarmowego, działa 
przeciwzapalnie na błonę śluzową żołądka 
i jelit, przeciwwysiękowo, przeciwgnilnie 
i przyspiesza regenerację tkanki nabłonko-
wej, ogranicza wchłanianie lipidów i chole-
sterolu, hamuje biegunki. Miazga zalecana 
jest w zapaleniu dwunastnicy, niestrawno-
ści, nadkwaśności, biegunkach i zaparciach. 
Napar z liści ma działanie przeciwzapalne, 

ściągające, przeciwwysiękowe, moczopęd-
ne, przeciwbiegunkowe, łagodzące stany 
alergiczne, uszczelniające i wzmacniające 
śródbłonki, stabilizujące strukturę nabłon-
ków, przeciwbakteryjne, przyspieszające go-
jenie ran i owrzodzeń na skórze i błonach 
śluzowych, odtruwające, przeciwrodnikowe. 
Napar zewnętrznie stosuje się do przemy-
wania skóry zapalnie zmienionej, łojotoko-
wej, trądzikowej i skłonnej do wyprysków, 
płukania włosów tłustych i bez połysku, 
z łupieżem tłustym. Odwar z liści stosuje 
się do przepłukiwania pochwy i nasiadó-
wek przy świądzie i stanie zapalnym warg 
sromowych i pochwy, a także do obmywań 
ran, odleżyn, owrzodzeń sączących oraz do 
okładów na oczy podrażnione, łzawiące,  
z zapaleniem spojówek i białkówki.
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Jałowiec pospolity 
Juniperus communis L.

Inne nazwy: jodłowiec, jagłowiec, jałycia

Rodzina: Cyprysowate – Cupressaceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Ameryka Pół-
nocna.

Opis: Jałowiec jako krzew dorasta do 4 m 
wysokości, jako drzewo do 15 m. Kora jest 
barwy szarobrunatnej, łuszczy się podłuż-
nie. Liście równowąskolancetowate, w po-
staci prostych i ostrych szpilek osadzone po 
trzy w okółku. Owocem jest szyszkojagoda, 
która w stanie dojrzałym osiąga wielkość 
ziarnka grochu i barwę czarno-szaro-nie-
bieską.

Surowiec leczniczy: Owoce jałowca – Fructus 
Juniperi, olejek z owoców jałowca – Oleum 
Juniperi. Dojrzałe, ciemnofioletowe owoce 
zbiera się późną jesienią i zimą, strząsając 
na płachty rozłożone na ziemi, suszy się w 
temp. 35°C. w suszarniach.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Jałowiec 
ma działanie moczopędne i bakteriobójcze 
na patogenne szczepy bakterii w przewo-
dzie pokarmowym i drogach moczowych. 
Stosowany jest w stanach zapalnych dróg 
moczowych, w zapaleniu miedniczek ner-
kowych i pęcherza moczowego, a także 
w zaburzeniach trawiennych i trudnościach 
w przyswajaniu pokarmu. Olejek ma właści-
wości bakteriobójcze, stosowany zewnętrz-
nie w postaci rozgrzewających wcierań  
w nerwobólach i bólach reumatycznych.
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Jarząb pospolity 
Sorbus aucuparia L.

Inne nazwy: jarząb, jarząbek, jarzębina

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, południowo-zachod-
nia Azja, zachodnia Syberia.

Opis: Krzew lub drzewo dorastające do 
około 15–20 m wysokości, o gładkiej i ja-
snoszarej korze. Koronę ma jajowatą lub 
zaokrągloną. Liście są nieparzysto pierza-
ste złożone z kilku par siedzących i krót-
koogonkowych liści. Brzegi listków ostro 
piłkowane, ciemnozielone, spodem szaro-
zielone. Kwiaty białe, o średnicy 10 mm, ze-
brane we wzniesione podbaldachy. Owoce 
są jabłkowate, kuliste, do 10 mm średnicy, 
jasnoczerwone.

Surowiec leczniczy: Pączki jarząbu – Gem-
me Sorbi aucupariae, owoc jarząbu – Fructus 
Sorbi, kwiat jarząbu – Flos Sorbi, liść jarzą-
bu – Folium Sorbi. Pączki zbiera się w maju 
i w czerwcu, kwiaty w początkach kwitnie-
nia, owoce jesienią, gdy dojrzeją, liście w 
maju i czerwcu, gdy mają najwięcej witami-
ny C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Pączki 
wykazują właściwości napotne, hipotensyj-
ne, pobudzające oddychanie płucne, przeci-
walergiczne, antybakteryjne, przeciwgorącz-
kowe, onkostatyczne, przeciwcukrzycowe, 
przeciwzapalne i regulujące wypróżnienia. 
Wyciągi z pączków wewnętrznie stosu-
je się w zaparciach, nieregularnym mie-
siączkowaniu, chorobach gorączkowych, 
cukrzycy, stanach zapalnych stawów, nad-
ciśnieniu, a zewnętrznie w suchości skóry, 
przebarwieniach, trądziku różowatym, workach 
i cieniach po oczami. Kwiaty działają na-
potnie, przeciwgorączkowo, przeciwza-

palnie, moczopędnie, przeciwwysiękowo, 
przeciwreumatycznie, przeciwobrzękowo, 
rozkurczowo, uspokajająco, rozwalniająco. 
Wyciągi z kwiatów stosuje się w schorze-
niach alergicznych, stanach zapalnych żył, 
nerek i pęcherza moczowego, kruchości na-
czyń krwionośnych, nadciśnieniu i chorobie 
wieńcowej.
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Jasnota biała 
Lamium album L.

Inne nazwy: jasnota, pokrzywa biała, głucha 
pokrzywa, martwa pokrzywa

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Strefa umiarkowana półkuli 
północnej.

Opis: Bylina dorastająca do 60 cm wyso-
kości o wzniesionym, czworokanciastym 
pędzie, z rzadka owłosionym. Liście osa-
dzone na łodydze naprzeciwlegle, długo-
ogonkowe, jajowate, u nasady sercowate, 
długo zaostrzone, grubo pikowane. Kwiaty 
duże, grzbieciste, kremowobiałe, zebrane w 
nibyokółki w pachwinach liści. Pylniki czar-
niawe.

Surowiec leczniczy: Kwiat jasnoty białej – 
Flos Lamii albi, korzeń jasnoty białej – Ra-
dix Lamii albi, ziele jasnoty białej – Herba 
Lamii albi. Rozkwitające korony kwiatowe 
zbiera się w porze kwitnienia od wiosny do 
jesieni, suszy się w cieniu i przewiewie lub w 
suszarni w temp. 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Naj-
większe zastosowanie jasnota znajduje w 
leczeniu chorób i dolegliwości kobiecych. 
Napar z jasnoty (w mieszance z białą ko-
niczyną) stosowany jest przy nadmiernym 
i bolesnym miesiączkowaniu kobiet. Leczy 
też u kobiet upławy i stany zapalne narzą-
dów płciowych. Poza tym jasnota używana 
jest wewnętrznie w leczeniu stanów zapal-
nych przewodu pokarmowego, dróg odde-
chowych i dróg moczowych. W tym celu 
stosowana jest głównie w mieszankach  
z innymi ziołami, takimi jak: podbiał pospo-
lity, mięta pieprzowa, kora wierzby, krwaw-
nik pospolity, rumianek. Wodne wyciągi 
używane są do wlewów doodbytniczych  

w schorzeniach odbytnicy i odbytu oraz do 
irygacji. Zewnętrznie stosowana była przy 
oparzeniach, trudno gojących się ranach  
i chorobach skórnych oraz do płukania jamy 
ustnej.
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Jeżówka blada
Echinacea pallida Nutt.

Jeżówka purpurowa 
Echinacea purpurea L.

Jeżówka wąskolistna
Echinacea angustifolia DC.

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Środkowowschodnia część 
USA. 

Opis: Jeżówka wąskolistna jest byliną 
o wyprostowanej, wzniesionej łodydze, która 
w górnej części bywa rozgałęziona. Osiąga 
wysokość od 60 do 100 cm wysokości. Gór-
ne liście łodygowe wąskie, bezogonkowe, 
siedzące, jedynie dolne liście mają krótkie 
ogonki. Kwiaty pojawiają się między majem 
i październikiem w pojedynczych koszycz-
kach szerokości do 7 cm. Czerwonawo-brą-
zowe kwiaty rurkowate wraz z łuskowatymi 
podkwiatkami tworzą na wypukłym dnie 
koszyczka wyraźny stożek. Szerokie, dość 
długie, brzeżne kwiaty języczkowate barwy 
różowej odstają poziomo lub są lekko zwie-
szone ku dołowi. Czterokanciaste owoce są 
zaopatrzone w wieniec z puchu kielichowe-
go. Korzenie są niezbyt liczne, walcowate 
lub lekko stożkowate, a czasami spiralnie 
skręcone. Zewnętrzna powierzchnia jest ja-
snobrunatna do żółtawo-brunatnej.

Surowiec leczniczy: Ziele jeżówki – Herba 
Echinacea, korzeń jeżówki bladej – Radix 
Echinaceae pallidae, korzeń jeżówki purpu-
rowej – Radix Echinaceae purpureae; korzeń 
jeżówki wąskolistnej – Radix Echinaceae an-
gustifolia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zwięk-
sza siły obronne organizmu na skutek sty-

mulacji niespecyficznej układu immunolo-
gicznego. Ziele jeżówki purpurowej stosuje 
się we wspomagającym leczeniu nawraca-
jących infekcji oraz w profilaktyce chorób 
górnych dróg oddechowych i odprowadza-
jących dróg moczowych. Zewnętrznie ziele 
jeżówki purpurowej stosuje się w leczeniu 
powierzchownych i trudno gojących się ran. 
Korzeń jeżówki purpurowej stosuje się we 
wspomagającym leczeniu nawracających 
infekcji grypopodobnych i w profilaktyce 
chorób górnych dróg oddechowych.
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Jeżyna fałdowana
Rubus plicatus Weihe & Nees.

Inne nazwy: czarna malina, dziady, ostręży-
na, ożyna

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Ameryka Pół-
nocna.

Opis: Kolczasty krzew, którego pędy osią-
gają 150 cm wysokości. Kolce średnio duże, 
lekko zakrzywione. Liście spodem miękko 
owłosione, ostro- i nierównopiłkowane. Li-
stek szczytowy najczęściej sercowaty. Kwia-
ty promieniste, płatki białe lub jasnoróżowe. 
Owoce czarne.

Surowiec leczniczy: Liście – Folim Rubi fru-
ticosi, owoce – Fructus Rubi fruticosi. Liście 
zbiera się wiosną i na początku lata, suszy  
w cieniu i przewiewie, owoce suszy się  
w temp. 30-40°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Liście 
mają działanie przeciwzapalne, przeciw-
bakteryjne i przeciwbiegunkowe, delikatnie 
napotne i moczopędne, regulujące przemia-
nę materii, ułatwiające usuwanie toksycz-
nych metabolitów. Wyciągi wodne z liści 
stosowane są w przewlekłych schorzeniach 
żołądka i jelit, objawiających się stanem 
zapalnym błon śluzowych przewodu po-
karmowego, bólami brzucha, wzdęciami, 
biegunkami, nadmiernym rozwojem flory 
bakteryjnej. Dodatkowo stosowane są jako 
środki w walce z przeziębieniem, grypą,  
a także regulujące przemianę materii i od-
truwające w chorobie reumatycznej. Ze-
wnętrznie odwary wykorzystywane są do 
kąpieli w schorzeniach skóry: świądzie, 
trądziku, a także do płukania jamy ustnej  
i gardła.
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Języczka Przewalskiego 
Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Azja.

Opis: Bylina osiągająca wysokość 1,5 m, 
wykształcająca cienkie łodygi. Liście są głę-
boko i ostro wycinane, dłoniasto klapowa-
ne. Żółte kwiaty zebrane są w kwiatostany 
o długości nawet do 70 cm.

Surowiec leczniczy: Kwiat języczki – Flos 
Ligulariae, liść języczki – Folium Ligulariae, 
kłącze z korzeniami – Rhizoma cum radici-
bus Ligulariae. Okres zbioru: w czasie kwit-
nienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
ochronnie na miąższ wątroby, antyhepato-
toksycznie, odtruwająco na wątrobę, anty-
oksydacyjnie oraz przeciwzapalnie.
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Juka karolińska
Yucca filamentosa L.

Inne nazwy: krępla karolińska, krępla włók-
nista, juka włóknista, szpilecznica włóknista

Rodzina: Agawowate – Agavaceae

Pochodzenie: Pochodzi z południowo-
-wschodnich stanów USA.

Opis: Łodyga krótka (do 30 cm wysokości), 
drewniejąca i ukryta wśród liści. Liście są 
mięsiste, elastyczne, odwrotnie lancetowa-
te, wyraźnie zwężone na szczycie i ostro 
zakończone, na brzegach nitkowato roz-
włóknione, koloru zielonego lub niebie-
sko-zielonego. Osiągają długość ok. 50-75 
cm i szerokość 2,5-5 cm. Kwiaty zebrane 
w kwiatostan wyrastający latem ze środ-
ka dorosłej rozety, silny, drewniejący pęd  
o wysokości 100-180 cm, z czego co naj-
mniej połowa przypada na kwiatostan. 
Kwiaty są liczne, zwieszone, dzwonkowate, 
koloru białego lub kremowobiałego, niekie-
dy zielono nabiegłe.

Surowiec leczniczy: Liść juki – Folium Yuccae, 
korzeń juki – Radix Yuccae. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości odtruwające, oczyszczające 
błony śluzowe przewodu pokarmowego z 
bakterii, grzybów, pierwotniaków i resz-
tek pokarmowych. Zapobiega zatruciom i 
wiąże toksyczne metabolity, które łatwiej są 
potem usuwane z ustroju z moczem i żółcią. 
Wyciągi wodne z juki stosowane na skórę 
działają oczyszczająco, antyseptycznie, na-
wilżająco, przeciwłojotokowo i przeciwza-
palnie, ograniczają powstawanie zaskórni-
ków i zmian trądzikowych. 
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Kalarepa 
Brassica oleracea var. gongylodes L.

Rodzina: Krzyżowe – Brassicaceae

Pochodzenie: Znana jest wyłącznie z upra-
wy, nie występuje na stanowiskach natural-
nych.

Opis: Roślina dwuletnia, wytwarzająca 
palowy system korzeniowy, słabo rozgałę-
ziony, z płytko usadowionymi korzeniami 
bocznymi. Częścią jadalną jest zgrubienie 
powstające w pierwszym roku uprawy, bę-
dące skróconą, mięsistą łodygą – może mieć 
kształt kulisty silnie spłaszczony, kulisty 
szeroko owalny lub owalny, barwy zielonej 
lub fioletowej. W drugim roku uprawy wy-
rasta pęd kwiatostanowy. Nasiona kalarepy 
są czarno-brunatne.

Surowiec leczniczy: Łodyga.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Kala-
repa zawiera luteinę konieczną do prawi-
dłowego funkcjonowania narządu wzroku, 
chroniącą oczy przed promieniowaniem 
UVA i UVB. Ponadto kalarepa korzystnie 
wpływa na układ trawienny, polepsza wyda-
lanie żółci i reguluje perystaltykę jelit, dzia-
ła grzybobójczo i bakteriobójczo, m.in. na 
bakterię Helicobacter pylori, która przyczynia 
się do rozwoju wrzodów żołądka i dwunast-
nicy. Zalecana cukrzykom oraz chorym na 
hipoglikemię i miażdżycę, ze względu na 
powolny proces podnoszenia poziomu cu-
kru we krwi oraz niską kaloryczność.
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Kalina koralowa 
Viburnum opulus L.

Inne nazwy: kalina

Rodzina: Przewiertniowate – Caprifoliaceae

Pochodzenie: Europa i środkowo-zachod-
nia Azja. 

Opis: Krzew dorastający do 4 m wysokości. 
Liście ułożone są naprzeciwlegle, pojedyn-
cze, trzy- lub pięcioklapowe, ostro, zatokowo 
ząbkowane, do 8 cm średnicy, z wierzchu na-
gie lub delikatnie owłosione. Kwiatostan jest 
regularnym, luźnym baldachem o średnicy 
do 10 cm. Owocem są okrągłe, szkarłatno-
-czerwone pestkowce z jednym nasieniem.

Surowiec leczniczy: Kora – Cortex Viburni, 
kwiat – Flos Viburni, owoc – Fructus Vibur-
ni. Kwiaty zbiera się w maju, w początkach 
i w czasie kwitnienia. Korę pozyskuje się 
w kwietniu tylko z drzew ściętych. Owoce 
zbiera się we wrześniu i październiku.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje właściwości przeciwkrwotoczne, 
rozkurczające, uszczelniające i wzmacnia-
jące naczynia krwionośne, przeciwzapalne, 
przeciwwysiękowe, moczopędne, ogólnie 
uspokajające i hipotensyjne (obniża ciśnie-
nie krwi), znosi bolesne miesiączkowanie 
i zmniejsza ryzyko poronienia. Wewnętrznie 
stosowana w przypadku żylaków kończyn  
i odbytu, plamic naczyniowych, reumaty-
zmie i artretyzmie. Ekstrakt z kory stoso-
wany jest głównie w ginekologii, przeciwko 
bolesnym kurczom macicy, poronieniu, za-
burzeniom miesiączkowania i krwawieniom 
w okresie przekwitania. 



GRUNT TO ZDROWIE172

Kapusta biała 
Brassica oleracea var. Capitata

Inne nazwy: kapusta warzywna

Rodzina: Kapustowate – Brassicaceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego 
i europejskie wybrzeże Atlantyku.

Opis: Można wyróżnić wiele odmian ka-
pusty białej. Różnią się one wyglądem, 
okresem wegetacji, wielkością główek.  
W zależności od odmiany, do spożycia na-
daje się od końca maja do początku listo-
pada. Liście kapusty białej ściśle do siebie 
przylegają. Główki mogą ważyć nawet do 
5 kg. W powszechnej opinii najsmaczniej-
szą odmianą jest Amager. Charakteryzuje 
się kruchymi liśćmi, krótkim głąbem i dużą 
ilością cukrów. Kapusta biała przeznaczona 
jest do kiszenia, kwaszenia oraz jako doda-
tek do surówek. 

Surowiec leczniczy: Liście, sok. Główki 
kapusty zbiera się od maja do października.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
ciwzapalne, przeciwbólowe, regenerujące, 
przeciwnowotworowe, wirusobójcze, mi-
neralizujące, witaminizujące. Kapusta biała 
neutralizuje szkodliwe działanie dymu tyto-
niowego. Okłady ze świeżych liści łagodzą 
bóle reumatyczne, nerwobóle i stany zapal-
ne mięśni i żył. Sok ze świeżych liści stosuje 
się w owrzodzeniach żołądka, dwunastnicy, 
jelit, w braku łaknienia, niedokrwistości, 
chorobie wątroby, jelita grubego, śledziony, 
cukrzycy. Sok z kapusty kiszonej reguluje 
trawienie oraz poprawia odporność.
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Ketmia 
Hibiscus sabdariffa L.

Inne nazwy: hibiskus, ketmia szczawiowa, 
malwa sudańska, proświrnik

Rodzina: Ślazowate – Malvaceae 

Pochodzenie: Rejon źródeł Nigru w Afryce.

Opis: Do rodzaju tego należą zarówno małe 
drzewa, krzewy, jak i rośliny zielne. Liście 
mają rozmaite kształty, od prostych koli-
stych do lancetowatych z ząbkowanym za-
kończeniem brzegów liścia. Kwiaty są duże  
wyraziste, trąbkowate, z pięcioma płatkami, 
w kolorach od różowego poprzez czerwo-
ne do żółtego o szerokości od 4 do 15 cm. 
W środku kwiatu znajduje się prętosłup. 

Surowiec leczniczy: Kwiat hibiskusa – Flos 
Hibisci sabdariffae. Kwiat hibiskusa ma przy-
jemny kwaskowaty smak i piękny, czerwony 
kolor. Hibiskus to źródło naturalnej wita-
miny C oraz wapnia, witamin i soli mine-
ralnych. Okres zbioru: w czasie kwitnienia. 

Działanie i zastosowanie lecznicze:  
Wykazuje działanie lekko przeczyszczające, 
immunostymulujące, estrogenne, antyok-
sydacyjne, hipotensyjne (obniża ciśnienie 
tętnicze krwi), przeciwgorączkowe, prze-
ciwmiażdżycowe, rozkurczowe na mięsień 
macicy. Ponadto hibiscus nasila diurezę, 
pobudza trawienie zwiększając wydzielanie 
soków trawiennych, chroni miąższ wątroby, 
zwiększa wydzielanie żółci i rozszerza na-
czynia wieńcowe. Stosowany zewnętrznie  
w formie okładów na oczy i twarz tonizu-
je naczynia krwionośne, zmniejsza wysięki 
okołonaczyniowe, obkurcza rozszerzone 
pory i zmniejsza worki pod oczami, le-
czy stan zapalny spojówek. Stosowany jest  
w leczeniu trądziku, wyprysków, pokrzywki, 
owrzodzeń, obrzęków wywołanych urazami.
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Kocimiętka właściwa 
Nepeta cataria L.

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Strefa umiarkowana Europy, 
Azja, Afryka Północna i obszary górskie 
Afryki tropikalnej. 

Opis: Ulistnienie naprzeciwległe. Liście 
zwykle aromatyczne, pojedyncze i karbowa-
ne lub ząbkowane. Kwiaty zebrane w niby-
okółkach w szczytowej części pędu. Kielich 
zrosłodziałkowy, 5-ząbkowy, z 15 żyłkami 
przewodzącymi. Korona niebieska lub bia-
ła, rzadziej żółta. U nasady zrośnięte płatki 
tworzą rurkę lejkowatą lub dzwonkowatą 
zakończoną dwiema wargami. Warga górna 
zakończona jest dwiema łatkami, a dolna 
trzema, z których środkowa jest największa. 
Owoce rozpadające się na cztery pojedyncze 
rozłupki.

Surowiec leczniczy: Liść kocimiętki –  
Folium Nepetae catariae, ziele kocimiętki – 
Herba Nepetae catariae herba. Zbiór w czasie 
kwitnienia rośliny, suszenie w zacienieniu 
i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje właściwości przeciwzapalne, an-
tyseptyczne, odkażające, przeciwgnilne 
i żółciopędne. Silny napar ze świeżego ziela 
kocimiętki, zażyty na czczo, zwalcza paso-
żytnicze pierwotniaki przewodu pokarmo-
wego. Stosowana w leczeniu bezsenności, 
zaburzeń trawiennych, przeziębienia, gry-
py, reumatyzmu, zapalenia oskrzeli. Olejek  
i nalewka zwalczają owady i roztocza paso-
żytnicze. Może być stosowana zewnętrznie 
w postaci wcierań w skórę i włosy.
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Kokoryczka wielokwiatowa 
Polygonatum multiflorum (L.) All

Rodzina: Konwaliowate – Convallariaceae  

Pochodzenie: Występuje na terenie prawie 
całej Europy, a także w Azji i Ameryce Pół-
nocnej.

Opis: Bylina, zwykle łukowato wygięta  
i skłoniona w dół, o wysokości przeważnie 
od 30 do 70 cm. Wyrasta z czołgającego się, 
rozgałęzionego kłącza. Liście skrętoległe, 
bezogonkowe, siedzące, eliptyczne, ustawio-
ne dwustronnie, malejące w stronę szczy-
tu łodyg. Kwiaty białe o średnicy 10 mm 
z zielonkawym nalotem, dzwonkowate, wą-
skie, zgrupowane w gronach, zwisające na 
krótkich szypułkach, wyrastające w kątach 
liści od trzech do pięciu kwiatów. Okwiat 
rurkowato-dzwonkowaty z zielonymi ząb-
kami. Wewnątrz kwiatu 6 pręcików i 1 słu-
pek z długą, nitkowatą szyjką i niewielkim 
znamieniem. Pręciki mają nitki przyrośnięte 
do rurki korony, a ich pylniki oraz znamię 
słupka zasłaniają wejście do kwiatu. Na dnie 
rurki kwiatu znajduje się nektar. Jagoda  
z kilkoma nasionami. Dojrzała ma czarny 
kolor z widocznym oszronieniem.

Surowiec leczniczy: Kłącze kokoryczki – 
Rhizoma Polygonati, ziele kokoryczki – Herba 
Polygonati. Zbiera się w okresie kwitnienia 
rośliny (kwiecień-czerwiec). Po zbiorze su-
szone są w zacienionym miejscu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyciągi 
z kokoryczki obniżają poziom cukru i cho-
lesterolu we krwi, zwiększają siłę i energię 
skurczu mięśnia sercowego oraz szybkość  
i głębokość rozkurczu, poprawiają krążenie 
krwi. Ponadto działają przeciwobrzękowo, 
przeciwzapalnie, moczopędnie, uspoka-
jająco i antyseptycznie, usuwają obrzęki 
zastoinowe kończyn dolnych. Stosowane 

zewnętrznie oczyszczają cerę, tonizują na-
czynia krwionośne, usuwają zaczerwienie-
nia i krostki, usuwają obrzęki, worki i sińce 
pod oczami.
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Kolcowój pospolity 
Lycium barbarum L.

Inne nazwy: kolcowój szkarłatny, jagody goji

Rodzina: Psiankowate – Solanaceae

Pochodzenie: Chiny.

Opis: Krzew o wysokości od 1-3 m wysoko-
ści. Gałązki łukowato zwisające i pokryte kol-
cami. Liście lancetowate o długości do 6 cm, 
ostre lub stępione na końcach, szaro-zielone 
i dość grube, sztywne. Kwiaty promieniste 
5-krotne o purpurowo-fioletowej koronie. 
Pręciki i słupek wystają daleko poza koronę. 
Osiągają długość do 2 cm i zwisają rosnąc 
pojedynczo lub zebrane są w grona (2 do 4). 
Owoce goi (jagody) są podłużne, czerwone, 
o długości do 2 cm. Przy zbiorze, strząsa się 
je z krzewu, a nie zrywa.

Surowiec leczniczy: Jagody, nasiona, kora, 
liście. Jagody są bogate w aminokwasy, po-
lisacharydy, karotenoidy oraz olejek eterycz-
ny. Nasiona zawierają liczne triterpeny i ste-
roidy triterpenowe. Kora zawiera poliaminy 
i peptydy. W liściach stwierdzono steroidy 
(witanolid A).

Działanie i zastosowanie lecznicze: Jagody 
goji są wykorzystywane w medycynie natu-
ralnej krajów azjatyckich od ponad 2500 lat. 
Jagody goji korzystnie wpływają na wzrok. 
Zeaksantyna zawarta w ich składzie chroni 
oczy przed szkodliwym działaniem ostrego 
światła i promieniowania UV. Luteina po-
prawia komfort widzenia, a także zmniejsza 
ryzyko powstania zaćmy oraz zwyrodnie-
nia plamki żółtej. Owoce goji oczyszczają 
wątrobę z toksyn i usprawniają proces tra-
wienia. Obecny w owocach cyperon pozy-
tywnie oddziałuje na pracę serca i zapo-
biega chorobom tego narządu. Jagody goji 
zmniejszają ilość cholesterolu LDL oraz 

zwiększają stężenie dobrego cholesterolu 
HDL. Owoce goji zmniejszają też hipergli-
kemię u cukrzyków. 
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Kolendra siewna 
Coriandrum sativum L.

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego. 

Opis: Roślina jednoroczna o wzniesionej ło-
dydze dorastającej do 40 cm, w górnej części 
rozgałęziona. Liście ogonkowe. Kwiaty białe 
bądź różowe, zebrane w baldachy złożone. 
Owoce kuliste, obsypujące się po dojrzeniu. 
Odznacza się intensywnym zapachem.

Surowiec leczniczy: Owoc kolendry –  
Coriandri Fructus, olejek eteryczny – Oleum 
Coriandri. Całe rośliny zbiera się, gdy więk-
szość owoców w baldachu nabierze żółtego 
koloru, wiąże się w snopki, suszy na wolnym 
powietrzu, później młóci się i odwiewa.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ko-
lendra ma właściwości rozkurczowe (na 
mięśnie gładkie przewodu pokarmowego 
i dróg żółciowych), wiatropędne, żółcio-
pędne, przeciwbakteryjne, grzybobójcze. 
Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, 
zwiększa łaknienie, poprawia trawienie. 
Olejek eteryczny stosowany jest w scho-
rzeniach wątroby, zapaleniu pęcherzyka  
i dróg żółciowych, w przypadku braku ape-
tytu, zaburzeniach trawiennych, skurczach 
jelit, wzdęciach. Zewnętrznie stosowany 
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie  
w niektórych chorobach skóry i trudno goją-
cych się ranach oraz do płukania jamy ustnej  
i gardła.
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Konopie siewne 
Cannabis sativa L.

Inne nazwy: konopie zwyczajne

Rodzina: Konopiowate – Cannabaceae

Pochodzenie: Południowo-wschodnia Ro-
sja, Zakaukazie, Afganistan, Bliski Wschód, 
góry Ałtaj, Indie. 
 
Opis: Rozgałęziona, zwykle osiąga 1,5 m 
wysokości, dorastając czasem do 350 cm. 
Części zielone roślin (szczególnie żeń-
skich) pokryte są gruczołowymi włoskami 
wydzielającymi intensywny zapach. Liście 
naprzeciwległe, krótkoogonkowe, dłoniasto 
sieczne o trzech do dziewięciu lancetowa-
tych odcinkach. Liście z obu stron szorst-
ko owłosione, szczególnie gęsto od spodu 
i na nerwach. Włoski pojedyncze, proste, 
u nasady rozszerzone. U nasady liści znaj-
dują się nitkowate przylistki o długości do 
1 cm. Roślina dwupienna. Kwiaty żeńskie 
bez okwiatu wyrastają po dwa w kątach dłu-
gich i wąskich przysadek, zebrane w gęste, 
szczytowe kłosy pozorne. Kwiaty męskie 
o pięciodzielnym okwiecie barwy zielon-
kawej z białym obrzeżeniem, zebrane są w 
wiechokształtne wierzchołki znajdujące się  
w kątach liści w górnej części łodygi. Owo-
ce, kuliste lub jajowate orzechy, o podstawie 
lekko spłaszczonej lub wyciągnięte w trzo-
nek (korpofor) barwy szaro-żółtej.

Surowiec leczniczy: Olej konopny, kwiato-
stan.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Olej 
konopny hamuje agregację krwinek zmniej-
szając ryzyko wystąpienia zawału i zatoru, 
przyspiesza ziarninowanie i regenerację 
błon śluzowych oraz skóry, działa prze-
ciwmiażdżycowo. Stosowany w chorobach 
reumatycznych, stwardnieniu rozsianym, 

nadciśnieniu, leczeniu ran, oparzeń, liszajów, 
wyprysków, odleżyn, odmrożeń, pielęgno-
waniu włosów, paznokci, skóry z atopowym 
zapaleniem, łuszczycą i owrzodzeniami. 
Wysuszone kwiatostany wywołują takie re-
akcje organizmu, jak odprężenie, poczucie 
euforii, wzmożone poczucie nowości, zmie-
nione poczucie czasu i przestrzeni oraz 
pobudzenie apetytu i wrażeń seksualnych. 
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Konwalia majowa 
Convallaria majalis L.

Inne nazwy: konwalia

Rodzina: Konwaliowate – Convallariaceae

Pochodzenie: Europa.

Opis: Bylina wytwarzająca czołgające się 
kłącza. Łodyga dorasta do 30 cm wysoko-
ści. Liście są duże, eliptycznolancetowate, 
całobrzegie. Kwiatostan jest gronem jedno-
stronnym 5-12 kwiatowym. Kwiaty są białe, 
wonne, kulistodzwonkowate. Owocem jest 
czerwona, kulista jagoda z drobnymi, ciem-
nymi nasionami.

Surowiec leczniczy: Ziele konwalii – Herba 
Convallariae. Zbiera się w okresie kwitnie-
nia na przełomie maja i czerwca.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
wzmacniająco na mięsień sercowy. Stosuje 
się w początkowym stadium lekkiej nie-
wydolności serca lub krążenia, przy lekkim 
uszkodzeniu mięśnia sercowego i dolegli-
wościach serca starczego.
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Koper ogrodowy 
Anethum graveolens L.

Inne nazwy: koper, koper wonny, koperek, 
kopr ogrodny, kopr swojski

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Bliski Wschód, Kaukaz.

Opis: Roślina jednoroczna o prostej, nie-
owłosionej, rozgałęzionej łodydze dorasta-
jącej do 1 m wysokości. Liście modre, po-
trójnopierzaste, nieowłosione. Kwiaty żółte, 
zebrane w podwójne baldachy na szczytach 
łodyg. Owoc soczewkowaty o długości  
3-5 mm.

Surowiec leczniczy: Owoc kopru – Fructus 
Anethi. Baldachimy z owocami zbiera się 
w sierpniu, suszy w miejscach przewiew-
nych i omłaca.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Koper 
ogrodowy ma właściwości rozkurczowe na 
mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, 
dróg żółciowych i moczowych. Pobudza 
wydzielanie soku żołądkowego, czynności 
gruczołów mlecznych u kobiet karmiących, 
hamuje rozwój drobnoustrojów w jelitach. 
Napary z kopru stosowane są w zaburze-
niach trawiennych. 
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Kosaciec niemiecki 
Iris germanica L.

Inne nazwy: kosaciec ogrodowy, kosaciec 
bródkowy, irys ogrodowy

Rodzina: Kosaćcowate – Iridaceae

Pochodzenie: Pochodzi prawdopodobnie 
z basenu Morza Śródziemnego.

Opis: Rośliny tego gatunku dorastają do ok. 
80 cm wysokości. Liście są szablaste. Kwia-
ty znajdują się na szczycie rozgałęzionego 
pędu kwiatowego: zewnętrzne trzy listki 
okwiatu są odgięte, a trzy znajdujące się 
wewnątrz są wzniesione. Wzdłuż środkowej 
części listków wywiniętych na zewnątrz wy-
rastają krótkie włoski zwane bródką. Listki 
okwiatu są niebiesko-liliowe, podczas gdy 
bródka ma barwę żółtą.

Surowiec leczniczy: Korzeń kosaćca – Rhi-
zoma Iridis. Kwitnie w maju i na początku 
czerwca.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma nie-
wielkie działanie wykrztuśne. Jest składni-
kiem herbatki ziołowej polecanej zwłaszcza 
w chorobach dolnych dróg oddechowych.
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Kozieradka pospolita 
Trigonella foenum-graecum L.

Inne nazwy: kozieradka lekarska, fenegryka, 
greckie siano, kozioroźnik, boża trawka

Rodzina: Motylkowate – Fabaceae 

Pochodzenie: Azja (Kaukaz, Turkmenistan, 
Uzbekistan) i Europa Wschodnia (Ukraina, 
Mołdawia, Litwa i Estonia).

Opis: Roślina jednoroczna. Łodyga o wyso-
kości 20-60 cm, w górnej części owłosiona. 
Liście złożone, trójlistkowe. Bladożółtawe 
kwiaty wyrastają pojedynczo lub parami 
z kątów liści. Podłużne strąkowe owoce 
przypominają kształtem rogi koziorożca. 
Nasiona długie do 5 mm.

Surowiec leczniczy: Nasiona kozieradki – 
Semen Trigonellae foenugraeci. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ko-
zieradka ma właściwości wzmacniające, 
przeciwcukrzycowe (obniża poziom cho-
lesterolu i cukru we krwi) i krwiotwórcze 
(kozieradka to naturalny aktywator proce-
sów wytwarzania krwinek). Surowiec lecz-
niczy działa osłaniająco i przeciwzapalnie 
na błonę śluzową przewodu pokarmowego 
oraz (zastosowany zewnętrznie) na skórę, 
w związku z tym jest stosowany w choro-
bie wrzodowej i w stanach zapalnych skóry 
(czyraki, egzemy, ropnie). Kozieradce przy-
pisuje się także właściwości przeciwzapalne, 
żółciopędne i żółciotwórcze, rozkurczowe, 
poprawiające samopoczucie, pobudzające 
wydzielanie soku trzustkowego, żołądko-
wego i jelitowego, regulujące wypróżnienia, 
pobudzające regenerację wszystkich tkanek, 
moczopędne oraz przeciwalergiczne.
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Kozłek lekarski 
Valeriana officinalis L.

Inne nazwy: kozłek

Rodzina: Kozłkowate – Valerianaceae

Pochodzenie: Europa, Azja.

Opis: Bylina do 160 cm wysokości, o prosto 
wzniesionej łodydze. Liście dolne ogonko-
we, górne siedzące, pierzastodzielne. Kwiaty 
zebrane w baldachokształtne kwiatostany 
na szczytach łodyg, drobne, o barwie biała-
wej lub bladoróżowej. Owoce drobne. Pod 
ziemią kozłek wytwarza kłącza do 5 cm dłu-
gie i liczne walcowate korzenie o długości 
do 30 cm.

Surowiec leczniczy: Korzeń kozłka – Ra-
dix Valerianae, kłącza kozłka – Rhizoma  
Valerianae. Podziemne kłącza i korzenie 
wykopuje się w maju przed kwitnieniem lub 
jesienią i suszy w temp. 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Kozłek 
lekarski ma właściwości uspokajające (tłumi 
refleksy motoryczne i psychiczne w ośrod-
kowym układzie nerwowym), rozkurczowe 
mięśni gładkich przewodu pokarmowego 
i przeciwcukrzycowe. Stosowany jest jako 
środek łagodnie uspokajający w stanach po-
budzenia nerwowego, przyspieszonego bicia 
serca na tle nerwowym, bólach głowy. Wy-
korzystywany jest w okresie przekwitania 
kobiet i mężczyzn. Zewnętrznie stosowany 
na skórę głowy przy występowaniu łupieżu 
i łojotoku.
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Krwawnik kichawiec 
Achillea ptarmica L.

Inne nazwy: złocień kichawiec, krwawnik 
piłkowany, pierszeń właściwy

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Występuje dziko w niemal 
całej Europie, z wyjątkiem jej południowych 
regionów. W Polsce rozpowszechniony na 
Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i na 
Dolnym Śląsku. 

Opis: Krwawnik kichawiec osiąga wysokość 
do 1,5 m. Liście są wąsko lancetowate, sie-
dzące, z zaostrzonymi szczytami. Mają sze-
rokość do 6 mm, są nagie, do połowy dłu-
gości bardzo drobno piłkowane, w drugiej 
połowie silniej piłkowane. Kwiaty, liczne 
koszyczki o średnicy do 2 cm, zebrane są w 
gęste baldachogrona. Okrywa koszyczków 
półkulista, o listkach zielonawych z jasno-
brunatną obwódką. Zewnętrzne listki okry-
wy o jajowato podługowatym kształcie są 
podczas rozkwitania niewiele tylko dłuższe 
od listków wewnętrznych.

Surowiec leczniczy: Kłącze zawiera m.in. 
prowitaminę A, witaminę C olejek eterycz-
ny, nieco garbników i sole mineralne. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wywar 
z kłącza jest specyfikiem wiatropędnym, 
moczopędnym i przeczyszczającym, a także 
przeciwbólowym. Jego picie bywa zaleca-
ne w chorobach nerek i dróg moczowych, 
ogólnym osłabieniu i wyczerpaniu fizycz-
nym oraz psychicznym. Zalecany jest także 
w chorobie gośćcowej. 
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Krwawnik pospolity 
Achillea millefolium L.

Inne nazwy: drętwik, krewnik, krowewnik, 
rannik, sierpnik, sto list, śmietanka, twar-
dziec, tysiaclist, złocień krwawnik, żeniszek 
krwawnik

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Ameryka Pół-
nocna. W Polsce pospolity na całym obsza-
rze. 

Opis: Bylina o sztywnej, wzniesionej łody-
dze dorastająca do 80 cm wysokości, za-
kończonej płaskim baldachogronem białych 
lub różowych kwiatów, zebranych w drobne 
koszyczki. Liście dolne krótkoogonkowe, 
górne siedzące, ciemnozielone, owłosione, 
lancetowate, zwykle czterokrotnie dłuższe 
od szerokości.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Millefolii, 
kwiat – Flos Millefolii. Górne części pędu 
ścina się w okresie kwitnienia od czerwca 
do września, suszy się w cieniu i przewiewie 
w temperaturze poniżej 35°C. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
twory z ziela hamują mikrokrwawienia 
(m.in. z uszkodzonych naczyń włosowatych 
układu pokarmowego). Mają własności od-
truwające, działają rozkurczowo na mięśnie 
gładkie jelit, dróg żółciowych i moczowych, 
wzmagają przepływ żółci do dwunastnicy, 
zwiększają ilość oddawanego moczu i wy-
dzielanie soku żołądkowego, działają wia-
tropędnie. Wyciągi wodne z ziela stosuje 
się nieżytach i stanach zapalnych układu 
pokarmowego, ponadto w stanach skurczo-
wych mięśni gładkich dróg żółciowych, jelit, 
w napadowych bólach jelitowych i zapar-
ciach, w przewlekłych zaburzeniach tra-
wiennych. Kwiaty krwawnika mają silne 

działanie przeciwzapalne, stosowane są do 
płukania jamy ustnej i gardła w stanach 
zapalnych, do okładów w przypadku po-
drażnienia skóry i kąpieli kosmetycznych. 
Kwiaty wykorzystywane są także w leczeniu 
stanów nieżytowych przewodu pokarmo-
wego, takich jak choroba wrzodowa, owrzo-
dzenie jelita grubego, żylaki odbytu.
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Kuklik pospolity 
Geum urbanum L.

Inne nazwy: kuklik

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Środkowa, 
Ameryka Północna, Afryka Północna. 

Opis: Kłącze czerwono-brunatne, stożko-
wate. Ma gorzki smak i zapach podobny do 
goździków. Łodyga wyprostowana, sztywna, 
miękko owłosiona. Wysokość 30-60 cm. 
Liście wyrastające na długich szypułkach, 
miękko owłosione, dolne przerywano-liro-
wato-pierzaste, górne trzylistkowe. Kwiaty 
żółte, w czasie kwitnienia wzniesione do 
góry, kielich z kieliszkiem. Płatki korony 
pięciokrotne, odwrotnie jajowate u nasady 
klinowate, bez dłuższego paznokcia. Owoce 
niełupki są krótko haczykowato owłosione.

Surowiec leczniczy: Korzeń kuklika – Radix 
Gei urbani, kłącze kuklika – Rhizoma Gei 
urbani. Kwitnie od maja do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Kuklik 
pospolity ma działanie lekko ściągające, 
antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, 
przeciwzapalne, żółciopędne, antybakteryj-
ne, przeciwwirusowe, ochronne na miąższ 
wątroby i nerek. Odwar z kłączy stosuje się 
w leczeniu nieżytu żołądka, jelita cienkie-
go i grubego, biegunkach. Napar z kłączy 
i ziela kuklika działa silnie żółciopędnie i 
pobudzająco na trawienie oraz wydzielanie 
żółci. Wyciągi wodne stosowane są w lecze-
niu mokrych wyprysków, trudno gojących 
się i sączących ran, łojotokowego zapalenia 
skóry i łojotoku włosów, do irygacji przy 
zapaleniu pochwy i warg sromowych, okła-
dów na oczy przy ropnym zapaleniu powiek 
i zapaleniu spojówek, przy nadmiernym 
łzawieniu. Płukanka z odwaru z kłączy ku-

klika działa hamująco na rozwój bakterii i 
grzybów odpowiedzialnych za powstawanie 
nieprzyjemnego zapachu z ust i pleśniawek, 
przeciwzapalnie i krwiotamująco przy para-
dontozie i zapaleniu gardła oraz jamy ustnej.
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Lawenda wąskolistna 
Lavandulla angustifolia Mill.

Inne nazwy: lawenda lekarska, lawenda 
prawdziwa

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego.

Opis: Półkrzew dorastający do 50 cm wyso-
kości o prostych łodygach, u dołu zagiętych. 
Liście są równowąskie lub lancetowate, na 
łodydze osadzone naprzeciwlegle. Kwia-
ty osadzone na szczytach łodyg zebrane są  
w kwiatostany podobne do kłosa, drobne, 
długości do 8 mm. Kielich ma kolor nie-
bieski lub niebieskawo-szary, korona fiole-
towo-niebieska lub szaro-brunatna. Roślina 
wytwarza silny, aromatyczny zapach.

Surowiec leczniczy: Kwiat lawendy – Flos 
lavanduale, olejek lawendowy – Aethero-
leum lavanduale. Kwiatostany zbiera się  
w lipcu i sierpniu, gdy większość kwiatów jest 
jeszcze w pączkach. Suszy się w zacienieniu  
i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ole-
jek eteryczny zawarty w roślinie ma wła-
ściwości pobudzające wytwarzanie żółci  
i soków żołądkowych, poprawia trawienie  
i przyswajanie pokarmu, działa rozkurczo-
wo na mięśnie gładkie jelit, dróg żółciowych 
i moczowych, łagodzi ból brzucha i kolki je-
litowe. Ponadto wykazuje właściwości bak-
teriobójcze, przeciwbólowe i uspokajające, 
zmniejsza stan napięcia nerwowego, uczucie 
niepokoju i trudności w zasypaniu. Napary 
stosowane są w dolegliwościach trawien-
nych, w bólach brzucha, wzdęciach, kolce 
jelitowej, a także w nerwicach. Zewnętrznie 
olejek stosuje się do płukania gardła, jamy 
ustnej, jamy nosowo-gardzielowej, dziąseł, 
w stanach infekcyjnych płuc. Jako składnik 

maści i balsamów lawenda wykorzystywana 
jest do smarowania ropiejących i trudno go-
jących się ran. 
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Lebiodka pospolita 
Origanum vulgare L.

Inne nazwy: dobra myśl, dzika mięta, dziki 
majeranek, macierduszka, macierzyca, ore-
gano, ptasia miętka

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Eurazja.

Opis: Lebiodka pospolita wytwarza czte-
rokanciaste łodygi do wysokości 20-80 cm, 
rozgałęzione w górnej części, czerwono na-
biegłe i owłosione. Liście jajowate, kwiaty 
zebrane w szczytowych podbaldachach, 
drobne, purpurowe lub jasnoczerwone. Ro-
ślina odznacza się specyficznym zapachem.

Surowiec leczniczy: Ziele lebiodki – Herba 
Origani. Zbiera się od czerwca do września, 
suszy w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Dzia-
łanie wykrztuśne, żółciopędne, moczopęd-
ne, wiatropędne, rozkurczowe na mięśnie 
gładkie oskrzeli, jelit dróg żółciowych. 
Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwbiegunkowe. Ziele stosowane jest 
w niedoczynnościach wątroby i dróg żółcio-
wych, nieżytach żołądka, dyspepsji, wzdę-
ciach, jako środek moczopędny, w przypad-
ku kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu.
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Lilak pospolity 
Syringa vulgaris L.

Inne nazwy: bez, bez biały, bez fioletowy, 
bez lilak, bez turecki, lilak turecki

Rodzina: Oliwkowate – Oleaceae

Pochodzenie: Półwysep Bałkański, Turcja.

Opis: Szeroko rozgałęziony krzew o wyso-
kości do 7 m. Liście szeroko jajowate, o dłu-
gości ok. 12 cm, obustronnie nagie, ciem-
nozielone. Kwiaty niebieskawo-fioletowe, 
przyjemnie pachnące, zebrane w wiechy o 
długości ok. 15 cm (u odmian szlachetnych 
jeszcze dłuższe). Preferuje miejsca nasło-
necznione, ale może także rosnąć w cieniu.

Surowiec leczniczy: kwiat lilaka – Inflore-
scentia Syringae, liść lilaka – Folium Syringae, 
owoc lilaka – Folium Syringae. Okres zbioru: 
maj.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
napotnie, przeciwgorączkowo, przeciwza-
palnie, przeciwreumatycznie, przeciwdrob-
noustrojowo, diuretycznie, przeciwpaso-
żytniczo, fungistatycznie w przewodzie 
pokarmowym, wzmaga odporność organi-
zmu. Stosowany jest jako środek przeciwza-
palny na gardło przy nieżycie górnych dróg 
oddechowych. Zewnętrznie stosowany do 
przemywania oczu, skóry, lewatywy, iryga-
cji narządów płciowych, okładów, płukania 
jamy ustnej w stanach zapalnych, wysiękach, 
zakażeniu drożdżakami błon śluzowych, 
trudno gojących się owrzodzeniach i lisza-
jach.
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Lubczyk ogrodowy 
Levisticum officinale W. D. J. Koch.

Inne nazwy: lubczyk, lubiśnik lekarski, ła-
kotne ziele, mleczeń lekarski 

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Bliski Wschód (Iran i Afga-
nistan).

Opis: Bylina o grubym kłączu i nieowło-
sionej oraz rozgałęzionej łodydze wysokiej 
do 120 cm. Podwójnie pierzaste liście mają 
kształt wydłużony, mocno wcinano ząbko-
wane. Drobne jasnożółte kwiaty zebrane 
są w baldachy. Owoce w kształcie jajowate 
mają 6-8 mm długości. Roślina odznacza się 
intensywnym zapachem.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix Levi-
stici, owoc – Fructus Levictici. Korzenie wy-
kopuje się jesienią w drugim roku wegetacji 
rośliny, pokrojone suszy się w temp. 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Mo-
czopędne, rozkurczowe na mięśnie gładkie 
przewodu pokarmowego, wiatropędne, po-
budzające czynności wydzielnicze żołądka, 
poprawiające trawienie. Przetwory z lub-
czyku stosowane są w stanach zapalnych 
nerek, pęcherza, skazie moczanowej, w do-
legliwościach trawiennych, wzdęciach, nie-
strawności, bólach brzucha, braku łaknienia 
i niedostatecznym wydzielaniu żółci. Olejek 
ma właściwości bakteriobójcze na bakterie 
w przewodzie pokarmowym.
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Macierzanka piaskowa 
Thymmus serpyllum L. em. Fr.

Inne nazwy: macierzanka, cząberek, tymia-
nek wąskolistny, dzięcielnica

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae 

Pochodzenie: Występuje w Europie i na 
Syberii.

Opis: Łodyga płożąca lub podnosząca się, 
zdrewniała u nasady, okrągława lub słabo 
kanciasta, dookolnie owłosiona. Łodygi 
mają zdolność zakorzeniania się. Ulistnienie 
nakrzyżległe. Jajowato podługowate, nieco 
skórzaste liście mają długość 3-4 razy więk-
szą od szerokości i orzęsione brzegi. Boczne 
nerwy liści są dość grube i nie tworzą wy-
raźnego nerwu brzeżnego. Kwiaty dwupo-
staciowe, na jednych osobnikach mniejsze, o 
słupku z długą szyjką i krótkich pręcikach, 
na innych większe, o dłuższych pręcikach. 
Kwiatostan główkowaty na końcach pędów. 
W jednej główce od 3 do 6 różowo-lilio-
wych kwiatów (rzadko trafiają się kwiaty 
białe). Mają dwuwargowy kielich; dolna 
warga z szydlasto lancetowatymi ząbkami, 
górna z 3 trójkątnymi ząbkami. Korona o 
długości 6-7 mm wyraźnie dwuwargowa, 
przy czym górna warga jest wyraźnie 2-ząb-
kowa, dolna wyraźnie 3-ząbkowa. Owoc –    
drobne orzeszki. 

Surowiec leczniczy: Ziele macierzanki – 
Herba Serpylli. Zawiera olejki eteryczne. 
Ziele zbiera się podczas kwitnienia rośliny, 
suszy w cieniu. Po ususzeniu oddziela się 
zdrewniałe łodyżki. Okres zbioru od czerw-
ca do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wzma-
ga czynności wydzielnicze błon śluzowych 
górnych dróg oddechowych, zwiększa ob-
jętość zalegającego śluzu oskrzelowego, 

wyzwala odruchy wykrztuśne, zmniejsza 
napięcie mięśni gładkich górnych dróg od-
dechowych, hamuje rozwój drobnoustrojów. 
Doustnie wyciągi wodne stosowane są jako 
lek wykrztuśny i odkażający w nieżytach 
jamy ustnej, gardła, krtani, w przypadku 
uporczywego suchego kaszlu i w zakażeniu 
bakteriami ropotwórczymi. Ponadto stosuje 
się przy wzdęciach, bólach brzucha, zapar-
ciach, osłabieniu łaknienia. Zewnętrznie 
wyciągi wodne służą do płukania jamy ust-
nej i gardła przy anginie, okładach w przy-
padku trądziku krostowatego, ukłuciach 
owadów, drobnych zranieniach, oparzeniach 
i bólach reumatycznych, a także do obmy-
wań i tamponowania w zapaleniu sromu  
i pochwy, świądzie, upławach.
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Macierzanka tymianek
Thymus vulgaris L.

Inne nazwy: tymianek pospolity, tymian

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Europa Środkowa i Połu-
dniowa, Afryka Północna.

Opis: Drobny półkrzew wytwarzający roz-
gałęzioną i drewniejącą u dołu łodygę do 
40 cm wysoką. Liście są drobne, wyrastające 
parami, nakrzyżległe, eliptyczne lub wąsko 
lancetowate, całobrzegie, szarawo owłosio-
ne od dołu. Kwiaty są drobne, dwuwargowe, 
o koronie różowo-liliowej. Kwiaty tworzą 
szczytowe, graniaste kwiatostany. Cała ro-
ślina ma silny zapach tymolowy.

Surowiec leczniczy: Ziele tymianku – Herba 
Thymi. Zakwitające szczytowe pędy zbiera 
się od czerwca do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Eks-
trakty z tymianku mają działanie wykrztu-
śne, zwiększają wydzielanie płynnego śluzu, 
rozrzedzającego zgęstniałą wydzielinę zale-
gającą w gardle, a także przeciwkurczowe  
i poprawiające trawienie. Tymol zawarty  
w olejku ma właściwości antyseptyczne, 
przeciwgrzybiczne, drażni skórę i powoduje 
jej przekrwienie, stosowany jest w stoma-
tologii do odkażania ubytków zębowych. 
Wyciągi z ziela stosowane są w nieżytach 
dróg oddechowych, przy objawach zapale-
nia oskrzeli i krztuśca, jako środek wykrztu-
śny, zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Ze-
wnętrznie wyciągi wodne wykorzystywane 
są jako środek odkażający, do płukania jamy 
ustnej i gardła, kąpieli wzmacniających, 
okładów, przymoczek, obmywań w łojoto-
kowym zapaleniu skóry i wyprysku bakte-
ryjnym.
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Mahonia pospolita 
Mahonia aquifolium L.

Inne nazwy: ościał

Rodzina: Berberysowate – Berberidaceae

Pochodzenie: Zachodnia część Ameryki 
Północnej.

Opis: Krzew dorastający do 2 m wysokości. 
Liście są jajowate lub wydłużone, ciemno-
zielone, lśniące, brzegiem kolczasto zębate. 
Kwiaty są barwy żółtej, zebrane w grona 
szczytowe. Owoce, jagody są kuliste, ciem-
noniebieskie, pokryte sinym nalotem.

Surowiec leczniczy: Kora mahonii – Cortex 
Mahoniae. Okres zbioru w lipcu i sierpniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości antyproliferacyjne, przeciwbak-
teryjne, przeciwzapalne, przeciw łuszczy-
cowe. W małych dawkach przetwory  
z mahonii działają ściągająco, przeciwbie-
gunkowo, żółciotwórczo, żółciopędnie, 
przeciwartretycznie, wzmacniająco, po-
budzająco i przeciwbólowo. W większych 
dawkach i dłużej stosowane działają prze-
czyszczająco i przeciwpasożytniczo. Stoso-
wana w leczeniu przewlekłych i opornych 
chorób skórnych, np. łuszczycy, trądzików, 
wyprysków, opryszczki.
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Majeranek ogrodowy 
Majorana hortensis Moench.

Inne nazwy: majoran, mariolka, majeran 
ogrodowy, marjanek, kołdunowe ziele, le-
biodka majerankowa

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Pochodzi z basenu Morza 
Śródziemnego. Jest uprawiany w wielu re-
jonach świata. 

Opis: Roślina osiąga do 50 cm wysokości. 
Łodygi wzniesione, silnie rozgałęzione, 
wcześnie drewniejące u podstawy. Cała ro-
ślina szaro omszona. Liście drobne, krótko-
ogonkowe, podługowatoeliptyczne, łopat-
kowate, całobrzegie, z gruczołkami. Kwiaty 
małe, białe do różowych, o niepodzielonej 
górnej wardze, osadzone w pachwinach 
okrągłych podsadek, okółkowo zebrane 
w czterokanciaste, kłosokształtne główki 
na szczytach pędów. Kwitnie od lipca do 
pierwszych przymrozków. Nasiona bardzo 
drobne, jasnobeżowe o charakterystycznym 
dla gatunku zapachu.

Surowiec leczniczy: Ziele majeranku – 
Herba Majoranae. Zbiera się w okresie 
kwitnienia, od czerwca do września; suszy  
się w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Nie-
znacznie pobudzające soki żołądkowe, 
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, prze-
ciwgrzybicze, przeciwskurczowe, napotne, 
wzmagające trawienie, moczopędne, żółcio-
pędne. Ekstrakt z majeranku niszczy wirusy 
opryszczki Herpes simplex. Okłady ze świe-
żego majeranku mają szczególnie silne wła-
ściwości przeciwzapalne na skórę, błony ślu-
zowe, w tym oczy. Stosowany jako łagodny 
środek wspomagający w chorobach żołądka, 
zaburzeniach trawiennych, niestrawności, 

wzdęciach i biegunkach, stanach zapalnych 
gardła, krtani i oskrzeli. Zewnętrznie stoso-
wany do przemywania twarzy w przypadku 
łojotoku, krost, grudek i plam z przebarwienia.
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Malina właściwa 
Rubus idaeus L.

Inne nazwy: malina pospolita, maliniak, 
malinnik

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Azja i Europa (oprócz Portu-
galii i Islandii).

Opis: Krzew o jasnobrunatnej korze, dora-
stający do 2 m wysokości. Wydaje pędy obłe, 
łukowato wygięte, w dolnej części okryte 
słabymi, szczecinkowatymi kolcami. Liście 
są 3-, 5- lub 7-listkowe, pod spodem biało 
filcowate, na brzegu ostro piłkowate. Bia-
łe kwiaty zebrane są w baldachogroniaste 
kwiatostany. Owoc wielokrotny, pestkowiec, 
koloru malinowego.

Surowiec leczniczy: Owoc – Fructus Rubi 
Idaei, liście – Folium Rubi Idaei. Dojrzałe 
owoce zbiera się i suszy w temp. 30 i 50°C. 
Młode liście zbiera się w wiosną i latem, su-
szy w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
twory z owoców mają silne właściwości 
napotne. Stosowane są w bakteryjnych 
lub wirusowych chorobach z podwyższo-
ną temperaturą. Liście działają ściągająco, 
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Ze-
wnętrznie stosuje się do płukania gardła i 
jamy ustnej. Rozgniecione owoce działają 
zmiękczająco i odżywczo na naskórek, wy-
kazują działanie ściągające przy popękanych 
naczynkach krwionośnych oraz bakterio-
bójcze i przeciwzapalne w stanach podraż-
nienia skóry.
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Malwa różowa 
Alcea rosea L.

Inne nazwy: malwa ogrodowa, malwa czar-
na, prawoślaz wysoki, prawoślaz ogrodowy, 
prawoślaz różowy, ślazowa róża, topolówka 
wyniosła, zygmark

Rodzina: Ślazowate – Malvaceae

Pochodzenie: Bałkany. 

Opis: Wysoka do 2,25 m roślina o poje-
dynczej, prostej, dość grubej łodydze. Cała 
roślina jest szorstko owłosiona. Liście dolne  
na łodydze siedmioklapowe, górne pię-
cioklapowe. Kwiaty osadzone na krótkich 
szypułkach po 1-3 w kątach, pojedyncze, 
półpełne lub pełne, o barwach od białej po-
przez różową, czerwoną do prawie czarnej, 
zebrane w kłosowate kwiatostany do 1 m. 
Średnica kwiatów do 10 cm. Kielich oto-
czony kieliszkiem. Pręciki liczne, zrośnięte  
w rurkę otaczającą pojedynczy słupek. Owoc 
jest rozłupnia rozpadającą się na rozłupki. 

Surowiec leczniczy: Kwiat – Flos Malvae 
arboreae. Do celów leczniczych używa się 
wyłącznie odmian o bardzo ciemnych, nie-
mal czarnych kwiatach. Świeżo rozwinięte 
kwiaty zbiera się w lipcu lub sierpniu przy 
słonecznej pogodzie i suszy w zacienionym 
i przewiewnym miejscu. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Dzięki 
związkom ślazowym wodny wyciąg z kwia-
tów malwy powleka błony śluzowe jamy 
ustnej i gardła, zmniejsza nadmierną ich 
wrażliwość i osłabia odruch kaszlowy. Roz-
rzedza zalegającą w gardle gęstą wydzielinę 
i ułatwia odkrztuszanie. Na błony śluzowe 
przewodu pokarmowego wywiera działanie 
osłaniające. Wyciągi wykazują ponadto sła-
be własności estrogenne i pobudzają krwa-
wienia miesięczne u kobiet.
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Marchew siewna 
Daucus carota L.

Inne nazwy: karotka, marchew ogrodowa, 
marchwica, pasternak polny, ptasie gniazdo

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Europa, Azja i Afryka Pół-
nocna. 

Opis: Roślina dwuletnia o pędach dorasta-
jących do 1 m wysokości. Liście mają kształt 
podługowaty, dwu-, trzykrotnie pierzaste. 
Białe kwiaty zebrane są w baldachy złożone.

Surowiec leczniczy: Korzeń marchwii – Ra-
dix Dauci recens, owoc marchwii – Fructus 
Dauci. Korzeń wykopuje się jesienią, bal-
dachy ścina się w pełnym rozkwicie i suszy  
w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
witaminizująco, obniża poziom cholesterolu 
we krwi, ma działanie przeciwmiażdżycowe 
i przeciwrobacze na owsiki i glisty ludz-
kie, zwalcza zaburzenia trawienne u dzieci. 
Miazgę ze świeżych korzeni i sok stosuje się 
w zaburzeniach trawiennych u niemowląt  
i małych dzieci, w początkach awitaminozy 
A spowodowanej biegunką, w przypadkach 
niedożywienia, niedokrwistości, stanach za-
palnych skóry, przeciw owsikom i glistom, 
w początkach cukrzycy i miażdżycy. Wycią-
gi z owoców podaje się doustnie w lekkich, 
przewlekłych stanach choroby wieńcowej.
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Melisa lekarska 
Melissa officinalis L.

Inne nazwy: matcze ziele, matecznik, 
pszczele ziele, pszczelnik, rojownik lekarski, 
rojownik, starzyszek, cytrynowe ziele

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae 

Pochodzenie: Wschodnie wybrzeże Morza 
Śródziemnego, Azja Zachodnia.

Opis: Bylina o gałęzistej, szaro owłosionej 
łodydze do 1 m wysokości, w dolnej części 
drewniejącej. Kłącze wytwarza liczne rozło-
gi nadziemne, z których rozwijają się nowe 
pędy. Liście stoją naprzeciwlegle, dolne  
są sercowato jajowate, na brzegu gru-
bo okrągło ząbkowane, górne liście mają 
kształt jajowaty. Różowe lub białawe kwiaty 
są zebrane w nibyokółki.

Surowiec leczniczy: Liść melisy – Folium 
Melissae, ziele melisy – Herba Melissae. Gór-
ne części pędów zbiera się w czerwcu przed 
okresem kwitnienia, a później w sierpniu; 
suszy się w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze:  
Ma właściwości uspokajające, rozkurczowe 
na mięśnie miękkie jelit (szczególnie jelita 
grubego), wiatropędne, przeciwbakteryj-
ne, przeciwwirusowe, delikatnie napotne, 
poprawiające trawienie, łagodzące objawy 
alergii i astmy. Wyciągi wodne stosowane  
są głównie jako środki uspokajające w 
stanach pobudzenia, uczucia niepokoju, 
nerwicy wegetatywnej. Stosowana także  
w dolegliwościach miesiączkowych, bólach  
i skąpym miesiączkowaniu. Wyciągi zaży-
wane w dużych ilościach i przez dłuższy 
czas hamują czynność tarczycy.
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Mięta pieprzowa
Mentha piperita L.

Inne nazwy: mięta lekarska, miętkiew, mięt-
kiewa

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Spontaniczny mieszaniec 
międzygatunkowy mięty nadwodnej – M. 
aquatica i mięty zielonej – M. spicata po-
wstał prawdopodobnie w Anglii. Obecnie 
uprawiana w wielu krajach.

Opis: Bylina wytwarzająca liczne cztero-
kanciaste, słabo owłosione łodygi do 60 cm 
wysokości. Krótkoogonkowe liście mają 
kształt jajowate lub jajowatolancetowate 
i są brzegiem ostro pikowane, na szczycie 
zaostrzone. Kwiaty grzbieciste o koronie 
różowo-fioletowej, zebrane na szczytach  
łodyg w gęste pozorne kłosy.

Surowiec leczniczy: Liście – Folium Men-
thae piperitae. Dobrze ulistnione pędy ści-
na się na wysokości 5 cm od ziemi i suszy 
 w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyciągi 
z mięty pobudzają czynności wydzielnicze 
żołądka i wątroby, poprawiają trawienie 
i przyswajanie pokarmów, przeciwdziałają 
zastojowi żółci w pęcherzyku żółciowym, 
zapobiegają wzdęciom, działają rozkurczo-
wo, przeciwbakteryjnie, uspokajająco. Sto-
sowane są też w zaburzeniach trawiennych, 
bólach brzucha, wzdęciach, nieprawidłowej 
fermentacji, złym trawieniu tłuszczów, kolce 
jelitowej, skurczach przewodu pokarmowe-
go, schorzeniach wątroby i dróg żółciowych, 
zapaleniu pęcherzyka żółciowego. Ze-
wnętrznie wykorzystywana jest do płukania 
jamy ustnej i gardła.
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Miłorząb dwuklapowy 
Ginkgo biloba L.

Inne nazwy: miłorząb chiński, miłorząb 
dwudzielny

Rodzina: Miłorzębowate – Ginkgoaceae

Pochodzenie: Pochodzi z Chin. Roślina 
długowieczna, dożywająca nawet 4000 lat.

Opis: Miłorząb dwuklapowy dorasta do 
wysokości 30-40 metrów. Korona młodych 
okazów jest stożkowata, gałęzie odrastają 
prostopadle do pnia lub kierują się ukośnie, 
z czasem konary wyginają się ku dołowi, 
wierzchołek zaokrągla się i cała korona staje 
się cylindryczna. Pień prosty. Kora bruzdo-
wana, szarobrunatna, u starszych egzempla-
rzy głęboko spękana. Gałęzie osadzone na 
pniu prostopadle. Liście mają zieloną bądź 
czerwoną barwę. Kształt szerokowachla-
rzowaty, blaszka skórzasta, twarda, zielona, 
utrzymują się na drzewie aż do ujemnych 
temperatur, a potem bardzo długo utrzymu-
ją się żółte na powierzchni gleby). Roślina 
dwupienna. Kwiaty męskie to żółte kotki, o 
długości 2-4 cm. Pojawiają się późną wio-
sną. Bardzo mocno pylą; pyłek przenoszony 
jest na odległość nawet do 1,5 km. Kwiaty 
żeńskie to dwa nagie zalążki o długości 4 
mm. Umiejscowione są na długiej szypuł-
ce (4 cm długości) na krótkopędzie. Licz-
ba kwiatów przeważnie parzysta. Nasiona 
są żółte, na długiej szypule, Przypominają 
śliwkę o średnicy około 2,5-3 cm. Prażone 
nasiona są jadalne.

Surowiec leczniczy: Liść miłorzębu dwu-
klapowego – Folium Ginkgonis. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości usprawniające przepływ 
krwi przez mózgowie, zmniejszając prze-
puszczalność śródbłonków naczyń krwio-

nośnych, przeciw wysiękowe, poprawiające 
krążenie obwodowe, zapobiegające zakrze-
pom i niedotlenieniu oraz niedożywieniu 
komórek nerwowych w mózgowiu. Dzięki 
polepszaniu dopływu tlenu i glukozy wpły-
wa psychostymulująco, poprawiając proces 
uczenia się i koncentracji, usprawnia pro-
cesy przypominania informacji, poprawiając 
pamięć krótkotrwałą, znosi objawy szumu w 
uszach, zawrotów głowy, ospałości. Prepara-
ty miłorzębu zaleca się osobom cierpiącym 
na chromanie przystankowe, miażdżycę, ze-
spół zimnych dłoni i stóp, plamice, trądzik 
różowaty, chorobę Alzheimera.
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Miodunka plamista 
Pulmonaria officinalis L.

Inne nazwy: płucne ziele, płucnik, wołowy 
język

Rodzina: Szorstkolistne – Boraginaceae 

Pochodzenie: W stanie naturalnym wystę-
puje w całej Europie. Ponadto jest uprawia-
na jako roślina ozdobna. 

Opis: Bylina wydaje rozgałęzione łodygi do 
30 cm wysokie. Liście odziomkowe szero-
ko jajowate i u szczytu zaostrzone, niektóre 
przypominające kształtem płuco, od góry 
białawo plamiste, silnie owłosione. Kwiaty 
różowe lub czerwone, promieniste.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Pulmona-
riae. Górne kwitnące części pędów z liśćmi 
odziomkowymi zbiera się od marca do maja, 
suszy w zacienieniu i przewiewie w tempe-
raturze 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyciągi 
wodne zmniejszają stany zapalne i zwięk-
szają odporność pęcherzyków płucnych na 
działanie szkodliwych substancji lotnych i 
pyłów, przyspieszają bliznowacenie uszko-
dzonej tkanki płucnej oraz zwapnienie 
ognisk gruźliczych, wyzwalają odruch wy-
krztuśny i ułatwiają upłynnianie i usuwanie 
wydzieliny zalegającej w górnych drogach 
oddechowych, zmniejszają stany zapalne 
błony śluzowej jamy ustnej i gardła, hamują 
rozwój drobnoustrojów. Przetwory stosowa-
ne są w zapaleniu płuc, gruźlicy, w uszko-
dzeniach tkanki płucnej.
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Mniszek lekarski 
Taraxacum officinale F.H.Wiggers coll.

Inne nazwy: brodawnik mleczkowaty, dmu-
chawiec, kuba-baba, lwi ząb, męska stałość, 
mlecznica, mlecz, mlicz, mnisza główka, 
pępawa, wilczy ząb, wole oczy, wołowe oczy

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Afryka 
Północna.

Opis: Bylina wytwarzająca silny wrzecio-
nowaty korzeń, z którego wyrasta rozeta 
liści odziomkowych i kilka pędów kwiato-
nośnych. Liście lancetowate, połyskujące, 
różnie wcinane. Łodygi obłe i wewnątrz pu-
ste, dźwigają na szczycie żółte, języczkowe 
kwiaty zebrane w duże koszyczki do 5 cm 
średnicy.

Surowiec leczniczy: Korzeń nagietka – Ra-
dix Taraxaci, ziele nagietka– Herba Taraxaci, 
liście nagietka – Folim Taraxaci, kwiaty na-
gietka – Flos Taraxaci. Korzenie wykopuje 
się jesienią, pędy ścina się na wiosnę, kwiaty 
zbiera się w czasie kwitnienia. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zwięk-
sza odporność organizmu, pobudza wytwa-
rzanie żółci w wątrobie i ułatwia przepływ 
żółci do dwunastnicy, przeciwdziała zasto-
jowi żółci, korzystnie wpływa na czynności 
trzustki, działa moczopędnie, oczyszczająco, 
odtruwająco, przeciwwirusowo i przeciw-
cukrzycowo, a także regenerująco na skórę. 
Przetwory stosowane są w schorzeniach 
wątroby, w zastoju żółci w pęcherzyku żół-
ciowym, w zagrożeniu kamicą żółciową, w 
obrzękach spowodowanych niedomogą krą-
żenia i nerek, dnie, otyłości, reumatyzmie, w 
ogólnym osłabieniu organizmu u osób star-
szych, dzieci. Zewnętrznie sok używany jest 
do oładków brodawek, kłykci i kurzajek.
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Mydlnica lekarska 
Saponaria officinalis L.

Inne nazwy: mydelnik, mydlik, mydlnik, 
mydłownik, psie goździki

Rodzina: Goździkowate – Caryphyllaceae

Pochodzenie: Europa, Azja i Afryka Pół-
nocna. Roślina rozprzestrzeniła się także w 
innych rejonach świata. Jest uprawiana tak-
że w Polsce. 

Opis: Bylina wytwarzająca długie, walco-
wate i czerwonobrunatne kłącza, z których 
wyrastają łodygi do 80 cm wysokie, nieco 
owłosione i kanciaste. Liście naprzeciwle-
głe o jajowatym i lancetowatym kształcie. 
Białoróżowe kwiaty promieniste, zebrane 
w kwiatostany typu dwuramiennej wierz-
chołki.

Surowiec leczniczy: Korzeń mydlnicy –  
Radix Saponariae. Korzenie wykopuje się 
jesienią lub wczesną wiosną i suszy w tem-
peraturze 40-50°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: My-
dlnica lekarska podrażnia błony śluzowe 
jamy ustnej, gardła oraz przewodu pokar-
mowego i tym samym pobudza czynności 
wydzielnicze, zwiększa wydzielanie żółci, 
ułatwia wchłanianie w jelitach składników 
pokarmowych, wykazuje właściwości prze-
ciwobrzękowe i przeciwbólowe, wzmaga 
wydzielanie moczu i potu, wiąże szkodliwe 
produkty przemiany materii i ułatwia usu-
wanie ich z ustroju. Odwar stosuje się jako 
lek wykrztuśny w przypadku skąpej i i gęstej 
wydzieliny śluzowej i w trudnościach w od-
krztuszaniu. Zewnętrznie stosowana jest w 
łojotokowym zapaleniu skóry głowy, prze-
ciw łupieżowi, wypadaniu włosów, a także w 
opryszczce i trądziku.
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Nagietek lekarski 
Calendula officinalis L.

Inne nazwy: miesięcznica, nagietek ogrodo-
wy, paznokietka, pazurki, stulik, złocień

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa Środkowa, Wschod-
nia i Południowa.

Opis: Roślina jednoroczna, wydająca ło-
dygi wzniesione i rozgałęzione do 50 cm 
wysokie. Liście dolne są szeroko płatkowe, 
górne lancetowate. Pomarańczowe kwiaty 
skupione są w koszyczki. Kwiaty brzeżne 
są języczkowe, a w środku rurkowe. Cała 
roślina pokryta jest delikatnymi włoskami. 
Owocem są kolczaste niełupki o nieregular-
nym kształcie.

Surowiec leczniczy: Kwiat nagietka – Flos 
Calenduale, koszyczek nagietka – Antho-
dium Calenduale. Kwiaty języczkowe o bar-
wie intensywnie pomarańczowej zbiera się 
w okresie kwitnienia i wyskubuje języczki, 
suszy się w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zwięk-
sza ogólną odporność i zdolność przeciw-
stawienia się inwazji mikroorganizmów 
chorobotwórczych, chroni przed zakaże-
niem, wykazuje właściwości przeciwzapal-
ne, bakteriobójcze, grzybobójcze, warunkuje 
prawidłowy wzrost nabłonka, przeciwdziała 
łuszczeniu się naskórka, przyspiesza gojenie 
i bliznowacenie uszkodzeń skóry, zapobie-
ga rakowaceniu wrzodów żołądka, jelit i 
blizn po zabiegach operacyjnych, pobudza 
czynności wątroby, działa delikatnie moczo-
pędnie i napotnie, ułatwiając oddawanie z 
organizmu zbędnych produktów przemiany 
materii. Wewnętrznie stosuje się go w nie-
życie żołądka i jelit, zwłaszcza w przewle-
kłym wrzodzie żołądka i dwunastnicy, we 

wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, w 
stanach zapalnych dróg żółciowych, przy 
upośledzeniu czynności wątroby po przeby-
tym wirusowym zapaleniu lub uszkodzeniu 
przez trujące związki – np. toksyny grzybów. 
Stosowany w zaburzeniach miesiączkowa-
nia i dolegliwościach okresu przekwitania. 
Wyciągi olejowe i alkoholowe stosuje się 
zewnętrznie w uszkodzeniach skory: obtar-
ciach, ranach, wrzodach, oparzeniach, ży-
lakach odbytu, odmrożeniach i wysypkach. 
Ponadto wykorzystuje się go w postaci kre-
mu, mleczka, balsamu, maseczek, szamponu 
i olejku na skórę suchą, skłonną do infekcji, 
łuszczącą się, spękaną i zaczerwienioną.
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Naparstnica purpurowa 
Digitalis purpurea L.

Inne nazwy: naparstnica

Rodzina: Trędownikowate – Scrophularia-
ceae

Pochodzenie: Europa Zachodnia.

Opis: Roślina wieloletnia o korzeniu wiąz-
kowym, prosto wzniesionej łodydze do 150 
cm wysokości. Liście są pojedyncze, jajowa-
te, eliptyczne lub lancetowate, owłosione, na 
brzegach nierówno karbowane. Kwiaty są 
zwisłe, zebrane w szczytowe grono. Kielich 
jest pięciodzielny, pokryty włoskami zwy-
kłymi i gruczołkowatymi. Korona kwiatu 
jest jasnopurpurowa, rzadko biała, długa do 
5 cm, dzwonkowata, szeroko otwarta, ze-
wnątrz naga, wewnątrz owłosiona, z ciem-
nymi, biało obwiedzionymi plamkami. W 
kwiecie są cztery pręciki dwusilne i słupek o 
długiej szyjce. Owocem jest jajowata toreb-
ka z małymi nasionami. W pierwszym roku 
wytwarza rozetę liściową, w następnym 
kwitnie i owocuje.

Surowiec leczniczy: Liść naparstnicy – Fo-
lium Digitalis purpurae. Liście zbiera się 
jesienią, w okresie kwitnienia, w pierwszym 
lub drugim roku wegetacji, suszy w tempe-
raturze 40-100°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wspo-
maga siły skurczowe mięśnia sercowego, 
wpływa na poprawę pracy serca i jego wy-
dajność. Stosowana jest w postaci naparów, 
nalewek i proszku (w przypadku przewle-
kłej niewydolności serca, migotania bądź 
trzepotania przedsionków). 
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Nasturcja większa
Tropaeolum majus L.

Inne nazwy: nasturcja ogrodowa, rzeżucha 
indiańska, rzeżucha peruwiańska

Rodzina: Nasturcjowate – Tropaeolaceae

Pochodzenie: Peru.

Opis: Roślina jednoroczna o pnącej lub 
krzaczastej formie. Pędy są mięsiste, grube 
i kruche. Liście są tarczowate, długoogon-
kowe, o gładkich brzegach. Kwiaty nasturcji 
mają około 4–5 cm średnicy, są szeroko lej-
kowate, dwubocznie symetryczne, osadzone 
na długich szypułkach, złożone z pięciu 
płatków. Z jednej z działek kielicha wyra-
sta długa ostroga – miodnik. Kwiaty mogą 
być pojedyncze, półpełne lub pełne, w gamie 
odcieni żółci, pomarańczy, czerwieni i brą-
zu. Owocem nasturcji jest rozłupnia, rozpa-
dająca się na trzy jednonasienne rozłupki.

Surowiec leczniczy: Kwiat nasturcji – Flos 
Tropaeoli, liść nasturcji – Folium Tropaeoli, 
ziele nasturcji – Herba Tropaeoli, nasiona 
nasturcji – Semen Tropaeoli. Okres zbioru: 
od maja do września.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje działanie antybiotyczne na bakterie 
(Gram-dodatnie i Gram-ujemne), wiruso-
statyczne, przeciwgrzybiczne, przeciwskur-
czowe, antyszkorbutowe, antyseptyczne 
i wykrztuśne. Stosowana z innymi składni-
kami w infekcjach dróg moczowych, infek-
cjach grypowych, anginie, zapaleniu tchawi-
cy i oskrzeli. Ekstrakt z nasturcji stosuje się 
do pielęgnacji skóry, włosów ze skłonnością 
do przetłuszczania się, zabiegów wzmac-
niających włosy oraz zapobiegających ich 
wypadaniu. Sok z liści wykazuje działanie 
przeciwświądowe.
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Nawłoć późna 
Solidago gigantea Aiton L.

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Ameryka Północna. 

Opis: Łodyga wzniesiona, osiąga od 0,3  
do 2,5m wysokości, sztywna, w dole cał-
kowicie naga i okryta nalotem woskowym,  
w górze owłosiona, o barwie od jasnozielo-
nej do ciemnopurpurowej. Liście trójnerwo-
we, podługowato-lancetowate albo lanceto-
wate, o zaostrzonych końcach, brzegi ostro 
piłkowane. Wszystkie liście z rzadka owło-
sione, największe w środkowej części pędu, 
zmniejszające się ku wierzchołkowi łodygi. 
Kwiaty – koszyczki kwiatowe na krótkich, 
lecz wyraźnych szypułkach, dzwonkowate, 
zebrane w daleko odstające, jednostronnie 
wiechokształtne kwiatostany. Kwiaty, żółte, 
bardzo małe. Owoc to niełupki z puchem 
kielichowym, rozsiewane przez wiatr.

Surowiec leczniczy: Ziele nawłoci – Herba 
Solidaginis. Nadziemne części rośliny zbie-
rane są w czasie kwitnienia (sierpień-wrze-
sień).

Działanie i zastosowanie lecznicze: Nawłoć 
późna stosowana jest w medycynie od XVI 
w. Znane są jej właściwości moczopędne 
zapobiegające powstawaniu kamieni ner-
kowych. Używana jest w leczeniu ostrego 
lub przewlekłego zapalenia górnych dróg 
oddechowych, nawracających przeziębień. 
Działanie nawłoci jest również moczopęd-
ne, przeciwzapalne, rozkurczowe i antysep-
tyczne, stosowana pomocniczo w leczeniu 
artretyzmu i choroby gośćcowej. 



GRUNT TO ZDROWIE210

Nostrzyk żółty
Melilotus officinalis L.

Inne nazwy: borkun żółty, miodnik żółty, 
nostrzeg, nostrzyk lekarski, skorbusz, urocz-
ne ziele

Rodzina: Motylkowate – Fabaceae Lindl

Pochodzenie: Europa Środkowa, Azja 
Mniejsza.

Opis: Roślina jednoroczna lub dwuletnia. 
Łodyga pojedyncza, prosta, wzniesiona, 
o wysokości do 1 m, przeważnie rozgałę-
ziona, naga, zielona, drobno prążkowana. 
Liście ogonkowe, trójlistkowe, z dwoma 
lancetowatymi, całobrzegimi, o długości do 
3 cm i szerokości do 2 cm, wydłużone lub 
jajowate z drobno ząbkowanym brzegiem. 
Kwiatostan jest groniasty z licznymi kwia-
tami o długości ok. 7 mm, z których każdy 
ma owłosiony kielich z pięcioma głęboko 
wciętymi, nierównymi ząbkami i żółtą ko-
roną. Owoc to jedno, lub dwunasienny strąk 
o długości 3-4 mm, często zrośnięty z kie-
lichem, żółtawobrunatny, krótki i zwężający 
się na szczycie. Nasiona drobne, żółtozielo-
ne, rzadziej purpurowo pasiaste.

Surowiec leczniczy: Ziele nostrzyka – Her-
ba Meliloti. Nadziemne części z kwiatami 
zbiera się na początku zakwitania w lipcu 
i sierpniu a następnie suszy w zacienieniu 
i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze:  
Nostrzyk żółty wykazuje właściwości prze-
ciwzapalne, przeciwobrzękowe, poprawia 
przepływ krwi i limfy, przyspiesza gojenie 
się ran, zwiększa wytrzymałość włoskowa-
tych naczyń krwionośnych i obniża prze-
puszczalność naczyń. Stosowany w niedo-
statecznym żylnym działaniu serca, nocnych 
kurczach łydek, swędzeniu, obrzękach,  

do wspomagającego leczenia zakrzepowego 
zapalenia żył, hemoroidów, zastoju limfy. 
Zewnętrznie wykorzystywany przy uderze-
niach, zwichnięciach i siniakach.
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Ogórecznik lekarski
Borago officinalis L.

Inne nazwy: barokowe ziele

Rodzina: Szerokolistne – Boraginaceae

Pochodzenie: Azja Mniejsza, Europa Połu-
dniowa.

Opis: Roślina jednoroczna o wzniesionej 
łodydze, w górze wiechowato rozgałęzionej, 
wysoka do 60 cm. Liście dolne są duże i ja-
jowate, a liście górne małe. Kwiaty są pro-
mieniste, o koronie niebieskiej lub rzadziej 
białej. Płatki zaostrzone. Cała roślina jest 
owłosiona.

Surowiec leczniczy: Ziele ogórecznika 
– Herba Boraginis, nasiona ogórecznika – 
Semen Boraginis. Górne, ulistnione części 
pędów zbiera się w okresie kwitnienia od 
czerwca do września, suszy się w przewie-
wie i zacienieniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ogó-
recznik lekarski ma właściwości napot-
ne, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, 
zwiększa dobową ilość wydalanego moczu, 
przyspiesza usuwanie z ustroju jonów chlo-
ru, mocznika, kwasu moczowego i innych 
szkodliwych produktów przemiany materii. 
Wyciągi wodne z ogórecznika lekarskiego 
stosuje się w stanach podgorączkowych, 
spowodowanych przeziębieniem, grypą, an-
giną. Ponadto podaje się go w zaburzeniach 
materii, skazie moczowej, artretycznym 
zapaleniu stawów, w początkowym okresie 
choroby reumatycznej, w stanach zapalnych 
kłębków nerkowych, w zmniejszonym wy-
dalaniu moczu, chorobach skórnych, spo-
wodowanych niewłaściwym wydalaniem 
szkodliwych produktów przemiany ma-
terii: trądziku młodzieżowym, wyprysku 
przewlekłym, zapaleniu opryszczkowym 

i krostkowym skóry, świądzie. Zewnętrz-
nie używany jest do przemywań i okładów 
w przypadkach oparzeń termicznych i sło-
necznych, uszkodzeń naskórka, ran, blizn, 
wybroczyn, obrzęków, zapalenia spojówek 
i zaczerwienienia oczu. Olej z nasion, tło-
czony na zimno ma działanie przeciwzapal-
ne, przeciwalergiczne, przeciwzakrzepowe 
i obniżające poziom cholesterolu.
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Ogórek warzywny
Cucumis sativus L.

Rodzina: Dyniowate – Cucurbitaceae
 
Pochodzenie: Północna część wschodnich 
Indii.

Opis: Jednoroczna roślina, szorstko owło-
siona, o kanciastej, płożącej się lub wijącej 
łodydze, zwykle wyrastająca do 4 m długo-
ści. Liście jasnozielone, na długich ogon-
kach, dłoniasto 5-klapowe, kwiaty jasnożół-
te. Owocem duża, podłużna, maczugowata, 
cylindryczna lub owalna jagoda, pochodze-
nie.

Surowiec leczniczy: Owoc.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Sok za-
wiera kwasy organiczne, cukry, ślady chloro-
filu, rozpuszczone sole, kompleks witamin, 
substancje czynne o działaniu moczopęd-
nym i oczyszczającym krew. Doskonale 
oczyszcza skórę, działa ściągająco, wybiela-
jąco, wygładzająco.
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Omżyn Budleja Davida 
Buddleja davidii Franch.

Inne nazwy: budleja Dawida 

Rodzina: Omżynowate – Buddlejaceae

Pochodzenie: Chiny i Japonia. Obecnie 
uprawiana jako roślina ozdobna na całym 
świecie.

Opis: Budleja Davida posiada bladopur-
purowe, pachnące kwiatostany, które poja-
wiają się od połowy lata do wczesnej jesieni. 
Kształtem przypominają nieco kwiaty lilaka 
pospolitego. Jej liście są jajowato lanceto-
wate, koloru bladozielonego. Osiągają 25 
cm długości. Pokryte są również drobnymi 
włoskami. Większość z nich opada jesie-
nią.. Budleja osiąga maksymalną wysokość 
5 metrów. Jej pędy wyginają się łukowato, co 
spowodowane jest ciężarem kwiatostanów. 
 
Surowiec leczniczy: Ziele.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
właściwości uspokajające, przeciwbakteryj-
ne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, roz-
kurczowe, przeciwwysiękowe, moczopędne, 
żółciopędne, antyseptyczne, wykrztuśne. 
Przyspiesza gojenie się wrzodów i ran.
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Orlik pospolity 
Aquilegia vulgaris L.

Inne nazwy: orlik

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Europa i Afryka Północna. 

Opis: Łodyga zwykle rozgałęziona, osią-
ga wysokość do 1 m (najczęściej od 30 do 
60 cm). Owłosiona, czasem gruczołowato, 
o skąpym ulistnieniu. Pod ziemią roślina 
posiada krótkie i grube kłącze. Liście po-
dwójnie trójsieczne, odziomkowe na dłu-
gich ogonkach lub trójwrębne, brzegiem 
karbowane, od spodu sinawe. Liście łody-
gowe mniejsze, o krótkich ogonkach, słabo 
wcinane. Kwiaty fioletowe, osadzone są na 
długich szypułkach, z właściwą dla orlików 
hakowato zagiętą ostrogą. Części kielicha 
o długości do 2,5 cm szybko opadają. Płatki 
korony o długości do 3 cm. Owoc, to mający 
długość ok. 3 cm mieszek z dzióbkiem, za-
wierający czarne i lśniące nasiona. 

Surowiec leczniczy: Ziele orlika – Herba 
Aquilegiae. Kwitnie między majem a lipcem. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Cała 
roślina jest lekko trująca. Przy doustnym 
spożyciu powoduje odurzenie, omdle-
nia, zwężenie źrenic, biegunkę i trudności  
w oddychaniu. Dawniej był wykorzystywa-
ny w lecznictwie ludowym, obecnie tylko  
w homeopatii. 
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Orzech włoski 
Juglans regia L.

Inne nazwy: orzech królewski

Rodzina: Orzechowate – Juglandaceae

Pochodzenie: Azja Mniejsza, Europa Połu-
dniowo-Wschodnia.

Opis: Drzewo o prostym pniu, pokrytym ja-
snoszarą i podłużnie spękaną korą, dorasta-
jące 25 m wysokości. Liście są eliptyczne lub 
podłużnie jajowate, zaostrzone. Owocem 
jest duży pestkowiec z zewnętrznie zieloną 
naowocnią, pękającą po dojrzeniu, okrywa-
jącą kulistą pestkę zwaną orzechem.

Surowiec leczniczy: Liść orzecha włoskiego 
– Folium Juglandis, owoc orzecha włoskiego 
– Fructus Juglandis recens. Liście zbiera się 
pod koniec czerwca, niedojrzałe i zielone 
owoce zbiera się w końcu lipca.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
silne właściwości bakteriobójcze przeciw 
gronkowcom, paciorkowcom, pałeczkom 
czerwonki bakteryjnej i duru brzusznego. 
Działa ściągająco na błony śluzowe jamy 
ustnej i przewodu pokarmowego oraz na 
uszkodzoną skórę, zmniejszając przepusz-
czalność wody i płynu surowiczego, hamuje 
krwawienie z uszkodzonych naczyń wło-
skowatych. Obniża poziom cukru we krwi, 
hamuje wydzielanie mleka u kobiet w czasie 
laktacji. Wyciągi stosuje się w stanach nie-
żytowych przewodu pokarmowego, biegun-
ce na tle bakteryjnym, wzdęciach, zatruciach 
pokarmowych, owrzodzeniu jelita grubego, 
krwawieniach w przewodzie pokarmowym, 
pomocniczo w czerwonce i durze brzusz-
nym, a także w chorobach skórnych: lisza-
jach, trądziku, potliwości nóg, żylakach od-
bytu i podudzi, świądzie, opryszczce.
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Ostrokrzew kolczasty 
Ilex aquifolium L.

Inne nazwy: ostrokrzew

Rodzina: Ostrokrzewowate – Aquifoliaceae

Pochodzenie: W stanie dzikim występuje 
w Europie i w Afryce. Jako roślina ozdobna 
jest szeroko rozpowszechniony w uprawie w 
Europie Zachodniej i w Ameryce Północ-
nej. 

Opis: Osiąga wysokość do 25 m, przyjmuje 
formę krzewiastą lub małego drzewa. Liście 
są jajowate, eliptyczne, zimozielone, skórza-
ste, z wierzchu błyszczące, lśniące, kolczasto 
ząbkowane o długości do 12 cm. Gatunek 
dwupienny. Owocem jest czerwony pest-
kowiec. Owoce są kuliste lub elipsoidalne, 
krwistoczerwone, nieduże, trujące. Dojrzałe 
owoce utrzymują się na gałązkach w ciągu 
zimy. 

Surowiec leczniczy: Liście zawierają garb-
niki oraz gorzki glikozyd (ilicynę). Zbiera 
się je w maju i czerwcu, w południe podczas 
suchej pogody.

Działanie i zastosowania lecznicze: Wyciągi 
wodne z liści działają przeciwgorączkowo, 
żółciopędnie, moczopędnie, przeciwreu-
matycznie, antyseptycznie i pobudzająco. 
Kora działa podobnie. Zalecany w przy-
padku wystąpienia kaszlu, zapalenia układu 
moczowego, nieżycie przewodu pokarmo-
wego, reumatyzmie, chorobach zakaźnych 
(np. ospa), nieżytach układu oddechowego, 
zapaleniu opłucnej, niedoborach i zastojach 
żółci, przy kolce żółciowej i śledzionowej. 
Owoce działają wykrztuśnie i przeczyszcza-
jąco, a w większych dawkach wymiotnie.
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Ostropest plamisty 
Silybum marianum (L.) Gaertner.

Inne nazwy: ostropest

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa Południowa, Kaukaz, 
zachodnia Azja, Afryka Północna.

Opis: Roślina jednoroczna o rozgałęzionej 
łodydze do 1m wysokości. Szerokoeliptycz-
ne liście na brzegu są kolczaste i biało pla-
miste. Kwiaty są zebrane w koszyczki o ko-
ronie w kolorze purpurowym.

Surowiec leczniczy: Owoc ostropestu – 
Fructus Cardui mariae. Dojrzałe koszyczki 
zbiera się w sierpniu i wrześniu, suszy w za-
cienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
właściwości ochronne miąższu wątroby i 
nerek przed niszczącym wpływem różnych 
trucizn, wzmacnia ściany naczyń krwiono-
śnych, łagodnie podwyższa ciśnienie krwi, 
zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, re-
guluje czynności trawienne, poprawia ape-
tyt. Stosowany w zapaleniu wątroby, mar-
skości wątroby, zwyrodnieniu tłuszczowym 
wątroby, uszkodzeniach wątroby spowodo-
wanych alkoholem, toksycznymi związkami 
ochrony roślin, zatruciu muchomorem sro-
motnikowym, w okresie rekonwalescencji 
po przebytej żółtaczce zakaźnej. Ponadto 
wyciągi stosowane są w krwawieniach z 
nosa, jelita grubego, żylakach odbytu, krwa-
wieniach macicznych, w przedłużonym 
miesiączkowaniu, w niedokwaśności soku 
żołądkowego, braku łaknienia, wzdęciach, 
obniżonym ciśnieniu krwi, skłonnościach 
do choroby morskiej i lokomocyjnej.



GRUNT TO ZDROWIE218

Ostrożeń warzywny 
Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Inne nazwy: chrabust, czarcie żebro, drapacz 
łąkowy, ostrzeń warzywny, oset pietra ziele, 
carskie ziele

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Występuje w Azji i w Europie 
(z wyjątkiem rejonu Morza Śródziemne-
go). W Polsce jest pospolity na całym niżu 
i w niższych położeniach górskich. 

Opis: Bylina, wzniesiona, prosta, gruba, 
pusta w środku. Osiąga wysokość od 0,5 
do 1,5 m. W górze rozgałęzia się. Liście 
skrętoległe, wyrastają równomiernie i dość 
rzadko na całej wysokości łodygi. Dolne 
liście nieparzystopierzaście dzielne lub kar-
bowane, lirowate, przy czym ich eliptyczne 
lub jajowate odcinki są całobrzegie lub nie-
równo kolczasto ząbkowane. Górne liście 
są mniejsze, pojedyncze i swoją uszkowatą 
nasadą obejmują łodygę. Wyrastają na całej 
długości łodygi, aż po kwiatostany. Wszyst-
kie liście są z rzadka owłosione. Jasnożółte 
lub seledynowe kwiaty zebrane są w walco-
wato-jajowate koszyczki. Owocem jest nie-
łupka z białym puchem kielichowym.

Surowiec leczniczy: Ziele ostrożnia – Her-
ba Cirsii oleracei, korzeń ostrożnia – Radix 
Cirsii oleracei. Pędy ścina się na początku 
kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posia-
da właściwości moczopędne, odtruwające, 
ułatwiające wydalanie z ustroju szkodli-
wych produktów przemiany materii, ogól-
nie wzmacniające, przeciwkrwotoczne, 
przeciwzapalne. Wewnętrznie stosowany 
jako środek moczopędny i przeciwzapalny,  
w reumatoidalnym zapaleniu stawów i mię-
śni, dnie, schorzeniach nerek, chorobach 

skórnych. Zewnętrznie wykorzystywany  
w świądzie, wysypkach, trądziku, uszko-
dzeniu naskórka, oparzeniach termicznych 
i słonecznych, żylakach podudzi, łupieżu, 
wypadaniu włosów, zapaleniu spojówek.
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Paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare L.

Rodzina: Paprotkowate – Polypodiaceae

Pochodzenie: Europa Środkowa i Połu-
dniowa, Azja Północna i Zachodnia.

Opis: Bylina o zimozielonych, długoogon-
kowych, pierzastych liściach. Zarodnie ze-
brane są w dwa szeregi kupek na odcinkach 
liści.

Surowiec leczniczy: Kłącze paprotki – 
Rhizoma Polypodii.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Saponi-
ny w niej zawarte mają działanie wykrztu-
śne. Jest składnikiem środka wspomagające-
go trawienie Digestodoronu w kroplach lub 
tabletkach.



GRUNT TO ZDROWIE220

Perukowiec podolski
Cotinus coggygria Scop.

Inne nazwy: perukowiec

Rodzina: Nanerczowate – Anacardiaceae

Pochodzenie: Pochodzi z południowo-za-
chodniej Azji i z południowo-wschodniej 
Europy. 

Opis: Krzew o zaokrąglonym pokroju, do-
rastający po 10 latach do 5 m wysokości.. 
Drewno żółte, ma charakterystyczny za-
pach. Liście rozwijają się bardzo późno, 
bo dopiero pod koniec maja. Ulistnienie 
skrętoległe. Wielką ozdobą tego krzewu są 
jajowate, całobrzegie liście. Najczęściej są 
one stale czerwone, o bardzo ładnym odcie-
niu. Jesienią przebarwiają się na kolor żółty, 
pomarańczowy lub czerwony. Nagie liście 
mają jajowaty kształt, u nasady są zwężone. 
Kwiaty są bardzo małe, zielonożółte i two-
rzą duży kwiatostan, wiechę o średnicy ok. 
20 cm. Wiechy wyrastają na końcach pędów 
Roślina kwitnie bardzo obficie od maja do 
lipca. Owocem jest suchy pestkowiec, dłu-
gości do 5 mm.

Surowiec leczniczy: Liść – Folium Coti-
ni, kora – Cortex Cotini, drewno – Lignum 
Cotini, całe gałązki perukowca – Frondes 
Cotini. Liście najlepiej zbierać w czerwcu i 
lipcu. Gałązki z liśćmi (pączkami) od maja 
do lipca. Same gałązki i drewno bez kory – 
wiosną lub jesienią. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Liście 
perukowca podolskiego uważane za dobry 
środek ściągający, przeciwbiegunkowy, neu-
tralizujący toksyny w przewodzie pokar-
mowym oraz przyspieszający gojenie ran, 
oparzeń, odparzeń i owrzodzeń skórnych. 
Wskazania: nowotwory gruczołu krokowe-
go, jelita, żołądka, piersi; włókniaki piersi; 

zatrucia pokarmowe, gorączka, choroby au-
toimmunologiczne (np. cukrzyca, pęcherzy-
ca, chroniczne zapalenie nerek z autoagresji, 
łuszczyca, choroba Hashimoto); stany za-
palne błon śluzowych i skóry, owrzodzenia 
skórne i śluzowe, gorączka, stany zapalne 
układu żółciowego, zapalenie wątroby, wi-
rusowe infekcje, zakażenia mikologiczne 
(grzybowe).
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Pierwiosnek lekarski 
Primula veris L.

Inne nazwy: kluczyki, pierwiosnka lekarska, 
pierwiosnek wiosenny, prymulka

Rodzina: Pierwiosnkowate – Primulaceae

Pochodzenie: Azja Środkowa i Wschodnia, 
Europa.

Opis: Bylina wydająca rozetę jajowatych i 
owłosionych liści i owłosiony pęd kwiato-
wy do 40 cm wysoki. Kielichy są owłosione, 
kwiaty promieniste, zrosłopłatkowe, złoci-
stożółte.

Surowiec leczniczy: Kwiat pierwiosnka – 
Flos Primulae, korzeń pierwiosnka – Radix 
primulae. Kwiaty w rozkwicie zbiera się od 
marca do maja, suszy w zacienieniu i prze-
wiewie. Korzenie wykopuje się jesienią, su-
szy w temperaturze 40-50°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posia-
da właściwości wykrztuśne, sekretolitycz-
ne i sekretomotoryczne. Pobudza odruchy 
kaszlu przez drażnienie czułych nerwów 
żołądkowych. Działa moczopędnie i prze-
ciwzapalnie. Wyciągi wodne stosowane są 
w stanach zapalnych gardła, krtani, oskrzeli 
oraz gdy towarzyszy im męczący i suchy ka-
szel a także w astmie oskrzelowej.
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Pietruszka zwyczajna
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill.

Inne nazwy: pietruszka domowa, pietruszka 
siewna, pietruziele, piotruziele

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego.

Opis: Roślina dwu- lub wieloletnia, wy-
twarzająca palowy korzeń o długości do 30 
cm. Liście są ciemnozielone i połyskujące. 
Łodyga jest naga, górą rozgałęziona i za-
kończona baldachowatymi kwiatostanami. 
Kwiaty są drobne i żółtozielone. Owoce 
oliwkowozielone, jajowate dwurozłupki.

Surowiec leczniczy: Korzeń pietruszki – 
Radix Petroselini, owoc pietruszki – Fructus 
Petroselini. Korzenie wykopuje się jesienią 
lub wczesną wiosną, suszy w temperaturze 
35°C. Owoce zbiera się w sierpniu, suszy w 
zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zwięk-
sza przesączanie w kłąbkach nerkowych, 
zwiększa ilość wydalanego moczu, zmniej-
sza napięcie mięśni gładkich jelit i dróg mo-
czowych, pobudza wydzielanie śliny i soku 
żołądkowego, ułatwia trawienie i przyswaja-
nie pokarmów, wykazuje własności antysep-
tyczne. Przetwory stosowane są jako środek 
moczopędny w zmniejszonym wydalaniu 
moczu i obrzękach, w kamicy moczowej, 
zapaleniu nerek i pęcherza, zaburzeniach 
trawiennych, braku łaknienia, wzdęciach, 
bólach brzucha.
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Pięciornik gęsi 
Potentilla anserina L.

Inne nazwy: drabinki, dziewicze ziele, gęsia 
trawa, gęsie ziele, gęsiówka, kurze ziele, pię-
ciornik pospolity, pięćperst gęsi, pięćperst 
pospolity, srebrnik

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Umiarkowana strefa półkuli 
północnej.

Opis: Bylina o płożących się pędach, gru-
bych kłączach i nadziemnych rozłogach, w 
węzłach których tworzy rozety pierzasto-
dzielnych liści, od spodu srebrzyste i owło-
sione oraz pojedyncze, złocistożółte kwiaty.

Surowiec leczniczy: Ziele pięciornika – 
Herba Anserinae. Kwiaty, liście i rozłogi 
zbiera się w okresie zakwitania od maja do 
sierpnia, suszy w zacienieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości przeciwbiegunkowe, zmniejsza 
stan zapalny błon śluzowych, hamuje nie-
wielkie krwawienia z naczyń włoskowatych, 
uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, 
działa rozkurczowo na mięśnie gładkie 
przewodu pokarmowego i macicy, oskrzeli 
i naczyń wieńcowych, delikatnie pobudza 
wydzielanie soku żołądkowego, poprawia 
trawienie. Wyciągi wodne stosuje się w bie-
gunkach, zaburzeniach trawiennych, niedo-
borze soku żołądkowego i żółci, bolesnym 
miesiączkowaniu, początkowym okresie 
niewydolności wieńcowej.



GRUNT TO ZDROWIE224

Pigwa pospolita 
Cydonia oblonga Mill.

Inne nazwy: grusza pigwa

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Azja Mniejsza.

Opis: Krzew lub drzewo dorastające do 5 m 
wysokości. Liście są jajowate lub eliptycz-
ne, spodem omszone, całobrzegi. Korowina 
jest czerwonawa. Kwiaty różowo-białe na 
krótkich szypułkach, mają średnicę 5 cm. 
Owoce są żółte, gruszkowate, pachnące, z 
pięcioma komorami nasiennymi. Nasiona 
są brązowe, kanciaste, w zarysie jajowate.

Surowiec leczniczy: Owoce pigwowca – 
Fructus Cydoniae, nasiona – Semen Cydoniae. 
Owoce zbiera się od września do paździer-
nika. Nasiona należy wydzielić i poddać su-
szeniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości przeciwzapalne, podnosi 
wilgotność i elastyczność skóry, dostarcza 
komórkom skórnym odżywcze cukrow-
ce. Owoce zaleca się stosować w suchym 
kaszlu, przeziębieniu i grypie oraz zmęcze-
niu psychicznym. Wyciągi wodne z nasion 
wewnętrznie stosuje się przy zgadze i re-
fluksie, natomiast zewnętrznie w zapaleniu 
spojówek, zmęczeniu i podrażnieniu oczu, 
uczuciu „piasku w oczach”, opuchnięciu 
po długim patrzeniu w ekrany telewizora 
i komputera, jako okłady na skórę trądzi-
kową, suchą, podrażnioną, z wypryskami, 
zwiotczałą i zmęczoną, w formie irygacji i 
płukanek przy zapaleniu warg sromowych 
i pochwy, lewatywy w leczeniu świądu od-
bytu.
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Pigwowiec japoński
Chaenomeles japonica (Thunb.)  
Lindl. ex Spach

Inne nazwy: pigwowiec

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Japonia.

Opis: Krzew dorastający do 3 m wysokości, 
niekiedy płożący się, niski, z kolcami. Liście 
są jajowate lub odwrotnie jajowate, ostro 
piłkowane. Czerwone kwiaty o średnicy 3-5 
cm zebrane są w pęczkach. Owoc jest jabł-
kowaty o średnicy 3-4 cm, żółty, twardy, z 
pestkami.

Surowiec leczniczy: Owoc – Fructus, nasio-
na – Semen. Owoce zbiera się od września 
do października. Nasiona należy wydzielić i 
poddać suszeniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
podobnie jak pigwa. Zalecany przy nieżycie 
przewodu pokarmowego i gardła, chrypce, 
a zewnętrznie do pielęgnowania skóry po-
drażnionej i suchej oraz okładów na suche 
rany.
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Piwonia lekarska 
Paeonia officinalis L. 

Inne nazwy: piwonia

Rodzina: Piwoniowate – Paeoniaceae

Pochodzenie: Europa Środkowa i Połu-
dniowa. 

Opis: Roślina zielna. Łodyga pojedyncza, 
rozgałęziona. Większość gatunków to by-
liny, ale część z nich to niewysokie krzewy 
(do 2,5 m wysokości). Roślina zielna. Liście 
dwukrotnie trzydzielne, odcinki eliptyczne, 
spodem jaśniejsze, sinawe. Kwiaty duże, ró-
żowe lub czerwone. Owoce mięsiste miesz-
ki, stulone, górą rozchylone.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix, Pa-
eoniae nasienie – Semen Paeoniae, kwiat – 
Flos Paeoniae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Daw-
niej nalewka ze sproszkowanego korzenia 
była zalecana przy dolegliwościach wątroby. 
Uważano, że daje ulgę przy skurczach i kon-
wulsjach, podawano ją również kobietom 
w połogu. 
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Podagrycznik pospolity 
Aegopodium podagraria L.

Inne nazwy: giersz, kozia stopa, kozia stop-
ka, barszlica, srocyna, śnitka, krzemionka

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Mniejsza, Kau-
kaz. Obecnie jako gatunek zawleczony wy-
stępuje pospolicie na terenie USA i Kanady, 
w Ameryce Północnej, a także w Australii 
i Nowej Zelandii. 

Opis: Łodyga wzniesiona, górą rozgałęzia-
jąca się, naga lub krótko owłosiona, w środ-
ku pusta (dęta) i bruzdowana. Osiąga wyso-
kość 50-100 cm. Pod ziemią czołgające się, 
silne kłącze o zgrubiałych węzłach, wytwa-
rzające liczne rozłogi. Liście odziomkowe 
i dolne łodygowe są podwójnie trójlistkowe, 
środkowy listek jest największy. Poszcze-
gólne listki są niesymetrycznie jajowate, 
zaostrzone, pojedynczo lub podwójnie pił-
kowane, ogonkowe. Dolne liście pochwiasto 
osadzone na łodydze. Liście górne są poje-
dynczo trójdzielne. Kwiaty drobne, tworzą 
duże baldachy złożone, 12-13 szypułkowe, 
bez pokryw i pokrywek. Płatki korony białe 
lub jasnoróżowe, o wierzchołkach zagiętych 
do środka. Owoc to rozłupnia rozpadająca się 
łatwo na dwie rozłupki o długości 3-5 mm 
i szerokości 1,2 mm. Mają one brunatną 
barwę i dwa, jaśniejsze żebra. 

Surowiec leczniczy: Ziele podagrycznika 
– Herba Aegopodii podagrariae. Kwitnie w 
czerwcu i lipcu.
 
Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyróż-
niająca ziele duża zawartość soli potasu po-
woduje zwiększone wydzielanie płynów, w 
tym kwasu moczowego; działa uspokajają-
co, moczopędnie, przeciwzapalnie. Herbatę 
z suszonych liści podagrycznika stosuje się 

w leczeniu dny moczanowej, stanów za-
palnych nerek i pęcherza, żylaków odbytu, 
pomocniczo w kamicy nerkowej oraz na 
poprawę przemiany materii. Świeże liście 
przyspieszają gojenie się ran Stosowany 
jako środek na podagrę, czyli przy napadach 
artretycznych stawu dużego palca stopy.
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Podbiał pospolity 
Tussilago farfara L.

Inne nazwy: białkach, białodrzew, boże 
liczko, grzybień, kaczeniec, kaczyniec, kniat, 
końskie kopyto, maje, matka-macocha, mo-
iczki, ośla stopa, podbielina, ziele św. Anto-
niego

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Afryka Północ-
na.

Opis: Bylina dorastająca do 20 cm wysoko-
ści, wytwarzająca podziemne kłącze, z któ-
rego wyrastają długie rozłogi. Na szczycie 
pędu wyrastają żółte kwiaty zebrane w ko-
szyczki. Liście są duże, okrągławo sercowa-
te, nierówno ząbkowane na brzegu.

Surowiec leczniczy: Liść podbiału – Fo-
lium Farfarae, kwiat podbiału – Flos Farfa-
rae. Zbiera się liście dobrze rozwinięte, bez 
ogonków, wolne od plam i suszy w tempe-
raturze 40°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości powlekające błony śluzowe 
jamy ustnej i gardła, właściwości spęcznia-
jące i rozrzedzające zalegającej wydzieliny, 
wyzwalające odruch wykrztuśny, obniżają-
ce napięcie mięśni gładkich górnych dróg 
oddechowych i oskrzeli. Ponadto działa 
ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwbakte-
ryjnie. Stosowany w nieżytach błon śluzo-
wych górnych dróg oddechowych, suchym 
nieżycie gardła u palaczy tytoniu, stanach 
zapalnych przełyku. Zewnętrznie w postaci 
obmywań i okładów stosowany w łojoto-
kowym zapaleniu skóry, odczynach rumie-
niowych skóry, oparzeniach słonecznych  
i termicznych.
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Pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica L.

Inne nazwy: koprywa, kropiewa, parzawica, 
pokrzywa dwupienna, pokrzywa parząca, 
pokrzywa wielka, żgajka

Rodzina: Pokrzywowate – Urticaceae

Pochodzenie: Kosmopolityczna roślina ru-
deralna.

Opis: Bylina najczęściej dwupienna o czte-
rokanciastej łodydze, dorastającej do 1 m 
wysokości. Liście są jajowate, mają serco-
watą nasadę, grubo ząbkowane brzegi i na 
szczycie są zaostrzone. Kwiaty jednopłcio-
we zebrane w zwisające grona. Owocem 
jest orzeszek oliwkowobrunatny, brunatno 
punktowany, długości do 2 mm. Roślina po-
kryta jest parzącymi włoskami i mniejszymi 
włoskami szczeciniastymi.

Surowiec leczniczy: Liść pokrzywy – Fo-
lium Urticae, ziele pokrzywy – Herba Urti-
cae, korzeń pokrzywy – Radix Urticae, owoc 
pokrzywy – Fructus Urticae. Zbiera się od 
czerwca do września, suszy w zacienieniu i 
przewiewie, korzenie wykopuje się jesienią 
lub wczesną wiosną, suszy w temperaturze 
40°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje właściwości moczopędne i prze-
ciwreumatyczne, przeciwzapalne, pobudza-
jące regenerację tkanek, tonizujące układ 
nerwowy, odżywcze (źródło witamin E, F, 
prowitaminy A), przeciwzakrzepowe, po-
prawiające krążenie mózgowe i obwodowe, 
przeciwmiażdżycowe (obniżające stężenie 
cholesterolu we krwi), przeciwcukrzyco-
we (hipoglikemiczne), lipotropowe, hepa-
toprotekcyjne, ochronne na nerki i mięsień 
sercowy, venoprotekcyjne (ochronne na na-
czynia krwionośne), ochronne na siatków-

kę i naczyniówkę oka, poprawia przemianę 
materii, obniża ciśnienie krwi, zwiększa 
liczbę czerwonych krwinek i poziom he-
moglobiny. Wyciągi wodne stosuje się  
w uzupełniającym leczeniu reumatycznym, 
do przepłukiwania w chorobach zapalnych 
odprowadzających dróg moczowych, w pro-
filaktyce tworzenia się piasku w nerkach  
i przerostu gruczołu krokowego. Wyciągi 
z owoców i olej z nasion działają odżyw-
czo i przeciwzapalnie na skórę, zwiększają 
wilgotność i elastyczność skóry, sprzyjają 
regeneracji skóry i spowalniają procesy sta-
rzenia, łagodzą objawy przerostu gruczołu 
krokowego. Zaleca się stosowanie w stanach 
zapalnych skóry, wypadaniu włosów i cho-
roby paznokci na tle zaburzeń troficznych.
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Porzeczka czarna 
Ribes nigrum L.

Inne nazwy: smrodynia, smrodyńki, smro-
dzina

Rodzina: Skalnicowate – Saxifragaceae

Pochodzenie: Eurazja.

Opis: Krzew bezkońcowy dorastający do 2 
m wysokości. Młode pędy i nerwy od spodu 
liści są owłosione. Liście są duże do 8,5 cm 
długości i 10 cm szerokości, trzy- i pięcio-
klapowe, w nasadzie ucięte lub sercowate. 
Czerwonawe kwiaty zebrane są w zwisające 
lub łukowato wygięte grona. Owoc jagodo 
kształtny , niemal czarnej barwy.

Surowiec leczniczy: Liść czarnej porzeczki 
– Folium Ribis nigri, owoc czarnej porzeczki 
– Fructus Ribis nigri. Liście zbiera się wiosną 
i suszy w warunkach naturalnych.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyciągi 
wodne z porzeczki czarnej pobudzają prze-
sączanie w kłębkach nerkowych i hamują 
wchłanianie w cewkach, mają właściwości 
wirusobójcze, przeciwzapalne, ściągające 
na błony śluzowe żołądka i jelit, delikatnie 
napotne, nieznacznie wpływają na poprawę 
krążenia, hamują rozwój drobnoustrojów 
przewodu pokarmowego. Stosowane są jako 
środek moczopędny, przeciwzapalny na pę-
cherz moczowy. Zewnętrznie stosowane 
w zapaleniu błon śluzowych, jamy ustnej i 
gardła.
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Poziomka pospolita 
Fragaria vesca L.

Inne nazwy: czerwona jagoda, jagodnik, 
podziomka, poziombik, poziomka jadalna, 
koziomka 

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Strefa klimatu umiarkowane-
go Europy i Azji.

Opis: Bylina o odstająco owłosionej łody-
dze do 30 cm wysokości. Liście odziom-
kowe zebrane są w różyczkę, trójlistkowe, 
brzegiem karbowane o ząbkach prawie pro-
stych. Kwiaty są pięciokrotne i białe. Soczy-
ste, czerwone owoce bardzo podobne, lecz 
mniejsze od owoców truskawki. 

Surowiec leczniczy: Liść poziomki – Folium 
Fragariae, ziele poziomki – Herba Fragariae, 
owoc poziomki – Fructus Fragariae. Liście 
zbiera się w porze kwitnienia od maja do 
lipca, suszy naturalnie. Owoce zbiera się 
dojrzałe i jędrne, suszy w suszarniach w 
temp. 30 i 50°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Liście 
działają łagodnie ściągająco na błony śluzo-
we układu pokarmowego, przeciwbiegun-
kowo, bakteriobójczo, słabo moczopędnie. 
Owoce mają właściwości witaminizujące i 
odżywcze. Napar stosowany może być jako 
środek przeciwbiegunkowy o słabym dzia-
łaniu.
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Pozłotka kalifornijska 
Eschscholzia californica Cham.

Inne nazwy: eszolcja kalifornijska, maczek 
kalifornijski.

Rodzina: Makowate – Papaveraceae

Pochodzenie: Kalifornia.

Opis: Roślina o wysokości ok. 40 cm, silnie 
rozgałęziona, szeroko rosnąca. Liście pierza-
stosieczne i szarozielone. Kwiaty wyrastają 
na długich szypułkach, z barwnym, złoto-
żółtym, błyszczącym okwiatem. Są stosun-
kowo krótkotrwałe, ale roślina wciąż wydaje 
nowe pąki i kwitnienie trwa od czerwca do 
września. Kwiaty odmian ogrodowych osią-
gają do 8 cm średnicy i miewają barwy białe 
lub purpurowe. Owoce wydłużone torebki 
zawierające bardzo liczne, drobne nasiona.

Surowiec leczniczy: Ziele pozłotki kalifor-
nijskiej – Herba Eschscholziae.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posia-
da nieznaczne właściwości spazmolitycz-
ne, rozkurczowe i przeciwbólowe. Działa 
szczególnie na ośrodkowy układ nerwowy, 
uspokajająco i nasennie. Ekstrakty z surow-
ca są składnikami gotowych leków zaleca-
nych w zaburzeniach snu. Stosowana w le-
czeniu niepokoju, lęku, bezsenności, histerii, 
ponadto nerwic wegetatywnych.
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Prawoślaz lekarski
Althaea officinalis L.

Rodzina: Ślazowate – Malvaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Zachodnia.

Opis: Bylina wytwarzająca liczne korzenie 
i kłącze. Łodyga, pojedyncza lub rozgałę-
ziona, dorasta do 1,5 m wysokości. Liście 
są ogonkowe trzy- i pięcioklapowe, karbo-
wane, zaostrzone u szczytu, po obu stronach 
owłosione. Kwiaty są duże, promieniste, ró-
żowe. Owocem jest rozłupka.

Surowiec leczniczy: Korzeń prawoślazu – 
Radix Althaeae, liść prawoślazu – Folium 
Althaeae. W drugim lub trzecim roku wege-
tacji wykopuje się korzenie rośliny, po czym 
oskrobuje i suszy w temperaturze 20°C. Li-
ście zbiera się przed kwitnieniem rośliny.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prawo-
ślaz lekarski wykazuje działanie łagodzące 
podrażnienia błony śluzowej, przeciwza-
palne, przeciwkaszlowe, osłaniające, immu-
nostymulujące, obniżające poziom glukozy 
we krwi. Wodne wyciągi stosuje się w za-
paleniu gardła, tchawicy, oskrzeli, rzadziej 
w nieżycie żołądka, jelit. Użyty zewnętrz-
nie działa odmiękczająco i przeciwzapalnie, 
stosowany do przemywania oczu przy ich 
zanieczyszczeniu kurzem lub piaskiem, me-
chanicznym urazie, a także do lewatyw przy 
zapaleniu odbytu, do płukania pochwy w 
stanach zapalnych i po urazach, do okładów 
na rany trudno gojące się, suche wypryski, 
przy suchym zapaleniu skóry, po oparze-
niach słonecznych i po solarium. Zaleca się 
do spożywania dla osób otyłych i mających 
problemy z nadmiarem cholesterolu i lipi-
dów we krwi.
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Przylaszczka pospolita 
Hepatica nobilis Schreb.

Inne nazwy: wątrobne ziele, wątrobnica, 
podlaszczka, zawilec przylaszczka, trojanek 
trzyłatowy, wątrobnik, zawiłek, czy wilcza 
stopa

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Europa, Azja.

Opis: Roślina zimozielona osiągająca wy-
sokość 15-20 cm. Liście odziomkowe są 
trzyklapowe, o klapach całobrzegich, jajo-
watych. Wydaje niebieskie, czasem fioleto-
we lub różowe kwiaty, złożone z 6-8 listków, 
pod okwiatem trzy jajowate liście tworzące 
nibykielich. Owocem jest orzeszek. Kwiaty 
na noc i przed deszczem zamykają się.

Surowiec leczniczy: Ziele przylaszczki – 
Herba Hepaticae nobilis, liść przylaszczki – 
Folium Hepaticae nobilis. Młode liście lub 
całe ziele zbiera się w końcu kwietnia i na 
początku maja.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości pobudzające wydzielanie 
soków trawiennych, odkażające, przeciw-
bakteryjne, przeciwwirusowe, fungistatycz-
ne, żółciopędne, wykrztuśne, moczopędne, 
rozkurczowe. Zalecane w stanach zapalnych 
i infekcjach oskrzeli, płuc i gardła, kaszlu, 
zaflegmieniu płuc, zastoju żółci, niedosta-
tecznym wydzielaniu żółci, obrzęku wątro-
by i pęcherzyka żółciowego, refluksie.
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Przytulia wonna 
Galium odoratum (L.) Scop.

Inne nazwy: marzanka wonna

Rodzina: Marzanowate – Rubiaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Zachodnia, 
Afryka Północna.

Opis: Roślina o wysokości do 30 cm, wy-
twarzająca liczne pędy pachnące sianem. 
Łodyga wątła i podnosząca się, naga. Liście 
są siedzące z przylistkami, ciemnozielo-
ne, o kształcie lancetowatym, z szorstkimi 
brzegami. Kwiaty na szczycie łodyg w bal-
dachogronach wyrastają nieliczne, drobne 
kwiaty na krótkich szypułkach. Kwiatostany 
są z podsadkami, lub bez. Kielich kwiatowy 
niepozorny, korona o średnicy 4-6 mm z 4 
białymi płatkami, jeden słupek, 4 pręciki. 
Owocem jest kulista rozłupnia z gęstymi 
haczykowatymi szczecinkami. Po dojrzeniu 
rozpada się na 2 rozłupki.

Surowiec leczniczy: Ziele przytulii won-
nej – Herba Galii odoratae. Ziele zbiera się 
przed kwitnieniem rośliny, przy ładnej po-
godzie, suszy w miejscach przewiewnych i 
zacienionych. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo, spa-
zmolitycznie i limfokinetycznie. Wodne 
wyciągi z przytulii działają regulująco na 
wypróżnienia, moczopędnie, rozkurczowo, 
uspokajająco. Zewnętrznie stosowana na 
skórę odkaża i usuwa stan zapalny, zmniej-
sza łojotok, poprawia elastyczność skóry, 
łagodzi objawy zaczerwienia na twarzy w 
przebiegu trądziku różowatego.
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Przywrotnik pospolity 
Alchemilla xanthochlora Rothm.

Inne nazwy: przywrotnik

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, Ameryka Północna, 
Azja.

Opis: Wytwarza kłącze zakończone różycz-
ką liści. Łodyga jest żywo zielona, sinawo 
nabiegła, do 30 cm wysoka. Liście okrągła-
we ośmio- i dziewięcioklapowe, klapy póło 
krągławe lub półeliptyczne, do samej nasady 
ząbkowane, owłosione. Kwiaty są zebrane w 
szczytowe wiechy o barwie żółtawozielonej 
lub zielonej.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Alche-
millae. Ulistnione pędy ścina się w okresie 
kwitnienia i suszy w przewiewnym i ocie-
nionym miejscu, w temperaturze nie prze-
kraczającej 40°C. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje działanie ściągające, przeciwkrwotocz-
ne, przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne, 
antyseptyczne, przeciwbakteryjne, rozkur-
czowe, przeciw wysiękowe, pobudza wy-
dzielanie soku żółciowego, reguluje trawie-
nie, zmniejsza stany zapalne jamy ustnej i 
gardła, korzystnie wpływa na błony śluzowe 
pochwy. Stosowany jako środek ściągający w 
ostrych chorobach z biegunką. Zewnętrznie 
stosuje się do irygacji w upławach i stanach 
zapalnych pochwy, okładów w uszkodze-
niach i zapaleniach skóry, a także do płuka-
nia jamy ustnej i gardła.
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Psianka ziemniak 
Solanum tuberosum L.

Inne nazwy: kartofel, pantufka, psianka kar-
tofel, ziemniak , barabola, bulba, bulwa, gru-
la, perka, pyra, swapka, zimjok, rzepa 

Rodzina: Psiankowate – Solanaceae

Pochodzenie: Ameryka Południowa.

Opis: Bylina o rozgałęzionych pędach, 
przylegająco owłosionych, dorastająca do 80 
cm wysokości. Kwiaty zebrane są w pozorne 
szczytowe kwiatostany różnej barwy.

Surowiec leczniczy: Skrobia ziemniaczana – 
Smylum Solani. Bulwy wykopuje się jesienią 
wykorzystuje do konsumpcji bezpośredniej 
oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Skrobia 
ziemniaczana ma zastosowanie w produkcji 
tabletek. Sok jest używany jako środek prze-
ciw nieżytowi i podrażnieniom żołądka oraz 
zgadze.
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Pysznogłówka 
Monarda L.

Inne nazwy: balsam górski, balsam pszczeli, 
indiański pióropusz, melisa amerykańska

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae 

Pochodzenie: Ameryka Północna.

Opis: Aromatyczna roślina o krzaczastym 
pokroju, dorastająca do 1 m wysokości. 
Pędy są mało rozgałęzione, czterokanciaste 
i owłosione. Liście są lancetowate, o ząbko-
wanym brzegu i przyjemnym, cytrusowym 
zapachu. Obejmuje około 30 gatunków. 
Najpopularniejsze z nich to pysznogłówka 
dwoista lub szkarłatna – Monarda didyma 
L. o kwiatach, pysznogłówka dęta – M. fi-
stulosa L. o kwiatach różowofioletowych  
i bardzo intensywnym smaku, oraz pyszno-
główka cytrynowa – M. citriodora Cerv. ex 
Lag. o kwiatach jasnofioletowych i silnie 
aromatycznych liściach.

Surowiec leczniczy: Ziele pysznogłówki – 
Herba monardae. Zbiera się w czasie kwit-
nienia, suszy w zacienieniu i przewiewie. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wykazu-
je właściwości antyseptyczne, przeciwzapal-
ne, wykrztuśnie, moczopędne, żółciopędne, 
przeciwzakrzepowe, przeciwreumatyczne, 
uspokajające, łagodzące, ściągające, hamuje 
rozwój bakterii i grzybów. W połączeniu  
z miodem i sokiem malinowym jest dobrym 
środkiem w łagodzeniu stanów zapalnych 
gardła, przeziębienia, gorączki, grypy, zapa-
lenia oskrzeli. Jest lekarstwem na wzdęcia  
i bóle menstruacyjne.
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Rabarbar dłoniasty 
Rheum palmatum L.

Inne nazwy: rzewień chiński, rzewień dło-
niasty, rzewień palczasty

Rodzina: Rdestowate – Polygonaceae

Pochodzenie: Chiny, Europa.

Opis: Bylina wytwarzająca w miejscu szyjki 
korzeniowej grube, rzepkowate kłącze, od 
których odchodzi kilka wrzecionowatych 
korzeni. Liście pięcioklapowe, dłoniasto 
wcinane.

Surowiec leczniczy: Korzeń rabarbaru –  
Radix Rhei, kłącze rabarbaru – Rhizoma 
Rhei. Korzenie wykopuje się wczesną wio-
sną lub jesienią i po oczyszczeniu kory suszy 
w temperaturze 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
działanie rozluźniające w jelicie grubym, 
ściągające, przeczyszczające, przeciwza-
palne, przeciwbólowe i przeciwbakteryjne.  
W małych dawkach jest środkiem ściągają-
cym i tonizującym, w większych – środkiem 
rozluźniającym.
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Rdest plamisty
Polygonum persicaria L.

Inne nazwy: rdestowka (dla rodzaju Fallo-
pia), rdestowiec (dla sekcji Reynoutria)

Rodzina: Rdestowate – Polygonacae

Pochodzenie: Azja.

Opis: Rdest to roślina zielna, zwykle jed-
noroczna. Łodyga prosto wzniesiona do 60 
cm. Liście lancetowate lub równowąskolan-
cetowate, długo zaostrzone z krótkim ogon-
kiem. Na wierzchu blaszki liściowej w części 
centralnej często obecna jest ciemna plama. 
Okwiat jest 6-członkowy, różowy. 

Surowiec leczniczy: Ziele rdestu plamistego 
– Herba Polygoni persicariae

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wod-
ne wyciągi z rdestu plamistego zwiększają 
przesączanie w kłębuszkach nerkowych 
moczu, działając moczopędnie. Wywiera 
wpływ przeciwzapalny i ściągający na skórę 
i błony śluzowe. Zastosowane do wewnątrz 
i na zewnątrz przyśpiesza gojenie ran. Prze-
twory z rdestów są stosowane w leczeniu 
skąpomoczu, krwiomoczu, białkomoczu, 
stanów zapalnych nerek i pęcherza moczo-
wego, kamicy moczowej, nieżytów przewo-
du pokarmowego, chorób reumatycznych, 
dny, gruźlicy, miażdżycy, nadciśnienia, prze-
wlekłych chorób skóry, niewydolności wą-
troby i zatruć ksenobiotykami i produktami 
własnej przemiany materii.
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Rdest ptasi 
Polygonum aviculare L.

Inne nazwy: bzdziorost, drutowiec, podróż-
nik, świńska trawa, wróble języczki

Rodzina: Rdestowate – Polygonacae

Pochodzenie: Roślina kosmopolityczna 
strefy klimatu umiarkowanego.

Opis: Roślina jednoroczna o rozesłanych i 
rozgałęzionych łodygach do 50 cm długich. 
Liście są drobne, równowąskie lub eliptycz-
ne. Białawo zielone lub czerwonawo zielone 
kwiaty wyrastają w kątach liści. Owocem są 
trójkątne, brązowe orzeszki.

Surowiec leczniczy: Ziele rdestu ptasiego – 
Herba Polygoni avicularis. Kwitnące części 
pędów zbiera się pod konie okresu wegeta-
cji.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Lek-
ko wykrztuśne, moczopędne, ściągające, 
zapobiega powstawaniu złogów kamieni 
moczowych, zmniejsza stany zapalne błon 
śluzowych żołądka i jelit, hamuje rozwój 
drobnoustrojów, przeciwkrwotocznie w 
niektórych krwawieniach, bakteriobójczo 
i przeciwzapalnie. Przetwory stosowane są 
w przewlekłych schorzeniach dróg moczo-
wych, a także wspomagająco w terapii ła-
godnych nieżytów górnych dróg oddecho-
wych, przy zmianach zapalnych jamy ustnej 
i gardła, jako środek pomocniczy w reuma-
tyzmie, skazie moczanowej, miażdżycy.
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Rojnik murowy
Sempervivum tectorum L.

Inne nazwy: rojnik zwyczajny, róża kamien-
na

Rodzina: Gruboszowate – Crassulaceae

Pochodzenie: Europa.

Opis: Zimozielona bylina. Roślina zebrana 
w rozety wydaje z kącików liści liczne rozło-
gi zakończone kolejnymi, małymi rozetka-
mi. Liście nagie, mięsiste, z brzegu orzęsio-
ne. Skupione są w zwarte różyczki Kwiaty 
bladoróżowe, małe, zebrane w kwiatostan. 
Łodyga kwiatostanowa wyrasta ze środka 
rozety.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Sem-
pervivi tectori. Zbiera się w okresie kwitnie-
nia i suszy w temperaturze 40°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości bakteriobójcze, ściągające, 
przeciwzapalne i antyseptyczne.
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Rokitnik zwyczajny 
Hippophaë rhamnoides L. 

Inne nazwy: rokitnik pospolity, rosyjski ana-
nas 

Rodzina: Oliwnikowate – Elaeagnaceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Bliski Wschód.

Opis: Ciernisty krzew dorastający do 7 m. 
Liście do 6 cm długie, są lancetowate, cało-
brzegie, na dolnej stronie gęsto pokryte sre-
brzystymi włoskami. Drobne kwiaty mają 
barwę zielonawo-brunatną. Pomarańczowe 
owoce mają kształt owalnej jagody, wielko-
ści ziarna grochu. Miąższ owoców powsta-
je z kielicha kwiatu. Owoce utrzymują się 
na roślinie przez całą zimę, aż do wiosny 
Owoce są soczyste, aromatyczne, o cha-
rakterystycznym kwaśno-cierpkim smaku.  
Po przemarznięciu stają się słodkie Zawie-
rają bardzo dużo witaminy C oraz witamin 
E, F, K i P.

Surowiec leczniczy: Owoce rokitnika – 
Fructus Hippophae. Owoce zbiera się od 
końca sierpnia do jesieni, suszy w tempera-
turze 35°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Świeże 
owoce służą do sporządzania soków, syro-
pów, dżemów, konfitur bogatych w wita-
minę C. Tłusty olej z nasion i miąższu ma 
właściwości odżywcze na skórę, przyspiesza 
gojenie ran i tworzenie się nabłonka. Sto-
sowany jest w leczeniu oparzeń rentgenow-
skich i słonecznych, odleżynach, trudno 
gojących się ran, zapaleniu pochwy i szyjki 
macicy, nadżerkach.
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Rozchodnik wielki 
Sedum maximum (L.) Hoffm.

Inne nazwy: rozchodnikowiec wielki

Rodzina: Gruboszowate – Crassulaceae

Pochodzenie: Europa. W Polsce rozpo-
wszechniony w Sudetach, Karpatach i na 
Pogórzu.

Opis: Łodyga wzniesiona, mięsista, często 
o czerwonawym zabarwieniu, dorastającą 
do 60 cm wysokości. Liście mięsiste, pła-
skie, duże, jajowate bez ogonków, nierówno 
ząbkowane. Ułożone w okółkach po trzy 
lub naprzeciwległe. Górne liście sercowatą 
nasadą na wpół obejmują łodygę. Kwiaty o 
barwie żółtej, zielonożółtej czasami białej 
lub jasnoróżowej. Zebrane w duże, gęste, 
rozgałęzione i zwarte baldachy. Kwiaty pro-
mieniste 5-krotne, pręciki o brudnożółtych 
pylnikach są dłuższe od płatków. Owoce to 
wielonasienne torebki (mieszki). Korzenie 
bulwiaste, zgrubiałe.

Surowiec leczniczy: Ziele rozchodnika 
wielkiego – Herba Sedi telephium. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyciągi 
wodne i alkoholowe działają hipotensyjnie, 
przeciwmiażdżycowo, odtruwająco i mo-
czopędnie. Stosowany w leczeniu nadci-
śnienia, obrzęków, miażdżycy i spadku od-
porności na infekcje. Macerat ze świeżego 
ziela rozchodnika działa rozmiękczająco na 
zrogowaciały naskórek i wybielająco na skó-
rę, usuwa przebarwienia, piegi.
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Rozmaryn lekarski
Rosmarinus officinalis L.

Inne nazwy: rozmaryn

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae 

Pochodzenie: W stanie dzikim występuje w 
rejonie Morza Śródziemnego.

Opis: Aromatyczny, wiecznie zielony krzew 
dorastający do 2-3 m wysokości w stanie 
naturalnym. Liście są równowąskie, na gór-
nej powierzchni nagie, lśniące lub rzadziej 
delikatnie pokryte srebrnym nalotem, po-
marszczone, na dolnej powierzchni biało 
filcowate. Blaszki liściowe długości do 4 
cm. Starsze pędy drewniejące, gubiące liście. 
Kwiaty wargowe, liliowe, białe, błękitne lub 
fioletowe.

Surowiec leczniczy: Ziele rozmarynu – Her-
ba Rosmarini, liść rozmarynu – Folium Ro-
smarini, olejek rozmarynowy – Aetheroleum 
Rosmarini. Zbiera się w początkowym okre-
sie kwitnienia rośliny.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Warto-
ściowe i efektywne w działaniu są wyciągi 
wodno-alkoholowe, alkoholowe i olejowe. 
Wykazuje właściwości wiatropędne, żół-
ciopędne, spazmolityczne na drogi żółcio-
we i jelito cienkie, inotropowe dodatnie, 
wzmagające przepływ krwi przez naczynia 
wieńcowe, wspomagające trawienie, mogą 
zwiększać krwawienia miesiączkowe. Prze-
twory stosowane są dolegliwościach dys-
peptycznych. Wino z rozmarynu wspomaga 
krążenie. Olejek rozmarynowy podrażnia 
skórę i podtrzymuje przepływ krwi.
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Rozwar wielkokwiatowy 
Platycodon grandiflorus ( Jacq.) DC

Inne nazwy: dzwonek, rozwar

Rodzina: Dzwonkowate – Campanulaceae

Pochodzenie: W stanie dzikim występuje w 
Azji wschodniej (od północno-wschodnich 
Chin poprzez Półwysep Koreański po Japo-
nię).

Opis: Bylina o wysokości do 50 cm. Pęd ma 
nagi, sinawozielony. Liście naprzeciwległe, 
lancetowate, jajowate, brzeg blaszki liściowej 
ząbkowany. Kwiaty są pięciokrotne, duże, o 
średnicy do 5 cm. Korona zrosłopłatkowa, 
szeroko dzwonkowata, koloru niebieskiego 
do fioletowego, u odmian uprawnych też 
białego i różowego. Owocem jest torebka 
otwierająca się 5 ząbkami międzyległymi 
wobec działek kielicha.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix Pla-
tycodi. Rozwar kwitnie na przełomie lipca i 
sierpnia. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Rozwar 
wielkokwiatowy działa przeciwzapalnie i 
rozwadnia zalegającą flegmę w układzie 
oddechowym, obniża zawartość mucyny w 
wydzielinie śluzowej. Używany w leczeniu 
nieżytu układu oddechowego, chrypki, za-
palenia migdałków, gardła, oskrzeli, kaszlu, 
dychawicy oskrzelowej, mukowiscydozy, 
wrzodów żołądka, nieżytu jelit, ropni je-
lita grubego, nadciśnienia, ropni skóry i 
płuc, urazów, kołatania serca, nieżytu zatok. 
Stosowany w lewatywach w chorobach je-
lita grubego i odbytnicy, a także w formie 
okładów na skórę przy urazach, ropniach i 
wypryskach.
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Róża dzika 
Rosa canina L.

Inne nazwy: głóg polny, nieszpułka, Parzy-
cha, psia róża, róża cierniowa, róża polna, 
sypel, szypszyna

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, Afryka Północna, 
Chile.

Opis: Krzew kolczasty do 2 m wysoki, o łu-
kowato wygiętych i zwisających gałęziach. 
Liście są pięcio- siedmio- i dziewięciodziel-
ne. Kwiaty są duże, promieniste, białe i ró-
żowe. W owocu, szupince, powstałej przez 
umięśnienie dna kwiatowego, znajdują się 
owoce właściwe w postaci białych orzesz-
ków.

Surowiec leczniczy: Owoc z nasieniem – 
Fructus Rosae cum semine, owoc bez nasion – 
Fructus Rosae sine semine, listki kwiaty – Flos 
Rosae. Dojrzałe owoce zbiera się w sierpniu 
i we wrześniu, suszy w temperaturze 50°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Dzika 
róża ma właściwości wzmacniające, lekko 
rozluźniające, moczopędne, oczyszczające 
krew, pęcherz moczowy i nerki. Przetwory 
stosowane są jako lek witaminowy (witami-
na C), poprawiający odporność, zwłaszcza u 
dzieci, osób starszych i rekonwalescentów, 
w chorobach zakaźnych, zaburzeniach tra-
wiennych, a także jako środek przeciwno-
wotworowy.
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Różanecznik pontyjski
Rhododendron ponticum L.

Rodzina: Wrzosowate – Ericaceae

Pochodzenie: Południowo-zachodnia Sybe-
ria, Kaukaz.

Opis: Osiąga od 2 do 4 m wysokości. Pędy 
są nagie, zielone lub brązowoczerwonawe. 
Liście są skórzaste, z wierzchu ciemno-
zielone, błyszczące, od spodu jasnozielone, 
matowe, podługowatolancetowate do szero-
koeliptycznych, płaskie, o długości od 10 do 
20 cm i szerokości od 3 do 8 cm. Kwiaty 
są lilioworóżowe do liliowopurpurowych, 
rzadziej białe z zielonożółtawymi do brą-
zowych cętkami, zlewającymi się w plamkę 
na górnym płatku, dzwonkowate, głęboko 
powycinane, 5-płatkowe, zebrane po 6-20 
sztuk w szczytowe, zwarte kwiatostany.

Surowiec leczniczy: Liście różanecznika – 
Folium Rhododendri.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości obniżajace ciśnienie krwi i ma 
dodatnie działanie inotropowe. Sam suro-
wiec nie jest stosowany. Wyciągi wchodzą  
w skład gotowych leków.
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Rukiew wodna
Nasturtium officinale R. Br.

Rodzina: Krzyżowe – Brassicaeae

Pochodzenie: roślina kosmopolityczna.

Opis: Roślina o wysokości do 50 cm, prawie 
naga, w dolnej części płożąca, korzeniąca się 
na węzłach, rzadziej unosząca się na wodzie. 
Liście pierzaste, kwiaty 4-krotne, , na szy-
pułkach zebrane w krótkie, bezlistne grona. 
kwitnie od czerwca do września.

Surowiec leczniczy: Ziele rukwii – Herba 
Nasturtii.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
lekko przeciwbakteryjnie, lekko żółciopęd-
nie. Wchodzi w skład mieszanek ziołowych 
o działaniu oczyszczającym krew lub od-
chudzającym.
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Rumianek pospolity
Chamomilla recutita (L.) Rauschert

Inne nazwy: rumianek drobny, rumianek le-
karski, rumianek pachnący, rumianek polny

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa Południowa i 
Wschodnia.

Opis: Roślina jednoroczna o silnie rozgałę-
zionej łodydze, dorastająca do 50 cm wyso-
kości. Liście są dwu- i trzykrotnie pierza-
stodzielne. Kwiaty są zebrane w dość duże 
koszyczki. Kwiaty brzeżne są języczkowe i 
białe. Kwiaty środkowe są rurkowe i żółte. 
Dno koszyczka jest stożkowate, wewnątrz 
puste.

Surowiec leczniczy: Koszyczek rumianku – 
Anthodium Chamomillae, kwiat rumianku 
– Flos Chamomillae. Zbiera się w okresie 
kwitnienia, gdy białe kwiatki języczkowe na 
obwodzie mają położenie poziome.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
ciwzapalne na błony śluzowe i skórę, spa-
zmolityczne, przeciwbakteryjne, hamujące 
toksyny bakteryjne, przeciwwrzodowe. Wy-
ciągi wodne stosuje się w stanach zapalnych 
przewodu pokarmowego, skurczach żołąd-
ka, i jelit. Zewnętrznie stosowany w sta-
nach zapalnych i podrażnieniach dróg od-
dechowych, stanach zapalnych skóry, błon 
śluzowych, okolicach odbytu i genitaliów. 
Ponadto stosowany jest w formie okładów 
z gorących poduszeczek w okolicach ust i 
szczęki, a także w kąpielach parowych.
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Ruta zwyczajna 
Ruta graveolens L.

Inne nazwy: ruta, ruta ostrowonna, ziele ła-
ski, ziele smutku, ziele św. Elżbiety

Rodzina: Rutowate – Rutaceae

Pochodzenie: Bałkany, rejon Morza Śród-
ziemnego, Indie.

Opis: Bylina o łodydze nagiej, szarozielonej, 
dorastającej do 1 m wysokości. Liście są po-
dwójnie- lub potrójnie pierzaste. Kwiaty są 
zielonawożółte, zebrane w szczytową wie-
chę. Owocem jest wielonasienna torebka. 
Cała roślina ma silny zapach.

Surowiec leczniczy: Liść ruty – Folium Ru-
tae, ziele ruty – Herba Rutae. Szczyty pędów 
ścina się przed kwitnieniem, suszy w zacie-
nieniu i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości rozkurczowe na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, dróg żół-
ciowych i układu moczowego, uspokajające, 
przeciwbakteryjne, obkurczające macicę, 
przeciwzapalne i wywołujące miesiączkę. 
Wino z ruty stosowane jest w leczeniu 
niestrawności, dolegliwości krążenia, prze-
krwień, bielactwa, łuszczycy, a także w bó-
lach menstruacyjnych i reumatycznych.
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Rzepik pospolity
Agrimonia eupatoria L.

Inne nazwy: rzepik

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa Północna i Środkowa, 
Azja, Ameryka Północna.

Opis: Bylina o zielonej, prostej, wzniesionej, 
słabo rozgałęzionej łodydze dorastającej do 
1 m wysokości. Liście są przerywano pie-
rzaste, listki jajowate, wcinanoząbkowane. 
Ciemnożółte, promieniste kwiaty zebrane 
są w luźne grona na wierzchołkach łodyg.

Surowiec leczniczy: Ziele rzepiku – Herba 
Agrimoniae. Zbiera się w początkach kwit-
nienia, od czerwca do sierpnia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje delikatne właściwości ściągające na 
błony śluzowe, przeciwbiegunkowe, prze-
ciwwirusowe, przeciwcukrzycowe, ogól-
nie uspokajające, przeciwzapalne. Ponadto 
chroni miąższ wątroby i zapobiega nad-
miernemu jej stłuszczaniu. Wyciągi wodne 
stosowane są w nieżytach żołądka i jelit, 
osłabieniu czynności wątroby, zastoju żółci, 
zapaleniu pęcherzyka żółciowego oraz w 
chorobach z biegunką. Zewnętrznie stoso-
wany do płukania gardła w stanach zapal-
nych jamy ustnej, przemywania spojówek, 
irygacji w stanach zapalnych pochwy, okła-
dów na wypryski, owrzodzenia żylakowe i 
drobne uszkodzenia naskórka.
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Sadziec konopiasty
Eupatorium cannabinum L.

Inne nazwy: sadziec konopnica

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Ameryka Północna. 

Opis: Łodyga prosta, wzniesiona, bruzdo-
wana w wysokości 50-170 cm, górą krótko 
owłosiona. Liście naprzeciwległe, dłoniasto 
trójdzielne, odcinki lancetowate, długo-
ści 5-15 cm, szerokości 1-4 cm, zaostrzo-
ne, nieregularnie, ostro ząbkowane, dolne 
krótkoogonkowe, górne niekiedy siedzące. 
Kwiaty obupłciowe, rurkowate, cylindrycz-
ne, drobne, długości 5-6 mm, szerokości 
1,5-2,5 mm, zebrane w 3-7 kwiatowe ko-
szyczki, tworzące gęste baldachogrona. List-
ki okrywy koszyczka w dwóch lub trzech 
szeregach. Słupek z podługowatą zalążnią, 
szyjka głęboko rozwidlona. Korona kwiatu 
brudnoróżowa, czasem biała, dość głęboka, 
z pięcioma lejkowatymi ząbkami. Kielich w 
postaci puchu (pappus), długości 3-5 mm, 
włoski ustawione w jednym szeregu. Owoc 
to niełupka barwy czerwonobrunatnej, dłu-
gości 2-3 mm, szerokości 0,5-1 mm.

Surowiec leczniczy: Ziele sadźca – Herba 
Eupatorii. Zbiór w czasie kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości napotne, stymulujące siły 
obronne organizmu, żółciotwórcze, żół-
ciopędne, rozkurczowe na drogi żółciowe, 
regulujące wypróżnienia, w większych daw-
kach rozwalniające. Stosowany w homeopa-
tii przeciw grypie i chorobom przebiegają-
cym z gorączką, a także w leczeniu chorób 
śledziony, wątroby i pęcherzyka żółciowego, 
wrzodów.
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Sasanka zwyczajna
Pulsatilla vulgaris Mill.

Inne nazwy: sasanka

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Europa i Azja Środkowa.

Opis: Bylina. Liście odziomkowe w rozetce, 
blisko ziemi. W zależności od podgatunku 
pojawiają się przed, po lub w czasie kwit-
nienia. Dopiero w pełni lata są całkowicie 
rozwinięte. Są dwu- lub trzykrotnie pierza-
ste, jedwabisto owłosione, później łysiejące. 
Kwiaty . Jeden duży, szczytowy, fioletowy 
kwiat na łodydze, zwieszający się w dół. 
Czasami spotyka się kwiaty o białej barwie. 
Kwiaty są charakterystycznie filcowate po 
zewnętrznej stronie. Okwiat z zewnątrz ko-
smkowo owłosiony, prawie dwa razy dłuższy 
od żółtych pręcików. Nie jest zróżnicowany 
na kielich i koronę. Kwiaty o długości 5–6 
cm są początkowo dzwonkowate, później 
rozpostarte. Po przekwitnięciu, owocostan 
zawierający niełupki wygląda jak puchata 
kula. Niełupka, o długości ok. 3,5 cm, zro-
śnięta jest z odstająco, jedwabiście owłosio-
ną szyjką słupka. 

Surowiec leczniczy: Ziele sasanki – Herba 
Pulsatillae. Zbiera się w czasie kwitnienia, 
od marca do początku maja. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Stoso-
wana w ginekologii, w zaburzeniach pracy 
organów trawiennych, w chorobach reuma-
tycznych, przy dolegliwościach nerwowych.
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Selery zwyczajne
Apium graveolens L.

Inne nazwy: opich, opiech, seler, seler ostro 
wonny, seler właściwy

Rodzina: Baldaszkowate – Apiaceae

Pochodzenie: Cały rejon strefy umiarkowa-
nej.

Opis: Dwuletnia roślina o bulwiastych ko-
rzeniach. Łodyga jest rozgałęziona, wysoka 
do 60 cm. Liście pierzastodzielne, dolne 
trzysieczne, nagie, lśniące. Kwiaty zebrane 
są w baldachy i maja barwę białawą.

Surowiec leczniczy: Nać selera – Herba Apii, 
owoc selera – Fructus Apii, korzeń selera 
– Radix Apii. Liście zbiera się od lipca do 
września, korzenie wykopuje się jesienią.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje łagodne właściwości moczopędne, 
odkażające drogi moczowe, przeciwobrzę-
kowe, napotne, wzmaga usuwanie zbędnych 
i szkodliwych metabolitów oraz pobudza 
wydzielanie śliny, soku żołądkowego, trzust-
kowego i jelitowego, ułatwiając trawienie  
i przyswajanie składników pokarmowych. 
Regularnie spożywany korzeń selera zapo-
biega zaparciom. Świeży tarty korzeń i sok 
stosuje się w kuracji odtruwającej organizm.
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Skrzyp polny
Equisetum arvense L.

Inne nazwy: chwoszczka, jedlinka polna, jo-
dełka, kostka, koszczka, krzemionka

Rodzina: Skrzypowate – Equisetaceae

Pochodzenie: Europa, także inne rejony kli-
matu umiarkowanego.

Opis: Bylina wysokości 20-40 cm, o kłączu 
czarnym, rozczłonkowanym, z bulwkami na 
węzłach. Pędy zarodnikowe są żółtobrunat-
ne lub czerwonawe, nie rozgałęzione, 6 mm 
grube, walcowate. Pędy płonne są zielone, 
gęsto, okółkowo, pojedynczo rozgałęzione. 
Pochwy są zielone z 6-18 czarniawymi, bia-
ło obrzeżonymi ząbkami.

Surowiec leczniczy: Ziele skrzypu – Herba 
Equiseti. Zbiera się od końca maja do wrze-
śnia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma wła-
ściwości lekko moczopędne, odtruwające, 
ściągające, przeciwbakteryjne, przeciwdziała 
obrzękom i poprawia pracę serca, usprawnia 
pracę wątroby, zwiększa krzepliwość krwi, 
działa przeciwkrwotocznie, pobudza wzrost 
liczby czerwonych krwinek, podnosi po-
ziom hemoglobiny. Wyciągi wodne stoso-
wane są jako środek moczopędny w terapii 
przepłukującej w zapaleniu odprowadzają-
cych dróg moczowych i chorobach o podło-
żu bakteryjnym. Ponadto wyciągi zalecane 
są w sytuacji niedoboru krzemu. Zewnętrz-
nie stosowany w kąpielach przy odleżynach 
i dolegliwościach reumatycznych, do płuka-
nia jamy ustnej.
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Słonecznik zwyczajny
Helianthus annuus L.

Inne nazwy: słonecznik

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Meksyk.

Opis: Roślina jednoroczna o wzniesionych 
łodygach dorastająca do 2,5 m wysoko-
ści. Liście są duże, sercowate, piłkowane i 
szorstkie. Kwiaty są języczkowate, na brze-
gu koszyczka żółte, a wewnątrz rurkowate i 
brunatne. 

Surowiec leczniczy: Kwiat słonecznika – 
Flos Helianthi, olej słonecznikowy – Oleum 
Helianthi. Kwiaty zbiera się od lipca do paź-
dziernika.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Kwia-
ty mają właściwości przeciwgorączkowe, 
zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, 
poprawiają trawienie, ułatwiają wchłanianie 
wylewów i wybroczyn podskórnych, a także 
obrzęków. Olej słonecznikowy stosowany 
jest w dermatologii.
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Soja uprawna
Glycine max (L.) Merr.

Inne nazwy: soja, soja warzywna

Rodzina: Motylkowate – Fabaceae

Pochodzenie: Azja Południowo-Wschodnia.

Opis: Łodyga dorasta do 1 m wysokości. 
Liście złożone, trójlistkowe. Kwiaty mo-
tylkowate (grzbieciste) o barwie fioletowej. 
Owoce to strąki szorstko owłosione. Zawie-
rają 1-4 nasiona bogate w białko i tłuszcz. 
Są małe, owalne i mają różnorodne zabar-
wienie, od żółtego poprzez brunatne i zie-
lone do czarnego.

Surowiec leczniczy: Olej sojowy – Oleum 
Sojae. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Związki 
zawarte w soi obniżają poziom cholestero-
lu we krwi, działają przeciwmiażdżycowo, 
przeciwzakrzepowo, wpływają ochronnie 
na miąższ wątroby, niektóre hamują rozwój 
nowotworów. Olej stosowany jest do od-
żywiania pozajelitowego w balneoterapii. 
Lecytyna sojowa, uzyskiwana jako produkt 
uboczny rafinacji oleju, wykorzystywana jest 
w lekkiej hipercholesterolemii, uszkodze-
niach wątroby i przewlekłej żółtaczce.
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Starzec zwyczajny     
Senecio vulgaris L.

Inne nazwy: starzec pospolity

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego.

Opis: Roślina o wzniesionej lub podnoszą-
cej się łodydze. Dolne liście są pierzastowci-
nane, o odcinkach malejących ku nasadzie, 
nierówno ząbkowane. Wyższe liście usz-
kowatą nasadą obejmujące łodygę. Kwiaty 
zebrane są w walcowate koszyczki i tworzą 
rozgałęziony półbaldach. W nasadzie ko-
szyczków znajduj się 9-10 pokrywek. Kwia-
ty zazwyczaj rurkowate żółte, obupłciowe o 
pięciopłatkowej koronie, pięciu pręcikach i 
jednym, dolnym i jednokomorowym słupku. 
Owoce są szarobrunatne, wąskie.

Surowiec leczniczy: Ziele starca – Herba 
Senecionis. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Napar 
i świeży sok stosuje się jako środek prze-
ciwrobaczy, przeciw kolkom, zmniejszają-
cy nadmierne krwawienia miesiączkowe, 
znoszący przykre parcie na mocz, kołatanie 
serca i ułatwiający wydalanie złogów mo-
czowych oraz żółciowych. Macerat i papka 
ze świeżego ziela przyspieszają gojenie ran 
oraz wyprysków.
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Stokrotka pospolita
Bellis perennis L.

Inne nazwy: gęsie pępki, kokoszki, przypo-
łudnik czerwony, sierotki, stokroć, stokrotka 
polna

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Europa, Azja Mniejsza.

Opis: Bylina o krótkich kłączach, osiągają-
ca 20 cm wysokości. Wytwarza przyziemne 
różyczki liści zwykle ząbkowanych i ło-
patkowatych. Pędy zakończone są jednym 
koszyczkowatym kwiatostanem. Kwiaty 
języczkowe w koszyczku białe, często z ze-
wnątrz czerwono nabiegłe, a kwiaty w ko-
szyczku żółte i rurkowe.

Surowiec leczniczy: Kwiat stokrotki pospo-
litej – Flos Bellidis. Okres zbioru od wiosny 
do jesieni.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
ciągi wodne mają właściwości pobudzające 
wydzielanie śluzu oskrzelowego w stanach 
zapalnych górnych dróg oddechowych, wy-
krztuśne, moczopędne, tonizujące, popra-
wiają czynność wątroby, przyspieszają go-
jenie ran i uszczelniają ściany włosowatych 
naczyń krwionośnych. Wewnętrznie stosuje 
się je jako środek wykrztuśny, w trądziku 
krostkowym i łojotokowym, zapaleniu skó-
ry, egzemie, w schorzeniach wątroby. Ze-
wnętrznie stosuje się w formie okładów na 
stłuczenia, obrzęki, siniaki, otarcia, a także 
do irygacji jako środek higieny osobistej i w 
upławach.
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Szałwia lekarska
Salvia officinalis L.

Inne nazwy: szałwia

Rodzina: Wargowe – Lamiaceae

Pochodzenie: Rejon Morza Śródziemnego.

Opis: Półkrzew, wytwarzający liczne wznie-
sione łodygi do 75 cm wysokie, u dołu 
drewniejące. Liście lancetowate lub wąsko 
eliptyczne, często pojedynczo lub podwój-
nie uszate, na brzegu drobno karbowane, 
szaro-srebrzyście owłosione. Długość blasz-
ki do 8 cm. Kwiaty są grzbieciste, koloru 
fioletowo-niebieskiego lub białego. Cała ro-
ślina odznacza się intensywnym zapachem.

Surowiec leczniczy: Liść szałwii – Folim 
Salviae, ziele szałwii – Herba Salviae. Li-
ście zbiera się przed okresem kwitnienia, w 
maju. Ziele zbiera się w maju, a później w 
sierpniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Ma 
właściwości przeciwzapalne, dezynfekują-
ce, ściągające, wirusostatyczne, przeciwpot-
ne, pobudzające miesiączkowanie. Ponadto 
działa przeciw wzdęciom spowodowanym 
stanem skurczowym w jelitach i gromadze-
niem się gazów. Wewnętrznie stosowana 
jest jako środek przeciw niestrawności, lek 
przeciwpotny, przeciwkaszlowy i przeciwcu-
krzycowy. Zewnętrznie stosowana jest jako 
środek do płukania, pędzlowania i przemy-
wania w zapaleniu błony śluzowej jamy ust-
nej i gardła. Wyciągi alkoholowe stosuje się 
w gruźlicy, nadpobudliwości, nadczynności 
tarczycy, w niektórych zatruciach, skąpym 
miesiączkowaniu i nadmiernej laktacji u 
karmiących matek. Zewnętrznie wyciągi 
wodne stosuje się do przemywań, okładów, 
irygacji, płukanek, przymoczek, tamponów, 
kąpieli w stanach nieżytowych, świądzie 

sromu, upławach, wypryskach, stłuczeniach, 
oparzeniach, czyrakach, oraz żylakach nóg, 
podudzi i odbytu. 
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Szkarłatka
Phylolacca L.

Inne nazwy: alkiermes

Rodzina: Szkarłatkowate – Phytolaccaceae

Pochodzenie: Szeroko rozpowszechniona 
na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem 
Antarktydy), w strefie tropikalnej i subtro-
pikalnej, z największym zróżnicowaniem na 
półkuli północnej. 

Opis: Wysokie byliny wyrastające z grube-
go, drewniejącego korzenia, osiągające do 
2 m wysokości; rzadko drzewa (P. dioica) 
o wysokości do 25 m Liście skrętoległe, 
niepodzielone i zwykle ogonkowe. Kwiaty 
zebrane w liczbie od 5 do 100 w groniaste 
kwiatostany wyrastające z kątów liści, zwi-
sające lub wzniesione. Działki Kielicha w 
liczbie 5 do 8, białe, rzadziej zielonkawe 
lub czerwone, zaokrąglone, podczas owoco-
wania często mięśniejące. Płatków korony 
brak. Pręcików jest 5 do 30 w jednym lub 
dwóch okółkach. Zalążnia górna z 3-16 
szyjkami (odpowiednio do liczby owocolist-
ków. Owoce spłaszczone, ciemnoczerwone 
jagody i soczewkowate niełupki.
 
Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
korzystywana w homeopatii jako składnik 
leków spazmolitycznych i wykrztuśnych. 
Młode pędy niektórych gatunków są ja-
dalne po ugotowaniu. Sok z owoców wy-
korzystywany był do barwienia wina i jako 
atrament.
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Szczaw zwyczajny
Rumex acetosa L.

Inne nazwy: kwasek, kwaśne listki, ściow, 
zajęcze ziele

Rodzina: Rdestowate – Polygonaceae

Pochodzenie: Europa, Ameryka Północna.

Opis: Dwupienna bylina dorastająca do 1 m 
wysokości. Kwiaty są małe, czerwonawe,  
w luźnych, wąskich wiechach. Okwiat skła-
da się z sześciu działek w dwóch okółkach. 
Owocem jest trójgraniasty orzeszek z czar-
nym, błyszczącym nasieniem, otoczony 
trzema skrzydełkami, które pełnią funkcję 
aparatu lotnego.

Surowiec leczniczy: Ziele szczawiu zwy-
czajnego – Herba Rumicis, korzeń szczawiu 
– Radix Rumicis, owoc szczawiu – Fructus 
Rumicis. Ziele zbiera się w początkach 
kwitnienia. Owoc zbiera się w okresie doj-
rzewania. Korzeń wykopuje się jesienią lub 
wczesna wiosną.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
właściwości oczyszczające organizm, sekre-
to lityczne i wspomagające w profilaktyce 
infekcji.
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Szczawik zajęczy
Oxalis acetosella L.

Rodzina: Szczawikowate – Oxalidaceae

Pochodzenie: Europa, Kaukaz, Syberia, Ja-
ponia, Ameryka Północna, Ameryka Połu-
dniowa. Jest pospolity na terenie całej Polski 
i w niższych położeniach górskich.

Opis: Roślina pokrojem przypomina koni-
czynę. Liście odziomkowe trzylistkowe, od-
wrotnie sercowate. Kwiaty są drobne, białe 
lub różowe, fioletowo żyłkowane, u nasady 
płatków występuje żółta plamka. Owocem 
jest torebka pięciokanciasta, która z dużą 
siłą rozrzuca drobne nasionka.

Surowiec leczniczy: Ziele szczawika – Her-
ba Oxalidis. Ziele zbiera się od wiosny do 
jesieni, również z owocami. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
żółciopędnie, pobudza trawienie, oczyszcza 
krew, pobudza procesy krwiotwórcze. Sto-
sowany w chorobach gorączkowych, nie-
strawności, braku apetytu, zatruciach krwi, 
żółtaczce, zapaleniu nerek, zgadze, szkor-
bucie, zapaleniu dziąseł, pleśniawkach, ro-
baczycy przewodu pokarmowego, blednica 
niedokrwistości, kaszlu.
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Szczypior czosnkowy
Allium tuberosum

Inne nazwy: szczypiorek chiński, szczy-
piorek bulwiasty, czosnek chiński, czosnek 
orientalny

Rodzina: Czosnkowate – Alliaceae

Pochodzenie: Chiny.

Opis: Bylina. Warzywo to tworzy kępy, 
które rosną na jednym miejscu przez kilak 
lat. Na wiosnę z wrzecionowatych cebulek 
wyrastają trójkątne po przekrojeniu liście. 
Liście o intensywnie zielonej barwie osiąga-
ją do 30–40 cm wysokości. Latem powstają 
długie pędy kwiatostanowe zwieńczone luź-
nym baldachem kwiatów o średnicy 5 cm. 
Pięknie pachnące kwiaty o białej barwie 
sprawiają, że szczypiorek ten często stoso-
wany jest jako roślina ozdobna. Kwiaty na-
dają się na kwiat cięty i do suchych bukie-
tów. Wytwarza dużo nasion, które bardzo 
licznie kiełkują na wiosnę. 

Surowiec leczniczy: Świeże liście można 
zbierać przez cały sezon.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Łączy 
on w sobie walory smakowe szczypiorku 
 i czosnku, jak również ich właściwości 
lecznicze. Szczypiorek czosnkowy jest bar-
dzo cennym składnikiem diety, zarówno ze 
względu na wartości odżywcze, jak i walory 
smakowe. Jest wspaniałym źródłem ma-
kro- i mikroelementów, bogaty jest również 
 w witaminę C, której zawiera więcej niż 
zwykły szczypiorek. Wszystkie części rośli-
ny wykazują właściwości nasercowe, prze-
ciwbakteryjne, tonizujące i przeciwwymiot-
ne, poprawiają również trawienie. Zarówno 
liście, jak i pędy kwiatowe używane są jako 
warzywo lub przyprawa. Liście przypomi-
nające szczypiorek mają charakterystyczny  

dla czosnku aromat. Stosowane są jako 
świeży dodatek do sałatek, twarożku, a także 
do dań mięsnych i zup.
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Szczypiorek 
Allium schoenoprasum L.

Inne nazwy: szczypiorek, czosnek szczypio-
rek.

Rodzina: Czosnkowate – Alliaceae

Pochodzenie: Europa, Azja, Ameryka Pół-
nocna.

Opis: Bylina tworząca zwarte kępy o wyso-
kości do 25 cm. Składają się one z liści oraz 
pędów kwiatowych. Kłącze liczne, cienkie 
cebule skupione na podziemnym kłączu. 
Liście liczne odziomkowe, rurkowate, ciem-
nozielone. Kwiaty różowe lub fioletowe, 
zebrane w niewielkie baldachy. Kwitnie od 
maja do sierpnia.

Surowiec leczniczy: Liście.     
       
Działanie i zastosowanie lecznicze: Jest 
uprawiany jako warzywo. Liście zawierają 
dużo witaminy C, karoten, witaminę B2, 
sód, wapń, potas, fosfor i żelazo. Przyspiesza 
trawienie, obniża ciśnienie, wzmaga apetyt. 
Liście powszechnie używane są jako przy-
prawa. 
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Szparag lekarski
Asparagus officinalis L.

Inne nazwy: szparag

Rodzina: Szparagowate – Asparagaceae

Pochodzenie: Europa Południowa, Afryka 
Północna.

Opis: Bylina. Pęd nadziemny nagi, obły i 
prosty, osiąga do 1,5 m wysokości. Silnie, 
wiechowato rozgałęziony w górnej części. 
W dolnej części nierozgałęziony, okryty 
nielicznymi i rzednącymi ku górze, skrętole-
głymi, łuskowatymi liśćmi. Z jednego kłącza 
wyrasta zwykle kilka pędów nadziemnych 
oraz liczne, grube, szare korzenie. Korze-
nie mięsiste, pełniące funkcję spichrzową 
żyją wiele lat. System korzeniowy sięga na 
głębokość ok. 3 m i szerokość 2,5 m, głów-
na masa korzeni znajduje się na głębokości 
ok. 1 m. Kwiaty zwisające, drobne (do 4-6 
mm długości), dzwonkowate, żółtawe lub 
jasnozielone. Wyrastają pojedynczo lub po 
2–3 z rozgałęzień w górnej części pędu. 
Osadzone są na cienkich szypułkach, dłu-
gich zwykle na 10– 20 mm, z kolankiem 
w połowie długości. Kwiaty męskie i żeń-
skie zwykle tworzą się na różnych roślinach 
(gatunek dwupienny), choć zdarzają się i 
kwiaty obupłciowe. Sześć listków okwiatu 
zrośniętych jest u nasady, końce mają lek-
ko zaokrąglone. Do okwiatu od wewnątrz 
przyrośnięte są w dolnej części listków nitki 
sześciu pręcików. Nitki te osiągają podobną 
długość jak podługowate, pomarańczowe 
pylniki. W kwiatach męskich słupek jest 
zmarniały, w kwiatach żeńskich – pręciki, 
a poza tym okwiat jest krótszy. Słupek jest 
3-komorowy, z 3-dzielnym znamieniem. 
Owoc to kulista jagoda o średnicy 6-10 mm, 
po dojrzeniu czerwona. W trzech komorach 
nasiennych zawiera zwykle sześć nasion. U 
nasady jagody utrzymują się listki okwiatu. 

Nasiono niemal kuliste, czarne, o matowej, 
pomarszczonej powierzchni. 

Surowiec leczniczy: Kłącze z korzeniami – 
Radix Asparagi. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Posiada 
nieznaczne działanie moczopędne. Stoso-
wany w dolegliwościach pęcherza i nerek, w 
stanach zapalnych dróg moczowych i pro-
filaktycznie przeciw tworzeniu się piasku 
nerkowego. W medycynie ludowej uważany 
za afrodyzjak . 
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Szpinak warzywny
Spinacia oleracea L.

Rodzina: Komosowate – Chenopodiaceae 

Pochodzenie: Pochodzi najprawdopodob-
niej z Azji Południowo-Zachodniej. 

Opis: Roślina zazwyczaj dwupienna, ro-
snąca do wysokości 30-50 o liściach strzał-
kowatych lub jajowatych. Korzeń palowy 
sięgający nawet do 180 cm w głąb gleby. 
Łodyga w początkowym okresie rozwoju 
rośliny silnie skrócona, osiąga nie więcej 
jak 7 mm długości. Pęd ma barwę zieloną, 
czasem u odmian jest purpurowo nabiegły. 
Kształt blaszki liściowej jest zmienny – od 
owalnego po trójkątnie strzałkowaty. Wiel-
kość liści zmniejsza się od dołu ku górze ło-
dygi, bliżej wierzchołka liście są owalne do 
lancetowatych. Pędy kwiatostanowe roślin 
męskich są słabiej ulistnione niż żeńskich, 
w górnej części ich liście są drobne lub brak 
ich zupełnie. Kwiaty zazwyczaj jednopłcio-
we, skupione po 6-12 w kwiatostanach wy-
rastających w kątach liści w górnej części 
pędu. Kwiaty są drobne, niezróżnicowane 
na kielich i koronę. Kwiaty męskie skupio-
ne są w kłosach i składają się z 4-5 drob-
nych listków okwiatu i takiej samej liczby 
pręcików. Kwiaty żeńskie wyrastają ciasno 
skupione po kilka w kątach liści. Ich okwiat 
składa się z 2 lub 4 listków. Zawierają za-
lążnię jednokomorową i słupek zakończony 
4-6 znamionami. Spotykane czasem kwiaty 
obupłciowe podobne są do żeńskich, z tym, 
że w miejscu 1, 2 lub 3 znamion wykształ-
cają się osadzone na zalążni pylniki. Owoce 
to jednonasienne orzeszki barwy szaro-brą-
zowo-żółte j. Okwiat w trakcie owocowania 
zmienia się w twardą okrywę.

Surowiec leczniczy: Liście szpinaku –  
Folium Spinaciae. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Szpinak 
jest ceniony jako bogate źródło witamin, 
białka, błonnika, karotenoidów i soli mine-
ralnych. Zawarte w szpinaku liczne witami-
ny, mikroelementy i niektóre inne składniki 
oddziałują korzystnie na organizm człowie-
ka. Jako warzywo bogate w luteinę ogra-
nicza wpływ procesów starzenia wzroku. 
Zabezpieczając organizm przed działaniem 
rodników działa korzystnie w profilaktyce 
przeciwnowotworowej. 
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Ślaz dziki
Malva sylvestris L.

Inne nazwy: guziczkowe ziele, kędzierza-
wiec, malwa dzika, ślaz dziki, ślaz gęsi, ślaz 
zajęczy, ślazik, ślazówka

Rodzina: Ślazowate – Malvaceae

Pochodzenie: Europa.

Opis: Roślina dwuletnia lub bylina o cien-
kiej, gałęzistej łodydze długości około 1 m. 
Liście są dłoniaste, trzy-, pięcio- lub sied-
mioklapowe, na brzegu piłkowano karbo-
wane. Kwiaty są duże, promieniste i pur-
purowo różowe z ciemniejszymi żyłkami, 
osadzone po kilka w kątach liści.

Surowiec leczniczy: Liście ślazu – Folium 
Malvae silvestris, kwiat ślazu – Flos Malvae 
silvestris. Świeżo rozwinięte kwiaty zrywa 
się bez szypułek w czasie kwitnienia. Liście 
zbiera się w okresie kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wycią-
gi wodne zawierają śluz powlekający błony 
śluzowe jamy ustnej, gardła i krtani, chro-
niąc je przed podrażnieniem, łagodząc ka-
szel, ułatwiając wykrztuszanie. Ponadto ślaz 
ma właściwości ściągające i przeciwzapalne. 
Stosowany jest w schorzeniach górnych 
dróg oddechowych, nieżycie gardła, krta-
ni, w suchym kaszlu, chrypce, zaparciach u 
osób otyłych, a także do płukania jamy ust-
nej w stanach zapalnych błony śluzowej.
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Ślaz zaniedbany
Malva neglecta Wallr.

Inne nazwy: ślaz drobny, babi serek, babski 
chleb, guziczkowe ziele

Rodzina: Ślazowate – Malvaceae

Pochodzenie: Iran, Turcja.

Opis: Roślina jednoroczna, dwuletnia lub 
bylina o wysokości do 50 cm, naga, pokła-
dająca się lub wzniesiona, czasami czerwo-
nawo nabiegła. Liście o długości i szerokość 
do 9 cm. Zarys okrągły lub nerkowaty, ząb-
kowany. Powierzchnia dolna blaszki jest 
silniej owłosiona i wyraźniej unerwiona niż 
powierzchnia górna. Nerwy główne na po-
wierzchni górnej i nerwy ogonka mogą być 
fioletowe. Ogonki są tak długie jak blaszki 
liści, do 2 mm szerokie, okrągławe i nieco 
spłaszczone, podłużnie lekko bruzdowane, 
zielone, brunatnawozielone lub fioletowe. 
Kwiaty drobne, kieliszkowate kwiaty wyra-
stają po kilka w kątach liści na szypułkach o 
różnej długości. 2-3 wolne działki kielicha 
o długości 5-7 mm są równowąskolanceto-
wate, zaostrzone, z płaskim brzegiem i zro-
śnięte z kieliszkiem składającym się z 3 rów-
nowąskolancetowatych działek. Korona z 5 
bladoróżowymi płatkami, 2-3 razy dłuższa 
od kielicha. Pręciki jednopylnikowe, liczne i 
zrośnięte u nasady w długo owłosioną rurkę, 
słupek z wielokomorową zalążnią. Owoc to 
rozłupnia zawierająca kilkanaście gładkich 
rozłupek o zaokrąglonych brzegach, uło-
żonych w krążek. Są gęsto owłosione, na 
grzbiecie z słabo widocznym siateczkowa-
tym urzeźbieniem. Nasiona ciemnobrunat-
ne, nerkowate z białym rąbkiem.

Surowiec leczniczy: Liść ślazu zaniedbane-
go – Malvae folium. Liście zbiera się przy 
bezdeszczowej pogodzie i suszy w cieniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Osła-
niające, zmiękczające, przeciwbiegunkowe, 
przeciwzapalne, żółciopędne. W medycy-
nie ludowej stosowany był wewnętrznie lub 
zewnętrznie w postaci maceratów, naparów, 
odwarów, przy zaparciach, biegunkach, 
chorobie wrzodowej żołądka i dwunastni-
cy, zaburzeniach trawienia, przeziębieniach 
stanach zapalnych układu rozrodczego, oczu 
i gardła. Ma jadalne liście i kwiaty. Można z 
niego sporządzać zupy, sosy, kwiaty można 
dodawać do surówek.
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Śliwa tarnina
Prunus spinosa L.

Inne nazwy: ciarki, cierniak, ciernie, ciernie 
czarne, korcipka, tarka, tarnina, tarń, turcy-
na, wilżyna, żarnośliwa

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Mniejsza.

Opis: Ciernisty krzew, gęsto rozgałęziony, 
dorastający 3 m wysokości lub małe drzew-
ko wysokie do 6 m. Liście są eliptyczne lub 
podłużnie eliptyczne, brzegiem ostro pił-
kowane. Kwiaty są białe lub zielonkawe i 
promieniste, wyrastają po jednym z pączka. 
Owoce są drobne, kuliste i mają sinawy na-
lot, miąższ zielony przyrośnięty do grubej, 
jajowatej pestki.

Surowiec leczniczy: Kwiaty śliwy tarniny 
– Flos Pruni spinosae; owoc śliwy tarniny – 
Fructus Pruni spinosae. Kwiaty zbiera się 
natychmiast po zakwitnięciu, suszy w temp. 
35°C. Owoce zbiera się jesienią gdy dojrzeją 
i są jędrne, suszy w suszarni.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Kwiat 
wykazuje działanie lekko moczopędne, 
przeczyszczające, łagodzące stany zapalne 
dróg moczowych. Owoce mają działanie 
lekko ściągające, przeciwzapalne i przeciw-
bakteryjne. Zewnętrznie wyciągi z owoców 
stosowane są do pędzlowania lub płukania 
w lekkich zapaleniach błon śluzowych jamy 
ustnej i gardła.
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Tatarak pospolity
Acorus calamus L.

Inne nazwy: ajer, kalmus, lepich, łącz, łobu-
zie, szuwar, szczwar, tatar czuch, tatarskie 
ziele

Rodzina: Obrazkowate – Araceae

Pochodzenie: Azja Północna.

Opis: Bylina wytwarzająca szablaste liście 
dorastające do 1 m wysokości. Łodyga trój-
boczna u nasady jest zabarwiona czerwona-
wo. Kwiaty zebrane są w kolby na szczycie 
pędu. Roślina ma intensywny zapach.

Surowiec leczniczy: Korzeń – Rhizoma Ca-
lami, kłącze – Radix Calami. Okres zbioru 
od wiosny do jesieni.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Pobu-
dza wydzielanie soku żołądkowego i żółci, 
usprawnia trawienie, przywraca naturalne 
ruchy perystaltyczne jelit, przeciwdziała 
wzdęciom. Przetwory stosowane są w do-
legliwościach dyspeptycznych, anoreksji, 
niedokwaśności, braku łaknienia, kolce je-
litowej. Odwary z tataraku służą do płuka-
nia jamy ustnej i gardła, a także obmywania 
głowy w przypadku łupieżu, łojotokowego 
zapalenia skóry i wypadaniu włosów. Olejek 
tatarakowy stosowany jest w chorobie reu-
matycznej i skazie moczanowej, do wcierań 
w rwie kulszowej i bólach gośćcowych, do 
kąpieli uspokajających i wzmacniających.
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Tojad mocny
Aconitum napellus L.

Inne nazwy: mordownik, pantofelki Matki 
Boskiej, tojad mordownik, trzewiczki Matki 
Boskiej

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Występuje w strefie klimatu 
umiarkowanego Europy i Azji. W Polsce 
występuje w Sudetach i Karpatach. 

Opis: Bylina, łodyga wzniesiona i zwykle 
nierozgałęziająca się. Jest gruba, sztywna, 
naga i pusta w środku. Osiąga wysokość 
do 150 cm. Ulistnienie skrętoległe. Li-
ście duże, dłoniaste, głęboko podzielone 
na kilka odcinków, 5-7 sieczne, głęboko 
ząbkowane. Kwiatostan znajdujący się na 
górnej części łodygi składa się z grona lub 
kilku gron o fioletowo-granatowej barwie. 
Kwiaty grzbieciste o opadającym okwie-
cie, do 5 cm długości i do 2 cm szerokości. 
Górna część okwiatu hełmowata, zawiera 
wewnątrz dwa miodniki na długich trzon-
kach. Miodniki pochodzą z przekształco-
nych płatków korony, mieszczą się w nieco 
zgiętej ostrodze. Natomiast cały barwny 
kwiat, na który składają się 4 płatki i hełm, 
pochodzi z przekształconego kielicha. Cha-
rakterystyczną cechą gatunkową, po której 
najłatwiej rozróżnić go od innych bardzo 
podobnych gatunków tojadu jest jego hełm. 
U tojadu mocnego ma on taką samą wyso-
kość, jak szerokość. W środku kwiatu od 3 
do 5 słupków otoczonych licznymi pręci-
kami z ciemnymi pylnikami, na szerokich, 
czarno-białych nitkach. Owoc to mieszek 
zawierający liczne drobne nasiona. Mają 
one gładkie ściany i oskrzydlone krawędzie. 
Korzeń bulwiasty o barwie czarnobrunatnej. 

Surowiec leczniczy: Bulwy tojadu – Tuber 
Aconiti, ziele tojadu – Herba Aconiti. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje działanie przeciwbólowe, zwłaszcza w 
nerwobólach mięśnia trójdzielnego. Sto-
sowany jako środek homeopatyczny. Roz-
piętość między dawką leczniczą a dawką 
trującą jest niewielka. Dawka 0,004 g ako-
nityny zawartej w roślinie jest zabójcza dla 
człowieka.
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Tojeść punctata
Lysimachia punctata L.

Inne nazwy: tojeść kropkowana

Rodzina: Pierwiosnkowate – Primulaceae

Pochodzenie: Europa, Azja Mniejsza.

Opis: Bylina o łodydze owłosionej w cało-
ści, dorastającej do 120 cm wysokości. Li-
ście przy brzegu są kropkowane. Pokrojem 
przypomina tojeść pospolitą, lecz ma kwiaty 
większe i łodygę owłosioną. 

Surowiec leczniczy: Ziele tojeści – Herba 
Lysimachiae. Zbiór w okresie kwitnienia od 
lipca do sierpnia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Napar 
lub proszek ma działanie ściągające, odka-
żające, przeciwbiegunkowe i przeciwreu-
matyczne. Preparaty z tojeści stosowane są 
w leczeniu szkorbutu krwawieniach we-
wnętrznych, biegunkach, reumatyzmie i 
gruźlicy. Napar z tojeści rozesłanej zmiesza-
ny z naparem z rumianku stosowany jest do 
leczenia trudno gojących się ran.
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Tojeść rozesłana
Lysimachia nummularia L.

Inne nazwy: adamowe żebro, pieniążek, pie-
niężnik, przerwa

Rodzina: Pierwiosnkowate – Primulaceae

Pochodzenie: Europa, Kaukaz.

Opis: Bylina płożąca się, pokrojem przypo-
minająca kurzyślad. Ulistnienie naprzeciw-
ległe. Liście są krótkoogonkowe, okrągławe, 
czerwono kropkowane, w nasadzie sercowa-
te, na szczycie zaokrąglone. Kwiaty barwy 
żółtej wyrastają z liści, na długich szypuł-
kach. Ząbki kielicha są sercowatojajowate i 
zaostrzone. Owocem jest torebka pękająca 
klapami.

Surowiec leczniczy: Ziele tojeści – Herba 
Lysimachiae. Okres zbioru; w okresie kwit-
nienia od maja do lipca, suszy się w prze-
wiewie i zacienieniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje działanie lekko ściągające i słabo wy-
krztuśne. Przetwory z tojeści stosowane są 
w ostrych i przewlekłych egzemach, zwłasz-
cza wieku dziecięcego. Napar stosuje się w 
leczeniu zapalenia oskrzeli, krtani i gardła, 
kaszlu, przeziębienia, kataru. Ponadto ko-
rzystnie wpływa na skórę z wypryskami, 
trądzikiem, łuszczycą, atopowym zapa-
leniem; dobrze oczyszcza i odkaża skórę, 
przyśpiesza gojenie ran, a przy tym usu-
wa stan zapalny. Hamuje rozwój bakterii i 
drożdżaków.
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Topinambur
Helianthus tuberosus L. 

Inne nazwy: słonecznik bulwiasty, bulwa, 
bulwy

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Pochodzi z Ameryki Północ-
nej; rozpowszechniony obecnie na różnych 
kontynentach jako roślina jadalna, pastewna 
i ozdobna.

Opis: Roślina poza cienkimi, włóknistymi 
korzeniami wytwarza sznurkowate, biała-
we rozłogi i podziemne osiągające maksy-
malnie do nieco ponad 1,2 m długości. Na 
ich końcach powstają podziemne bulwy 
pędowe. Mają one kształt elipsoidalny lub 
gruszkowaty Jedna roślina wytwarza do 
kilkudziesięciu bulw o różnej wielkości; ich 
grubość wynosi od 3 do 6 cm a długość do 
ok. 7–10 cm. Łodyga  wzniesiona, prosta, 
osiąga wysokość od 1 m do 2 m (rzadko 
do 3 m). Przekrój ma prawie okrągły, jest 
podłużnie bruzdowana, często czerwono 
nabiegła, a poza tym cała szorstko, biała-
wo owłosiona. Sztywne, zagięte i nierównej 
długości włoski są gęste, zwłaszcza w górnej 
części pędu. Ulistnienie jest naprzeciwległe 
z wyjątkiem najwyższej części pędu, gdzie 
liście wyrastają skrętolegle. Blaszka liścio-
wa ma kształt jajowaty lub lancetowaty, na 
szczycie jest zaostrzona. Szorstko owłosione 
z obu stron liście są od spodu jaśniejsze i tu 
też znajdują się siedzące, połyskujące gru-
czołki. Kwiaty zebrane są w koszyczki po-
wstające w liczbie od 3 do 15 na roślinie, na 
szypułach o długości 1–15 cm. Zewnętrzne 
kwiaty w koszyczku, to płonne, żółte kwiaty 
języczkowe o długości 2,5–4,5 cm. Jest ich 
zwykle niewiele ponad 10. Wewnątrz ko-
szyczka znajdują się drobne, płodne kwiaty 
rurkowe z ciemnożółtymi łatkami.

Surowiec leczniczy: bulwa.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Bulwy 
topinamburu są wartościowym składnikiem 
diety diabetyków i osób po chemioterapii . 
Inulina pomaga w oczyszczaniu organizmu, 
wiążąc szkodliwe związki i przyśpieszając 
ich wydalanie poprzez pobudzanie ruchów 
jelit. Dzięki temu też bulwy mogą pomagać 
przy zaparciach. Mają poza tym działać jako 
immunostymulator osłonowo na wątrobę i 
zapobiegać zakażeniom dróg moczowych. 
W lecznictwie ludowym topinambur wyko-
rzystywany był także w leczeniu cukrzycy, 
otyłości, chorobach układu krążenia oraz 
reumatyzmie. Sproszkowane bulwy topi-
namburu wchodzą w skład preparatu „Topi-
nulin” stosowanego jako środek dietetyczny, 
dający uczucie sytości, kierowany głównie 
do diabetyków. 
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Wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum L.

Inne nazwy: wilczełyko wawrzynkowate

Rodzina: Wawrzynkowate – Thymelaeceae

Pochodzenie: Europa, Azja.

Opis: Krzew dorastający do 1 m wysokości. 
Gałązki są ulistnione tylko na szczytach.  
Liście mają kształt klinowo lancetowaty, 
całobrzegie i zwężone w krótki ogonek.  
Kwiaty mają kolor różowy.

Surowiec leczniczy: Kora wawrzynka – 
Cartex Mezerei, owoc wawrzynka – Fructus 
Mezerie. Korę zbiera się wczesną wiosną, 
owoc latem.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Okłady 
ze świeżej kory stosowane były dawniej po 
ukąszeniu żmii. Maść z nalewki z tłuszczem 
używana jest w chorobie reumatycznej. Jed-
nak surowiec przedawkowany wywołuje za-
trucie; podrażnienie przewodu pokarmowe-
go i układu moczowo-płciowego, wysypkę 
na skórze, rumień na twarzy, wymioty, bie-
gunkę, objawy neurologiczne i psychiczne, 
drgawki.
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Werbena cytrynowa            
Aloysia triphylla Britt. 

Inne nazwy: lippia trójlistna, miłowonka 
trójlistna, cukrownica trójlistna

Rodzina: Werbenowate – Verbenaceae

Pochodzenie: Ameryka Południowa

Opis: Liściasty wieloletni krzew, dorastający 
do wysokości od 3 do 7 metrów. Liście wą-
skie, jasnozielone, ogruczolone, wydzielające 
silny zapach. Kwiaty drobne, bladofioletowe 
lub białe, w gęstych, szczytowych kwiatosta-
nach.

Surowiec leczniczy: Ziele – Herba Verbenae 
odoratae. Zbiór latem w okresie kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Pomaga 
w stanach wyczerpania organizmu, dodat-
kowo działa rozkurczowo i przeciwzapalnie. 
Ma też działanie ściągające, tonizujące, wia-
tropędne, wspomagające trawienie, przeci-
wutleniające, przeciwzapalne. Ma działanie 
relaksujące, uspokajające, antydepresyjne, 
wzmacnia układ nerwowy i uspokaja dając 
poczucie odprężenia. Harmonizuje funkcje 
serca, stymuluje aktywność macicy, wzmac-
nia laktację, wspomaga funkcje płuc, żołąd-
ka, trawienie oraz przyjemnie odświeża od-
dech. Znakomita przy wzdęciach, skurczach 
żołądkowych i jelitowych. Ma uspakajający 
wpływ na centralny system nerwowy, ła-
godzi migreny, nerwobóle, mdłości, czę-
stoskurcz, pomaga regenerować i osłaniać 
komórki. Ma działanie przeciwgrzybicze, 
antywirusowe, antybakteryjne. Pomaga  
w walce z pasożytami.
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Wiązówka błotna
Filipendula ulmaria L.

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: Europa, Azja.

Opis: Bylina o grubym i zdrewniałym kłą-
czu, prosto wzniesionej łodydze, w górze 
rozgałęzionej, dorastającej do 2 m wyso-
kości. Liście są przerywano nieparzysto 
pierzasto złożone. Listki boczne są duże, 
siedzące, jajowate lub jajowatolancetowa-
te, zaostrzone, ostro podwójnie piłkowane. 
Kwiaty liczne, zebrane w szczytowe wielo-
kwiatowe podbaldachy. Płatki są żółto bia-
ławe, zwężone w mały paznokieć, pręciki 
liczne. Owoc przypomina torebkę i zawiera 
jedno nasienie.

Surowiec leczniczy: Kwiat wiązówki – Flos 
Ulmariae, ziele wiązówki – Herba Filipendu-
lae ulmariae. Kwiaty zbiera się w początkach 
kwitnienia rośliny w czerwcu i lipcu – ob-
cina się całe baldachy i suszy w zacienieniu  
i przewiewie.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
ciągi wodne mają właściwości ściągające, 
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, prze-
ciwbólowe, żółciopędne, moczopędne, po-
budzające czynność gruczołów potowych, 
słabo przeciwbiegunkowe. Stosowana  
w kąpielach leczniczych, w leczeniu gośćca 
stawowego, chorobie reumatycznej i skazie 
moczanowej.
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Wiciokrzew pomorski
Lonicera periclymenum L.

Inne nazwy: gdula mniejsza, kozieniec, ko-
zipowój, róża jerychońska, wiciokrzew po-
wojowy, wonny powój

Rodzina: Przewiertniowate – Caprifoliaceae

Pochodzenie: Występuje w Europie Za-
chodniej i Południowej.

Opis: Wieloletnie pnącze prawoskrętne, 
osiągające wysokość do 5 m, rzadko wyż-
sze. Owija się wokół np. pni drzew. Pędy 
gładkie, okrągłe, o długich międzywęźlach 
i niezgrubiałe w węzłach. Pąki są wąsko-
stożkowate, ułożone nakrzyżlegle, silnie 
odstają od pędu. Ulistnienie naprzeciwległe. 
Liście krótkoogonkowe (ogonek do 7 mm 
długości), górne siedzące, ale nie zrośnięte u 
nasady. Blaszka o długości 4–6 cm (rzadko 
do 9 cm), eliptyczna lub odwrotnie jajowa-
ta, na szczycie zaostrzona lub tępa. Brzegi 
są zwykle całe, choć zdarzają się liście za-
tokowato wcinane. Kwiaty skupione po 3 w 
wierzchotkach, które z kolei zebrane są w 
3–5 okółków tworzących zbity kwiatostan 
w formie nibygłówki, wyrastający na ogru-
czolonej szypułce długości 4-9 cm na koń-
cach pędów Poszczególne kwiaty wsparte 
są drobnymi podkwiatkami o długości 
1–2 mm, częściowo osłaniających zalążnię. 
Okwiat, jak i cały kwiat pięciokrotny, składa 
się z krótkiego, ogruczolonego kielicha oraz 
grzbiecistej korony (do 4-5 cm długości) o 
wyciągniętej rurce (do 2,5 cm długości). Ko-
rona jest w pąku i za młodu często purpuro-
wo nabiegła, w czasie kwitnienia kremowo-
biała, po czym w miarę przekwitania coraz 
bardziej żółknie. Owoce ciemnoczerwone, 
kuliste i soczyste nibyjagody z trwałymi 
ząbkami kielicha na szczycie, okryte lepkimi 
gruczołkami. Zawierają nieliczne nasiona.

Surowiec leczniczy: Liście, kwiaty.
      
Działanie i zastosowanie lecznicze: Ziele 
ma właściwości wykrztuśne i przeczysz-
czające. Kwiaty działają przeciwskurczowo, 
ściągająco, moczopędne, wykrztuśne. Owo-
ce mają właściwości wymiotnie i przeczysz-
czające. Roślina wykorzystywana w leczeniu 
chorób skóry, w leczeniu chorób układu 
oddechowego, chorób wątroby i śledziony. 
Ziele stosowane jako środek wzmacniający 
skórę i błony śluzowe. Gatunek stosowany 
był także w kuracjach przeciwrakowych. 
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Wielosił błękitny
Polemonium coeruleum L.

Inne nazwy: koziełek

Rodzina: Wielosiłowate – Polemoniaceae

Pochodzenie: Występuje w trefie klimatu 
umiarkowanego półkuli północnej (zwarty 
zasięg występowania ciągnie się od Euro-
py Środkowej przez Europę Wschodnią po 
Syberię). Występuje także w Skandynawii, 
w Alpach, Pirenejach, Wielkiej Brytanii i 
Ameryce Północnej .

Opis: Bylina. Łodyga wzniesiona, słabo roz-
gałęziająca się, dosyć gruba, dołem naga, w 
górnej części gruczołowata. Osiąga wyso-
kość do 100 cm. Jest obła, ulistniona i pu-
sta w środku. Ulistnienie skrętoległe, liście 
odziomkowe ogonkowe, środkowe liście 
łodygowe na krótkich ogonkach, wyższe 
bezogonkowe, wszystkie zaś złożone z licz-
nych (do 27), nieparzysto-pierzasto ułożo-
nych listków. Listki mają eliptycznojajowaty 
kształt i zaostrzone końce. Kwiaty zebrane 
w wiechy na szczycie łodyg. Kielich zrosły 
o jajowatych, tępo zakończonych ząbkach. 
5 płatków korony o barwie fioletowe lub 
niebieskiej, spotyka się jednak formy białe. 
Korona ma długość 15-20 mm, wolne czę-
ści jej płatków są dwukrotnie dłuższe od 
części zrośniętej w rurkę. Słupek pojedyn-
czy z trójdzielnym znamieniem. 5 pręcików 
z dużymi, pomarańczowymi pylnikami, o 
nitkach dołem owłosionych. Kwiaty wyra-
stają na pokrytych gruczołami szypułkach, 
pachną miodem. Owoc, trójdzielna torebka 
z licznymi trójgraniastymi nasionami o dłu-
gości ok. 2,5 mm i ostrych kantach..

Surowiec leczniczy: Korzeń – Radix Pole-
monii, ziele – Herba Polemonii. Kłącze wraz 
z korzeniami wykopuje się w drugim roku 
uprawy, jesienią. Czyści się je z ziemi, płu-

cze, kroi na drobniejsze kawałki i suszy na 
słońcu, lub w suszarni w temperaturze 50-
60°C.

Działanie i zastosowanie lecznice: Wyka-
zuje działanie napotne, fungistatyczne, mo-
czopędne, “czyszczące krew”, uspokajające, 
wykrztuśne, a zarazem hamujące kaszel i 
ułatwiające oddychanie, bakteriostatyczne, 
pierwotniakobójcze, przeciwwzdęciowe i 
uspokajające. Zalecany w leczeniu infekcji 
bakteryjnych i grzybicznych przewodu po-
karmowego, układu oddechowego i oczu, 
zapaleniu oskrzeli, gardła, krtani, jamy no-
sowo-gardłowej i uszu gruźlicy, kokluszu, 
padaczki, podniecenia nerwowego, bezsen-
ności, wzdęć i choroby wrzodowej. 
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Wierzbownica drobnokwiatowa
Epilobium parviflorum Schreber

Rodzina: Wiesiołkowate – Onagraceae

Pochodzenie: Afryka Północno-Zachodnia, 
Europa, Bliski Wschód, Irak, Iran, Afgani-
stan, Pakistan, Indie i Chiny.

Opis: Łodyga o wysokości 20-80 cm, 
wzniesiona, zwykle rozgałęziona na górze. 
Okrągła, w górnej części owłosiona. Liście 
wąskie, lancetowate, długości do 7 cm, sła-
bo ząbkowane, osadzone bezpośrednio na 
łodydze, niekiedy po trzy w okółku lub na 
bardzo krótkich ogonkach; w dolnej części 
łodygi naprzeciwległe, w górnej skrętoległe. 
Liście odziomkowe na wyraźnych ogon-
kach, łopatkowate, tępe. Zwykle słabo om-
szone. Kwiaty pojawiają się od czerwca do 
września. Wyrastają pojedynczo w kątach 
górnych liści. Pod czteropłatkową koroną  
i działkami kielicha widoczna jest dłu-
ga czterokanciasta nibyzalążnia, powstała  
z wydłużonego dna kwiatowego i zalążni; 
znamię słupka czterodzielne. Płatki korony 
jasnopurpurowe lub liliowe, na końcu ser-
cowato wcięte, długości 6-10 mm. Działki 
kielicha jajowato-lancetowate, tępe. Długa 
nibyzalążnia rozwija się w czterokanciastą 
torebkę, która po dojrzeniu pęka, rozchyla-
jąc końce na boki i uwalniając nasiona opa-
trzone puchem.

Surowiec leczniczy: Ziele wierzbownicy – 
Herba Epilobii.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Przy-
pisuje się jej działanie ochronne i lecznicze 
w łagodnym przeroście prostaty i wywoła-
nych przez nią zaburzeniach w oddawaniu  
moczu.
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Wiesiołek dwuletni
Oenothera biennis L.

Inne nazwy: nocna świeca 

Rodzina: Wiesiołkowate – Onagraceae

Pochodzenie: Występuje w całej Europie  
i na innych kontynentach (poza Antarkty-
dą).

Opis: Łodyga pojedyncza, wzniesiona,  
o wysokości 50-100 cm, owłosiona. Przed 
kwitnieniem nie zgina się. Rodzaj jej owło-
sienia jest ważną cechą przy rozróżnianiu 
gatunków. Włoski są łukowate i spiczaste  
z wałeczkowatymi lub stożkowymi, wielo-
komórkowymi brodawkami w nasadzie. Li-
ście odziomkowe krótkoogonkowe, odwrot-
nie jajowate, tępo zakończone, przylegające 
do ziemi. Liście łodygowe krótkoogonkowe, 
podługowatolancetowate. Mają czerwone 
Żyłki (nie dotyczy to okazów rosnących  
w miejscach zacienionych, oraz jesiennych). 
Kwiaty żółte, zebrane w silnie ogruczolony 
kwiatostan. Kielich 4-krotny o działkach 
dłuższych od płatków korony, 4 duże płat-
ki korony o długości 20-30 mm i wyraźnie 
szersze, niż dłuższe. Pączki kwiatowe zielo-
ne, o działkach dołem stykających się. Owoc 
wiesiołka to wąska, podłużnie jajowata to-
rebka otwierająca się 4 klapami.

Surowiec leczniczy: Olej z wiesiołka – 
Oleum Oenotherae, rafinowany olej z wiesioł-
ka – Oleum Oenotherae raffinatum. Kwitnie 
od czerwca do sierpnia. 

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości przeciwmiażdżycowe (olej 
z nasion wiesiołka stosuje się wewnętrznie 
przy nadciśnieniu do obniżania poziomu 
cholesterolu), obniża ciśnienie krwi, działa 
wzmacniająco, odtruwająco, reguluje prze-
mianę materii, zmniejsza ryzyko zakrze-

pów naczyniowych, działa pomocniczo  
w początkowych etapach stwardnienia roz-
sianego Stosowany w chorobach układu 
sercowo-naczyniowego, przy odtruwaniu, 
w zespole napięcia przedmiesiączkowego  
i różnych schorzeniach alergicznych 
(astma), zaburzenia przemiany materii,  
w przeroście prostaty, przy ogólnym osła-
bieniu, chorobach reumatycznych i choro-
bach układu nerwowego.
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Winorośl właściwa
Vitis vinifera L.

Inne nazwy: winorośl winna, latorośl winna, 
winogrono

Rodzina: Winoroślowate – Vitaceae

Pochodzenie: Basen Morza Śródziemnego, 
Kaukaz. 

Opis: Roślina pnąca, osiągająca do 30 m 
długości. Liście są pojedyncze trzy- lub 
pięcioklapowe, okrągło sercowate. Klapy są 
ząbkowane. Kwiaty są żółtawozielone i ze-
brane w kwiatostany. Płatki zrosłe na szczy-
cie. Owocem jest jagoda barwy zielonej lub 
fioletowej z woskowym nalotem.

Surowiec leczniczy: Liście winorośli – Fo-
lium Vitis viniferae, wino – Vinum. Okres 
zbioru w czasie kwitnienia lub owocowania 
(nie jesienią).

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyka-
zuje właściwości antybakteryjne; antyok-
sydacyjne, przeciwrodnikowe, przeciwza-
palne, ściągające, pobudzające gojenie ran, 
przyspieszające regenerację tkanki nabłon-
kowej, moczopędne, przeciwwysiękowe, 
hamujące uwalnianie substancji endogen-
nych prozapalnych, przeciwzakrzepowe, 
zapobiega zatorom, zakrzepom i miażdżycy, 
działa ochronnie na miąższ wątroby, ser-
ce i nerki. Zalecana w leczeniu zaburzenia 
krążenia ocznego, mózgowego i obwodo-
wego, choroby wieńcowej, nadciśnienia, w 
stanach zapalnych żył, zapaleniu siatkówki 
i naczyniówki, cukrzycy, chorób zwyrodnie-
niowych naczyń krwionośnych, miażdży-
cy, owrzodzeniu jelit, zapaleniu uchyłków 
jelita grubego; żylaków kończyn i odbytu, 
niewydolności wątroby, stanach zapalnych 
układu moczowego, chorobach alergicznych 
i reumatycznych. Zewnętrznie macerat ze 

świeżych liści lub papkę z mielonych liści 
stosuje się do okładów na trudno gojące 
się wypryski i rany, a napar do płukania 
gardła i jamy ustnej przy zapaleniu dzią-
seł i błony śluzowej, okładów na oczy przy 
stanach zapalnych, obrzękach okolic oczu i 
“cieniach” pod oczami, przemywania skóry 
trądzikowej, płukania włosów przy łojoto-
ku świądzie skóry. Wyciągi z liści winorośli 
czerwonej zalecane są w przewlekłej niewy-
dolności żylnej. Wino – Vinum, jest bazą 
dla środków tonizujących, wzmacniających i 
leczniczych. Czerwone wino wykazuje dzia-
łanie przeciwutleniające, antykancerogenne, 
przeciwbiegunkowe.
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Wiśnia ptasia
Cerasus avium (L.) Moench

Inne nazwy: czereśnia, trześnia, tereśnia

Rodzina: Różowate – Rosaceae

Pochodzenie: rejon Morza Czarnego, Bał-
kany, Kaukaz, Azja Mniejsza.

Opis: Drzewo dorastające do 10-12 m 
wysokośc. Tworzy luźną koronę. Liście są 
zaostrzone, żywo zielone, jajowate lub od-
wrotnie jajowate, podwójnie karbowano-
piłkowane na brzegu, od spodu lekko om-
szone. Białe kwiaty zebrane są w baldaszki. 
Okrągłe owoce rosnące najczęściej parami 
osadzone są na długich ogonkach. Dojrze-
wają w kolorach od żółtego do ciemnopur-
purowego, w zależności od odmiany. Pestka 
okrągła, biała lub żółta.

Surowiec leczniczy: Owoce dojrzewają od 
maja do końca lipca, w niższych położe-
niach górskich nawet w sierpniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Owo-
ce normalizują trawienie, pobudzają pra-
cę trzustki i perystaltykę jelit, wpływają 
uspokajająco na drogi trawienne i są lekko 
moczopędne, wzmacniają serce, oddziału-
ją korzystnie w procesach zapalnych dróg 
moczowych i żółciowych, przy kamieniach 
i piasku w nerkach oraz pęcherzu moczo-
wym. Działają profilaktycznie przeciwko 
chorobie Basedowa. Gatunki ciemnoczer-
wone zalecane są osobom z wysokim ciśnie-
niem. Kuracja czereśniowa wpływa na utratę 
wagi, nie zmniejszając przy tym wydolności 
organizmu. Napar z szypułek może być sto-
sowany jako środek odchudzający. Żywica 
występująca z pęknięć kory stosowana jest w 
leczeniu zapalenia górnych dróg oddecho-
wych. Odwar z kory działa przeciwrobaczo.
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Działanie i zastosowanie lecznicze: Wyciąg 
z wrotyczu ma działanie przeciwzapalne 
i przeciwbakteryjne. Stosowany jest w profi-
laktyce migreny.

Wrotycz maruna
Tanacetum parthenium L.

Inne nazwy: marijka, maronka, omaryjka, 
ziele macicze, złocień maruna

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Wschodnie wybrzeże Mo-
rza Śródziemnego, Azja Mniejsza, Daleki 
Wschód, Ameryka Północna i Chile.

Opis: Bylina. Pęd rozgałęziony w górnej czę-
ści, osiąga zwykle 30-60 cm wysokości, jest 
prawie nagi lub z rzadka pokryty prostymi 
włoskami. Łodyga bruzdowana, dołem czę-
sto czerwono nabiegła. Korzeń dość krótki, 
wrzecionowaty, silnie rozgałęziony. Liście 
skrętoległe, o cienkiej blaszce do 10 cm 
długiej i zwykle do 3,5, czasem do 6 cm 
szerokiej. Liście w zarysie szeroko jajowate, 
podwójnie lub potrójnie pierzasto sieczne 
lub dzielne. Poszczególne odcinki eliptycz-
ne do jajowatych, karbowane, z tępymi ząb-
kami. Dolne liście na ogonkach długości 
blaszki, im wyższe tym ogonek i rozmiary 
blaszki są mniejsze. Kwiaty zebrane w 5-20 
koszyczków o średnicy 12-23 mm. Okrywa 
koszyczka talerzykowata, do 1 cm średni-
cy i do 3,5 mm wysokości. Brzeżne kwia-
ty języczkowate, białe, w jednym szeregu 
i w liczbie 5-15 (u odmian uprawnych może 
być ich znacznie więcej). Wewnętrzne kwiaty 
rurkowate, żółte. Owoce, cylindryczne nie-
łupki o długości 1,6 mm i szerokości 0,4 mm. 
Pokryte 8-10 podłużnymi, płytkimi żeber-
kami. Na szczycie z błoniastym rąbkiem 
stanowiącym pozostałość po kielichu o dłu-
gości do 0,2 mm.

Surowiec leczniczy: Ziele wrotyczu maru-
na – Herba Tanaceti parthenii, liść wrotyczu 
maruna – Folium Tanaceti parthenii. Zbiór 
od czerwca do października.



Rośliny lecznicze 289

Zaślaz pospolity
Abutilon theophrasti Medik.

Inne nazwy: zaślaz włóknisty

Rodzina: Ślazowate – Malvaceae

Pochodzenie: Pochodzi z północnych Chin. 
Zasięgiem obejmuje obszar od Europy 
Południowej na zachodzie, po Tybet na 
wschodzie. Zawleczony został do Afryki 
Północnej, Ameryki Północnej i Australii. 
W Polsce obecnie uznawany jest za gatunek 
lokalnie zadomowiony.

Opis: Dorasta do 150 cm wysokości. Pędy 
proste, wzniesione. Liście duże, okrągła-
wosercowate z zaostrzonymi końcami i 
karbowonapiłkowanym brzegiem. Pokryte 
są drobnymi włoskami, które nadają im ak-
samitny połysk. Kwiaty dekoracyjne, żółte 
z wycięciem w górnej części, osadzone na 
długich szypułkach, pojedynczo lub po kilka 
sztuk w kątach liści w wierzchołkowej czę-
ści pędu. Kielich kubkowaty i pięciowrębny. 
Korona kwiatu do 2 cm średnicy, pięciopłat-
kowa. Pręciki i liczne, słupek wielokrotny. 
Owoc, rozłupnia (wielokomorowa torebka) 
rozpadająca się na 10-15 mniejszych rozłu-
pek.

Surowiec leczniczy: Korzeń.
     
Działanie i zastosowanie lecznicze: Wywar 
z korzenia stosowany jest przez medycynę 
ludową chińską jako środek wzmacniający, 
napotny, przeciwbiegunkowy i przeciw-
kaszlowy. Nasiono zawiera do ok. 20% oleju, 
który wykorzystywany jest m.in. w przemy-
śle spożywczym i farmaceutycznym.



Zawilec
Anemone

Rodzina: Jaskrowate – Ranunculaceae

Pochodzenie: Obszar klimatu umiarkowa-
nego i chłodnego

Opis: Wytwarza wysokie i luźno rozgałęzio-
ne pędy, na których wiosną wyrastają duże, 
promieniste kwiaty w kolorze od białego 
do fiołkoworóżowego. Liście są odziomko-
we, podzielone na wiele palczastych łatek.

Surowiec leczniczy: Kłącze, ziele. Zbiór 
 w czasie kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 
uspokajająco, bakteriobójczo i bakteriosta-
tycznie, pierwotniakobójczo, antymutagen-
nie, przeciwgorączkowo i fungistatycznie. 
Niestety działa też drażniąco na błony ślu-
zowe i skórę. U niektórych osób wywołuje 
odczyny alergiczne: kichanie, kaszel, łzawie-
nie, ślinotok, rumień na skórze i pokrzywkę. 
Świeży surowiec, sok, intrakt ze świeżego 
ziela/kłącza zawilca powoduje podrażnienie 
błon śluzowych przewodu pokarmowego, 
podrażnienie nerek, białkomocz i krwio-
mocz, biegunkę, zapalenie spojówek, prze-
krwienie narządów płciowych, nudności  
i wymioty oraz ból głowy i stany zamroczenia.
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Zimowit jesienny
Colchium autumnale L.

Rodzina: Liliowate – Liliaceae

Pochodzenie: Europa Środkowa, Południo-
wa i Zachodnia. 

Opis: Osiąga 8-30 cm wysokości. Trwałą 
częścią rośliny jest podziemna bulwa, z któ-
rej wyrasta jesienią pęczek białych korzeni. 
Z zewnątrz okryta jest dwoma zaschniętymi 
pochwami liściowymi, pod którymi znaj-
dują się 3-4 zawiązki liści rozwijające się 
wczesną wiosną następnego roku. Pęd jest 
silnie zredukowany, zaledwie wychodzący 
ponad ziemię. Liczba liści waha się od 3 do 
8 (zależnie od wielkości bulwy). Liście są 
wąskolancetowate, w większej części wąskie, 
tępo zakończone. Mają szerokość 2-4 cm. 
Kwiaty różowo-lila, lila, rzadko białe, lejko-
wate, stosunkowo niewielkie w porównaniu 
z innymi gatunkami. Kwiaty obupłciowe, z 
pojedynczym okwiatem, o cienkiej, długiej 
rurce wewnątrz owłosionej, której dolna 
część wraz z zalążniami ukryta jest w bul-
wie. Korona o sześciu lejkowato odgiętych 
działkach, pręcików 6, z czego 3 krótkie i 
3 długie, słupek jeden z trzema nitkowaty-
mi szyjkami i buławkowatymi znamionami. 
Owoc, trójkomorowa zalążnia rozwija się 
pod ziemią i dopiero wiosną razem z liśćmi 
wyrasta ponad powierzchnię. Podłużnie ja-
jowata i otoczona liśćmi torebka o długości 
3-4 cm zawiera ciemnobrunatne, kuliste, 
delikatnie pomarszczone nasiona. 

Surowiec leczniczy: Nasiona zimowita je-
siennego – Semen Colchici, rzadziej bulwy – 
Colchici bulbus. Bulwy wykopuje się w sierp-
niu i wrześniu przed kwitnieniem rośliny.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne Łagodzi ob-
jawy ostrego napadu dny moczanowej. 

Wykazuje właściwości lecznicze w terapii 
marskości wątroby pierwotnie żółciowej, 
a także o podłożu alkoholowym. Maść z 
zimowita stosowana jest w leczeniu nowo-
tworów, a także raka skóry. W homeopatii 
wykorzystuje się bulwy zimowita, wykopane 
wiosną. Stosuje się je przy dolegliwościach 
mięśni szyi oraz karku, chorobach stawów 
pochodzenia reumatycznego oraz o charak-
terze padaczkowym. 
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Żółtlica drobnokwiatowa
Galinsoga parviflora Cav.

Żółtlica owłosiona
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Rodzina: Złożone – Asteraceae

Pochodzenie: Ameryka Środkowa i Połu-
dniowa (Chile i Peru). 

Opis: Łodyga dość mocno rozgałęziona, 
pędy słabo gruczołkowato owłosione w 
górnej części. Korzeń długi, palowy; silnie 
rozwinięte korzenie boczne. Ulistnienie na-
przeciwległe, liście dołem szerokojajowate, 
górą jajowatolancetowate lub jajowate, ostro 
zakończone, o brzegach grubo ząbkowa-
nych. Są wiotkie, krótkoogonkowe i nie-
zbyt obficie owłosione. Wytwarza drobne 
 i liczne kwiatostany typu koszyczek z drob-
nymi białymi i żółtymi kwiatami. Wyra-
stające na cienkich szypułkach koszyczki 
mają średnicę do 5 mm. Brzeżne kwiaty 
w koszyczku to 5 kwiatów języczkowych 
 o białych, 3-ząbkowych płatkach. We-
wnątrz koszyczka żółte, obupłciowe kwiaty 
rurkowate o 5-ząbkowej koronie. Owoc, 
drobna, grzbietobrzusznie spłaszczona, 
prążkowana i owłosiona niełupka W ko-
szyczkach występują 2 typy owoców. Owoce 
powstające w środku koszyczka z kwiatów 
obupłciowych mają puch kielichowy  w po-
staci grzebieniastych łusek o frędzlowanych 
brzegach, owoce powstające z brzeżnych 
kwiatów języczkowych mają tylko szczątko-
wy puch kielichowy. 

Surowiec leczniczy: Ziele żółtlicy – Herba 
Galinsogae. Okres zbioru w czasie kwitnie-
nia (od maja do października), a nawet do 
do pierwszych mrozów.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Działa 

żółciopędnie, żółciotwórczo, antybakte-
ryjnie, przeciwzapalnie, przeciwalergicz-
nie, detoksykująco, ochronnie na miąższ 
wątroby, pobudza regenerację tkanek, wy-
wiera wpływ immunostymulujący i prze-
ciwwysiękowy, pobudza wydalanie złogów 
żółciowych, pobudza procesy detoksykacji 
i oczyszczania jelit, reguluje wypróżnienia. 
Korzystnie działa na wątrobę przy wiruso-
wym zapaleniu oraz po zatruciach. Stoso-
wana w formie maceratu i soku do leczenia 
ran, atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, 
egzemy, oparzeń, owrzodzeń, wyprysków, 
zmian troficznych skóry i jako środek 
wzmacniający oraz odżywczy. Wyciągi z 
żółtlicy zastosowane na skórę działają prze-
ciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo. Po-
budzają naskórnikowanie i ziarninowanie. 
Aktywują procesy odnowy i odtruwania 
skóry. Wzmacniają włosy (odżywcze i prze-
ciwzapalne na cebulki włosowe). Podnoszą 
wilgotność i elastyczność skóry. 
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Żurawina wielkoowocowa
Oxycoccus macrocarpos (Aiton) Pursh

Inne nazwy: borówka błotna, jagoda błotna, 
jagoda czerwona, klukwa, żurawie

Rodzina: Wrzosowate – Ericaceae

Pochodzenie: Europa, Ameryka Północna.

Opis: Krzewinka wieloletnia o pełzającej 
delikatnej łodydze. Z płożących się pędów 
wyrastają liczne krótkopędy owoconośne. 
Liście maja długość 5-10 mm i są zimo-
zielone, drobne, jajowate, o szczycie lekko 
zaostrzonym lub tępym, z wierzchu ciem-
nozielone i błyszczące, od spodu sinawo-
białe. Kwiaty są długoszypułkowe, różowe, 
o płatkach odwiniętych do dołu. Owocem 
jest jagoda o średnicy około 1-2 cm. Skórka 
jest cienka, ma barwę czerwoną różnej in-
tensywności, miąższ jasny, nasiona drobne, 
zielonawe.

Surowiec leczniczy: Owoc żurawiny – Fruc-
tus Oxycocci, liście – Folium Oxycocci. Owoce 
zbiera się jesienią, kiedy są dojrzałe, tak-
że po przymrozkach lub wczesną wiosną.  
Liście zbiera się w lipcu i sierpniu.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Zmniej-
sza ilość bakterii w układzie moczowym, 
ułatwia kurację antybiotykową, zapobiega 
nawrotom stanów zapalnych dróg moczo-
wych, wzmacnia naturalne mechanizmy 
obronne i eliminuje chorobotwórcze drob-
noustroje z dróg moczowych, pomaga ob-
niżać ciśnienie krwi, ogranicza powstawanie 
zmian miażdżycowych, zmniejsza ryzyko 
zachorowania na choroby układu krążenia, 
szczególnie na miażdżycę i chorobę wień-
cową, chroni przed zawałem. Owoce mają 
właściwości probiotyczne, tworzą rodzaj 
powłoki, hamują osadzanie wokół zębów 
obecnych w jamie ustnej streptokoków i 

ograniczają rozwój płytki nazębnej, czym 
poprawiają stan higieniczny jamy ustnej, 
niszczą skupiska obecnych w jamie ustnej 
bakterii, przede wszystkim Gram-ujem-
nych beztlenowców, zmniejszają ilość bak-
terii Streptococcus mutans w ślinie; bakterie 
te wywołują początki procesu próchnicy 
zębów. Spożywanie owoców i picie soku 
zalecane jest przy awitaminozie i przezię-
bieniach. Maseczka żurawinowa wyrównuje 
koloryt i nadaje skórze blask. Liście mają 
działanie ściągające i dezynfekujące w cho-
robach dróg moczowych i żółciowych.
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Żurawka krwista
Heuchera sanguinea Engelm. 

Rodzina: Skalnicowate – Saxifragaceae

Pochodzenie: Ameryka Północna i Środko-
wa.

Opis: Liście większości gatunków żuraw-
ki są karbowane i czerwono zabarwione. 
Kwiaty są dzwonkowate, drobne, zebrane w 
kwiatostany. Liczy 55 gatunków.

Surowiec leczniczy: Liść żurawki – Folium 
Heucherae. Okres zbioru: przed lub w czasie 
kwitnienia.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wod-
ne wyciągi mają właściwości rozkurczowe i 
moczopędne. Stosuje się je w leczeniu sta-
nów zapalnych nerek i przy nadciśnieniu, w 
przypadku nieżytu układu pokarmowego, 
stanów zapalnych żołądka i jelit, w skazie 
naczyniowej, przy zapaleniu żył, w trądzi-
ku różowatym, chorobach alergicznych, 
przeziębieniowych, zapaleniu siatkówki i 
naczyniówki. Żurawka działa korzystnie u 
pacjentów z cukrzycą i miażdżycą, stabili-
zuje naczynia krwionośne, poprawia krąże-
nie wieńcowe, obwodowe i mózgowe, działa 
hipoglikemiczne.
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Żywokost lekarski
Symphytum officinale L.

Inne nazwy: dziewięćsilon, hawicz, koszty-
wał, kusz tyfon, zrost, żywa kość, żywochost, 
żywy gnat

Rodzina: Szorstkolistne – Boraginaceae

Pochodzenie: Europa, Syberia Zachodnia.

Opis: Bylina, która pod ziemią wykształ-
ca gruby, rozgałęziony korzeń palowy, do 
80 cm długi. Łodyga jest gruba, kanciasta 
i wzniesiona, dorasta do 1 m wysokości. 
Duże i szorstkie liście maja kształt jajowaty 
lub lancetowaty. Kwiaty są zwisłe, promie-
niste, rurkowato-dzwonkowate, w kolorze 
purpurowo-fioletowym lub białym. Owo-
cem jest rozłupka.

Surowiec leczniczy: Korzeń żywokostu – 
Radix Symphyti, ziele – Herba Symphyti. Ko-
rzenie rośliny dwuletniej lub trzyletniej wy-
kopuje się jesienią lub wczesną wiosną, po 
oczyszczeniu suszy w temperaturze 50°C.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wywie-
ra korzystny wpływ na błony śluzowe żo-
łądka i jelit, działa ściągająco, powlekająco 
i regenerująco, hamuje mikrokrwawienia 
z uszkodzonych, naczyń włosowatych w 
przewodzie pokarmowym, ułatwia blizno-
wacenia ubytków spowodowanych wrzo-
dem trawiennym, pobudza mechanizmy 
obronne wyrażające się przyspieszonym 
wypełnianiem ubytków kostnych po zła-
maniach, ułatwia tworzenie się ziarniny w 
ubytkach skórnych i naskórka. Stosowany 
w przypadku nieżytu błon śluzowych prze-
wodu pokarmowego, wrzodach żołądka i 
dwunastnicy, mikrokrwawieniach spowodo-
wanych toksycznymi związkami i substan-
cjami żrącymi. Zewnętrznie stosowany jest 
do gojenia ran, na stłuczenia, zwichnięcia.
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Żyworódka pierzasta
Bryophyllum pinnatum (Lamarck) 
Oken

Inne nazwy: kalanchoe pierzaste, płodnolist 
pierzasty, kielichowy lub briofilum pierzaste

Rodzina: Gruboszowate – Crassulaceae

Pochodzenie: W stanie naturalnym wy-
stępuje na Filipinach, na Madagaskarze, w 
Nowej Zelandii, na Polinezji, na Hawajach 
i w Australii.

Opis: Łodyga wzniesiona, prosta, gruba, 
nierozgałęziająca się, do 1,8 m wysokości. 
Liście soczyste, pierzasto podzielone, skła-
dają się z 3-5 owalnych listków z ząbkowa-
ną krawędzią. Kwiaty wyrastają na długich 
pędach, tworząc wierzchotkę. Mają zielon-
kawobiałą, purpurowo nabiegłą, 4-łatkową, 
cylindryczną koronę. Na brzegach liści wy-
twarza miniaturowe roślinki z korzonkami 
– rozmnóżki.

Surowiec leczniczy: Ziele żyworódki – Her-
ba Bryophylli pinnati, sok żyworódki – Succus 
Bryophylli pinnati.

Działanie i zastosowanie lecznicze: Wy-
kazuje działanie przeciwzapalne, na-
sercowe, wzmacniające, odtruwające, 
remineralizujące, przeciwbakteryjne, przeci-
wtrądzikowe, antywirusowe, przeciwnowotworowe 
i krwiotwórcze. Przyspiesza gojenie się ran, 
łagodzi skutki oparzeń, usuwa objawy para-
dontozy, niszczy grzybice jamy ustnej i błon 
śluzowych oraz narządów płciowych. Stoso-
wana w leczeniu nadżerki, świądu odbytu, 
zapaleniu prącia. Likwiduje przebarwienia 
skóry, łojotok. Zalecana w stanach zapal-
nych skóry, wypryskach, trudno gojących się 
ranach, owrzodzeniu żołądka i jelit, spadku 
odporności, osłabieniu fizycznym, osłabie-
niu serca. 
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s u p l e m e n t

Dzieje się na działkach. Ogródki miejskie w piosence
i nie tylko

Jacek Podsiadło



Orędownik Wrzesiński z 2 lipca 1936 r. przyniósł relację Józefa Sko-
niecznego z wizyty we Wrześni delegacji poznańskich Ogrodów Działko-
wych św. Jana. Ze streszczenia okazjonalnej przemowy prezesa Polskiego 
Związku Ogrodów Działkowych Władysława Marcińca dowiadujemy się, 
że mówca „w pięknych słowach podkreślił wielkie dzieło pracy Ogrodów 
Działkowych, które łączy społeczeństwa, ociera łzy, każe kochać matkę zie-
mię, która wdzięczna za miłość daje dary i radość życia i stwarza ideę dla 
dobra i błogosławieństwa ludzkości”. Lata 30. stanowiły czas wzmożonej 
aktywności promotorów tworzenia zielonych enklaw w granicach miast 
i wydarzenie we Wrześni nie było odosobnione, a podniosła nuta obecna 
w przemowie prezesa Marcińca niewiele się wybijała ponad ton ogólnie 
przyjęty. Oprócz krajowego organu prasowego drukowanego pod zmien-
nymi nazwami, lokalne organizacje Związku Towarzystw Ogrodów Dział-
kowych, Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza 
Rzeczypospolitej Polskiej wydawały własne czasopisma, w wielu polskich 
miastach organizowano „dni propagandy” ogrodów działkowych i wystawy 
plonów, zachęcano do nabywania lub bezpłatnego przejmowania w użyt-
kowanie nowych działek oraz lansowano, związany z nimi, nowy styl życia. 
Tak, styl życia, bo przebywanie na działce było wtedy czymś więcej niż 
„formą spędzania czasu wolnego” czy hobby. Stanowiło próbę stworzenia  
w miastach, zasysających siłę roboczą ze wsi, warunków do dodatkowej 
pracy na czymś przypominającym rolę. Nie przypadkiem hasło Między-
narodowego Związku Towarzystw Ogródków Działkowych przyjęte  
na V Międzynarodowym Kongresie Ogrodów Działkowych w Pozna-
niu w 1935 r. brzmiało:  „Z Bogiem przez pracę do siły”. Zielone dział-
ki traktowano jako pożywkę dla życia religijnego („Robotnik uczy  
się kochać Boga, widząc Jego wszechmoc w cudownych przejawach,  
w rozwoju życia kwiatów, drzew i roślin”1), solidarności społecznej i 
świadomości politycznej („nabiera jasności sądu na wszelkie zagadnie-
nia społeczne i staje się niedostępnym dla wszelkich doktryn rewolucyj-
nych, tworzonych zwykle przez ludzi nieobcujących z przyrodą”2), sposób  
na „odciągnięcie dzieci od zgubnych wpływów ulicy”3, panaceum na niepo-
żądane zjawiska społeczne, np. „głód mieszkaniowy” i głód zwykły („Jadaj-
my króliki – są smaczne i tanie”4), zaprzęgano je do walki z bezrobociem 

1 Przewodnik Miłosierdzia, lipiec 1927.
2 Tamże.
3 Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane, nr 3-4, 1931.
4 Śląski Działkowiec, 15.11.1935.
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i gruźlicą („…widzą w nim nie tylko warsztat produkcji warzyw i owoców, 
ale uznają pracę zawsze za eliksir życiowy a ogródek jako ośrodek zdro-
wia”5), przypisywano im wreszcie moc leczenia alkoholizmu (mylnie, gdyż 
przez całe stulecie swego istnienia ogródek z altanką świetnie się spraw-
dzał jako miejsce libacji). Krótko mówiąc, „Nawet krasnoludek chce mieć  
własny ogródek”, jak mówi przedwojenny bohater „Pana Dodka”. Przy okazji 
działań propagujących te idee w Polsce, wyświetlano często niemiecki film 
z 1927 r. „W krainie słońca” („Land in Sonne”), pokazujący „jak wygląda, 
jak się uprawia i jakie korzyści daje ogródek działkowy”6, ale też „pożycie 
towarzyskie działkowców”7. 29 i 30 sierpnia 1937 r. w Poznaniu szczególnie 
hucznie świętowano dziesięciolecie istnienia związku polskich działkowców. 
Wspominająca te uroczyste dni Zofia Dobrowolska płomiennie wyznawała 
wiarę, że ogródki działkowe „zniwelują różnice dzielnicowe, niechęć klaso-
wą, one złączą ludzi w miłości bratniej”8. Jak widać, nie oszczędzano w tym 
pionierskim okresie na górnolotności, która wcześniej czy później musiała 
znaleźć swój wyraz w poezji i w pieśni. Podczas wspomnianych obchodów 
dziesięciolecia młodzież Miejskiej Szkoły Handlowej odśpiewała „Marsz 
młodych działkowców” i „Hymn młodych działkowców”, a chór męski za-
prezentował „Naszą Zieloną Rzeczpospolitą”, pierwsze polskie utwory słow-
no-muzyczne poświęcone ogródkom działkowym. Po dwóch pierwszych 
nie pozostał ślad, za to „Nasza Zielona Rzeczpospolita” spopularyzowana 
w czasach PRL-u przez Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, to ta sama 
„Zielona Rzeczpospolita” którą w 2011 r. mocą specjalnej uchwały usta-
nowił swoim hymnem Polski Związek Działkowców. Zacząłem swoją hi-
storię działek w muzyce od relacji Skoniecznego w Orędowniku Wrzesiń-
skim również dlatego, że jest pierwszym znanym mi źródłem wskazującym 
tę pieśń jako hymn polskich działkowców. Napisane w 1935 r. przez zago-
rzałą propagatorkę ogrodów w mieście, Zofię Drwęską-Doeringową, słowa 
hymnu brzmią następująco:

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
nasza Zielona Rzeczpospolita,
dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
sztandar jej dumnie powiewa.
W swoich szeregach ma ludzi ze stali,

5 Działkowiec nr 7, 1948 r.
6 Dziennik Białostocki, 16.10.1934.
7 Nowy Kurjer, 22.09.1933.
8 Władysław Lubawy „Historia Ogrodów Działkowych w Polsce”, Warszawa 1939.
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wierni jej wszyscy są wielcy i mali,
składa jej każdy daninę ze swej pracy,
wszyscy poddani dla niej jednacy.
Hołdem działkowców swoich okryta,
wiwat Zielona Rzeczpospolita!

Choć „Rzeczpospolita” nie jest tu „Ludowa”, usłyszawszy powyższą 
pieśń po raz pierwszy przekonany byłem, że mam do czynienia ze zna-
komitą, choć nieco przerysowaną, parodią socjalistycznej pieśni pierwszo-
majowej czy okołokołobrzeskiej. I jednak trochę dziwi, że elita polskie-
go ruchu działkowiczów zdecydowała się całkiem niedawno przywrócić 
temu utworowi rangę hymnu. Razi pobrzmiewający w nim patos, właściwy  
czasom jego powstania, kiedy ogródki miały służyć „dobru ludzkości”, razi nie-
poradność poetki-amatorki i niezamierzony przez nią komizm, wynikający 
w dużym stopniu po prostu z anachroniczności. Ale jako znak swoje-
go czasu, jako dokument czci dla ogródka, która już nigdy nie powróci  
w tak wyrazistej formie,  „Zielona Rzeczpospolita” sprawdza się znakomicie.

Propagandowe wysiłki przyniosły efekty, uprawianie własnego ogród-
ka upowszechniło się w dwudziestoleciu międzywojennym jak mało co. 
Od 19 ogrodów z dwoma tysiącami działek w roku 1918 zjawisko rozrosło 
się do 421 ogrodów z niemal pięćdziesięcioma tysiącami działek w chwili 
wybuchu II Wojny Światowej. 

W epoce PRL-u przeznaczenie działek i ich rola w życiu mieszkańców 
miast określane były jednakowo i zawsze wskazywano tu na dwa czynniki. 
Z jednej strony działki były miejscem odpoczynku i miały zapewnić  
dostęp do świeżego powietrza, z drugiej stanowiły miejsce wypoczynku „ak-
tywnego”, czyli pracy, i miały zapewnić użytkownikom dodatkowe źródło 
pożywienia. Jednak w zależności od tego, na który z aspektów kładziono 
silniejszy akcent, funkcjonowanie działki i jej społeczna percepcja podle-
gały wyraźnym zmianom. Po wojnie najważniejszą rolą ogródków było do-
starczanie żywności i patos w mówieniu o nich zaczął się łączyć z pewną,  
nomen omen, przyziemnością. „Uprawiając własną działkę, każdy z nas bę-
dzie mógł wypocząć po znojnej pracy, napełniając płuca świeżym powie-
trzem i w końcu zaopatrzyć własną spiżarnię w marchewkę, pietruszkę, 
selery, pory i inne niezbędne warzywa dla krzepienia organizmu” – pisał  
w artykule „Więcej witamin dla Lignicy” Pionier z 21.02.1946 r. Głównym 
dostarczycielem najrozmaitszych nasion przeznaczonych dla działkowców 
stała się w pierwszych powojennych latach UNRRA. Poza uprawami przy-
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noszącymi skromne, ale liczące się w domowym budżecie plony, upowszech-
niła się też hodowla zwierząt, przede wszystkim obecnych na działkach  
już wcześniej królików, drobiu i gołębi. Kozy i świnie były rzadkością,  
ale były. Pierwsze regulacje prawne również podkreślały ten „zaopatrze-
niowy” walor miejskiego i podmiejskiego ogrodnictwa. Dekret o ogrodach 
działkowych z 1946 r. mówił o uzyskiwaniu „płodów ogrodniczych dla za-
spokojenia własnych potrzeb i podniesienia w ten sposób swego poziomu 
zdrowotnego i gospodarczego”, a późniejsza o trzy lata ustawa o pracowni-
czych ogrodach działkowych obiecywała robotnikom „poprawę ich sytuacji 
gospodarczej drogą uzyskania ziemiopłodów na potrzeby własnego gospo-
darstwa domowego”. Prawdopodobnie to ten praktyczny, ale mało roman-
tyczny wizerunek sprawił, że inaczej niż „małe mieszkanko”, np. to na Ma-
riensztacie, „mały ogródeczek” nie stał się bohaterem popularnych piosenek 
wczesnego powojennego socjalizmu.

Dopiero w połowie lat 60. obraz działki zaczął się zmieniać. „Najlepiej 
– twierdzą lekarze – spędzić popołudnie w ogródku działkowym. Kwiaty, 
zieleń, trawka, powietrze, pomidory prosto z krzaka” – zachęcał w 1964 r. 
lektor filmu „Prawo do wypoczynku”. Już tylko 70% posiadaczy działek 
było robotnikami, coraz częściej miejski ogródek stanowił obiekt pożąda-
nia także klasy średniej. Z konieczności życiowej i wyznacznika pewnego 
niedostatku, stawał się wyznacznikiem dobrobytu. Głównym celem jego 
posiadania miała teraz być rekreacja. I rzeczywiście, lata 70. to złote lata 
ogródków działkowych jako miejsca odpoczynku, najpierw niedzielnego, 
później weekendowego, a nawet wakacyjnego. Drobne, ale znaczące prze-
sunięcie dokonało się też w tym czasie w zakresie nazewnictwa: dotychcza-
sowy „działkowiec” coraz częściej był „działkowiczem”. Andrzej Tomecki 
zaśpiewał w 1967 r. piosenkę „A ja sobie pomalutku”, która dziś brzmi  
jak hymn wyznawców slow life:

Życia tempo wciąż zabija wielu ludzi,
każdy śpieszy się, zaledwie się obudzi,
każdy kręci się i poci, moi złoci,
żeby znaleźć upragniony kwiat paproci.

A ja sobie pomalutku,
a ja sobie w mym ogródku
sieję rzepkę, kalarepkę oraz groszek.
A ja zawsze pełen werwy:
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zdrowy wygląd, silne nerwy,
wieczna młodość, proszę spojrzeć, jak się noszę!
Że co proszę?
Bo ja sieję ogóreczki,
pomidorki, brukseleczki,
to mój żywioł, to jest moje hobby.
Gdy mi rośnie – serce rośnie,
tak mi błogo i radośnie,
że się śpiewać, że się skakać aż chciałoby.

Gdy o miłość chodzi, znam ja takich panów,
co kochali chaotycznie i bez planu.
Każdy szalał i obiekty uczuć zmieniał,
dziś im chęci pozostały i wspomnienia.

A ja sobie pomalutku,
a ja sobie w mym ogródku,
słonko grzeje, a ja sieję i podlewam.
Niech z miłości inni giną,
ja mam jedną, tę jedyną,
smaczny owoc i z własnego przecież drzewa.

Właśnie dla niej, jak należy
– pan się śmieje, pan nie wierzy? –
sieję, sadzę, pielę, grabię, koszę.
Ona zresztą – to przyjemność –
w tym ogródku często ze mną...
Co za szepty, bez aluzji tylko proszę!

„Smaczny owoc i z własnego przecież drzewa” przedstawiał niepodle-
gającą dyskusji wartość, zwłaszcza w obliczu przesławnych „niedoborów” 
na rynku, kiedy w poradnikach dla działkowców pojawiały się m.in. in-
strukcje własnej uprawy cytrusów w doniczkach. Felietonistka Kobiety 
i Życia skarżyła się u schyłku 1976 r.: „Nie mam ogródka działkowe-
go. (…) godzi to także w moją rodzinę, nie mogę jej podać ani owoców 
prosto z drzewa, ani koperku wprost z grządki. Muszą jeść niedojrzałe po-
midory, wymięte truskawki i zwiędniętą sałatę, z której witaminy uciekły 
na trasie przewozu”9. Tymczasem apetyty na własną działkę rozbudzał  
m.in. Czesław Nowicki, telewizyjny prezenter pogodowy popularny jako 

9 Kobieta i Życie, 2.01.1977.
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„Wicherek”, który chętnie pokazywał w swoim kąciku dorodne okazy  
warzyw i owoców nadsyłane ponoć do telewizji przez warszawskich dział-
kowiczów.

Przedwojenna wizja działki, jako lekarstwa na wiele dolegliwości, po-
wróciła w żartobliwej postaci w piosence zespołu „Partita” do słów samego 
Ludwika Jerzego Kerna:

Najlepszym wiosennym lekarstwem jest działka! 
Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka! 
Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki, 
znikają bronchity, katary i sapki. 
Po zimie najczęściej czujemy się głupio. 
To kolki nas kłują, to stawy nas łupią, 
rączkami bez przerwy się za coś trzymamy, 
witamin nie mamy, kaszlemy, kwękamy, 
a ciałko w całości to jedna pokusa 
dla byle wisusa wirusa. 
Tymczasem, jak celnie to gość jeden ujął, 
wirusy na działkach fatalnie się czują, 
zupełnie tak samo jak mors na Saharze, 
lub kirus w mlecznym barze. 
Gdy słyszą, że ktoś się na działkę wybiera, 
wpadają w depresję: „A niech to cholera”… 
I w strasznym popłochu wynoszą się z ciałek, 
z tych ciałek dążących w kierunku działek. 
I mając wirusów tych coraz to mniej, 
i zgiąć się nam łatwiej, 
i kucnąć nam lżej, 
i gładko nam idzie kopanie jak rzadko, 
i zgrabniej rabatkę równamy łopatką, 
i chwast usuwamy, co jest jak zakałka, 
i proste to w końcu jak strzałka, 
że z nas również korzyść ma działka.

Felietonista zielonogórskiego Nadodrza, dzieląc się z czytelnika-
mi działkowymi impresjami w numerze z 22.04.1973 r., tarmosił także 
poetycką strunę: „Ludzie na działkach stają się lepsi. Z ziemi powstali 
i w ziemi grzebią. Kwiatki sadzą i skubią. Pachnie. Zielono. Agrestowo, pie-
truszkowo, dyniowo. (…) Zaczarowana działka. Zaczarowany działkowicz. 
A poza tym nic na działkach się nie dzieje”. Tymi ostatnimi nawiązywał 
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do pewnej piosenki, poświadczając tym samym jej popularność. Zaraz 
i ja do niej dojdę, ale przedtem potrzebne są uwagi wstępne. 

Otóż lokowane bardzo często na marginesach miast ogródki działkowe 
w naturalny sposób ściągały na swój teren margines społeczny. Jako poło-
żone na uboczu miejsce, w którym nie wolno było przebywać na stałe, ale 
wyposażone w najniezbędniejsze wygody, kusiły bezdomnych możliwością 
nielegalnego, ale w miarę komfortowego noclegu. Jako raczej skromny, 
ale stosunkowo łatwy łup, kusiły od zawsze złodziei. O tradycjach libacji 
na działce już wspominałem, a sprawy gardła i przełyku nierzadko znaj-
dowały swój finał, w także obecnym na działkach, nieprawym łożu. 
W kronikach kryminalnych, filmie i literaturze PRL-owskiej znaleźlibyśmy 
– podobnie zresztą jak dziś jeszcze – ogromną ilość sensacyjnych epizodów 
potwierdzających te mniej chlubne aspekty istnienia ogródków. W filmie 
„Cześć, kapitanie” działka służy nawet – pod przykrywką „mody połączo-
nej z przyjemnością” – za skrzynkę kontaktową siatce szpiegowskiej. Żeby 
nie przeciążyć niniejszej rozprawy przypadkami zahaczającymi o patolo-
gię, przytoczmy epizod sensacyjny, ale w ostatecznym wymiarze komiczny: 
„Pewien namiętny działkowicz z Rudy Śląskiej od dłuższego czasu uważał, 
że ktoś okrada go z pieczołowicie wypielęgnowanych płodów. Zaczaił się 
więc pewnej nocy – i spotkała go niespodzianka. Nad ranem na działkę 
przyszedł jakiś obcy mężczyzna w towarzystwie... jego własnej żony, która 
sprzedała mu kilkanaście kilogramów owoców”10. 

Za przykład piosenki nawiązującej do mrocznej strony ogrodnic-
twa działkowego posłuży śpiewany przez Barbarę Krafftówną „Dramat 
w ogródkach działkowych”, do słów Macieja Zembatego i w charaktery-
stycznym dla niego czarnym humorze. Nawet bardzo czarnym:

Na alejce posypanej świeżym piaskiem,
przy rabatce obsadzonej pelargonią
ktoś udusił panią sznurkiem albo paskiem.
Kto? Nie wiemy. Przypuszczalnie, chyba on – ją.

A poza tym nic na działkach się nie dzieje,
co niedziela działkowiczów barwny tłum,
każdy coś tam sobie plewi, coś tam sieje,
na natury łono z żoną pędzi tu.

Z papierowej torby, co stała w altance
dzikim winem gęsto wokół obrośniętej,

10 Kulisy, 4.08.1980.
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zamiast marchwi wydobyto cztery palce,
a za nimi kciuk i resztę, czyli rękę.
A poza tym nic na działkach się nie dzieje,
co niedziela działkowiczów barwny tłum,
pośród kwiatów głośno dziecię się zaśmieje,
bo wesoło, bo beztrosko jemu tu.

Obco brzmią tu straszne słowa: powódź, pożar,
nikt się gazem nie zatruje w swej altanie,
co najwyżej z nieprawego znajdziesz łoża
dziecię, w grządce groszku zręcznie zakopane.

A poza tym nic na działkach się nie dzieje,
co niedziela działkowiczów barwny tłum,
gwoździkami zbijesz ławkę, gdy się chwieje,
pszczółki brzękiem ukołyszą cię do snu.

Tam poziomek w krąg czerwienią się jagody,
gruszki wiszą, ciężkie sokiem, na gałęzi,
nie zakłóca nic radości i pogody,
choć w wspomnianych już poziomkach ktoś zarzęzi,

to poza tym wciąż na działkach pięknie będzie,
co niedziela działkowiczów barwny tłum,
z parcianego węża wodą sięgniesz wszędzie,
w szumie drzewek ledwie słychać ciche: bul-bul-bul…

Przesuwanie działek na coraz odleglejsze marginesy miast uwidoczni-
ło się w latach 70. Coraz częściej spacerek na działkę zastępowała praw-
dziwa wyprawa na nią. Jak w piosence Mariana Rułki do słów Agniesz-
ki Osieckiej, gdzie „zaczarowany działkowicz” zaczarowany był nie tylko 
przez samą działkę. Wszystko wyjaśnia już tytuł „Dziewczyna z ogródkiem 
działkowym”:

Znów budzik odlicza godziny tik-tok,
do zajęć już wstaje robotnik i chłop.
A ja mam dziewczynę z ogródkiem działkowym
i jeżdżę tam do niej tramwajem majowym,
i jeżdżę tam do niej jesiennym tramwajem,
i to, co mnie dręczy, tam dręczyć przestaje.
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Więc najpierw piętnastką i drogą na skos,
a potem przesiadka, i przejazd, i most.
A tam już dziewczyna z działkowym ogródkiem,
tam wiozę tobołek z niedolą i smutkiem,
tam mogę się zwierzyć zielonej fasoli
i z tego, co kłuje, i z tego, co boli.

Niejeden przesmutny biografii mej fakt
zachowa przy sobie kolega mój – mak.
A ja mam dziewczynę z ogródkiem działkowym
i jeżdżę tam do niej tramwajem majowym,
a moja nadzieja pcha tramwaj po torze,
nic złego nie myślę i tylko wiem to, że:

pięć minut piętnastką i drogą na skos,
a potem przesiadka, i przejazd, i most.
A tam już z ogródkiem działkowym dziewczyna
znów robi porządki w ogórkach, malinach,
a ja znów pytanie zadaję marchewce,
czy też ta dziewczyna mnie chce, czy też nie chce.
Marchewka nasz sekret zachowa po grób
i tylko zapłacze kolega mój – bób.

Rosnąca popularność działek doprowadziła w końcu do kryzysu i w tej 
dziedzinie, kiedy popyt przewyższył podaż, która, co zrozumiałe, nie mo-
gła rosnąć w nieskończoność. Po prostu zaczęło brakować terenów, które 
nadawałyby się do zagospodarowania jako kolejne działki. Oczywiście mu-
sieli się w tej sytuacji pojawić działkowicze samozwańczy. 13 maja 1975 r. 
Dziennik Łódzki informował o utworzeniu  t y m c z a s o w y c h  ogródków 
działkowych, co było i tak tylko zatwierdzeniem istniejącego stanu rzeczy 
w rejonie ul. Gandhiego, gdzie okoliczni mieszkańcy zamienili leżący odło-
giem obszar w „dzikie” ogródki prezentujące się „niezbyt atrakcyjnie, choć 
i tak lepiej niż sąsiednie wysypisko śmieci”.

Jednym z następstw kryzysu gospodarczego lat 80. było kolejne wychy-
lenie się wahadła wartości działek w kierunku pożytków płynących z wła-
snych upraw. „Po mieszkaniach i samochodach działka jest kolejnym celem 
dziesiątków tysięcy mieszkańców miasta” – pisał, mając na myśli nie tylko 
Kielce, Marian Rynkowski w artykule „Do działek po twardej grudzie”. 
I wyliczał: „Z działek tylko w woj. kieleckim (wg zaniżonych szacunków) 
zebrano w 1983 r. ponad 5 tys. ton warzyw, 150 ton owoców, 450 kg miodu, 
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wyprodukowano około 30 ton mięsa króliczego, hodowano przeszło 5 tys. 
sztuk drobiu, a powierzchnia upraw szklarniowych i pod folią przekroczyła 
16 tys. m. kw.”11. Znamienne w dwójnasób są słowa komentarza w jed-
nej z kronik filmowych 1985 r.: „Porównanie z niektórymi placami budów 
i biurami wypada na niekorzyść działek – tu się ciężko pracuje”.

Świadectwem ubożenia społeczeństwa jest ukryte w piosence Janusza 
Gniatkowskiego „Kapelusz staromodny” wyznanie bohatera, również po-
dróżującego na działkę środkami komunikacji miejskiej, że ma „na tramwaj 
w obie strony” i taką garderobę, na jaką go stać:

Kapelusz mam trochę staromodny, no to co,
nie muszę przecież w lustrze stać,
że krawat wprost nieprawdopodobny, no to co,
widać mnie na taki krawat stać.
Co rano – dzyń! – wsiadam do tramwaju, no i co?
Tak jak codziennie, jadę gdzieś, za miasto gdzieś,
gdyż w miesiącu maju – ohoho! –
już w ogródkach nowalijki są.

La, li, la właśnie tam gonić szafirową chmurkę mam.
La, li, la co za czas, ach, nagietki, motyle i las.

Że na to ktoś ramionami wzruszy, no to co,
wśród ludzkich wzruszeń takie są.
Na kwiatki dziś znowu sobie ruszam, no to co?
Mam na tramwaj w obie strony – o!
Mówcie mi „motylku mój”, to będzie jak w sam raz,
lecz nie zatrzymujcie mnie.
Muszę być i tam, i tu, nie myślcie, że mam czas,
dzwoni tramwaj, więc – adieu!

Kapelusz mam trochę staromodny, no to co,
deszcz i słoneczko na nim znać,
a krawat mój ma zielone grochy, bo i groch
na przedmieściach ma najlepszy smak.
Co rano – dzyń! – wsiadam do tramwaju, no i co?
Za chwilę w mieście nie ma mnie
Te szyny dwie mnie odprowadzają – ohoho! –
tego pana, który kwiatki rwie.

11 Słowo Ludu, 7.01.1985.
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Gdy spotkasz mnie, przyjacielu młody, nie dziw się,
że do tramwaju wpycham się.
Kapelusz mam nieprawdopodobny,
lecz i dzień nie najgorzej zapowiada się.

Jako dobro coraz bardziej luksusowe, działki stały się w ostatniej de-
kadzie socjalizmu przedmiotem spekulacji i nie w pełni legalnego obrotu. 
Jesienią 1984 r. sam Jaruzelski na XVII Plenum KC PZPR poświęconym 
„umocnieniu socjalistycznego państwa” poruszył ten temat, wygłaszając 
zagadkę godną Sfinksa: „Zbadane będą w najbliższym czasie – niestety, 
wiarygodne, jak się wydaje – sygnały o procederze przyznawania działek 
budowlanych i ogrodowych w pewnym wojewódzkim mieście”. Cóż to się 
musiało dziać w 49 ośrodkach władzy, bo tyle właśnie było wówczas woje-
wódzkich stolic!

Rąbka tajemnicy uchylił prezenter Dziennika Telewizyjnego na początku 
grudnia. W trwającym prawie 4 minuty odczycie w głównym wydaniu 
dziennika poinformował, że chodzi o Toruń i o „zarzuty wokół Pracow-
niczych Ogrodów Działkowych »Międzyrzecze« utworzonych w 1982 r. 
(…) nad brzegiem Drwęcy, na tzw. Kaszczorku”, gdzie „miało miejsce ra-
żące naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej oraz przepisów ustawo-
wych i uchwał Polskiego Związku Działkowców”, „niedopełnienie nadzoru 
służbowego” oraz „wykorzystanie stanowiska służbowego dla osiągnięcia 
osobistych korzyści”. Z dalszego wywodu można się dowiedzieć, jak duże 
było ówczesne zapotrzebowanie na działki: „W rejestrze oczekujących  
na ogrody działkowe zapisanych jest obecnie w województwie toruńskim 
ponad 10 tys. osób, z czego w samym Toruniu ponad 3 tys. (…) Tymczasem 
w ogrodach »Międzyrzecze« większość działek przydzielono osobom nie-
zapisanym w rejestrze, w tym zajmującym kierownicze stanowiska w ad-
ministracji wojewódzkiej i miejskiej oraz w przedsiębiorstwach komunal-
nych. Ponad 93% działek wyznaczono na powierzchni znacznie większej  
od normy (…)”. Na koniec telewidzowie dowiadywali się, że podjęto „sto-
sowne działania inspirująco-porządkowe oraz partyjno-dyscyplinarne”, 
wojewoda toruński i prezydent miasta dostali po „naganie z ostrzeżeniem”, 
poleciały natomiast głowy dwóch wicewojewodów, jednego wiceprezyden-
ta, dwóch dyrektorów wydziałów urzędu miasta oraz architekta i geodety 
miejskiego. Niecodziennie dużo uwagi poświęconej sprawie ogródków 
działkowych służyło absurdalnej konkluzji mówiącej, iż „nie ma powrotu 
do sytuacji sprzed grudnia 1981 r., jak i sprzed sierpnia 1980 r.”.
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Rosnąca wiedza ekologiczna spowodowała, że także w latach 80. runął 
mit zdrowych „pomidorów prosto z krzaka”. Zdano sobie wreszcie sprawę, 
że w zanieczyszczonym środowisku miejskim „czysta” uprawa roślin nie jest 
możliwa. Znamienne słowa padły we wstępie do „Vademecum działkowi-
cza” wydanego w 1986 r. w Katowicach: „Dziś wprawdzie wielu naukowców 
uważa, że w tym regionie ogrody powinny zapewniać ich użytkownikom 
wyłącznie wypoczynek i rozrywkę, gdyż nadmierne skażenie gleby i powie-
trza powoduje, że zawartość szkodliwych substancji w roślinach przekra-
cza dopuszczalne dla zdrowia normy. Praktyka jednakże uczy, że wszelkie 
apele i zakazy w tej dziedzinie nie skutkują. Radość z posiadania własnych  
plonów przesłania bowiem świadomość ewentualnych zagrożeń”.

Dzieje się na działkach. Ogródki miejskie w  piosence i nie tylko
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