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WSTĘP I CEL ZADANIA
W Polsce surowce lecznicze zbierane są z ponad 200 dziko rosnących roślin, o rocznym
tonażu dochodzącym do 10 tys. ton (Węglarz 2005, Kozłowski i in. 2008), w tym
ekologiczne z około 140 gatunków - w ilości 700 ton (szacunki własne na podstawie
informacji z ekologicznych firm zielarskich). Z naszych badań, wykonanych w latach
2016-2017 wynika, iż ekologiczne surowce pozyskiwane ze stanowisk naturalnych
pochodzą głownie ze Wschodniej Polski, tj.: południowej część Warmii i Mazur,
wschodniego Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny i Bieszczadów. Zbierane są one
przede wszystkim przez ludność wiejską (90% zbieraczy), w tym coraz częściej przez
tzw. „młodych” emerytów, którzy po zakończeniu podstawowej aktywności zawodowej
przeprowadzili się na wieś, a zbiór surowców ze stanu naturalnego stanowi dla nich nie
tylko sposób na dodatkowe zarobkowanie, ale również zachowanie ogólnej aktywności.
Przy zbiorze ekologicznych surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych muszą być
brane pod uwagę dwa akty prawne. Pierwszy, dotyczy bezpośrednio zasad
obowiązujących w rolnictwie ekologicznym (Rozporządzenie Rady 834/2007), drugi
związany jest z bardziej ogólnymi zasadami zrównoważonego użytkowania środowiska
naturalnego (Ustawa o Ochronie Przyrody z 2004 r.). Zgodnie z art. 12 ust. 2
Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 „Zbiór roślin dziko rosnących i ich części,
rosnących w sposób naturalny na obszarach naturalnych, w lasach i na obszarach
rolniczych, uznaje się za metodę produkcji ekologicznej, pod warunkiem że:
a) w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zostały poddane
działaniu produktów innych niż dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na
mocy art. 16;
b) zbiór nie wpływa na równowagę siedliska naturalnego ani na utrzymanie gatunków
na obszarze zbioru”. Zatem wszelkie działania związane z ekologicznym zbiorem roślin
dziko rosnących powinny być prowadzone w sposób świadomy i po przyswojeniu,
przynajmniej podstawowej wiedzy pozwalającej na zrównoważone użytkowanie
stanowisk naturalnych i wykluczanie możliwości zbioru surowca niewłaściwego lub
zanieczyszczonego substancjami niedozwolonymi do stosowania w rolnictwie
ekologicznym. W roku 2018 niniejszy projekt (jako kontynuacja badań wykonanych w
latach 2016-2017) realizowany był w trzech podzadaniach omówionych szczegółowo
poniżej, obejmując najważniejsze aspekty związane z zagrożeniem występowania w
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ekologicznych surowcach zielarskich pozostałości pestycydów i metali ciężkich, a także
dotyczące zrównoważonego pozyskiwania surowców roślinnych ze stanowisk
naturalnych.
Celem podzadania 1. było określenie przydatności wybranych roślin o wysokiej
zdolności do kumulowania substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym jako gatunków wskaźnikowych przy typowaniu stanowisk naturalnych
do ekologicznego zbioru surowców zielarskich, ze szczególnym uwzględnieniem
stanowisk synantropijnych i ruderalnych.
Celem podzadania 2. było opracowanie metod ekologicznego zbioru wybranych
gatunków roślin leczniczych i aromatycznych występujących na zróżnicowanych
stanowiskach

naturalnych,

z

uwzględnieniem

ich

wydajności

surowcowej

i

prognozowania wielkości zbioru oraz pozbiorczego postępowania z ekologicznymi
surowcami.
Celem podzadania 3. było opracowanie programu szkoleń dla przedstawicieli
podmiotów certyfikujących i kontrolnych w zakresie pozyskiwania ekologicznych
surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych oraz dla zbieraczy ziół, a także
przeprowadzenie tych szkoleń.
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PODZADANIE 1.

1.1.

Określenie

zależności

pomiędzy

typem

stanowiska

naturalnego

a

występowaniem w surowcach zielarskich pozostałości pestycydów i metali ciężkich
z

uwzględnieniem

gatunków

wskaźnikowych

jako

źródła

informacji

o

potencjalnym „skażeniu” roślin substancjami niedopuszczonymi do stosowania w
rolnictwie ekologicznym.
Wyniki badań uzyskane w latach 2016-2017 wskazują, że przy typowaniu stanowisk
naturalnych do ekologicznego zbioru surowców zielarskich niewystarczające są
deklaracje zarządzających terenem o nie stosowaniu niedozwolonych środków ochrony
roślin.
W roku 2017 przeprowadzono badania nad wytypowaniem gatunków, których organy
surowcowe odznaczają się wysoką „podatnością: na gromadzenie pozostałości
pestycydów. Wśród przebadanych roślin najbardziej wrażliwym pod tym względem był
mniszek lekarski, co istotne, występujący w wielu różnych zbiorowiskach roślinnych.
Gatunek ten wydawał się być najbardziej predysponowanym do tego, aby uznać go za
wskaźnikowy biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki naszych badań. Weryfikując
rezultaty uzyskane w roku 2017, w roku bieżącym, we współpracy z firmą skupującą
surowce ekologiczne, przeprowadzono badania na stanowiskach ekologicznych, oraz w
celach porównawczych, na stanowiskach z których zioła zbiera się w jakości
konwencjonalnej. Ze stanowisk tych oprócz mniszka lekarskiego, zebrano surowce
innych roślin leczniczych występujących powszechnie na stanowiskach naturalnych
(bez czarny, pokrzywa zwyczajna, skrzyp polny).
Łącznie, zebrano surowce z 30 stanowisk naturalnych, które poddane zostały analizom
na obecność pozostałości pestycydów i metali ciężkich. Analizy te wykonane zostały w
zewnętrznym akredytowanym

laboratorium

urzędowym w

zakresie rolnictwa

ekologicznego (Tabl. 1,2). Ocena zawartości związków biologicznie aktywnych w
surowcach wykonana została w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych (ocena
chemiczna zgodnie z obowiązującymi standardami farmakopealnymi).
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Tablica 2.
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MNISZEK LEKARSKI
W roku 2018 badaniami objęto 9 stanowisk mniszka lekarskiego, z którego zbierano
liście oraz korzenie (Tab.1,2; Tabl. 3-6). Wykaz pozyskanych surowców przedstawiono
poniżej. Surowce ekologiczne zbierano ze stanowiska brzeg boru sosnowego i
nieużytek łąkowy. Stanowiska: zaniedbany ogród przydomowy (zgodnie z wywiadem –
rośliny od lat nie traktowane środkami ochrony) oraz pas pomiędzy ekstensywną
uprawą zbóż to stanowiska synantropijne z których pozyskano surowce potencjalnie
ekologiczne. Pozostałe surowce, w celach porównawczych, zebrano ze stanowisk
stanowiących konwencjonalne uprawy roślin rolniczych (zbóż i ziemniaków) i
ogrodniczych (ogórka, porzeczki czarnej, kapusty głowiastej białej).

Wykaz badanych stanowisk mniszka lekarskiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Typ stanowiska
Brzeg boru sosnowego
Nieużytek łąkowy
Zaniedbany ogród przydomowy
Pas pomiędzy ekstensywną uprawą zbóż
Uprawa konwencjonalna zbóż
Uprawa konwencjonalna ogórka
Uprawa konwencjonalna porzeczki czarnej
Uprawa konwencjonalna kapusty głowiastej białej
Uprawa konwencjonalna ziemniaka

Tab.1. Surowce analizowane pod względem zawartości pozostałości pestycydów i
metali ciężkich
stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

surowiec
liście
korzenie
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

„+” – surowiec analizowany
„-” – surowiec nieanalizowany
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Tab.2. Charakterystyka stanowisk mniszka lekarskiego
Lp.

typ stanowiska

koordynaty

najbliższa
miejscowość

powierzchnia

1.

brzeg boru sosnowego

N 50 32 437
E 20 34 320

Szczypiec

200 m2

2.

nieużytek łąkowy

N 52 44 910
E 23 36 953

Hajnówka

400 m2

3.

zaniedbany ogród
przydomowy

N 53 43 575
E 21 46 465

Zdory

100 m2

4.

pas pomiędzy
ekstensywną uprawą
zbóż

N 52 45 473
E 023 36 335

Hajnówka

1 ha

5.

uprawa
konwencjonalna zbóż

N 50 34 032
E 20 36 955

Gartatowice

2 ha

6.

uprawa
konwencjonalna
ogórka

N 50 33 262
E 20 35 248

Czechów

0,5 ha

Czechów

500 m2

7.

8.

9.

uprawa
konwencjonalna
porzeczki czarnej
uprawa
konwencjonalna
kapusty głowiastej
białej
uprawa
konwencjonalna
ziemniaka

N 50 33 298
E 20 35 265
N 50 62 874
E 20 61 587

N 50 34 145
E 20 36 756

2

Gołuchów

500 m

Gartatowice

500 m2

gatunki towarzyszące
sosna zwyczajna, jarząb pospolity, macierzanka piaskowa,
krwawnik pospolity, kocanki piaskowe, trawy
babka zwyczajna, babka lancetowata, trawy, starzec
jakubek, wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, skrzyp
polny, bylica pospolita, dzika marchew, kozłek lekarski,
szczaw łąkowy, nawłoć kanadyjska, pokrzywa zwyczajna
pokrzywa zwyczajna, żółtlica drobnokwiatowa, pokrzywa
żegawka, szarłat szorstki, babka zwyczajna, komosa biała,
jasnota biała, jasnota różowa, przytulia czepna, gwiazdnica
pospolita, trawy, starzec jakubek, wrotycz pospolity,
krwawnik pospolity, lepnica biała
babka zwyczajna, przytulia czepna, trawy, starzec jakubek,
wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, lepnica biała,
skrzyp polny, bylica pospolita
roślina uprawna: pszenżyto,
chwasty: skrzyp polny, fiołek polny, perz właściwy,
gwiazdnica pospolita
roślina uprawna: ogórek;
chwasty: szarłat szorstki, skrzyp polny, perz właściwy,
komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, gwiazdnica
pospolita, rdestówka powojowata, iglica pospolita,
chwastnica jednostronna
roślina uprawna: porzeczka czarna;
chwasty: pokrzywa żegawka, szarłat szorstki,
roślina uprawna: kapusta głowiasta biała;
chwasty: skrzyp polny, perz właściwy, komosa biała,
żółtlica drobnokwiatowa, gwiazdnica pospolita, iglica
pospolita, chwastnica jednostronna, rumianek pospolity
roślina uprawna: ziemniak;
chwasty: komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa,
gwiazdnica pospolita, rdestówka powojowata, chwastnica
jednostronna, palusznik krwawy, włośnica zielona
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ilościowość
mniszka lekarskiego
2

2

3

2

-

-

-

-

-

Tablica 3. Mniszek lekarski na stanowisku brzeg boru sosnowego
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Tablica 4. Mniszek lekarski w zaniedbanym ogrodzie warzywnym
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Tablica 5. Mniszek lekarski w konwencjonalnej uprawie ogórka

Tablica 6. Mniszek lekarski w uprawie kapusty białej
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Tab. 3. Zawartość pozostałości fungicydów w organach surowcowych mniszka
lekarskiego (mg/kg)
stanowisko
2.
4.
6.
5.
1.
3.
7.
8.
9.

substancja
nd
difenyloamina
difenyloamina
difenyloamina
nd
nd
nd
tebuconazol
tebuconazol

liście

korzenie

0,016
0,013
0,015

-

1,100

0,026
0,025

„nd” – nie wykryto
„-” – surowiec nie był analizowany

Difenyloamina wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Wchodzi w skład
preparatów przedłużających trwałość kwiatów ciętych. W przeszłości stosowana była
powszechnie w celu ograniczenia wystąpienia oparzelizny powierzchniowej jabłek i
gruszek – choroby przechowalniczej, której bezpośrednią przyczyną jest obecność
produktów utleniania α-farnezenu. Obecnie stosowanie difenyloaminy jest bardzo
ograniczone, a produkcji sadowniczej zabronione. Ma właściwości mutagenne i
teratogenne.
Tebukonazol jest fungicydem z grupy triazoli. Stosowany jest w ochronie roślin do
zwalczania workowców, podstawczaków i grzybów niedoskonałych. Jest składnikiem
preparatu Bucat 500 SC zarejestrowanego w uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta
ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego oraz od niedawna rzepaku ozimego.
Tebukonazol jest substancją czynną również preparatu Syrius 250 EW – środka
grzybobójczego do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, rzepaku ozimego i jarego, buraków cukrowych i
pastewnych przed chorobami grzybowymi oraz w ochronie wiśni i śliwy przed brunatną
zgnilizną drzew pestkowych.
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Tab. 4. Zawartość pozostałości insektycydów w organach surowcowych mniszka
lekarskiego (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

substancja
nd
diazinon
nd
nd
nd
nd
nd.
bifenthrin
nd.

liście

korzenie

0,013

-

0,8

„nd” – nie wykryto
„-” – surowiec nie był analizowany

Diazinon jest substancją owadobójczą, składnik preparatu Diazinon 250 EC, Diazinon
10G do zwalczania m.in. turkucia podjadka i innych szkodników glebowych (zwłaszcza
drutowce).
Bifentryna jest związkiem z grupy pyretroidów. Wchodzi w skład popularnego
preparatu Talstar, przeznaczonego do zwalczania przędziorków oraz innych
szkodników ssących, gryzących i minujących, w roślinach rolniczych, sadowniczych,
warzywnych, ozdobnych i zielarskich oraz w leśnictwie. Poza tym jest substancją
czynną w preparacie Polysect przeznaczonym do zwalczania szkodników takich jak:
mszyca, ochojnik, misecznik, wełnowiec, tarcznik oraz ziemiórka, w uprawach
sadowniczych, warzywnych oraz roślin ozdobnych.
Tab.5. Zawartość pozostałości metali ciężkich w organach surowcowych mniszka
lekarskiego (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ołów

kadm
liście
0,488
0,166
0,139
0,165
1,000
0,625
0,710
1,300
0,780

korzenie
0,579
0,654
0,384
0,490
0,350
0,300

„-” – surowiec nie był analizowany
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liście
5,880
0,751
0,457
0,161
5,740
6,790
6,000
2,300
2,600

korzenie
2,780
4,320
4,310
3,000
1,900
2,700

Tab.6. Ogólna zawartość kwasów fenolowych i garbników w organach surowcowych
mniszka lekarskiego (%)
kwasy fenolowe
liście
korzenie
0,44
0,20
0,46
0,56
0,72
0,51
0,14
0,48
0,16
0,21
0,79
0,14
0,65
0,14
0,93

stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

liście
0,33
0,87
0,98
0,90
0,58
0,69
0,55
0,53
0,76

garbniki
korzenie
0,29
0,21
0,23
0,30
0,06
0,10

Wyniki uzyskane w roku bieżącym dotyczące mniszka lekarskiego wyraźnie odbiegają
od wyników z lat 2016-2017 i nie pozwalają na wyciagnięcie kierunkowych wniosków.
Pozostałości fungicydów zidentyfikowano w surowcach pochodzących z uprawy
kapusty i ziemniaka, a insektycydów w uprawie kapusty (Tab.3,4). Zdziwienie budzi
fakt, że substancje te nie zostały wykryte w intensywnie chronionych uprawach zbóż,
ogórka

i

porzeczki

czarnej,

natomiast

obecność

difenyloaminy

(obecnie

niedopuszczonej do stosowania w UE, a wcześniej używanej w produkcji sadowniczej)
stwierdzono w surowcach pochodzących z mniszka rosnącego na stanowiskach takich
jak: nieużytek łąkowy, zaniedbany ogród warzywny, czy w sąsiedztwie ekstensywnej
uprawy zbóż. Materiał badawczy analizowany był w urzędowym laboratorium
akredytowanym, dlatego też (biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości) zwrócono się do
zleceniobiorcy o weryfikację tych analiz.
Analiza surowców pod kątem zawartości metali ciężkich wykazała, że dopuszczalna
zawartość kadmu i ołowiu przekroczona została tylko w przypadku liści mniszka (w
korzeniach nie stwierdzono przekroczeń) (Tab.5). Przekroczenie zawartości ołowiu
obserwowano w liściach mniszka zebranych z konwencjonalnych upraw rolniczych
(uprawa zbóż) i ogrodniczych (uprawa ogórka i porzeczki czarnej) oraz w liściach
zebranych na stanowisku typu brzeg boru sosnowego, a kadmu w surowcu zebranym z
konwencjonalnej uprawy kapusty.
Ogólna zawartość badanych związków fenolowych była wyższa w liściach niż
korzeniach mniszka lekarskiego. Zawartość kwasów fenolowych w liściach wahała się
od 0,44 do 0,93%, a w korzeniach od 0,14 do 0,21%, a garbników odpowiednio: od
0,33 do 0,98% i od 0,06 do 0,30%. Nie stwierdzono zależności pomiędzy typem
stanowisk, a zawartością w surowcach związków fenolowych (Tab.6).
17

BEZ CZARNY
Badaniami objęto 7 stanowisk bzu czarnego, z których zebrano kwiaty i owoce (Tab.7,
8; Tabl. 7-10). Dwa z nich (zarośla śródleśne i okrajek leśny) to stanowiska
ekologiczne, trzy to stanowiska synantropijne o potencjale stanowisk ekologicznych
(zarośla śródpolne w ekstensywnych uprawach zbóż oraz sad przydomowy), a dwa to
stanowiska nieużytkowane rolniczo.

Wykaz badanych stanowisk naturalnych bzu czarnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Typ stanowiska
Zarośla śródleśne
Okrajek leśny w oddaleniu od uprawy zboża
Zarośla śródpolne w ekstensywnej uprawie zbóż
Zarośla śródpolne w ekstensywnej uprawie zbóż
Zaniedbany sad przydomowy
Przyjeziorne zarośla przy wielkoobszarowym nieużytku
Rów melioracyjny przy łące kośnej

Tab.7. Surowce analizowane pod względem zawartości pozostałości pestycydów i
metali ciężkich
stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

surowiec
kwiaty

owoce

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

„+” – surowiec analizowany
„-” – surowiec nieanalizowany
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Tab.8. Charakterystyka stanowisk naturalnych bzu czarnego
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

typ stanowiska

koordynaty

najbliższa
miejscowość

powierzchnia

zarosła śródleśne

okrajek leśny w
oddaleniu od uprawy
zboża
zarośla śródpolne w
ekstensywnej uprawie
zbóż
zarośla śródpolne w
ekstensywnej uprawie
zbóż
zaniedbany sad
przydomowy
przyjeziorne zarośla
przy wielkoobszarowym
nieużytku
rów melioracyjny przy
łące kośnej

N 50 32 327
E 20 34 218

Szczypiec

500 m2

N 53 21 478
E 22 02 374

Poryte Małe

200 m2

N 50 34 032
E 20 36 955

Gartatowice

200 m2

N 50 54 543
E 20 53 967

Brzeście

100 m2

N 50 34 478
E 20 35 490

Janów

100 m2

N 53 48 741
E 021 38 840

Urwitałt

400 m2

Chlebiotki

300 m2

N 53 09 721
E 022 39 079

19

gatunki towarzyszące
sosna zwyczajna, jarząb pospolity,
śliwa tarnina, aronia, pokrzywa
zwyczajna, krwawnik pospolity,
trawy
zboża, pokrzywa zwyczajna, fiołek
polny, mniszek lekarski, dąb
szypułkowy, chaber bławatek
pokrzywa zwyczajna, śliwa tarnina,
skrzyp polny, trawy
sosna zwyczajna, jarząb pospolity,
pokrzywa zwyczajna, sosna
zwyczajna, trawy, skrzyp polny
babka zwyczajna, babka lancetowata,
glistnik jaskółcze ziele, pokrzywa
zwyczajna, mniszek lekarski, rdest
ptasi
jarząb pospolity, dąb, babka
zwyczajna, rdest ptasi, trawy
brzoza brodawkowata, szczaw
kobylak, rdest wężownik, mniszek
lekarski, marchew dzika

ilościowość
bzu czarnego
4

2

4

3

2

2

2

Tablica 7. Bez czarny na stanowisku 1

Tablica 8. Bez czarny na stanowisku 2
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Tablica 9. Bez czarny na stanowisku 3

Tablica 10. Bez czarny na stanowisku 5
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Tab.9. Zawartość pozostałości fungicydów w organach surowcowych bzu czarnego
(mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

substancja
nd
propamokarb
nd
nd
nd
karbendazym
difenyloamina
propamokarb

kwiaty

owoce

0,020

-

0,006
0,015
0,012

-

„nd” – nie wykryto
„-” – surowiec nie był analizowany

Preparaty zawierające jako substancję czynną propamokarb: Axidor, Agro
Propamocarb Plus 840 SL – stosowane są na zarazę ziemniaczaną oraz zapobiegawczo i
interwencyjnie w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych pod osłonami przeciwko
grzybom glebowym (Phytophthora i Pythium).
Preparaty zawierające jako substancję czynną karbendazym: Alert 357 SC., Funaben
500 S.C., Sarfun 500 SC, Sumi-Karben 500 S.C., do stosowania zapobiegawczego i
interwencyjnego w ochronie upraw rolniczych przed różnymi chorobami grzybowymi.
Difenyloamina wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Wchodzi w skład
preparatów przedłużających trwałość kwiatów ciętych. W przeszłości stosowana była
powszechnie w celu ograniczenia wystąpienia oparzelizny powierzchniowej jabłek i
gruszek – choroby przechowalniczej, której bezpośrednią przyczyną jest obecność
produktów utleniania α-farnezenu. Obecnie stosowanie difenyloaminy jest bardzo
ograniczone, a produkcji sadowniczej zabronione. Ma właściwości mutagenne i
teratogenne.
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Tab.10. Zawartość pozostałości insektycydów w organach surowcowych bzu czarnego
(mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kwiaty

substancja
nd
nd
chloropyrifos
nd
nd
chlorantraniliprol
nd

owoce
-

0,017

0,005

-

„nd” – nie wykryto
„-” – surowiec nie był analizowany

Chlorantraniliprol jest substancją aktywną np. preparatu o nazwie Coragen 200 S.C.
Jest to insektycyd wykorzystywany w sadownictwie i warzywnictwie w celu zwalczania
szkodników w jabłoni (zwojkówki i owocówki jabłkóweczki), kapuście (gąsienic
bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka) oraz ziemniaku
(larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej).
Preparaty zawierające jako substancję czynną chloropyrifos to np.: Dursban™ 480 EC
– przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym,
kalafiorze i brokule; Cyren 480 EC – do zwalczania mszycy, skrzypionki, słodyszka w
uprawach rolniczych i sadowniczych.

Tab.11. Zawartość metali ciężkich w organach surowcowych bzu czarnego (mg/kg)
ołów

kadm
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kwiaty
0,025
0,015
0,022
0,017
0,027
0,005
0,021

owoce
0,031
0,081
0,021
0,019
-

„-” – surowiec nie był analizowany
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kwiaty
0,073
0,036
0,168
0,148
0,164
0,048
0,489

owoce
0,210
0,12
0,11
0,20
-

Tab.12. Ogólna zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych w organach
surowcowych bzu czarnego (%)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

flawonoidy
kwiaty
owoce
0,22
0,10
0,40
0,11
0,06
0,21
0,07
0,18
0,11
0,67
0,90
0,05

kwasy fenolowe
kwiaty
owoce
0,60
0,63
0,46
0,64
0,95
0,49
0,87
0,54
0,67
0,66
0,73
1,04

Jedną z bardziej dokładnie ocenianych w latach 2016-2018 roślin był bez czarny, u
którego analizowano zarówno kwiaty jak i owoce, obydwa ważne surowce zielarskie.
W roku bieżącym analizowano surowce z siedmiu stanowisk, w tym dwa z których
pozyskiwane były surowce ekologiczne (Tab.7,8).
Wśród stanowisk ekologicznych kwiaty i owoce pozyskane ze stanowiska opisanego
jako zarośla śródleśne były wolne od pozostałości środków ochrony, natomiast w
kwiatach zebranych ze stanowiska opisanego jako okrajek leśny wykryto propamokarb
(Tab.9). Dlatego też surowce bzu ze stanowisk przyleśnych należy zbierać z dużą
ostrożnością.
Analizując wyniki z lat 2016-2018 wydaje się, że największego zagrożenia dla bzu
czarnego ze strony środków ochrony roślin należy spodziewać się od upraw
ogrodniczych (sadownictwo i warzywnictwo). Przy zachowaniu bezpiecznej odległości
od tych upraw i intensywnie chronionych roślin rolniczych, z wielu innych stanowisk
można w miarę bezpiecznie pozyskiwać surowce bzu czarnego. Ciekawych informacji
dostarczają wyniki tegoroczne, które pokazują że jakość obydwu surowców, wyrażona
zawartością związków fenolowych (flawonoidów i kwasów fenolowych) jest wyraźnie
wyższa wtedy, kiedy zbierane są one ze stanowisk wilgotnych (Tab.10).

24

POKRZYWA ZWYCZAJNA
Zbiór surowców (liści) prowadzono na 8 stanowiskach naturalnych pokrzywy
zwyczajnej (Tab.13, Tabl. 11-15). Dwa z nich (zarośla śródleśne i nieużytek łąkowy) to
stanowiska z których zbierano surowce ekologiczne. Kolejne dwa zlokalizowane
zostały na terenach przyleśnych, jedno usytuowane było na typowym dla pokrzywy
terenie tj. przy rowie melioracyjnym, a trzy to stanowiska związane z aktywnością
człowieka (zarośla przy uprawie zbóż, zaniedbany sad i ogród przydomowy).

Wykaz badanych stanowisk naturalnych pokrzywy zwyczajnej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Typ stanowiska
Zarośla śródleśne
Nieużytek łąkowy
Okrajek leśny w oddaleniu od uprawy zboża
Opuszczone siedlisko na brzegu lasu
Rów melioracyjny przy łące kośnej
Zarośla śródpolne przy uprawie zbóż
Zaniedbany sad przydomowy
Zaniedbany ogród przydomowy
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Tab.13. Charakterystyka stanowisk naturalnych pokrzywy zwyczajnej
Lp.

typ stanowiska

koordynaty

najbliższa
miejscowość

powierzchnia

1.

zarosła śródleśne

N 50 32 327
E 20 34 218

Szczypiec

500 m2

2.

nieużytek łąkowy

N 52 44 910
E 023 36 953

Hajnówka

5 ha

N 53 20 476
E 22 02 234

Poryte Małe

1000 m2

N 52 45 141
E 023 37 459
N 53 09 721
E 22 39 079
N 50 34 032
E 20 36 955

Hajnówka

1000 m2

Chlebiotki

300 m2

Gartatowice

400 m2

3.
4.
5.
6.

okrajek leśny w
oddaleniu od uprawy
zboża
opuszczone siedlisko na
brzegu lasu
rów melioracyjny przy
łące kośnej
zarośla śródpolne przy
uprawie zbóż

7.

zaniedbany sad
przydomowy

N 50 34 478
E 20 35 490

Janów

800 m2

8.

zaniedbany ogród
przydomowy

N 53 40 441
E 21 48 224

Szczechy
Wielkie

800 m2

gatunki towarzyszące
sosna zwyczajna, jarząb pospolity, śliwa tarnina,
aronia, krwawnik pospolity, trawy
babka zwyczajna, babka lancetowata, trawy,
starzec jakubek, wrotycz pospolity, krwawnik
pospolity, skrzyp polny, bylica pospolita, dzika
marchew, kozłek lekarski, szczaw łąkowy, nawłoć
kanadyjska, mniszek pospolity
zboża, fiołek polny, mniszek lekarski, dąb
szypułkowy, chaber bławatek
dąb szypułkowy, skrzyp leśny, bluszczyk
kurdybanek, chmiel zwyczajny
brzoza brodawkowata, szczaw kobylak, rdest
wężownik, mniszek lekarski, marchew dzika
dziki bez czarny, śliwa tarnina, skrzyp polny,
trawy
dziki bez czarny, skrzyp polny, babka zwyczajna,
babka lancetowata, glistnik jaskółcze ziele,
mniszek lekarski, rdest ptasi, jasnota biała
mniszek lekarski, żółtlica drobnokwiatowa,
pokrzywa żegawka, szarłat szorstki, babka
zwyczajna, komosa biała, jasnota biała, jasnota
różowa, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita,
trawy, starzec jakubek, wrotycz pospolity,
krwawnik pospolity, lepnica biała
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ilościowość
pokrzywy
zwyczajnej
2

2

3
3
3
3
3

2

Tablica 11. Pokrzywa zwyczajna przy rowie melioracyjnym

Tablica 12. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku typu okrajek leśny
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Tablica 13. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku zarośla śródleśne

Tablica 14. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku zaniedbany sad
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Tablica 15. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku zaniedbany ogród przydomowy
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Tab.14. Zawartość pozostałości fungicydów w liściach pokrzywy zwyczajnej (mg/kg)
stanowisko

substancja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nd
nd
nd
karbendazym
nd
nd
nd
nd

zawartość

0,043

„nd” – nie wykryto
„-” – surowiec nie był analizowany

Preparaty zawierające jako substancję czynną karbendazym: Alert 357 SC., Funaben
500 S.C., Sarfun 500 SC, Sumi-Karben 500 S.C., do stosowania zapobiegawczego i
interwencyjnego w ochronie upraw rolniczych przed różnymi chorobami grzybowymi.
Tab.15. Zawartość pozostałości insektycydów w liściach pokrzywy zwyczajnej (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.

substancja
nd
diazinon
nd

zawartość

4.
5.
6.
7.
8.

diazinon
nd
nd
nd
nd

0,018

0,013

„nd” – nie wykryto

Diazinon jest substancją owadobójczą, składnik preparatu Diazinon 250 EC, Diazinon
10G do zwalczania m.in. turkucia podjadka i innych szkodników glebowych (zwłaszcza
drutowce).
Tab.16. Zawartość metali ciężkich w liściach pokrzywy zwyczajnej (mg/kg)
stanowisko

kadm

ołów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,136
0,013
0,025
0,021
0,012
0,036
0,024
0,020

0,730
0,274
0,112
0,246
0,604
0,373
0,497
0,290
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Tab.17. Ogólna zawartość związków fenolowych i barwników w liściach pokrzywy
zwyczajnej (%)
stanowisko

zawartość
flawonoidów

zawartość zawartość
zawartość chlorofil
kwasów
garbników
chlorofilu chlorofilu
fenolowych
a
b

zawartość
sumy
karotenoidów

1.

0,44

0,44

0,36

2,88

1,14

1728,79

2.

0,63

0,35

0,24

3,61

1,77

2306,95

3.

0,51

0,74

0,50

3,48

1,68

2368,24

4.

0,74

0,32

0,27

4,57

2,61

2793,28

5.

0,67

0,69

0,43

2,87

0,97

2052,23

6.

0,48

0,48

0,22

2,97

1,21

1851,63

7.

0,48

0,37

0,22

2,49

0,86

1570,79

8.

0,53

0,65

0,26

2,31

0,64

1522,84

Badania nad pokrzywą wykonane w roku 2017 wykazały, że na stanowiskach, które
mogłyby być zakwalifikowane jako ekologiczne w liściach tej rośliny wykryto zarówno
pozostałości fungicydów jak i insektycydów (Tab.14,15). W roku 2018 z ośmiu
badanych stanowisk pozostałości fungicydów (karbendazym) wykryto zaledwie w
jednym – opuszczone siedlisko. W surowcach pochodzących z pozostałych zbiorowisk
roślinnych (podmokłe łąki, zarośla śródleśne i śródpolne, zbiorowiska ruderalne)
pozostałości związków z tej grupy nie stwierdzono. Z insektycydów, w surowcach z
dwóch stanowisk stwierdzono obecność diazinonu, z tym że trudno było doszukać się
korelacji pomiędzy jego obecnością w liściach, a źródłem pochodzenia pozostałości.
W latach prowadzonych badań (2016-2018), w surowcach pokrzywy zawartość metali
ciężkich nie przekraczała przyjętych maksymalnych zawartości (Tab.16). Podobnie jak
u bzu czarnego zawartość kwasów fenolowych, na które standaryzowane są liście
pokrzywy, była wyższa u roślin zbieranych ze stanowisk wyraźnie wilgotnych (Tab.17).
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SKRZYP POLNY
W roku 2018 badano ziele skrzypu pozyskane z 6 stanowisk naturalnych (Tab.18, Tabl.
16-18). Jedno z nich to stanowisko z którego zbierany jest surowiec ekologiczny.
Kolejne (łąka kośna) to stanowisko z którego potencjalnie surowce można pozyskiwać
w jakości ekologicznej, a pozostałe to miejsca związane z działalnością człowieka.
Wykaz badanych stanowisk naturalnych skrzypu polnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Typ stanowiska
Nieużytek łąkowy
Rozległa łąka kośna
Pas pomiędzy ekstensywną uprawą zbóż
Uprawa konwencjonalna zbóż
Uprawa konwencjonalna ogórka
Zaniedbany sad przydomowy

Tablica 16. Skrzyp polny na stanowisku rozległa łąka kośna

Tablica 17. Skrzyp polny w ekstensywnej uprawie zbóż
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Tablica 18. Skrzyp polny w konwencjonalnej uprawie ogórka
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Tab.18. Charakterystyka stanowisk naturalnych skrzypu polnego
Lp.

typ stanowiska

koordynaty

najbliższa
miejscowość

1.

nieużytek łąkowy

N 52 44 910
E 23 36 953

2.

rozległa łąka kośna

N 53 26 927
E 21 517 20

Bialiki

800 m2

N 52 45 473
E 23 36 335

Hajnówka

1 ha

Gartatowice

2 ha

3.

4.

pas pomiędzy
ekstensywną
uprawą zbóż
uprawa
konwencjonalna
zbóż

N 50 34 032
E 20 36 955

gatunki towarzyszące

powierzchnia

Hajnówka

400 m2

5.

uprawa
konwencjonalna
ogórka

N 50 33 262
E 20 35 248

Czechów

0,5 ha

6.

zaniedbany sad
przydomowy

N 50 34478
E 20 35 490

Janów

800 m2

babka zwyczajna, babka lancetowata, starzec jakubek,
wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, bylica
pospolita, dzika marchew, kozłek lekarski, szczaw
łąkowy, nawłoć kanadyjska, mniszek lekarski, trawy,
śliwa tarnina, dzika róża, babka zwyczajna, babka
lancetowata, przetacznik łąkowy, koniczyna czerwona,
pokrzywa zwyczajna, krwawnik zwyczajny, trawy
babka zwyczajna, przytulia czepna, starzec jakubek,
wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, lepnica biała,
bylica pospolita, trawy
roślina uprawna: pszenżyto;
chwasty: fiołek polny, perz właściwy, gwiazdnica
pospolita
roślina uprawna: ogórek;
chwasty: szarłat szorstki, perz właściwy, komosa biała,
żółtlica drobnokwiatowa, gwiazdnica pospolita,
rdestówka powojowata, iglica pospolita, chwastnica
jednostronna
dziki bez czarny, babka zwyczajna, babka lancetowata,
glistnik jaskółcze ziele, mniszek lekarski, rdest ptasi,
jasnota biała
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ilościowość
skrzypu polnego
2

3

3

-

-

2

Tab.19. Zawartość pozostałości fungicydów w zielu skrzypu polnego (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

substancja
nd
difenyloamina
nd
nd
nd
nd

zawartość
0,012

„nd” – nie wykryto

Difenyloamina wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Wchodzi w skład
preparatów przedłużających trwałość kwiatów ciętych. W przeszłości stosowana była
powszechnie w celu ograniczenia wystąpienia oparzelizny powierzchniowej jabłek i
gruszek – choroby przechowalniczej, której bezpośrednią przyczyną jest obecność
produktów utleniania α-farnezenu. Obecnie stosowanie difenyloaminy jest bardzo
ograniczone, a produkcji sadowniczej zabronione. Ma właściwości mutagenne i
teratogenne.
Tab. 20. Zawartość pozostałości insektycydów w zielu skrzypu polnego (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zawartość
0,020

substancja
diazinon
nd
diazinon
nd
nd
nd

0,019

„nd” – nie wykryto

Diazinon jest substancją owadobójczą, składnik preparatu Diazinon 250 EC, Diazinon
10G do zwalczania m.in. turkucia podjadka i innych szkodników glebowych (zwłaszcza
drutowce).
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Tab.21. Zawartość pozostałości herbicydów w zielu skrzypu polnego (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zawartość
0,013

substancja
metolachlor
nd
metolachlor
nd
nd
nd

0,010

„nd” – nie wykryto

Metolachlor jest substancją czynną szeroko stosowaną jako herbicyd w uprawach
rolniczych do zwalczania chwastów jednoliściennych. Jest składnikiem m.in.
preparatów: Efica 960 EC, Dual Gold, Lumax 537, 5 SE.
Tab.22. Zawartość metali ciężkich w zielu skrzypu polnego (mg/kg)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kadm
0,064
0,079
0,059
0,648
0,186
0,063

ołów
0,134
0,013
0,070
0,068
1,470
0,228

Tab.23. Ogólna zawartość związków fenolowych w zielu skrzypu polnego (%)
stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

flawonoidów
0,47
0,33
0,44
0,19
0,18
0,27

kwasów fenolowych
0,48
0,29
0,46
0,13
0,25
0,30
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garbników
0,39
0,20
0,49
0,07
0,17
0,35

Analiza pozostałości pestycydów w zielu skrzypu polnego prowadzona w latach 20172018 wykazała, że z roślin występujących w sąsiedztwie intensywnych upraw
ogrodniczych i rolniczych nie powinno się zbierać ziela tej rośliny ze względu na
bardzo duże prawdopodobieństwo skażenia tego surowca zarówno fungicydami jak i
insektycydami, a niekiedy nawet herbicydami (Tab.19-21). Bezpiecznymi stanowiskami
do ekologicznego zbioru ziela skrzypu wydaje się być natomiast wiele rodzajów
nieużytków znajdujących się m.in. w sąsiedztwie linii kolejowych, przy drogach,
nieużytkach trawiasto-łąkowych i przyleśnych, a także stanowiskach ruderalnych.
Przy zbiorze skrzypu z nieużytków powinno się zwrócić baczną uwagę na odległość
stanowisk z których pozyskuje się surowiec od zabudowań i pól uprawnych, gdzie
stosowane są insektycydy, które mogą być rozprzestrzeniane zarówno przez wiatr, jak i
zwierzęta. Do takich insektycydów należą m.in. diazinon.
Zawartość metali ciężkich w zielu pochodzącym z wszystkich tych stanowisk
utrzymywała się w dopuszczalnych granicach (Tab.22). Na wielu stanowiskach skrzyp
występował masowo i jakość surowcowa była wysoka.
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Podsumowanie i wnioski
Biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane i niejednoznaczne wyniki analiz pozostałości
pestycydów w surowcach zielarskich zbieranych ze stanowisk naturalnych uzyskane w
latach 2016-2018 coraz bardziej potrzebne wydaje się być wytypowanie roślin
wskaźnikowych przy pomocy których można wyznaczać stanowiska do ekologicznego
zbioru dziko rosnących roślin zielarskich. Wyniki badań przeprowadzonych w 2017
roku wydawały się pokazywać, że rośliną taką mógłby być mniszek lekarski.
Rozszerzenie badań w tym zakresie w roku bieżącym niestety nie pozwoliło na
wyciągnięcie jednoznacznych wniosków w tym względzie, szczególnie, że w mniszku
rosnącym jako chwast w konwencjonalnych uprawach zbóż, porzeczki czarnej i
intensywnie chronionego ogórka gruntowego nie wykryto żadnych pozostałości
pestycydów. W poprzednich latach w roślinie tej wykrywano obecność pestycydów nie
tylko w uprawach konwencjonalnych intensywnie chronionych, ale także na
stanowiskach oddalonych od takich upraw na których zbiera się surowce ekologiczne
(polana w głębi lasu), co było przyczyną wstępnego wytypowania przez nas mniszka
lekarskiego jako rośliny wskaźnikowej, powszechnie występującej i „podatnej” na
kumulowanie pestycydów, zarówno w organach nadziemnych jak i w korzeniach.
Wytypowanie rośliny/roślin wskaźnikowych mogłoby być bardzo pomocne przy
typowaniu stanowisk naturalnych do ekologicznego zbioru surowców zielarskich i
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008, art. 63.1.c stanowić
uzupełniający środek ostrożności podejmowany w celu ograniczenia zanieczyszczeń
produktów zielarskich substancjami niedozwolonymi do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.
Użycie roślin wskaźnikowych do typowania ekologicznych stanowisk wydaje się być o
tyle ważne i uzasadnione, że dziko rosnące rośliny zielarskie stanowią bardzo dużą
grupę gatunków, rosną w różnych siedliskach, podlegają wielu czynnikom
wpływającym na ich rozwój, a różne rośliny i ich organy, w tym surowcowe, kumulują
pestycydy w różnym natężeniu.
W związku z powyższym, a także w związku z niejednoznacznymi wynikami
tegorocznych analiz na pozostałości pestycydów, badania nad poszukiwaniem roślin
wskaźnikowych powinny być w dalszym ciągu prowadzone, zwłaszcza w warunkach
ścisłych doświadczeń polowych.
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1.2.

Badania nad występowaniem w synantropijnych roślinach leczniczych

substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Rośliny synantropijne stanowią w Polsce znaczące źródło surowców leczniczych. Są to
gatunki, które przystosowały się do życia w środowisku silnie przekształconym przez
człowieka, związane z miejscem jego zamieszkania lub jego działalnością, głównie
rolniczą. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na pozytywne aspekty
obecności

roślin

towarzyszących

człowiekowi,

w

tym

uprawom

rolniczym

uwzględniając nie tylko ich przyrodniczą rolę w agrofitocenozach, ale też praktyczne
wykorzystanie. Według Balcerkiewicza i Pawlaka (2003) prawie 1/3 chwastów
występujących w uprawach to rośliny lecznicze. Autorzy ci zaznaczyli, że udział tych
roślin jest wyraźnie niższy w uprawach zbóż (prowadzonych na ubogich, piaszczystych
glebach) w porównaniu do upraw roślin korzeniowych. Badania Skrajnej (2010)
wskazują, że w uprawach w największej ilościowości występują następujące gatunki
ziół, m.in.: skrzyp polny (Equisetum arvense), fiołek polny (Viola arvensis), chaber
bławatek (Centaurea cyanus), ostrożen polny Cirsium arvense). Z kolei gatunki takie
jak np. krwawnik pospolity (Achillea millefolium), rdest ptasi (Polygonum aviculare),
bylica pospolita (Artemisia vulgaris) i mniszek lekarski (Taraxacum officinale) również
występują powszechnie, ale cechuje je niższy stopień pokrycia. Występowanie
poszczególnych gatunków ziół zależy także od regionu Polski. Przykładowo na
obszarze Wyżyny Kałuszyńskiej zidentyfikowano 137 gatunków roślin leczniczych
występujących w uprawach zbóż, roślin korzeniowych i na ścierniskach. Podobną ilość
gatunków stwierdzono w uprawach na Wyżynie Siedleckiej. Z kolei pola uprawne
zlokalizowane na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu były bogatsze florystycznie
(stwierdzono tam obecność 176 gatunków roślin leczniczych). Na uwagę zasługuje fakt,
że ok.30% tych gatunków stanowią archeofity – rośliny obcego pochodzenia, istniejące
wyłącznie na stanowiskach synantropijnych, w tym niektóre tylko w uprawach. Należą
do nich np. tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), fiołek polny (Viola arvensis)
czy cykoria podróżnik (Cichorium intybus). Zważywszy na powszechne stosowanie w
uprawach środków ochrony roślin, liczba populacji archeofitów znacznie się obniża
(Skrajna 2010, Ługowska i in.2010, Warcholińska 1994). Dane literaturowe wskazują,
że nie tylko chwasty flory segetalnej mogą stanowić źródło surowców leczniczych.
Klima i Pisulewska (2003) wskazują naturalną zlewnię rzeki jako teren, z którego
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można pozyskiwać zioła, a Skrzyczyńska i Stachowiak (2003) wymieniają odłogi i
nieużytki.
Dotychczas tylko w znikomym stopniu rośliny te były zbierane w jakości ekologicznej.
Potencjał stanowisk synantropijnych dotyczący możliwości pozyskiwania z nich
surowców ekologicznych związany jest

przede wszystkim

z

ekstensywnym

użytkowaniem gruntów rolnych na ubogich, najczęściej piaszczystych kompleksach
glebowych, gdzie nie są stosowane środki ochrony roślin lub inne niedozwolone w
rolnictwie ekologicznym substancje.
Celem podzadania było określenie zależności pomiędzy typem stanowiska, na którym
występują synantropijne rośliny lecznicze, a występowaniem w pozyskiwanych z nich
surowcach pozostałości substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym, tj.: pestycydów i metali ciężkich. Podzadanie to miało zatem na celu
określenie potencjału wybranych stanowisk segetalnych i ruderalnych, a także innych
synantropijnych, ale nie związanych z rolniczą działalnością człowieka, jako obszarów
przeznaczonych do zbioru ekologicznych surowców zielarskich. Badaniami objęto
województwa: podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz podkarpackie.
Wyboru stanowisk do badań dokonano na podstawie przedmiotowej literatury,
konsultacji z pokrywającymi te obszary nadleśnictwami i działającymi na tym terenie
firmami zielarskimi skupującymi surowce zielarskie. Typowanie stanowisk do badań
prowadzono uwzględniając ich klasyfikację przyrodniczą, użytkowanie gruntów,
infrastrukturę komunikacyjną terenu, a także możliwość praktycznego wykorzystania
pochodzących z danego stanowiska dziko rosnących roślin leczniczych. Wytypowano
13 stanowisk, na których licznie występowały synantropijne rośliny lecznicze.
Stanowiska te różniły się pod względem przyrodniczym (np. murawy piaskowe, zarośla,
łąki) i użytkowym (miedze śródpolne, nieużytki, przydroża, ogrody – w których rośliny
lecznicze występują jako chwasty).
Stanowiska te pogrupowano na:
1. Stanowiska segetalne


miedze, przydroża (stanowisko 1-3)



nieużytki łąkowe (stanowisko 4)

2. Stanowiska ruderalne


ogrody przydomowe (stanowisko 5)



opuszczone siedliska (stanowiska 6-9)
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3. Stanowiska synantropijne nie związane z rolniczą działalnością człowieka


piaszczysty nasyp na obrzeżach wsi



piaskownia/żwirownia, kamieniołom



nieużytkowane przez wiele lat torowisko

Na każdym stanowisku określono jego położenie geograficzne (przy użyciu GPS),
oszacowano powierzchnię (w m2) i przeprowadzono pełną dokumentację fotograficzną.
Następnie stanowiska zdokumentowano pod względem obecności i zasobności
surowcowej roślin leczniczych. W tym celu przeprowadzano ich spis gatunkowy z
określeniem liczebności osobników każdego gatunku wg. skali Braun-Blanqueta. Na
każdym stanowisku wytypowano jeden lub dwa gatunki występujące w największej
ilościowości, po czym określono ich wydajność surowcową oraz pobrano próby
przeznaczone do analiz chemicznych. W celu określenia wydajności surowcowej
zastosowano metodykę opracowaną w ubiegłych latach badań: wyodrębnione zostały
poletka (w trzech powtórzeniach) o określonej powierzchni, na których zliczano
osobniki oraz określano świeżą oraz suchą masę pozyskanych z nich surowców. W celu
ujednolicenia danych, otrzymane wyniki przeliczono na 10m2. Gatunki, z których
pozyskano surowce to: krwawnik pospolity, wrotycz pospolity, dziurawiec zwyczajny,
mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, wierzbownica kosmata, glistnik jaskółcze ziele,
malina właściwa, rzepik pospolity, macierzanka piaskowa, mydlnica lekarska, lebiodka
pospolita, skrzyp polny i bukwica lekarska.
Analizy chemiczne na zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich wykonano
w laboratorium urzędowym UO Technologia Sp. z o.o. Surowce poddano także
analizom na zawartość kadmu i ołowiu, zgodnie z zaleceniami „Tea and Herbal
Infusions Europe”. W celu określenia jakości prozdrowotnej surowców, oceniono je
pod kątem zawartości związków biologicznie aktywnych. Analizy te przeprowadzono w
Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, zgodnie z wymogami farmakopealnymi,
w odniesieniu do jakości surowców zielarskich.
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2003. Medicinal plants in Polish segetal plant communities Pamiętnik
Puławski 134.
Jezierska-Domaradzka E., Kuźniewski W. 2008. Medicinal plants in segetal weeds and the method of
raw material resources estimation. 24th German Conference on Weed Biology and Weed Control.
Ługowska M. i in. 2010. Therapeutic plants found in agrocenosis of the Middle Vistula River Valley.
Plant Breeding and Seed Science 61, 115-121.
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and Seed Science 61, 106-114.
Klima K., Pisulewska E. 2003. Gatunki lecznicze w agrocenozach oraz siedliskach naturalnych zlewni
Czyrnianki jako alternatywne źródło dochodu gospodarstw górskich. Pamiętnik Puławski 134.
Skrzyczyńska J., Stachowicz P. 2003. Rośliny zielarskie na odłogach gminy Mielnik. Pamiętnik
Puławski 134.
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Conference: 206-219.
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STANOWISKA SEGETALNE
Typ stanowiska: miedza, brzeg drogi
St. 1: Szeroki piaszczysty pas drogi śródpolnej w okolicy upraw zbóż i kukurydzy
koordynaty

N 53 25 803 E 021 50 114

województwo

podlaskie (Koniecki)

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

1000 m2
nazwa łacińska

ilościowość

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

3

Fiołek polny

Viola arvensis

1

Serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca

1

Mak polny

Papaver rhoeas

1

Nostrzyk żółty

Melitoltus officinalis

1

Malina właściwa

Rubus idaeus

1

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

2

Skrzyp polny

Equisetum arvense

1

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

2

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

1

nazwa polska

Tab.24. Krwawnik pospolity – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba pędów
(szt.) z pow.
10m2

świeża
masa
ziela (g) z
pow.
10m2

sucha
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

624

1595

397

pestycydy

nb
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kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

0,509

0,041

0,47

0,63

Tablica 19. Stanowisko nr 1. i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Krwawnik pospolity

Mak polny

Chaber bławatek

Serdecznik pospolity

Malina właściwa
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Nostrzyk żółty

Wiesiołek
dwuletni

Fiołek polny

St. 2: Pas podmokłych zarośli wzdłuż rowu melioracyjnego, w sąsiedztwie uprawy zbóż
koordynaty

N 49 358 143 E 022 023 15

województwo

podkarpackie (Jaćmierz)

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

3000 m2
nazwa polska

nazwa łacińska

ilościowość

Wierzbownica kosmata

Epilobium parviflorum

3

Krwawnica pospolita

Lythrum salicaria

2

Babka zwyczajna

Plantago major

1

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

2

Rdest ptasi

Polygonum aviculare

1

Żywokost lekarski

Symphytum officinale

1

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

2

Skrzyp polny

Equisetum arvense

1

Nostrzyk żółty

Melilotus officinalis

1

Wiązówka błotna

Filipendula ulmaria

1

Tab.25. Wierzbownica kosmata – zasobność na stanowisku naturalnym i
charakterystyka surowca
liczba pędów
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

58

1595

625

pestycy
dy

+

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

flawonoidy
(%)

0,066

0,386

0,96

4,57

1,12

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu wierzbownicy kosmatej (mg/kg)
Difenyloamina

0,013
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Tablica 20. Stanowisko nr 2. i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Żywokost lekarski

Wierzbownica kosmata

Pokrzywa zwyczajna

Wiązówka błotna

Rdest ptasi

Babka zwyczajna

Nostrzyk żołty

Krwawnica pospolita

Krwawnik pospolity
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St. 3: Szeroki pas nieużytku (miedza) pomiędzy ekstensywną uprawą zbóż
koordynaty
N 52 45 473 E 023 36 335
województwo

podlaskie (Lipiny)
20 000 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa łacińska

nazwa polska

ilościowość

Skrzyp polny

Equisetum arvense

2

Mniszek lekarski

Taraxacum officinale

2

Szczaw kobylak

Rhumex hydrolapathum

+

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

+

Wierzbownica drobnokwiatowa

Epilobium parviflorum

2

Kozłek lekarski

Valeriana officinalis

+

Pięciornik gęsi

Potentilla anserina

1

Lebiodka pospolita

Origanum vulgare

+

Mięta nadwodna

Mentha aquatica

r

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

3

Tab.26. Dziurawiec zwyczajny – zasobność na stanowisku naturalnym i charakterystyka
surowca
liczba
roślin
(szt.) z
pow. 10m2

świeża
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

26

650

190

pestycydy

+

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

flawonoidy
(%)

0,254

0,051

0,49

2,64

2,44

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu dziurawca zwyczajnego (mg/kg):
Diazinon

0,013
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Tablica 21. Stanowisko nr 3 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Skrzyp polny

Mniszek lekarski
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Pięciornik gęsi

Dziurawiec
zwyczajny

St. 4: Nieużytek łąkowy, okazjonalnie wykorzystywany również jako pastwisko dla
krów
koordynaty

N 53 41 354 E 021 48 475
Warmińsko-mazurskie (Szczechy Wielkie)

województwo

50 000 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa polska

nazwa łacińska

ilościowość

Wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

2

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

1

Bylica piołun

Artemisia absinthum

2

Przymiotno kanadyjskie

Erigeron canadensis

1

Kocanka piaskowa

Helichrysum arenarium

1

Chaber bławatek

Centaurea cyanus

+

Mniszek lekarski

Taraxacum officinale

1

Skrzyp polny

Equisetum arvense

1

Tab.27. Wrotycz pospolity (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba pędów
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (kg) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (kg) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm (mg/kg)

ołów (mg/kg)

890

14,9

3,2

nb

0,640

0,009

Tab.28. Zawartość związków fenolowych oraz olejku eterycznego (wraz ze związkami
dominującymi) w zielu wrotyczu pospolitego (%)
kwasy
fenolowe

garbniki

olejek
eteryczny

0,69

1,47

2,20

dominanty w olejku eterycznym
p- cymen
kamfora

34,86
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12,95

Tablica 22. Stanowisko nr 4 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Wrotycz pospolity

Bylica piołun

Kocanka piaskowa

Chaber bławatek
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STANOWISKA RUDERALNE
Typ stanowiska: ogród przydomowy
St. 5: zaniedbany lecz użytkowany ogród usytuowany za budynkami gospodarczymi, na
którym rośliny lecznicze występują jako chwasty
koordynaty
N 53 43 575 E 021 46 465
województwo

Warmińsko-Mazurskie (Zdory)
600 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa łacińska

nazwa polska

ilościowość

Bez czarny

Sambucus nigra

2

Mniszek lekarski

Taraxacum officinale

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

3

Glistnik jaskółcze ziele

Chelidonium majus

1

Bylica pospolita

Artemisia vulgaris

1

Babka szerokolistna

Plantago major

+

Kuklik pospolity

Geum urbanum

+

Szczaw tepolistny

Rumex hydrolaphatum

+

Bluszczyk kurdybanek

Glechoma hederacea

1

Rdest ptasi

Polygonum aviculare

1

2/3

Tab.29. Mniszek lekarski (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba roślin
(szt.) z pow.
10m2

świeża
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha
masa
ziela (g)
z pow.
10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

flawonoidy
(%)

29

2630

620

+

0,139

0,457

0,56

0,98

-

Tab.30. Pokrzywa zwyczajna (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka
surowca
liczba
pędów (szt.)
z pow. 10m2

świeża
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

flawon
oidy
(%)

368

4500

900

nb

0,020

0,290

0,65

0,26

0,53

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu badanych roślin (mg/kg):
mniszek lekarski
difenyloamina 0,013
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Tablica 23. Stanowisko nr 5 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Mniszek lekarski

Glistnik jaskółcze ziele

Pokrzywa zwyczajna

Szczaw tępolistny

Bluszczyk kurdybanek

Bez czarny
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Typ stanowiska: opuszczone gospodarstwa i najbliższe otoczenie takich
siedlisk
St. 6: Opuszczone gospodarstwo rolne (około 20 lat nieużytkowane)
koordynaty

N 53 23 262 E 022 25 961

województwo

Podlaskie (Racibory)

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

ok 1 ha
nazwa łacińska

nazwa polska

ilościowość

Bez czarny

Sambucus nigra

2

Glistnik jaskółcze ziele

Chelidonium majus

3

Rdest ptasi

Polygonum aviculare

1

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

2

Serdecznik pospolity

Leourus cardiaca

1

Mniszek lekarski

Taraxacum officinale

2

Babka zwyczajna

Plantago major

2

Tab.31. Glistnik jaskółcze ziele (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka
surowca
liczba roślin
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

35

1370

265

nb

0,026

0,133

0,69

0,23
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Tablica 24. Stanowisko nr 6 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Glistnik jaskółcze ziele

Pokrzywa zwyczajna

Babka zwyczajna

Serdecznik lekarski

Mniszek lekarski
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St. 7: Opuszczone gospodarstwo (około 50 lat nieużytkowane), pustostan na skraju lasu
na obrzeżach Puszczy Białowieskiej
koordynaty

N 52 45 141 E 023 37 459

województwo

podlaskie (Hajnówka)
10 000 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa łacińska

nazwa polska
Rzepik pospolity
Kuklik pospolity
Malina właściwa
Pokrzywa zwyczajna
Malina kamionka
Dąb szypułkowy
Glistnik jaskółcze ziele
Trybula leśna
Poziomka zwyczajna
Dziurawiec zwyczajny
Kalina koralowa
Głóg
Mniszek lekarski
Pięciornik gęsi
Babka szerokolistna
Bylica pospolita

ilościowość

Agrimonia eupatoria
Geum urbanum
Rubus ideaus
Urtica dioica
Rubus saxatilis
Quercus robur
Chelidonium majus
Anthriscus sylvestris
Fragaria vesca
Hypericum perforatum
Viburnum opulus
Crataegus
Taraxacum officinale
Potentilla anserina
Plantago major
Artemisia vulgaris

r
2
2
2
+
3
r
r
+
+
+
+
+
+
+
+

Tab.32. Malina właściwa (liście) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
świeża masa
liści (g) z
pow. 10m2

sucha masa
liści (g) z pow.
10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

920

350

+

0,120

0,084

0,67

4,33

Tab.33. Rzepik pospolity (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba roślin
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

43

1350

420

+

0,318

0,236

0,63

2,76

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu badanych roślin (mg/kg):
malina właściwa
karbendazym
0,025
diazinon
0,010
rzepik pospolity
difenyloamina
0,039
diazinon
0,016
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Tablica 25. Stanowisko nr 7 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Dąb szypułkowy

Rzepik pospolity

Malina właściwa

Pokrzywa zwyczajna

Poziomka zwyczajna

Glistnik jaskółcze ziele w otoczeniu innych roślin

56

St. 8: Najbliższe okolice opuszczonego siedliska, w tym stary sad (wieś wysiedlona
ponad 70 lat temu)
koordynaty

N 49 42 068 E 022 13 750

województwo

Podkarpackie (Jabłonica)

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

15 000 m2
nazwa polska

nazwa łacińska

ilościowość

Wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

3

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

1

Serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca

1

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

2

Szczeć pospolita

Dipsacus fullonum

r

Lebiodka pospolita

Origaum vulgare

2

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

1

Ostrożeń warzywny

Cirsium oleraceum

r

Podbiał pospolity

Tussilago farfara

r

Cykoria podróżnik

Cichorium intybus

1

Malina właściwa

Rubus ideaus

r

Tab.34. Wrotycz pospolity (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba pędów
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm (mg/kg)

ołów (mg/kg)

1250

16 450

4750

+

0,663

0,150

Tab.35.Zawartość związków fenolowych oraz olejku eterycznego (wraz ze związkami
dominującymi) w zielu wrotyczu pospolitego (%)
kwasy
fenolowe

garbniki

olejek
eteryczny

0,77

1,92

0,65

dominanty w olejku eterycznym
β tujon
kamfora
octan
chrysantenylu

16,81

10,98

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu wrotyczu (mg/kg):
difenyloamina
0,012
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35,64

Tablica 26. Stanowisko nr 8 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze
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Wrotycz pospolity

Krwawnik pospolity

Serdecznik pospolity

Pokrzywa zwyczajna

Szczeć pospolita

Lebiodka pospolita

Wiesiołek dwuletni

Ostrożęń warzywny

Podbiał pospolity

Cykoria podróżnik
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St. 9: Opuszczone zabudowania gospodarcze
koordynaty

N 49 13 511 E 022 09 532

województwo

podkarpackie (Wola Michowa)
13 000 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa polska

nazwa łacińska

ilościowość

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

3

Wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

1

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

2

Malina właściwa

Rubus ideaus

1

Lebiodka pospolita

Origaum vulgare

1

Nostrzyk żółty

Melilotus officinals

2

Podbiał pospolity

Tussilago farfara

r

Skrzyp polny

Equisetum arvense

2

Dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus

r

Bukwica zwyczajna

Betonica officinalis

1

Sadziec konopiasty

Eupatorium cannabinum

Tab.36. Krwawnik pospolity (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka
surowca
liczba pędów
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbniki
(%)

680

1570

415

+

0,261

0,135

0,67

0,93

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu krwawnika (mg/kg):
difenyloamina 0,011
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Tablica 27. Stanowisko nr 9 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Dziewanna drobnokwiatowa

Lebiodka pospolita

Skrzyp polny

Krwawnik pospolity i nostrzyk
żółty

Podbiał pospolity

Sadziec konopiasty i pokrzywa zwyczajna
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STANOWISKA SYNANTROPIJNE, NIE ZWIĄZANE Z ROLNICZĄ
DZIAŁANLOŚCIĄ CZŁOWIEKA
Typ stanowiska: Piaszczysty nasyp
St. 10: Nasyp w okolicy zabudowań, na obrzeżach wsi
koordynaty
N 52 46 473 E 023 36 345
województwo

Podlaskie (Lipiny)
10 000 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa łacińska

nazwa polska

ilościowość

Wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

2

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

1

Cykoria podróżnik

Cichorium intybus

+

Bniec biały

Silene latifolia

+

Szczaw kobylak

Rumex hydropalathum

+

Nawłoć zwyczajna

Solidago virgaaurea

1

Dziewanna wielkokwiatowa

Verbascum densiflorum

+

Skrzyp polny

Equisetum arvense

+

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

1

Tab.37.Wrotycz pospolity (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba pędów
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm (mg/kg)

ołów (mg/kg)

1130

5500

1100

+

0,317

0,016

Tab.38.Zawartość związków fenolowych oraz olejku eterycznego (wraz ze związkami
dominującymi) w zielu wrotyczu pospolitego (%)
kwasy
fenolowe

garbniki

olejek
eteryczny

0,59

1,47

0,70

dominanty w olejku eterycznym
1,8 cyneol
kamfora

18,54

14,57

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu wrotyczu (mg/kg):
difenyloamina
0,011
diazinon
0,015
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Typ stanowiska: piaskownia/żwirownia, kamieniołom
St. 11. Stara piaskownia na obrzeżu boru sosnowego, w okolicy zabudowań
gospodarczych
koordynaty

N 53 25 803 E 021 50 114

województwo

Podlaskie (Kozioł)
22 500 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa łacińska

nazwa polska

ilościowość

Mydlnica lekarska

Saponaria officinalis

3

Macierzanka piaskowa

Thymys serpyllum

2

Bylica piołun

Artemisia absinthum

r

Rdest ptasi

Polygonum aviculare

1

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

2

Żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare

1

Dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus

r

Sosna zwyczajna

2

Pinus sylvestris

Tab.39. Macierzanka piaskowa (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka
surowca
liczba
pędów
(szt.) z
pow. 10m2

świeża
masa
liści (g) z
pow. 10m2

sucha
masa
liści (g) z
pow. 10m2

4500

980

196

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

garbni
ki (%)

olejki
eteryczne
(%)

nb

0,060

1,56

0,48

1,22

0,56

Tab.40. Mydlnica lekarska (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba roślin
(szt.) z pow.
10m2

świeża masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha masa
ziela (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

355

9700

2100

+

0,107

0,131

0,14

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu badanych roślin (mg/kg):
mydlnica lekarska
difenyloamina
0,010
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Tablica 28. Stanowisko nr 11 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Mydlnica lekarska

Wiesiołek dwuletni

Rdest ptasi

Bylica piołun

Żmijowiec zwyczajny

Dziewanna drobnokwiatowa

Macierzanka piaskowa
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St. 12: Nieczynny kamieniołom na obrzeżach lasu mieszanego
koordynaty
N 49 38 583 E 021 542 553
województwo
Podkarpackie (Bóbrka)
powierzchnia
22 500 m2
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
nazwa polska
nazwa łacińska
roślin leczniczych
Brzoza brodawkowata
Betula pendula
Sosna zwyczajna
Pinus sylvestris
Dziurawiec zwyczajny
Hypericum perforatum
Pięciornik gęsi
Potentilla anserina
Skrzyp polny
Equisetum arvense
Rzepik pospolity
Agrimonia eupatoria
Wilżyna ciernista
Ononis spinosa
Rokitnik zwyczajny
Hippophae rhamnoides
Malina właściwa
Rubus ideaus
Lebiodka pospolita
Origanum vulgare
Macierzanka piaskowa
Thymus serpyllum

ilościowość
1
1
1
2
4
2
1
1
1
2
1

Tab.41. Lebiodka pospolita (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka
surowca
liczba
pędów (szt.)
z pow. 10m2

świeża masa
liści (g) z
pow. 10m2

sucha masa
liści (g) z
pow. 10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

olejki
eteryczne
(%)

55

970

352

+

0,021

0,309

1,72

0,58

Tab.42. Zawartość związków dominujących w olejku eterycznym ziela lebiodki (%)
sabinen

γ terpinen

β kariofilen

α terpineol

9,36

10,03

11,38

10,16

Tab.43.Skrzyp polny (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka surowca
liczba roślin
(szt.) z pow.
10m2

świeża
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha
masa
ziela (g) z
pow.
10m2

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolowe
(%)

185

1980

470

nb

0,053

0,224

0,28

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu badanych roślin (mg/kg):
lebiodka pospolita difenyloamina 0,010
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garb
niki
(%)

flawonoidy
(%)

0,32

0,31

Tablica 29. Stanowisko nr 12
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Tablica 30. Rośliny lecznicze na stanowisku nr 12

Brzoza brodawkowata

Sosna zwyczajna

Rzepik pospolity

Dziurawiec zwyczajny

Wilżyna ciernista

Macierzanka zwyczajna

Skrzyp polny

Rokitnik zwyczajny

Lebiodka pospolita
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Typ stanowiska: nieużytkowane torowisko
St. 13: Pobocze nieużytkowanego torowiska
koordynaty

N 49 13 456 E 022 15 654

województwo

podkarpackie (Smolnik)
15 000 m2

powierzchnia
zidentyfikowane na
stanowisku gatunki
roślin leczniczych

nazwa łacińska

nazwa polska

ilościowość

Bukwica zwyczajna

Stachys officinalis

3/4

Kozłek lekarski

Valeriana officinalis

3

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium

2

Mięta długolistna

Mentha longifolia

2

Wierzba purpurowa

Salix purpurea

1

Śliwa tarnina

Prunus spinosa

1

Malina właściwa

Rubus ideaus

1

Nostrzyk żółty

Melilotus officinalis

2

Tab.44. Bukwica zwyczajna (ziele) – zasobność na stanowisku i charakterystyka
surowca
liczba
pędów
(szt.) z
pow. 10m2

świeża
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

sucha
masa
ziela (g) z
pow. 10m2

320

2215

670

pestycydy

kadm
(mg/kg)

ołów
(mg/kg)

kwasy
fenolo
we (%)

garbniki
(%)

+

0,010

0,120

0,44

0,61

Pozostałości pestycydów zidentyfikowane w zielu bukwicy (mg/kg):
difenyloamina 0,012
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flawonoi
dy (%)

0,51

Tablica 31. Stanowisko nr 13 i zidentyfikowane na nim rośliny lecznicze

Śliwa tarnina, wierzba
purpurowa, malina właściwa

Mięta długolistna, krwawnik
pospolity
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Kozłek lekarski, bukwica zwyczajna

W ramach badań nad potencjałem stanowisk, na których występują synantropijne
rośliny lecznicze, opisano 4 stanowiska segetalne, 5 stanowisk ruderalnych oraz 4
stanowiska synantropijne nie związane z rolniczą działalnością człowieka (Tablice 1931)
Wśród stanowisk segetalnych dokumentacją objęto stanowiska typu przydroża i
miedze (trzy stanowiska wyraźnie różniące się składem florystycznym wynikającym
głównie ze stopnia wilgotności podłoża) oraz nieużytek łąkowy. Na większości
stanowisk segetalnych pojawiały się następujące gatunki: pokrzywa zwyczajna, skrzyp
polny, krwawnik pospolity, chaber bławatek – typowe rośliny synantropijne. W
mniejszych ilościach występowały tu: nostrzyk żółty i mniszek lekarski. W największej
ilościowości (wg skali Braun-Blanqueta 3) opisano krwawnik pospolity (st.1),
wierzbownicę kosmatą (st.2), dziurawiec zwyczajny (st.3), wrotycz pospolity (st. 4).
Surowce z tych gatunków zebrano, oszacowano ich wydajność z 10 m2 (tab.) i poddano
analizom na obecność pozostałości pestycydów i metali ciężkich, a także na zawartość
związków fenolowych (kwasów fenolowych, flawonoidów i garbników) (Tab.24-28).
Wyniki wskazują, że ziele krwawnika pospolitego (st. 1) i wrotyczu pospolitego (st.4)
było wolne od pestycydów. Ziele wierzbownicy kosmatej zawierało difenyloaminę, a w
zielu dziurawca (surowiec pozyskany ze st.3) zidentyfikowano diazinon, środek
owadobójczy występujący w preparatach zwalczających mszyce. We wszystkich
badanych surowcach stwierdzono obecność metali ciężkich: kadmu i ołowiu, jednak
zawartość tych pierwiastków nie przekraczała ustalonych dla ziół norm. Analizowane
surowce były bogate w związki fenolowe, warunkujące ich aktywność biologiczną m.in.
przeciwutleniającą. Substancje te są także syntetyzowane w roślinach jako odpowiedz
na czynniki stresowe. Zawartość badanych związków była typowa dla ocenianych
gatunku (Tab.24-28).
Obserwacjom poddano 5 stanowisk ruderalnych. Jedno z nich to zaniedbany, ale
użytkowany ogród przydomowy, a cztery to opuszczone siedliska (gospodarstwa
opuszczone nawet 70 lat temu). Najbogatsze florystycznie było stanowisko nr 7
(pustostan przy Puszczy Białowieskiej), na którym zidentyfikowano 16 gatunków roślin
leczniczych, w tym rośliny zielne (np. kuklik pospolity, dziurawiec zwyczajny), krzewy
(np. głóg, kalina koralowa) i drzewa (np. dąb szypułkowy). Z badanych stanowisk
zebrano następujące surowce zielarskie: ziele mniszka lekarskiego i pokrzywy
zwyczajnej (st.5), ziele glistnika jaskółcze-ziele (st.6), liście maliny właściwej i ziele
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rzepiku pospolitego (st.7), ziele wrotyczu pospolitego (st.8) oraz ziele krwawnika
pospolitego (st.9). Określono wydajność surowcową tych stanowisk, w przeliczeniu na
10 m2. W większości przypadków analiza wykazała obecność pozostałości pestycydów,
jedynie ziele glistnika (st.6) i pokrzywy (st.5) były wolne od tych substancji.
W badanych surowcach (ziele mniszka, ziele rzepiku, ziele wrotyczu, ziele krwawnika)
stwierdzono obecność difenyloaminy (środek grzybobójczy). Ponadto w liści maliny
zidentyfikowano karbendazym i diazinon. Diazinon obecny był również w zielu rzepiku
zebranym z tego samego stanowiska (st. 7). We wszystkich analizowanych surowcach
wykazano obecność kadmu i ołowiu, jednak ich poziom nie przekraczał przyjętych
norm.
Badane surowce były bogate w związki biologicznie aktywne, a zawartość
poszczególnych grup substancji była charakterystyczna dla danego gatunku (Tab.2936). Warto zwrócić uwagę, ze wrotycz pospolity pozyskany z rożnych, odległych od
siebie stanowisk (st.4,8,10) był reprezentowany przez różne chemotypy, w zależności
od związków dominujących w olejku (Tab.28,35.38).
Badaniami objęto także 4 stanowiska synantropijne nie związane z aktywnością
rolniczą. Były to: piaszczysty nasyp na obrzeżach wsi (st. 10), stara piaskownia (st.11),
nieczynny kamieniołom (st.12) oraz stare nieużytkowane torowisko (st.13). Na
stanowisku 10 dominował wrotycz pospolity. Z kolei na stanowiskach 11 i 12, oprócz
zielnych roślin leczniczych, licznie występowały także krzewy, półkrzewy i drzewa,
przy czym na stanowisku 11 uwagę zwraca duża ilość samosiewów sosny i brzozy, a na
stanowisku 12 – obecność rokitnika zwyczajnego i wilżyny ciernistej, roślin objętych
częściową ochroną gatunkową. Stanowisko 13 to zarośnięte torowisko, na którym w
wyjątkowo dużej ilościowości rosła bukwica zwyczajna, wartościowa roślina lecznicza
coraz rzadziej spotykana. Na badanych stanowiskach przeprowadzono obserwacje
(analogicznie jak na stanowiskach segetalnych i ruderalnych) oraz zebrano następujące
surowce: ziele wrotyczu (st. 10), ziele macierzanki piaskowej i mydlnicy lekarskiej
(st.11), ziele lebiodki pospolitej i ziele skrzypu (st.12) oraz ziele bukwicy zwyczajnej
(st.13). W zielu wrotyczu, mydlnicy, lebiodki i bukwicy stwierdzono obecność
difenyloaminy, podczas gdy ziele macierzanki i skrzypu było wolne od tego
zanieczyszczenia. W zielu wrotyczu obecny był również diazinon. Kadm i ołów
występowały we wszystkich analizowanych próbach (na poziomie nie przekraczającym
norm), przy czym ziele macierzanki piaskowej (st.11) wyróżniło się wyraźnie wyższą
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od pozostałych surowców zawartością ołowiu (1,56 mg/kg), jednak wartość ta nie była
graniczna (maksymalnie 5 mg/kg). Surowce analizowano pod kątem związków
biologicznie aktywnych, których zawartość była typowa dla danego gatunku (Tab.3744). Wydaje się, że stanowiska ruderalne oraz te związane z działalnością człowieka
inną niż rolnicza, ze względu na swoją rozmaitość, duże bogactwo florystyczne, a także
brak bezpośredniej bliskości upraw, charakteryzują się większym potencjałem jako
obszary przeznaczone do zbioru ekologicznych surowców zielarskich, niż stanowiska
segetalne.
Podsumowanie i wnioski
Uzyskane rezultaty wyraźnie wskazują, że wszystkie badane przez nas stanowiska
synantropijne stanowią bogate źródło surowców zielarskich zarówno pod względem
zróżnicowania gatunków, z których są pozyskiwane, jak i jakości wyrażonej
zawartością w nich związków biologicznie aktywnych. Na stanowiskach segetalnych,
bardziej suchych typu miedza, brzeg drogi lub nieużytek łąkowy w największych
ilościach spotkać można: krwawnik pospolity, chaber bławatek, pokrzywę zwyczajna,
wierzbownicę kosmatą, nostrzyk żółty, wrotycz pospolity, bylica piołun, a na bardziej
mokrych skrzyp polny, mniszek lekarski, wierzbownicę drobnokwiatową, pięciornik
gęsi i wiązówkę błotną. Stanowiska ruderalne również stanowią bogate źródło
surowców zielarskich. Występują tu w znacznych ilościach: bez czarny, mniszek
lekarski, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, bylica pospolita, a gatunkami
charakterystycznymi dla tych stanowisk i często występującymi są rdest ptasi, kuklik
pospolity i pięciornik gęsi.
Stanowiska opisane w tej pracy jako synantropijne, nie związane z rolnictwem
(wyłączone z eksploatacji: piaskownia, kamieniołom, czy torowisko) charakteryzowały
się obecnością, w większych ilościach, takich gatunków jak wrotycz pospolity,
wiesiołek dwuletni, nawłoć zwyczajna, macierzanka piaskowa, dziurawiec zwyczajny,
rokitnik zwyczajny.
Cennymi obszarami do zbioru ekologicznych surowców zielarskich może być otoczenie
gospodarstw ekologicznych, gdzie rośliny zielarskie rosną jako chwasty lub w
bezpośrednim otoczeniu zabudowań gospodarczych i ekologicznych pól.
Uzyskane wyniki pokazują, że niezależnie od źródeł skażeń środkami niedozwolonymi
do stosowania w rolnictwie ekologicznym, stanowiska do zbioru ekologicznego
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powinny być kontrolowane pod względem

obecności tych środków przed

przystąpieniem do zbioru. Dotyczy to w szczególności stanowisk segetalnych, a także
ruderalnych, które często znajdują się w pobliżu upraw konwencjonalnych. Najbardziej
narażone są stanowiska sąsiadujące z dużymi kompleksami sadów towarowych, w
których przeprowadzi się w sezonie wegetacyjnym do kilkudziesięciu zabiegów
ochrony roślin przy użyciu wysokowydajnych opryskiwaczy, generujących chmury
cieczy roboczej rozprzestrzeniającej się szczególnie w dni wietrzne, na znaczne
odległości. Należy tu zaznaczyć, że zabiegi te bardzo często wykonywane są na
podstawie sygnalizacji, niezależnie od przebiegu pogody. Niewystarczające wydają się
być zatem dotychczasowe ogólne wytyczne regulujące wyznaczanie obszarów do
ekologicznego zbioru roślin dziko rosnących. Badania przeprowadzone w latach
ubiegłych dostarczyły wiele informacji pokazujących, że stosunkowo prostą i względnie
tanią pomocniczą metodą określania obecności pestycydów na tych stanowiskach
mogłyby być wspomniane w poprzednim rozdziale niniejszego sprawozdania rośliny
wskaźnikowe.
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PODZADANIE 2
Opracowanie zasad ekologicznego, zrównoważonego zbioru surowców zielarskich
z wybranych dziko rosnących roślin leczniczych.
Celem podjętych badań było określenie zasad zrównoważonego zbioru wybranych
gatunków roślin występujących na stanowiskach naturalnych, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na oszacowanie zasobności surowcowej tych stanowisk. Do badań
wytypowano rośliny różniące się zarówno rodzajem surowca, jak i typem stanowisk
naturalnych, na których występują. Były to:


pięciornik gęsi (Potentilla anserina L.),



jasnota biała (Lamium album L.),



połonicznik nagi (Herniarnia glabra L.),



krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis L.),



wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.),



rdest wężownik (Polygonum bistorta L.),



kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.),



skrzyp polny (Equisetum arvense L.),



wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium (L). Holub),



poziomka zwyczajna (Fragaria vesca L.).

Badaniami objęto tereny następujących województw: mazowieckie, podlaskie,
lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Wybrane zostały stanowiska naturalne o dużej
zasobności w dany gatunek, zróżnicowane zarówno pod względem przyrodniczym (np.
podmokłe łąki, okrajki, murawy), jak i użytkowym (np. grunty przyleśne, pastwiska,
nieuprawne obszary przyrzeczne, nieużytki rolne). Geograficzne położenie stanowisk
określono przy użyciu odbiornika GPS firmy Garmin. Określono powierzchnię (w m2),
którą zajmowała badana populacja oraz liczebność osobników badanego gatunku, za
pomocą skali Brauna-Blanqueta, według której na danej powierzchni można określić
ilościowość (procentowe pokrycie) danego gatunku. Przeprowadzono także pełną
dokumentację fotograficzną oraz wykonano podstawowe obserwacje fitosocjologiczne
(spis gatunkowy roślin towarzyszących).
Na badanych stanowiskach wyodrębniono poletka (w trzech powtórzeniach) o
określonej powierzchni, na których zliczano osobniki i określano ich wybrane cechy
morfologiczne. Następnie zbierano surowiec, odpowiednio: w 100% (wszystkie
74

osobniki badanego gatunku z poletka) i 70%. Określona została świeża oraz sucha masa
surowca. W celu ujednolicenia danych, otrzymane wyniki przeliczono na 10m2.
Obserwacje fitosocjologiczne i zbiór surowców przeprowadzono w odpowiedniej dla
danego gatunku surowcowej fazie rozwojowej, tj.:
 kwiaty jasnoty białej - na początku kwitnienia,
 ziele pięciornika gęsiego, połonicznika nagiego, wrotyczu pospolitego, liście
kopytnika pospolitego, ziele skrzypu polnego i wierzbówki kiprzycy - na początku
kwitnienia roślin,
 liście poziomki zwyczajnej - późną wiosną, przed owocowaniem roślin,
 organy podziemne krwiściągu lekarskiego i rdestu wężownika - pod koniec
wegetacji roślin.
W celu określenia wydajności surowcowej poszczególnych gatunków, na wybranych
stanowiskach przeprowadzono ponowny zbiór surowców (odrost), jeśli faza rozwojowa
roślin na to pozwalała.
Na zebranym, powietrznie suchym materiale roślinnym, w próbach średnich
mieszanych wykonano następujące analizy chemiczne:


w zielu pięciornika gęsiego – zawartość kwasów fenolowych, garbników, flawonoidów,



w kwiatach jasnoty białej – zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów,



w zielu połonicznika nagiego – zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów,



w organach podziemnych i zielu krwiściągu lekarskiego – zawartość kwasów

fenolowych, garbników,


w zielu wrotyczu pospolitego – zawartość kwasów fenolowych, garbników, zawartość i

skład olejku eterycznego,


w kłączach rdestu wężownika – zawartość kwasów fenolowych, garbników,



w zielu skrzypu polnego – zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów,



w zielu wierzbówki kiprzycy – zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów, steroli,



w liściach poziomki zwyczajnej – zawartość kwasów fenolowych, garbników.

Analizy na zawartości wymienionych związków biologicznie czynnych oraz na
zawartość olejku eterycznego przeprowadzono w trzech powtórzeniach, zgodnie z
Farmakopeą Polską VIII. Skład chemiczny olejku wykonano metodą chromatografii
gazowej.
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PIĘCIORNIK GĘSI (POTENTILLA ANSERINA L.)
Pięciornik gęsi to niska bylina z rodziny różowatych. Wytwarza rozetę liści
odziomkowych, eliptycznie wydłużonych, o drobno ząbkowanych brzegach, zielonych,
a od spodu srebrzyście owłosionych (stąd ludowa nazwa ‘srebrnik’). Pięciokrotne,
złocisto-żółte kwiaty osadzone są na długich szypułkach. Pięciornik gęsi wytwarza
nadziemne rozłogi, łatwo ukorzeniające się. Roślina ta jest rozpowszechniona w strefie
umiarkowanej półkuli północnej. Rośnie na dość wilgotnych stanowiskach, na
pastwiskach, łąkach, nad brzegami stawów, w pobliżu domostw, często tworząc duże
skupienia. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku Agropyro- Rumicion crispi,
w obrębie klasy Molinio-Arrchenatheretea. Są to półnaturalne, często pionierskie
zbiorowiska rozłogowych traw i płożących się roślin dwuliściennych, tworzących niskie
murawy na miejscach okresowo zalewanych lub podtapianych. Zbiorowiska te
pojawiają się często w kompleksach łąkowo-pastwiskowych, na miejscach ze
zniszczoną lub uszkodzoną okrywą roślinną.
Surowcem pozyskiwanym z pięciornika gęsiego jest ziele (Herba Anserinae) bogate w
garbniki katechinowe (ok.10%), flawonoidy (pochodne kwercetyny, kemferolu i
mirycetyny), saponiny (tormentozyd), śluzy, sterole i witaminy. Wyciągi z ziela,
działające ściągająco, przeciwbiegunkowo i przeciwskurczowo, stosowane są jako
środek poprawiający czynność żołądka i wątroby, a także przy stanach zapalnych
górnych dróg oddechowych, lub zewnętrznie w formie płukanek i okładów.
Ziele pięciornika gęsiego zbiera się praktycznie przez cały okres wegetacji, ścinając
głównie liście. Należy uważać, aby do surowca nie dostały się ukorzenione rozłogi oraz
korzenie. Zebrane w odpowiednim czasie i prawidłowo wysuszone ziele pięciornika
gęsiego powinno charakteryzować się naturalną barwą liści - zieloną z wierzchu i
srebrną od spodu. Nie należy dopuścić do zaparzenia się lub nadmiernego zgniecenia
surowca. Przy prawidłowym zbiorze możliwy się jest zbiór odrostu.
Badaniami objęto 4 stanowiska naturalne, na których występował pięciornik gęsi
(Tab.45, Tabl. 32-35). W Gugnach i Bialikach pięciornik gęsi rósł na dość wilgotnych
stanowiskach okrajkowych, w zaroślach, natomiast w Rupinie i Lalinie – na rozległych
łąkach (w Rupinie był to nieużytek, w Lalinie – łąka kośna). Najbardziej wydajne pod
względem surowcowym było stanowisko w Rupinie, obejmujące 300 m2, gdzie przy
ilościowości 4, sucha masa ziela pięciornika gęsiego wynosiła 820,2 g/10 m2.
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Powtórnego zbioru ziela dokonano na stanowisku Gugny, przy czym sucha masa
odrostu była ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do pierwszego zbioru (Tab. 46).
Ziele pięciornika gęsiego zebrane z badanych stanowisk różniło się pod względem
składu chemicznego. Co ciekawe, wyższą zawartość flawonoidów (0,60%) i kwasów
fenolowych (1,37%) stwierdzono w zielu pozyskanym z odrostu (stanowisko Gugny).
Jednocześnie surowiec ten charakteryzował się niższą zawartością garbników (1,76%),
w

porównaniu

z

pierwszym

terminem
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zbioru

(3,13

–

3,52%)

(Tab.47).

Tabela 45. Charakterystyka stanowisk naturalnych pięciornika gęsiego
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

rośliny towarzyszące

ilościowość
pięciornika
gęsiego

2/3

2/3

Gugny

N 53 21 084
E 022 35 783

trawiaste zarośla, okrajek
lasu mieszanego

500 m2

skrzyp polny, wyka ptasia, koniczyna,
mniszek lekarski, babka lancetowata,
babka średnia, jaskier rozłogowy,
leszczyna, przetacznik leśny, szczaw
lancetowaty, brzoza brodawkowata

Bialiki

N 53 26 960
E 021 51 723

skraj wilgotnej łąki, przy
młodniku brzozowym

200 m2

sosna zwyczajna, rdest ptasi, trawy,
przetacznik łąkowy, malina zwyczajna,
wyka ptasia, skrzyp polny

Rupin

N 53 27 960
E 021 55 723

sucha, rozległa
łąka/trawiasty nieużytek

300 m2

jaskier rozłogowy, trawy, skrzyp polny

4

300 m2

skrzyp polny, babka lancetowata,
żywokost lekarski, komonica zwyczajna,
krwawnik
pospolity,
dziewanna
drobnokwiatowa,
ostrożeń
polny,
pokrzywa, szczaw, trawy

3

Lalin

N 49 38 325
E 022 06 024

pobocze drogi, brzeg łąki
kośnej
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Tabela 46. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

poletko
obserwacyjne

%
świeża
sucha
liczba
zebranych
masa
masa
roślin
roślin
surowca
surowca
na
(g)
(g)
poletku

a

80

100

615,0

146,5

b

95

70

464,0

115,6

odrost

a

35

100

280,0

68,5

Bialiki

a

160

100

1260,0

360,4

Rupin

a

280

100

2905,0

820,2

b

260

70

2100,5

545,5

a

220

100

1160,0

305,1

Gugny

Lalin

Tabela 47. Zawartość związków fenolowych w zielu pięciornika gęsiego
zawartość
flawonoidów (%)

zawartość kwasów
fenolowych (%)

zawartość
garbników (%)

Gugny

0,54

0,65

3,52

odrost

0,60

1,37

1,76

Bialiki

0,33

0,70

3,13

Rupin

0,57

0,65

3,29

Lalin

0,55

0,96

3,49

stanowisko
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Tablica 32. Pięciornik gęsi na stanowisku Gugny
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Tablica 33. Pięciornik gęsi na stanowisku Bialiki
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Tablica 34. Pięciornik gęsi na stanowisku Rupin
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Tablica 35. Pięciornik gęsi na stanowisku Lalin
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JASNOTA BIAŁA (LAMIUM ALBUM L.)
Jasnota biała to wieloletnia roślina z rodziny jasnotowatych, dorastająca do ok. 60 cm, o
wzniesionych, słabo owłosionych pędach. Liście jasnoty podobne są do liści pokrzywy długoogonkowe, jajowate, zaostrzone, o nasadzie sercowatej, grubo piłkowane.
Kwiatostan jest kłosokształtny, a biało-kremowe kwiaty zebrane w okółki w kątach
liści, zakwitają stopniowo od dołu ku górze. Są one grzbieciste, dwuwargowe, gęsto
owłosione, o widocznych ciemnych pylnikach. Jasnota biała rozrasta się w kępy dzięki
licznie wytwarzanym podziemnym rozłogom. Jest rośliną pospolitą w całej Europie,
rośnie powszechnie na żyznych, zasobnych w próchnicę, wilgotnych i cienistych
stanowiskach: w zaroślach, na okrajkach leśnych, na łąkach, przy drogach i w pobliżu
domostw. Z fitosocjologicznego punktu widzenia jasnota biała jest gatunkiem
charakterystycznym

dla związku

Aegopodion podagrariae, w ramach klasy

Artemisietea vulgaris. Są to naturalne i półnaturalne zbiorowiska okrajkowe
występujące na żyznych siedliskach wilgotnych lub mokrych, w rożnym stopniu
zacienionych. Jako surowiec zielarski zbiera się kwiaty (Flos Lamii albi), a także,
znacznie rzadziej ziele (Herba lamii albi). Surowce te zawierają głównie flawonoidy
(ok.0,6%) m.in.: rutynę, kwercetynę, tilirozyd, izokwercytynę, a także śluzy, saponiny
triterpenowe, irydoidy, aminy biogenne, garbniki i kwasy fenolowe. Zarówno kwiat jak
i ziele jasnoty białej działają powlekająco, przeciwzapalnie i regenerująco na błony
śluzowe. Mają także działanie przeciwkrwotoczne, uszczelniają ściany naczyń
włosowatych i hamują mikrokrwawienia, głównie w obrębie narządów rodnych.
Stosowane są w postaci mieszanek z innymi ziołami w chorobach kobiecych, a także w
nieżytach górnych dróg oddechowych.
Jasnota biała kwitnie wiosną i wczesnym latem, najintensywniej w maju i czerwcu.
Kwiaty zbiera się ręcznie, ostrożnie wyskubując je z kielicha. Należy robić to
delikatnie, aby nie dopuścić do zgniecenia lub uszkodzenia surowca, po czym
niezwłocznie wysuszyć. Kwiaty przetrzymywane nawet przez krótki okres po zbiorze
ciemnieją, przez co szybko tracą jakość. Przy zbiorze kwiatów nie należy ścinać całych
pędów, gdyż pozostawione na roślinie wytwarzają nowe okółki. Zebrane w odpowiedni
sposób i prawidłowo wysuszone kwiaty jasnoty białej mają biało-kremową barwę i
swoisty zapach. Dobrej jakości surowiec pozbawiony jest kwiatów ściemniałych, nie
zawiera także domieszek innych części rośliny.
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W projekcie, do badań wytypowano 10 stanowisk naturalnych jasnoty białej (Tab.48,
Tabl. 36-43). Stanowiska te różniły się pod względem florystycznym, a także co do
zajmowanej powierzchni (50-450 m2). Na większości z nich jasnota biała występowała
w zacienionych, wilgotnych zaroślach, przy czym w Janowie, Wilanowie i Gródkach
miały one charakter ruderalny. Na badanych stanowiskach jasnota rosła łanowo, co
wyrażało się w wysokiej ilościowości tego gatunku (4). Sucha masa kwiatów wahała się
od 68,7 (ilościowość 2/3) do 746,3 g/10 m2 (ilościowość 4) (Tab.49).
Zawartość związków fenolowych w kwiatach jasnoty białej była dość zróżnicowana i
wynosiła odpowiednio: flawonoidów 0,16-0,28%, kwasów fenolowych 0,22-0,41%.
Stosunkowo wysoką zawartością tych substancji (zarówno flawonoidów jak i kwasów
fenolowych) wyróżniły się surowce zebrane ze stanowisk zlokalizowanych w
województwie świętokrzyskim (Janów, Podłęże, Chwałowice) (Tab.50).
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Tabela 48. Charakterystyka stanowisk naturalnych jasnoty białej
stanowisko
koordynaty
typ stanowiska
powierzchnia

rośliny towarzyszące

ilościowość
jasnoty

Żabieniec

N 52 03 145
E 021 02 428

zacienione, wilgotne zarośla przy
stawie

450 m

2

brzoza brodawkowata, wierzba biała, bez czarny,
pokrzywa zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, mniszek
lekarski, babka lancetowata, babka zwyczajna

4

Piaseczno

N 52 04 019
E 021 02 075

okrajek nadrzecznych zarośli,
wysoki brzeg rzeki

150 m2

pokrzywa zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, jasnota
purpurowa, mniszek lekarski, babka, trawy

4

Wilanów

N 52 10 180
E 021 05 234

zacienione stanowisko przy
zabudowaniach gospodarczych

50 m2

Kabaty

N 52 07 958
E 021 14 437

trawiaste zarośla, okrajek
zagajnika

50 m2

Włochy

N 50 31 428
E 020 34 809

trawiaste zarośla przy brzegu lasu

50 m2

Janów

N 50 34 204
E 020 35 490

zacienione stanowisko ruderalne

50 m2

Podłęże

N 50 33 270
E 020 33 423

okrajek zagajnika

150 m2

Chwałowice

N 50 56 000
E 020 61 583

wilgotne zarośla przy rowie
melioracyjnym

50 m2

Zakłodzie

N 50 45 540
E022 51 380

zacienione zarośla na skraju lasu
mieszanego

350 m2

pokrzywa zwyczajna, babka zwyczajna,
lekarski, dąb szypułkowy, trawy

Gródki

N 53 13 496
E 020 02 013

wilgotne zarośla na brzegu rzeki

250 m2

jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, glistnik
jaskółcze ziele, babka zwyczajna, mniszek lekarski, bez
czarny, trawy
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kasztanowiec zwyczajny, dąbrówka rozłogowa, trawy,
babka zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, mniszek
lekarski, pokrzywa zwyczajna
jarząb pospolity, dąb szypułkowy, babka zwyczajna,
glistnik pospolity, brzoza brodawkowata, mniszek
lekarski, krwawnik pospolity
mniszek lekarski, kobylak, jaskier rozłogowy, pokrzywa
zwyczajna, krwawnik pospolity, glistnik jaskółcze ziele,
przytulia czepna, podagrycznik pospolity, olcha czarna,
bez czarny
glistnik jaskółcze ziele, pokrzywa zwyczajna, bez
czarny, śliwa tarnina, krwawnik pospolity, babka
zwyczajna, babka lancetowata
mniszek lekarski, babka zwyczajna, babka lancetowata,
krwawnik pospolity, sosna zwyczajna, topola osika,
leszczyna, glistnik jaskółcze ziele, dąb szypułkowy, bez
czarny
mniszek lekarski, szczaw kobylak, krwawnik pospolity,
siewki jesiona, bylica zwyczajna, marchew zwyczajna,
babka zwyczajna, jaskier rozłogowy, pokrzywa
zwyczajna
mniszek

2/3
3/4
4
3
4

3
4
4

Tabela 49. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

Żabieniec

poletko
wysokość
obserwacyjne
roślin
(cm)

liczba
pędów

% roślin
zebranych

świeża
masa
kwiatów
(g)

sucha
masa
kwiatów
(g)

a

30,5

2240

100

1346,4

716,8

b

30,0

2400

70

980,5

535,4

a

32,5

1840

100

1038,3

746,3

b

31,0

1980

70

795,5

455,6

a

28,5

740

100

214,6

68,7

b

28,0

840

70

165,5

45,6

Kabaty

a

32,1

2950

100

856,8

297,3

Włochy

a

30,5

2330

100

876,5

347,8

b

30,0

2348

70

638,7

253,1

a

29,5

2140

100

936,3

353,2

b

30,5

2000

70

736,6

278,5

a

30,0

1981

100

836,8

312,7

b

30,0

2010

70

783,5

281,5

a

31,0

2130

100

943,7

392,2

b

30,5

2100

70

786,2

248,5

Zakłodzie

a

29,5

1985

100

956,3

415,0

Gródki

a

28,0

2010

100

720,6

375,2

Piaseczno

Wilanów

Janów

Podłęże

Chwałowice
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Tabela 50. Zawartość związków fenolowych w kwiatach jasnoty białej
stanowisko
zawartość
zawartość kwasów
flawonoidów (%)
fenolowych (%)
Żabieniec

0,21

0,30

Piaseczno

0,21

0,22

Wilanów

0,23

0,24

Kabaty

0,17

0,22

Włochy

0,25

0,29

Janów

0,28

0,34

Podłęże

0,26

0,41

Chwałowice

0,27

0,30

Zakłodzie

0,23

0,25

Gródki

0,16

0,29
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Tablica 36. Jasnota biała na stanowisku Żabieniec
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Tablica 37. Jasnota biała na stanowisku Piaseczno

90

Tablica 38. Jasnota biała na stanowisku Wilanów

Tablica 39. Jasnota biała na stanowisku Kabaty
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Tablica 40. Jasnota biała na stanowisku Włochy

Tablica 41. Jasnota biała na stanowisku Janów
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Tablica 42. Jasnota biała na stanowisku Zakłodzie
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Tablica 43 . Jasnota biała na stanowisku Gródki
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POŁONICZNIK NAGI (HERNIARNIA GLABRA L.)
Jest to jednoroczna lub dwuletnia roślina z rodziny goździkowatych. Ma
charakterystyczne, ścielące się pędy (dorastające do ok 15 cm) pokryte gęsto drobnymi,
eliptycznymi, siedzącymi liśćmi. Kwiaty są niepozorne, żółto-zielone, zebrane w zbite
kłębki kwiatostanowe w kątach liści. Połonicznik nagi występuje w Europie, północnej
Afryce i południowo- zachodniej Azji. W Polsce jest dość pospolity na piaszczystych i
słonecznych stanowiskach. Tworzy nisko płożące się skupiska roślin na piaskach,
murawach, suchych nieużytkach, polanach leśnych i borach sosnowych. Jest to gatunek
charakterystyczny dla związku Vicio lathyroidis –Potentillon argenteae, w klasie
Koelerio – Corynephoretea. Zbiorowiska te obejmują głownie kserofilne murawy
piasków niewapiennych.
W lecznictwie stosowane jest ziele połonicznika nagiego (Herba Herniariae) z
dopuszczalną domieszką ziela połonicznika kosmatego. Surowiec ten zawiera ok 3%
saponin triterpenowych, flawonoidy (m.in. pochodne izoramnetyny i rutozyd),
kumaryny (herniaryna, umbeliferon, skopoletyna), fenolokwasy, garbniki, antocyjany i
niewielką ilość olejku eterycznego. Wyciąg z ziela połonicznika działa drażniąco na
błony śluzowe, słabo przeciwskurczowo i odkażająco na drogi moczowe, a także
moczopędnie. Surowiec wykorzystywany jest jako lek moczopędny w schorzeniach
dróg moczowych (w zapaleniu cewki moczowej, kłębuszków i miedniczek nerkowych,
moczowodów i pęcherza moczowego).
Ziele połonicznika zbiera się w okresie kwitnienia roślin (od czerwca do września).
Ścina się (sekatorem lub nożyczkami) całe rośliny nad pierwszym rozgałęzieniem w
dolnej części pędów, które są bezlistne i zdrewniałe. Nie należy wyrywać roślin wraz z
korzeniami. Zbiera się rośliny o jednolitej jasnozielonej barwie. Przy suszeniu ziele
połonicznika powinno być rozłożone w pojedynczej, cienkiej warstwie, w celu
uniknięcia okruszania się surowca. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę
stanowisk naturalnych połonicznika nagiego, surowiec można pozyskiwać tylko z
miejsc o dużym występowaniu tej rośliny. Zgodnie z zasadami ekologicznego zbioru
nie należy ścinać wszystkich roślin z populacji (należy zostawić ok 20%), a w celu
zwiększenia ich liczebności na stanowiskach połonicznika nagiego należy wykonywać
podsiewy.
W pracy scharakteryzowano 4 stanowiska, na których połonicznik nagi występował w
ilościowości 2-3 (Tab.51, Tabl. 44,45). Były one dość ubogie florystycznie, piaszczyste
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i mocno nasłonecznione. W Borsukach i Rucianym-Nidzie stanowiska te miały
charakter muraw kserotermicznych, w Czarnowie połonicznik rósł przy gospodarstwie
(jako roślina ruderalna), a w Rogawce na obrzeżach boru sosnowego. Najbogatsze pod
względem surowcowym okazało się stanowisko zlokalizowane w Czarnowie, z którego
pozyskano 134,6 g suchego ziela /10 m2 (przy ilościowości 3) (Tab. 52).
Ziele połonicznika nagiego zebrane z badanych stanowisk różniło się znacząco pod
względem zawartości kwasów fenolowych (0,18% Ruciane Nida – 0,79% Borsuki). Z
kolei zawartość flawonoidów w tych surowcach była podobna (0,35-0,39%) (Tab.53).
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Tabela 51. Charakterystyka stanowisk naturalnych połonicznika nagiego
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

rośliny towarzyszące

Ruciane Nida

N 53 38 733
E 021 34 480

pobocze piaszczystej
drogi nad jeziorem

100 m2

pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bylica
zwyczajna, babka lancetowata, koniczyna
czerwona

2

Czarnów

N 53 32 322
E 021 54 687

stanowisko ruderalne przychacie

250 m2

chwastnica jednostronna, babka zwyczajna,
koniczyna biała, krwawnik pospolity, pokrzywa
zwyczajna

3

Borsuki

N 52 17 168
E 023 03 039

słoneczna, piaszczysta
łąka - murawa
kserotermiczna

250 m2

Rogawka

N 52 26 367
E 022 52 156

nieużytek na skraju boru
mieszanego

100 m2

97

szczotlicha siwa, szczaw polny, rozchodnik
ostry, koniczyna, skrzyp polny, perz właściwy,
wiesiołek dwuletni, przymiotno kanadyjskie,
życica trwała
kocanka
piaskowa,
pięciornik
srebrny,
krwawnik
pospolity,
szczotlicha
siwa,
macierzanka piaskowa, dziurawiec zwyczajny,
jastrzębiec kosmaczek

ilościowość
połonicznika
nagiego

2

2/3

Tabela 52. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
poletko
obserwacyjne

liczba
roślin na
poletku

liczba
roślin
zebranych

świeża masa
surowca (g)

sucha
masa
ziela (g)

a

43

100

330,4

117,5

b

40

70

260,5

86,0

Czarnów

a

50

100

437,5

134,6

Borsuki

a

45

100

350,2

120,0

Rogawka

a

33

100

210,2

57,8

stanowisko

Ruciane Nida

Tabela 53. Zawartość związków fenolowych w zielu połonicznika nagiego
zawartość flawonoidów
(%)

zawartość kwasów
fenolowych (%)

Ruciane Nida

0,39

0,18

Czarnów

0,37

0,42

Borsuki

0,35

0,79

Rogawka

0,39

0,36

stanowisko
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Tablica 44. Połonicznik nagi na stanowisku Ruciane Nida
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Tablica 45. Połonicznik nagi na stanowisku Czarnów
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KRWIŚCIĄG LEKARSKI (SANGUISORBA OFFICINALIS L.)
To bylina należąca do rodziny różowatych, wysoka do ok. 150 cm, o rzadko ulistnionej,
górą rozgałęzionej łodydze i długoogonkowych, nieparzystopierzastych liściach
złożonych z podłużnie sercowatych, ząbkowanych listków. Kwiaty krwiściągu
(pozbawione korony) mają barwę ciemno czerwoną, zebrane są w kuliste lub podłużne
główki osadzone na długich szypułkach. Roślina ta występuje w Polsce głównie na
niżu, na wilgotnych łąkach. Jest gatunkiem charakterystycznym dla rzędu Molinietalia
caeruleae, w ramach klasy Molinio Arrchenatheretea. Są to zbiorowiska użytków
zielonych, przeważnie mezo i eutroficznych łąk kośnych i ziołorośli nadrzecznych,
trwale lub okresowo wilgotnych.
Jako surowiec zielarski pozyskuje się ziele (Herba Sanguisorbae) oraz korzenie (Radix
Sanguisorbae). Obydwa surowce są bogate w garbniki katechinowe, zawierają także
saponiny (sangwisorbinę) i witaminę C. Wyciągi z ziela i korzeni krwiściągu działają
przeciwbiegunkowo, przeciwkrwotocznie, antyseptycznie i ściągająco, przy czym
aktywność ta uwarunkowana jest obecnością garbników.
Ziele krwiściągu zbiera się w okresie kwitnienia rośliny, a korzenie wczesną wiosną lub
na jesieni. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę stanowisk tego gatunku, surowce
należy zbierać zgodnie z zasadami zbioru ekologicznego, wyłącznie z populacji o dużej
liczebności osobników.
W przedstawionym projekcie obserwacjom poddano 5 stanowisk tej rośliny (Tab. 54,
Tabl. 46-49). Miały one charakter antropogeniczny, były to rozległe (3-6 ha), wilgotne
łąki o podobnym składzie florystycznym. Przy ilościowości 3-4, sucha masa korzeni
krwiściągu wahała się od 0,77 kg do 1,22 kg/10 m2, a ziela od 0,56 do 1,63 kg/10 m2
(Tab. 55). Z kolei zawartość garbników, decydujących o jakości surowca, w korzeniach
wynosiła od 4,96 do 6,25 %, a w zielu od 2,11 do 2,99% (Tab. 56,57).
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Tabela 54. Charakterystyka stanowisk naturalnych krwiściągu lekarskiego
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

Goraj

N 50 43 135
E 022 41 043

łąka koszona raz w
roku

6 ha

Czernięcin
Poduchowny

N 50 48 195
E 022 47 269

wilgotna łąka kośna

3 ha

Łada

N 50 43 901
E 022 39 220

nieużytek, wilgotne
torfowisko

4 ha

Rzepedź

N 49 38 422
E 022 12 893

łąka wilgotna,
pastwisko

5 ha

Wołkowyja

N 49 36 514
E 02242 985

wilgotna łąka

5 ha

rośliny towarzyszące
mniszek lekarski, rdest ostrogorzki,
marchew dzika, szczaw tępolistny,
koniczyna łąkowa, bodziszek łąkowy,
trawy
pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski,
szczaw tępolistny, koniczyna łąkowa,
bodziszek łąkowy, rdest, trawy
babka lancetowata, mięta polej, bluszczyk
kurdybanek, ostrożeń polny, mniszek
lekarski, koniczyna łąkowa, skrzyp błotny,
firletka poszarpana, bodziszek błotny, sit
skupiony, trawy
perz właściwy, koniczyna biała, babka
lancetowata, rajgras wyniosły, mniszek
lekarski, ostrożeń polny, trawy
bluszczyk kurdybanek, perz właściwy,
koniczyna biała, babka zwyczajna, babka
lancetowata, rajgras wyniosły, firletka
poszarpana, bodziszek błotny, trawy
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ilościowość
krwiściągu
lekarskiego
3

3

3

4

2

Tabela 55. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
wysokość
roślin (cm)

liczba
pędów

%
zebranych
roślin

świeża
masa
ziela (kg)

sucha
masa
ziela (kg)

świeża masa
korzeni (kg)

sucha masa
korzeni
(kg)

Goraj

130

148

100

1,85

0,56

1,50

0,90

Czernięcin
Poduchowny

126

256

100

5,45

1,35

2,83

1,22

Łada

120

288

100

5,70

1,63

2,50

0,90

Rzepedź

132

304

100

4,48

1,31

2,32

0,77

Wołkowyja

118

314

100

4,61

1,39

2,75

0,95

stanowisko

Tabela 56. Zawartość związków fenolowych w korzeniach krwiściągu lekarskiego
zawartość
garbników (%)

zawartość kwasów
fenolowych (%)

Goraj
Czernięcin
Poduchowny
Łada

5,85

0,92

6,25

0,97

5,02

1,55

Rzepedź

4,96

1,19

Wołkowyja

5,60

0,99

stanowisko

Tabela 57. Zawartość związków fenolowych w zielu krwiściągu lekarskiego
zawartość
garbników (%)

zawartość kwasów
fenolowych (%)

2,13

0,55

2,11

0,45

2,99

1,16

Rzepedź

2,76

1,37

Wołkowyja

2,30

1,66

stanowisko

Goraj
Czernięcin
Poduchowny
Łada
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Tablica 46. Krwiściąg lekarski na stanowisku Goraj
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Tablica 47. Krwiściąg lekarski na stanowisku Czernięcin Poduchowny
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Tablica 48. Krwiściąg lekarski na stanowisku Wołkowyja

Tablica 49. Krwiściąg lekarski na stanowisku Rzepedź
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WROTYCZ POSPOLITY (TANACETUM VULGARE L.)
Wrotycz pospolity to wieloletnia roślina z rodziny astrowatych, o słabo rozgałęzionych,
sztywnych łodygach dorastających do ok 150 cm wysokości. Liście są duże, pierzaste
lub pierzastosieczne, odziomkowe i dolne łodygowe – ogonkowe, a górne – siedzące,
skrętoległe. Drobne kwiaty mają barwę złocisto żółtą, zebrane są w płaskie koszyczki,
tworząc szczytowe baldachokształtne kwiatostany. Cała roślina ma charakterystyczny,
ostry, korzenny zapach. Jest to gatunek pospolity w całej Europie i w umiarkowanej
strefie Azji, zawleczony został także do Ameryki Północnej. Rośnie w licznych kępach,
na nieużytkach, miedzach, brzegach lasów, zaroślach, przy drogach i zabudowaniach,
na rumowiskach. Z fitosocjologicznego punktu widzenia, wrotycz pospolity jest
gatunkiem charakterystycznym dla zespołu Artemisio – Tanacetetum vulgaris w obrębie
klasy Artemisietea vulgaris. Są to wybitnie antropogeniczne zbiorowiska wysokich
bylin, przeważnie stanowiące druga fazę zarastania terenów ruderalnych.
Z wrotyczu pospolitego zbiera się koszyczki kwiatowe (Flos Tanaceti) i ziele (Herba
Tanaceti). Surowce te zawierają do ok 1,5% olejku eterycznego o zróżnicowanym
składzie chemicznym. Zgodnie z literaturą, wrotycz pospolity tworzy wiele
chemotypów różniących się składem chemicznym olejku eterycznego, przy czym
najczęściej jako dominujący składnik olejku występuje β - tujon, α – tujon, octan
chrysantenylu, 1,8 cyneol i kamfora. Ziele i kwiatostany wrotyczu zawierają także
znaczne ilości związków fenolowych: flawonoidów (głównie pochodne apigeniny i
luteoliny), kwasów fenolowych (m.in. chlorogenowy i kawowy) oraz garbników.
Surowce te bogate są także w gorycze, w tym w laktony seskwiterpenowe (m.in.
tanacetynę).

Dawniej

stosowano

je

wewnętrznie

jako

leki

moczopędne

i

przeciwpasożytnicze, natomiast obecnie, ze względu na występowanie tujonu w olejku
eterycznym, stosowane są wyłącznie zewnętrznie jako środki przeciwwszawicowe i
przeciwświerzbowe.
Ziele i kwiatostany wrotyczu zbiera się na początku kwitnienia roślin, ścinając
sekatorem lub nożycami kwitnące i ulistnione szczyty pędów (w przypadku ziela) lub
same kwiatostany. Przy zbiorze ziela nie należy zbierać twardych, zdrewniałych części
łodyg. Surowce należy wysuszyć w temperaturze nie wyższej niż 35ºC. Dobrze
wysuszony surowiec zachowuje naturalną barwę oraz swoisty, kamforowy zapach.
Do badań w niniejszym projekcie wybrano 4 stanowiska, na których występował
wrotycz pospolity (Tab. 58, Tabl. 50-53). Były one zróżnicowane pod względem składu
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gatunkowego

i

zajmowanej

powierzchni,

jednak

wszystkie

miały

charakter

antropogeniczny. W Krzemiennej wrotycz pospolity rósł w przydrożnych zaroślach
zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym, w Dobrej Szlacheckiej, Szczechach Wielkich
i Jabłonicy – na łąkach wyłączonych z użytkowania rolniczego lub jedynie okresowo
wykorzystywanych.

Na

uwagę

zasługuje

stanowisko

Dobra

Szlachecka,

charakteryzujące się dużą zasobnością surowcową (4,5 kg ziela wrotyczu/ 10 m2, przy
ilościowości 4) (Tab. 59).
Ziele wrotyczu pospolitego, pochodzące z badanych stanowisk różniło się zawartością
związków biologicznie czynnych. Zawartość kwasów fenolowych wahała się od 0,53 do
0,77%, a garbników od 1,24 do 1,92%. Na uwagę zasługuje fakt, że poziom obu tych
związków był najwyższy w zielu zebranym w Jabłonicy, a najniższy w Krzemiennej
(Tab). Z kolei stanowisko w Szczechach Wielkich wyróżniło się wyjątkowo wysoką
zawartością olejku eterycznego w zielu (2,20%), o interesującym składzie chemicznym
(tab.60). W olejku tym dominowały p-cymen (34,86%), kamfora (12,95%) i
dihydrokarwon (17,00%). Nie stwierdzono tu obecności niepożądanego β-tujonu,
klasyfikowanego jako neurotoksyna. W olejku eterycznym z pozostałych stanowisk
poziom tej substancji kształtował się na poziomie 16,81% (Jabłonica) – 32,55% (Dobra
Szlachecka). Biorąc pod uwagę też inne związki dominujące w analizowanych olejkach
wrotyczowych (octan chrysantenylu, kamfora), można podejrzewać, że badane
populacje reprezentują różne chemotypy (Tab.61).
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Tabela 58. Charakterystyka stanowisk naturalnych wrotyczu pospolitego
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

Krzemienna

N 49 42 215
E 022 12 262

przydrożne zarośla nad
stawem

400 m2

Dobra Szlachecka

N 49 37 415
E 022 18 25

nieużytek

300 m2

Jabłonica

N 49 42 068
E 022 13 750

nieużytek przy
opuszczonym
gospodarstwie

300 m2

Szczechy Wielkie

N 53 41 354
E 021 48 475

łąka - nieużytek

400 m2

109

rośliny towarzyszące
bodziszek łąkowy, krwawnik zwyczajny,
sadziec konopiasty, komonica zwyczajna,
wierzba iwa, wierzba krucha, przymiotno
kanadyjskie, jeżyna
krwawnik zwyczajny, bodziszek łąkowy,
cykoria
podróżnik,
przymiotno
kanadyjskie, pokrzywa zwyczajna, wyka
ptasia, komonica zwyczajna, trawy
krwawnik
zwyczajny,
przymiotno
kanadyjskie,
pokrzywa
zwyczajna,
lebiodka
pospolita,
wyka
ptasia,
serdecznik
pospolity,
dziurawiec
zwyczajny
krwawnik
pospolity,
bniec
biały,
przymiotno
kanadyjskie,
kozibród
łąkowy, jastrzębiec kosmaczek, bylica
pospolita, bylica piołun

ilościowość
wrotyczu
pospolitego
3

4

3/4

4

Tabela 59. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

poletko
wysokość liczba % roślin
pędów zebranych
obserwacyjne
roślin
(cm)

świeża
masa
(kg)

sucha masa
surowca
(kg)

a

96

620

100

14,1

3,5

b

91

580

70

8,9

1,8

a

92

1120

100

16,8

4,5

b

86

1250

70

16,9

3,8

Jabłonica

a

65

1160

100

14,5

3,5

Szczechy
Wielkie

a

75

1258

100

14,9

3,2

Krzemienna

Dobra
Szlachecka

Tabela 60. Zawartość związków fenolowych i olejku eterycznego w zielu wrotyczu
pospolitego
stanowisko

zawartość kwasów
fenolowych (%)

zawartość
garbników (%)

zawartość olejku
eterycznego (%)

Krzemienna

0,53

1,24

0,58

Dobra Szlachecka

0,56

1,28

0,62

Jabłonica

0,77

1,92

0,65

Szczechy Wielkie

0,69

1,47

2,20
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Tabela 61. Skład chemiczny olejku eterycznego – zawartość związków dominujących (%)
stanowisko

p-cymen

kamfora

1,8 cyneol

β-tujon

octan chrysantenylu

dihydrokarvon

Krzemienna

0,52

0,00

2,00

14,65

24,75

0,00

Dobra Szlachecka

0,00

2,21

3,51

32,55

21,64

2,71

Jabłonica

0,00

10,98

3,39

16,81

35,64

4,94

Szczechy Wielkie

34,86

12,95

0,00

0,00

0,00

17,00
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Tablica 50. Wrotycz pospolity na stanowisku Krzemienna
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Tablica 51. Wrotycz pospolity na stanowisku Dobra Szlachecka
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Tablica 52. Wrotycz pospolity na stanowisku Jabłonica
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Tablica 53. Wrotycz pospolity na stanowisku Szczechy Wielkie
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RDEST WĘŻOWNIK (POLYGONUM BISTORTA L.)
To wieloletnia roślina z rodziny rdestowatych, o grubym kłączu i sztywnych, słabo
ulistnionych

łodygach,

dorastających

do

ok.

80cm.

Liście

pochwiaste,

jajowatolancetowate, zaostrzone, z ogonkiem dłuższym od blaszki. Kwiaty drobne,
różowe lub białe zebrane w szczytowy, walcowaty, gęsty kwiatostan. Gatunek ten
występuje w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej. W Polsce pospolity na
wilgotnych żyznych łąkach, polanach, na torfowiskach i nad brzegami zbiorników
wodnych. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku Calthion, w klasie MolinioArhenatheretea, który tworzą antropogeniczne zbiorowiska meliorowanych i dobrze
nawożonych łąk wielokośnych.
W lecznictwie wykorzystuje się kłącze wężownika (Rhizoma Bistortae), bogate przede
wszystkim w garbniki hydrolizujące i skondensowane (nawet do 25%), kwasy fenolowe
(m.in. elagowy i galusowy) i związki mineralne. Wyciągi wodne z tego surowca
działają ściągająco i stosowane są jako lek przeciwbiegunkowy, hamujący drobne
krwawienia i przeciwzapalny.
Kłącze wężownika zbiera się przez cały okres wegetacji, zwykle ze starszych,
okazałych roślin. Należy wykopać je widłami, następnie oczyścić z gleby, odciąć części
nadziemne, korzenie i szyjkę korzeniową, dokładnie umyć i wysuszyć w temperaturze
do 40ºC. W trakcie pozyskiwania surowca nie należy wykopywać wszystkich roślin z
danego miejsca zbioru, a po wydobytych kłączach trzeba starannie wyrównać darń.
Prawidłowo zebrane i wysuszone kłącze ma barwę na zewnątrz ciemno-brunatną, a na
przełomie różową.
W projekcie badaniami objęto 3 stanowiska wężownika (Tab.62, Tabl.54-56). W
Bialikach gatunek ten występował na wilgotnych, trawiastych zaroślach w młodniku
brzozowym, w Chlebiotkach była to rozległa łąka kośna, a na stanowisku Chlebiotki 2
rdest wężownik rósł przy rowie melioracyjnym. Najbogatsze pod kątem surowcowym
było stanowisko w Chlebiotkach, obejmujące ok. 400 m2. Z tego stanowiska, przy
ilościowości 3, pozyskano 523,8 g s.m. korzeni wężownika z powierzchni 10 m2
(Tab.63). Surowce zebrane z badanych stanowisk różniły się pod względem zawartości
związków fenolowych. Najbogatsze w kwasy fenolowe (0,68%) i garbniki (6,52%) były
kłącza wężownika pochodzące ze stanowiska Bialiki, a najuboższe te zebrane w
Chlebiotkach 2 (Tab.64).
116

Tabela 62. Charakterystyka stanowisk naturalnych rdestu wężownika
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

Bialiki

N 53 26 927
E 021 51 720

wilgotne, trawiaste
zarośla w młodniku
brzozowym

200 m2

Chlebiotki

N 53 09 746
E 022 24 076

podmokła rozległa łąka
kośna

400 m2

Chlebiotki 2

N 53 09 721
E 022 39 079

podmokłe pobocze rowu
melioracyjnego

200 m2

117

rośliny towarzyszące
przetacznik łąkowy, skrzyp polny, jaskier
rozłogowy, leszczyna pospolita, szczaw,
pięciornik kurze ziele, sosna zwyczajna,
brzoza brodawkowata, ostrożeń polny,
trawy
trawy, jaskier rozłogowy, skrzyp polny,
szczaw, wyka ptasia, krwawnik pospolity,
pięciornik gęsi
mniszek lekarski, koniczyna czerwona,
kruszyna pospolita, leszczyna pospolita,
dzika marchew, krwawnik pospolity,
ostrożeń polny, malina zwyczajna,
wierzba biała, pokrzywa zwyczajna

ilościowość
rdestu
wężownika

2

3

2

Tabela 63. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

poletko
wysokość
obserwacyjne
roślin
(cm)

liczba
liczba
roślin
roślin
zebranych
na
poletku

świeża
masa (g)

sucha
masa
(g)

Bialiki

a

76

22

100

520,50

246,88

Chlebiotki

a

95

30

100

1228,2

523,8

Chlebiotki 2

a

92

15

100

470,7

183,7

b

90

16

70

328,5

98,5

Tabela 64. Zawartość związków fenolowych w kłączach rdestu wężownika
zawartość kwasów
fenolowych (%)

zawartość
garbników (%)

Bialiki

0,68

6,52

Chlebiotki

0,39

5,83

Chlebiotki 2

0,31

1,99

stanowisko
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Tablica 54. Rdest wężownik na stanowisku Bialiki
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Tablica 55. Rdest wężownik na stanowisku Chlebiotki .
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Tablica 56. Rdest wężownik na stanowisku Chlebiotki 2.
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KOPYTNIK POSPOLITY (ASARUM EUROPAEUM L.)
Kopytnik pospolity to bylina należąca do rodziny kokornakowatych. Roślina ta
wytwarza charakterystyczne, pełzając kłącze z wieloma krótkimi, nitkowatymi
korzeniami. Bezpośrednio z kłącza wyrastają liście - długoogonkowe, sercowate,
okrągławe lub nerkowate, zbliżone kształtem do odcisku końskiego kopyta,
ciemnozielone, skórzaste, z jaśniejszymi nerwami. Kwiaty kopytnika są niepozorne,
drobne, pojedyncze, dzwonkowate, osadzone na krótkopędach przy samej ziemi.
Kopytnik występuje w liściastych i mieszanych lasach i zaroślach, na stanowiskach
wilgotnych i cienistych, często tworzy łany. Jako surowce zielarskie z kopytnika
pozyskuje się całe ziele wraz z korzeniami (Herba Asari cum radicibus) i/lub liście
(Folium asari). Surowce zawierają olejek eteryczny, w którym dominują pochodne
fenylopropanu (m.in. azaron), borneol, octan bornylu, eudesmol, selinan. Kopytnik
bogaty jest także w związki fenolowe m.in. kwasy fenolowe (chlorogenowy,
izochlorogenowy, kawowy), flawonoidy (pochodne kwercetyny i izoramnetyny),
pochodne chalkonu, garbniki, cukry i związki mineralne. Wyciągi z ziela kopytnika
działają wykrztuśnie, rozkurczająco na oskrzela, bakteriostatycznie i miejscowo
znieczulająco. Gatunek ten powinien być zbierany w miejscach obfitego występowania.
Należy zostawić przynajmniej połowę osobników do rozrośnięcia się i odnowienia
stanowiska. Ponadto, zbiór tego surowca powinien być prowadzony tylko na konkretne
zamówienie, przez doświadczonych zbieraczy, gdyż jest to gatunek objęty częściową
ochroną prawną. Z tego też powodu jako surowiec należy zbierać tylko liście, a nie całe
ziele, gdyż przy zbiorze ziela bardzo często wyrywane są rośliny z korzeniami.
Prawidłowo zebrany i wysuszony surowiec cechuje się jednolitą ciemno-zielona barwą i
ma swoisty zapach. W projekcie do badań wytypowano 3 stanowiska, na których
występował kopytnik pospolity (Tab.65, Tabl. 57-59). Ze względu na specyficzne
wymagania siedliskowe tej rośliny, badane stanowiska były do siebie podobne i
stanowiły wilgotne, zacienione zarośla w lesie mieszanym. Dane dotyczące masy
surowców i ich jakości przygotowane w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania i
współpracę z firmami zielarskimi wskazują, iż z powierzchni 10m2 można zebrać od
100 do 300 g suchego surowca. Ziele kopytnika jest bogate w związki fenolowe,
zwłaszcza flawonoidy i kwasy fenolowe.
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Tabela 65. Charakterystyka stanowisk naturalnych kopytnika pospolitego
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

Grabownica
Kopalnia

N 49 37 235
E 022 03 675

mokre zarośla w
wąwozie lasu
mieszanego

200 m2

Polana

N 49 39 238
E 022 04 756

zarośla nad
strumieniem w lesie
mieszanym

1500 m2

Góra

N 49 38 544
podmokła leśna polana
E 022 42 248

4000 m2

123

rośliny towarzyszące
grab pospolity, wiąz, poziomka
pospolita,
niecierpek
drobnokwiatowy,
paprocie,
pokrzywa zwyczajna
leszczyna
pospolita,
olcha
zwyczajna, podagrycznik pospolity,
klon jawor, turzyce, paprocie,
bluszcz, gajowiec żółty, jarząb
pospolity
niecierpek
pospolity,
mchy,
paprocie, klon jawor, wiąz, grab,
jesion,
czeremcha
zwyczajna,
podagrycznik pospolity,

ilościowość
kopytnika
pospolitego

liczba roślin
na poletku
10m2

3

1450

2/3

1800

3

1650

Tablica 57. Kopytnik pospolity na stanowisku Grabownica Kopalnia
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Tablica 58. Kopytnik pospolity na stanowisku Polana
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Tablica 59. Kopytnik pospolity na stanowisku Góra
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SKRZYP POLNY (EQUISETUM ARVENSE L.)
Jest to zarodnikowa, trwała roślina z rodziny skrzypowatych. Wytwarza dwa rodzaje
pędów: wiosenne zarodnionośne (bezlistne, żółtobrunatne, zakończone podłużnym
jajowatym kłosem zarodniowym) oraz letnie płonne (zielone, o łuskowatych liściach i
wydłużonych międzywęźlach, okółkowato rozgałęzione). Rośliny w fazie pędów
płonnych mają postać małych „choinek”, o sztywnych, kruchych, pustych wewnątrz
łodygach. Całe rośliny są szorstkie, a przy zgniataniu skrzypią (z powodu dużej
zawartości krzemionki), stąd nazwa ‘skrzyp’. Gatunek ten jest pospolity w strefie
umiarkowanej i podzwrotnikowej na całym świecie. W Polsce spotkać go można na
zakwaszonych glebach, na polach (gdzie rośnie jako chwast), ugorach, nieużytkach, na
łąkach, pastwiskach, przydrożach i przychaciach. Jest charakterystyczny dla klasy
Agropyretea Intermedio - Repentis, która obejmuje półruderalne, kserotermiczne
zbiorowiska pionierskie tworzone głównie przez rośliny kłączowe i rozłogowe. W
lecznictwie wykorzystywane jest ziele skrzypu (pędy płonne) (Equisetii herba), które
zawiera znaczne ilości flawonoidów (apigeniny, luteoliny, kwercetyny, kemferolu i ich
pochodne). Surowiec ten bogaty jest także w krzem (6-10%), w tym ok. 20% w postaci
rozpuszczalnej krzemionki. Wyciągi z ziela działają moczopędnie, przeciwkrwotocznie,
przeciwbakteryjnie i ogólnie wzmacniająco. Ziele skrzypu stosowane jest w
schorzeniach dróg moczowych, a także jako lek przeciwkrwotoczny i środek
pomocniczy w leczeniu gruźlicy i miażdżycy. Stosowany jest także zewnętrznie do
płukania jamy ustnej oraz do okładów na trudno gojące się rany, jest także składnikiem
suplementów diety wzmacniających włosy i paznokcie. Ziele skrzypu zbiera się w
pogodne, suche dni, od czerwca do sierpnia, ścinając żywozielone, dobrze wyrośnięte
pędy płonne, bez brunatnej, bezlistnej, dolnej części. Dobrej jakości surowiec powinien
zachować naturalna zieloną barwę. Nie dopuszcza się zanieczyszczeń innymi gatunkami
skrzypu (niektóre gatunki skrzypów, podobne do skrzypu polnego, są trujące).
Badaniami objęto 5 stanowisk, na których skrzyp polny występował w ilościowości 2-4
(Tab. 66, Tabl. 60-64). Wybrane stanowiska różniły się m.in. pod względem składu
gatunkowego, zajmowanej powierzchni, rzeźby terenu i wilgotności. Na stanowisku
Ruciane-Nida i Bialiki skrzyp rósł w trawiastych zaroślach, w Urwitałcie i Hajnówce na
rozległych, dość suchych nieużytkach, a na stanowisku Kozioł – w wilgotnych
zaroślach zlokalizowanych na brzegu starorzecza. Najbogatsze w ten gatunek, a także
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zajmujące dużą powierzchnię (6 ha) było stanowisko w Hajnówce. Sucha masa
zebranego tam ziela skrzypu wynosiła 1,54kg/10 m2 , podczas gdy na pozostałych
stanowiskach wydajność surowcowa wahała się od 0,44 do 0,78kg/10 m2 (Tab.67).
Ziele skrzypu zebrane w Hajnówce wyróżniło się najwyższą zawartością związków
fenolowych: kwasów fenolowych (0,47%) i flawonoidów (0,48%) (Tab.68).
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Tabela 66. Charakterystyka stanowisk naturalnych skrzypu polnego
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

rośliny towarzyszące

Ruciane Nida

N 53 38 733
E 021 34 480

trawiaste zarośla przy
jeziorze

500 m2

brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita,
śliwa tarnina, jaskier rozłogowy, trawy,
babka zwyczajna, krwawnik pospolity

3/4

Urwitałt

N 53 48 741
E 021 38 840

rozległy, trawiasty
nieużytek

10 ha

rajgras wyniosły, trawy, przetacznik łąkowy,
pięciornik gęsi,

2/3

Kozioł

N 53 26 251
E021 51 305

wysoki brzeg starorzecza,
wilgotne zarośla

400 m2

Bialiki

N 53 26 927
E 021 517 20

miedza łąki kośnej i
nieużytku w postaci pasa
krzewiastych zarośli

1 ha

Hajnówka

N 52 44 910
E 023 36 953

nieużytek po łące

6 ha
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pokrzywa zwyczajna, szczaw, przytulia
czepna,
jałowiec
zwyczajny,
malina
zwyczajna, mniszek lekarski, gwiazdnica
pospolita, jaskier rozłogowy, poziomka
zwyczajna, babka lancetowata
śliwa tarnina, dzika róża, babka zwyczajna,
babka lancetowata, przetacznik łąkowy,
koniczyna czerwona, pokrzywa zwyczajna
pięciornik gęsi, kozłek lekarski, wiązówka
błotna, nawłoć, marchew dzika, babka
lancetowata, mniszek lekarski, babka
szerokolistna, malina właściwa, nostrzyk
biały, pokrzywa zwyczajna, wrotycz
pospolity, bylica pospolita, trybula leśna,

ilościowość
skrzypu
polnego

2

2/3

4

Tabela 67. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

poletko
wysokość
obserwacyjne
roślin
(cm)

liczba
roślin na
poletku

liczba
roślin
zebranych
(%)

świeża
masa
(kg)

sucha
masa
(kg)

Ruciane
Nida

a

16

630

100

3,12

0,78

Urwitałt

a

22

350

100

2,10

0,51

b

21

365

70

1,36

0,35

Kozioł

a

18

520

100

2,44

0,62

Bialiki

a

19

235

100

1,67

0,44

Hajnówka

a

31

460

100

6,00

1,54

Tabela 68. Zawartość związków fenolowych w zielu skrzypu polnego
zawartość kwasów
fenolowych (%)

zawartość
flawonoidów (%)

Ruciane Nida

0,26

0,33

Urwitałt

0,21

0,30

Kozioł

0,23

0,36

Bialiki

0,33

0,29

Hajnówka

0,47

0,48

stanowisko
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Tablica 60. Skrzyp polny na stanowisku Ruciane Nida
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Tablica 61. Skrzyp polny na stanowisku Urwitałt
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Tablica 62. Skrzyp polny na stanowisku Kozioł

133

Tablica 63. Skrzyp polny na stanowisku Bialiki
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Tablica 64. Skrzyp polny na stanowisku Hajnówka
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WIERZBÓWKA

KIPRZYCA

(CHAMAENERION

ANGUSTIFOLIUM (L). HOLUB)
Wierzbówka kiprzyca to bylina z rodziny wiesiołkowatych. Tworzy wzniesione łodygi
dorastające do 1,5m wysokości. Liście są krótkoogonkowe, lancetowate, o zaostrzonym
szczycie, ułożone skrętolegle. Kwiaty fioletowo-różowe, czteropłatkowe, zebrane są na
szczycie pędów w wielokwiatowe, luźne grona. Owocem wierzbówki kiprzycy jest
torebka zawierająca liczne żółto-brązowe nasiona opatrzone puchem. Roślina ta
występuje powszechnie na półkuli północnej. W Polsce rośnie głownie na stanowiskach
okrajkowych, w zaroślach, nad brzegami wód, na leśnych polanach i zrębach. Jest
gatunkiem charakterystycznym dla klasy Epilobietea angustifolii, obejmującej nitrofilne
zbiorowiska zrębów, terenów wydeptywanych i ruderalnych. W lecznictwie stosuje się
ziele (Epilobii herba) i korzeń (Epilobii radix). Surowce te zawierają głównie
flawonoidy (ok 1,5% w zielu i ok 0,3% w korzeniu), przy czym dominują tu pochodne
kwercetyny, kemferolu i mirycetyny. Ziele i korzeń wierzbówki bogate są także w
sterole, zarówno wolne (głównie sitosterol i kamperstrol), jak i związane glikozydowo,
a także związki triterpenowe (kwas oleanolowy i ursolowy). Surowce z wierzbówki,
wykazujące

działanie

przeciwzapalne,

przeciwobrzękowe

i

moczopędne,

wykorzystywane są w początkowych stadiach przerostu gruczołu krokowego oraz w
stanach zapalnych cewki moczowej. Zbiór przeprowadza się w trakcie suchej i ciepłej
pogody. Ziele zbiera się w początkowym okresie kwitnienia, ścinając ulistnione szczyty
pędów. Korzenie wykopuje się wiosna lub jesienią, a następnie oczyszcza z gleby. Oba
surowce należy suszyć w warunkach naturalnych.
Do badań wybrano 4 stanowiska (Tab.69, Tabl.65-68). Wierzbówka kiprzyca
występowała na nich w ilościowości 1/2 – 4. W Berezce gatunek ten obecny był na
stromym, nasłonecznionym zboczu, w Rutkowicach na obrzeżach lasu mieszanego, a w
Czerwonkach i Rutkowicach 2 – na poboczu drogi polnej lub leśnej. Najbogatsze pod
kątem surowcowym było stanowisko w Czerwonkach, gdzie przy ilościowości 4
pozyskano 0,85 kg suchego ziela /10m2 (Tab. 70). Ziele z tego stanowisko
charakteryzowało

się

najwyższą

zawartością

kwasów

fenolowych

(0,65%),

flawonoidów (0,91%) oraz steroli (170 mg/g) w porównaniu do surowców z
pozostałych stanowisk (Tab.71).
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Tabela 69. Charakterystyka stanowisk naturalnych wierzbówki kiprzycy
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

Berezka

N 49 23 344
E 022 221 15

zbocze góry przy rzece

200 m

Czerwonki

N 53 27 018
E 022 24 131

pobocze polnej drogi

200 m2

Rutkowice

N 53 15 574
E 022 266 60

okrajek lasu mieszanego

1 ha

Rutkowice 2

N 53 16 879
E 022 257 65

piaszczyste pobocze
leśnej drogi

1 ha
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2

rośliny towarzyszące

lebiodka pospolita, wierzba iwa, mniszek
lekarski, babka zwyczajna, dzika róża,
starzec, krwawnik pospolity, pokrzywa
zwyczajna
skrzyp polny, chaber bławatek, cykoria
podróżnik, lebiodka pospolita, krwawnik
pospolity,
malina właściwa, chmiel zwyczajny,
brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna,
akacja, marchew dzika, bylica piołun,
mniszek lekarski
sosna zwyczajna, bniec biały, komonica
zwyczajna, trawy

ilościowość
wierzbówki
kiprzycy
1/2

3

4

2

Tabela 70. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

poletko
wysokość
obserwacyjne
roślin
(cm)

liczba
liczba
roślin
roślin
zebranych
na
(%)
poletku

świeża
masa
surowca
(kg)

sucha
masa
surowca
(kg)

Berezka

a

180

110

100

1,82

0,54

Czerwonki

a

165

220

100

2,47

0,85

Rutkowice

a

187

185

100

2,12

0,65

b

186

190

70

1,83

0,49

a

164

155

100

2,67

0,76

Rutkowice 2

Tabela 71. Zawartość związków fenolowych i steroli w zielu wierzbówki kiprzycy
zawartość
kwasów
fenolowych (%)

zawartość
flawonoidów (%)

zawartość steroli
(mg/g)

Berezka

0,53

0,46

135

Czerwonki

0,65

0,91

170

Rutkowice

0,48

0,54

166

Rutkowice 2

0,48

0,77

160

stanowisko

138

Tablica 65.Wierzbówka kiprzyca na stanowisku Berezka

Tablica 66. Wierzbówka kiprzyca na stanowisku Czerwonki
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Tablica 67. Wierzbówka kiprzyca na stanowisku Rutkowice
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Tablica 68. Wierzbówka kiprzyca na stanowisku Rutkowice 2
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POZIOMKA ZWYCZAJNA (FRAGARIA VESCA L.)
To wieloletnia roślina z rodziny różowatych, o wzniesionych, owłosionych, krótkich
(do ok.20 cm) łodygach zakończonych białymi, pięciopłatkowymi kwiatami. Liście
poziomki są ogonkowe, trójlistkowe, od spodu jedwabiście owłosione, o piłkowanych
brzegach. Owoc rzekomy, owalny, czerwony, o przyjemnym smaku i zapachu. Gatunek
jest rozpowszechniony w strefie umiarkowanej, występuje pospolicie na słonecznych
lub półcienistych stanowiskach, w lasach mieszanych, w borach sosnowych, na zrębach
leśnych, suchych poboczach, przydrożach, polanach i zaroślach. Z fitosocjologicznego
punktu widzenia, poziomka (podobnie jak wierzbówka kiprzyca) jest gatunkiem
charakterystycznym dla klasy Epilobietea angustifolii, która tworzy nitrofilne
zbiorowiska zrębów leśnych i terenów ruderalnych.
Surowcem zielarskim jest liść poziomki (Fragariae folium) bogaty w garbniki
pirokatechinowe (ok. 5%) (m.in. agrimonina), flawonoidy (pochodne kwercetyny i
kemferolu), kwasy fenolowe i kwasy organiczne. Odwary z liści poziomki działają
moczopędnie, ściągająco, zapierająco i bakteriobójczo. Surowiec ten wchodzi w skład
mieszanek moczopędnych i przeciwbiegunkowych, wykorzystanych głównie w
pediatrii.
Liście poziomki (z ogonkami lub bez) zbiera się przez cały okres wegetacji, dopóki nie
zaczną żółknąć i czerwienieć. Do zbioru wybiera się liście młode, zdrowe, ale już
wyrośnięte. Suszy się je w warunkach naturalnych, przy czym uważa się za wysuszone
gdy ogonki przy zginaniu pękają z trzaskiem. Dobrej jakości surowiec powinien składać
się całych liści o barwie zielonej (od spodu szarozielonej), pozbawionych plam i
ordzawień.
W pracy scharakteryzowano 5 stanowisk, na których występowała poziomka zwyczajna
(Tab.72,

Tabl.69-72).

Były

to

zacienione

stanowiska

zaroślowo-okrajkowe,

występujące głównie na obrzeżach lasu. Jedynie na stanowisku Kozioł poziomka rosła
na dość dobrze nasłonecznionym stanowisku, wśród wysokich traw. Wydajność
surowcowa badanych stanowisk wahała się od 182,3 do 483,5 g/10 m2. Stanowisko na
którym poziomka występowała w najwyższej ilościowości (co miało wyraz z wysokiej
masie surowca) było zlokalizowane w Rogielnicach Wielkich i miało postać długiego
pasa okrajkowego na obrzeżu lasu mieszanego (Tab.73).
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Liście poziomki zebrane z wytypowanych stanowisk były zróżnicowane pod względem
zawartości związków fenolowych. Zawartość kwasów fenolowych kształtowała się na
poziomie od 0,39 do 0, 52%, a garbników od 0,32 do 3,02% (Tab.74).
Na stanowisku Kozioł przeprowadzono powtórny zbiór surowca. Masa liści z odrostu
była jednak wyraźnie niższa (42,3 g/10m2) w porównaniu do masy surowca z
pierwszego zbioru (222,5 g/10m2). Liście te były także uboższe w kwasy fenolowe i
garbniki (Tab.74).
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Tabela 72. Charakterystyka stanowisk naturalnych poziomki pospolitej
stanowisko

koordynaty

typ stanowiska

powierzchnia

Wygryny

N 53 485 733
E 021 36 695

trawiste zarośla nad
jeziorem

200 m2

Kozioł

N 53 17 250
E 022 035 15

zagajnik przy rzece

1000 m2

Rogielnice Wielkie

N 53 17 245
E 022 03 511

okrajek leśny przy drodze

650 m2

Grabówka

N 49 36 823
E 022 09 173

leśne zarośla

50 m2

Podłęże

N 50 33 270
E 020 33 342

las sosnowy

250 m2
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rośliny towarzyszące

mniszek lekarski, szczaw, przetacznik
łąkowy, śliwa tarnina, babka zwyczajna,
babka lancetowata, krwawnik pospolity,
mniszek lekarski
leszczyna pospolita, jarzębina, koniczyna
czerwona, sosna zwyczajna, skrzyp
polny, mchy, paprocie, krwawnik
pospolity, przywrotnik pospolity
malina właściwa, jaskier rozłogowy,
przetacznik leśny, pokrzywa zwyczajna,
dąb, mniszek lekarski, koniczyna
czerwona, sosna zwyczajna, babka
zwyczajna
podagrycznik pospolity, wierzba iwa,
trawy, mchy, paprocie, sosna zwyczajna,
wiąz, grab, niecierpek
sosna zwyczajna, jarząb pospolity, mchy,
malina
właściwa,
trawy,
jeżyna
fałdowana

ilościowość
poziomki
pospolitej
2

2

4

3/4

3/4

Tabela 73. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2
stanowisko

poletko
obserwacyjne

liczba
liczba
roślin
roślin
zebranych
na
(%)
poletku

świeża
masa
surowca
(g)

sucha
masa
surowca
(g)

Wygryny

a

105

100

460,8

182,3

Kozioł

a

145

100

497,5

222,5

odrost

a

73

100

126,0

42,3

Rogielnice Wielkie

a

450

100

1850,5

483,5

b

460

70

940,0

324,2

Grabówka

a

420

100

895,5

329,6

Podłęże

a

420

100

470,5

186,8

b

430

70

350,0

130,3

Tabela 74. Zawartość związków fenolowych w liściach poziomki zwyczajnej
zawartość kwasów
fenolowych (%)

zawartość
garbników (%)

Wygryny

0,46

2,45

Kozioł

0,52

2,32

odrost

0,39

1,58

Rogielnice Wielkie

0,46

3,02

Grabówka

0,51

2,73

Podłęże

0,39

2,98

stanowisko
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Tablica 69. Poziomka zwyczajna za stanowisku Wygryny
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Tablica 70. Poziomka zwyczajna za stanowisku Kozioł
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Tablica 71. Poziomka zwyczajna za stanowisku Rogielnice Wielkie
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Tablica 72. Poziomka zwyczajna za stanowisku Grabówka
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TRUJĄCE SOBOWTÓRY
Dziko rosnące rośliny lecznicze to grupa bardzo liczna. Niektóre z tych roślin mają
swoje „sobowtóry”. Są to gatunki charakteryzujące się bardzo zbliżonym wyglądem
(podobne cechy rozwojowo-morfologiczne) do roślin leczniczych, które jednak mogą
zawierać substancje toksyczne i stąd być niebezpieczne. W grupie roślin posiadających
takie sobowtóry znajduje się np. skrzyp polny, który może być mylony z innymi
gatunkami skrzypów. Z kolei pięciornik gęsi może być mylony, przez początkujących
zbieraczy, z jaskrem rozłogowym. W związku z powyższym, i w kontekście
przygotowywanych opracowań dotyczących zaleceń związanych ze sposobami zbioru
skrzypu polnego i pięciornika gęsiego opracowana została dokumentacja pozwalająca
na prawidłową identyfikację tych gatunków (Tab.75,76).
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Tabela 75. Charakterystyka morfologiczno – rozwojowa skrzypu polnego i innych gatunków skrzypów pozwalająca na ich identyfikację.
Gatunek

Skrzyp polny
(Equisetum arvense L.)

Rodzina

Skrzypowate (Equisetaceae)

Występowanie
(typy
stanowisk)

Siedliska ruderalne i
segetalne, występuje
powszechnie na polach (gdzie
rośnie jako chwast), ugorach,
nieużytkach, na łąkach,
pastwiskach, przydrożach i
przychaciach, a także w
trawiastych zaroślach.

Skrzyp łąkowy
(Equisetum pratense L.)

Skrzyp leśny
(Equisetum sylvaticum L.)

Skrzyp olbrzymi
(Equisetum telmateia Ehrh)

Skrzyp zimowy
(Equisetum hyemale L.)

Skrzyp błotny
(Equisetum palustre L.)

Skrzyp bagienny
(Equisetum fluviatile
L.)

Cieniste lasy liściaste,
polany, zarośla, występuje
w kwietniu i maju, rzadziej
niż skrzyp leśny.

Występuje w cienistych
lasach liściastych, wymaga
żyznych, gliniastych gleb.

Rośnie na umiarkowanie
nasłonecznionych
stanowiskach, w wilgotnych
zaroślach, przy źródliskach, w
łęgach, rzadko jako roślina
synantropijna na przydrożach i
nasypach kolejowych,
roślina rzadko występująca
(częściej w górach), do 2014 r.
pod ścisłą ochroną.

Występuje w wilgotnych
lasach liściastych, często
łęgowych, w zaroślach

Występuje w różnych typach
zbiorowisk wilgotnych, na
mokrych łąkach, brzegach
rzek, w szuwarach i
trzcinowiskach, może rosnąć
bezpośrednio w wodzie.

Na terenach
bagiennych, muliste
brzegi zbiorników
wodnych, wody
stojące, stawy, bagna,
tworzy gęste łany,
charakterystyczny dla
zbiorowisk
szuwarowych, może
rosnąć bezpośrednio w
wodzie.

Pędy płonne i
zarodnionośne pojawiają
się równocześnie, ale w
początkowym okresie
różnią się wyglądem i
kolorem. Pędy płonne
dorastają do 30 cm, są
szarozielone, o
pojedynczych, nie
rozgałęzionych gałązkach,
odstających lub odgiętych

Pędy płonne i zarodnionośne
pojawiają się równocześnie,
ale w początkowym okresie
różnią się wyglądem i
kolorem. Pęd płonny wysoki
do ok. 20- 40 cm, 1-5 mm
grubości. Łodyga
rynienkowata, o 10-18
żeberkach opatrzonych w
dwa szeregi brodawek.
Rozgałęzienia na pędach
płonnych liczne,
rozgałęzione, na końcach
zwisające w dół, z 4-5
żeberkami, pędy wiotkie,
delikatne, jasno-zielone.

Pędy płonne pojawiają się
później niż pędy
zarodnionośne. Pędy płonne
dorastają do ok. 250 cm
wysokości. Ma białawe
międzywęźla. W węzłach z
każdego rowka wyrastają
pojedyncze, zielone i zwykle
nierozgałęzione pędy boczne,
o szorstkiej powierzchni.
Najniższe człony bocznych
odgałęzień są wyraźnie krótsze
niż pochwy liściowe łodygi.

Pędy płonne i zarodnionośne
pojawiają się w tym samym
czasie i są do siebie
podobne. Pędy pojedyncze,
do 0,6 cm średnicy, nie
rozgałęzione, o dużym
przewodzie powietrznym,
bardzo szorstkie.

Pędy płonne i zarodnionośne
pojawiają się w tym samym
czasie i są do siebie podobne,
zawsze zielone. Pędy płonne
dorastają do ok. 20–50 cm
wysokości. Łodyga
trawiastozielona, wewnątrz z
bardzo wąskim przewodem
powietrznym, szorstka i
nieregularnie rozgałęziona
okółkowo. Nierzadko pędów
bocznych brak lub są one silnie
skrócone.

Pędy płonne i
zarodnionośne
pojawiają się w tym
samym czasie i są do
siebie podobne.
Dorasta do wysokości
ok. 150 cm, szerokości
0,2-1,2 cm. Łodyga
dęta, prosta, zielona,
gładka, biało
prążkowana, słabo
rozgałęziona, z 10-30
płaskimi żeberkami.
Przewód powietrzny
szeroki, zajmuje min.
4/5 średnicy łodygi.

Cechy morfologiczne
Pędy płonne

Pojawiają się wczesnym latem,
po obumarciu wiosennych
pędów zarodnionośnych. Pęd
płonny ma długość ok. 40 cm.
Jest zielony i okółkowo
rozgałęziony, szorstki i
żeberkowany. Pochwy są
zielone, walcowate z 6–18
czarniawymi ząbkami na
szczycie z białym
obrzeżeniem. Długie, cienkie i
członowane rozgałęzienia
boczne wyrastające z okółka to
nie liście, lecz pędy boczne
(gałązki)
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Pęd
zarodnionośny

Najważniejsza
cecha
diagnostyczna

Pojawia się wczesną wiosną,
wcześniej niż pęd płonny. Jest
nie rozgałęziony. Dorasta do
ok.10–30 cm przy średnicy 2–6
mm i ma zabarwienie
jasnobrunatne lub
czerwonawe. Pochwy 8-9
ząbkowe. Na szczycie znajduje
się jeden brunatny, tępo
zakończony kłos zarodniowy o
długości 1,5–3 cm.
Pędy zarodnionośne pojawiają
się wcześniej niż pędy płonne,
są brunatne i nie rozgałęzione.

Gatunek leczniczy

Pęd zarodnionośny o
barwie żółtawej ma
pochwy 10-15 ząbkowe,
biało obrzeżone. Na
szczycie pędu walcowaty
kłos zarodniowy.

Pęd zarodnionośny
początkowo różny od pędu
płonnego – czerwonobrunatny i niski, po dojrzeniu
zarodników (kwiecień-maj)
zielenieje, wydłuża się i
rozgałęzia. Pochwy 3-5
ząbkowe. Na szczycie pędu
walcowaty kłos zarodniowy.

Pęd zarodnionośny osiąga ok.
50 cm wysokości, ma barwę
białawo-bladozieloną, o
średnicy do 15 mm. Pochwy
20-40 ząbkowe, zbliżone do
siebie. Na szczycie znajdują
się wrzecionowate kłosy
zarodniowe.

Pędy pojedyncze, do 0,6 cm
średnicy, nie rozgałęzione, o
dużym przewodzie
powietrznym, bardzo
szorstkie. Pochwy
przylegające, płaskie, dołem
z czarnym paskiem.

Pochwy 5-7 ząbkowe. Pęd
zarodnionośny zakończony jest
tępo zakończonym, zwartym,
szyszkowatym, białawym kłos
zarodniowym o długości do ok.
3 cm.

Pochwy krótkie, 15-29
ząbkowe, ząbki
czarne, biało
obrzeżone. Na
szczycie pędu
zarodnionośnego
znajduje się kłos
zarodniowy
dorastający do ok. 2
cm.

Roślina rzadka. Występuje
w lasach mieszanych.
Pędy płonne, są
szarozielone, o
pojedynczych, nie
rozgałęzionych gałązkach.

Rośnie w lasach
mieszanych. Rozgałęzienia
na pędach płonnych są
liczne, silnie rozgałęzione,
wiotkie, zwisające w dół.

Roślina rzadka, wysoka,
dorastająca do ponad 2 m, ma
białawe pędy zarodnionośne i
białe międzywęźla w pędach
płonnych.

Rośnie na leśnych,
podmokłych stanowiskach
Nie rozgałęziona, szarawa
łodyga.

Rośnie na mocno podmokłych
stanowiskach. Pierwsze
międzywęźle pędów bocznych
jest krótsze od pochwy
liściowej na pędzie głównym,
co jest ważną cechą
diagnostyczną, pozwalającą na
odróżnienie tego gatunku od
skrzypu polnego.

Rośnie na mocno
podmokłych
stanowiskach. Łodyga
prosta, gładka.

https://atlas.roslin.pl/plant/6942

https://atlas.roslin.pl/plant/6937

Gatunki nie dostarczające surowca leczniczego
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https://atlas.roslin.pl/plant/69
36

Gatunki trujące

Typy siedlisk, na których występują rożne gatunki skrzypów
Skrzyp bagienny i błotny (gatunki trujące): siedliska podmokłe, szuwary, bagna,
źródliska, starorzecza, wody stojące.

Skrzyp bagienny

Skrzyp błotny
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Skrzyp leśny, łąkowy, olbrzymi i zimowy: cieniste lasy mieszane, wilgotne zarośla

Skrzyp leśny

Skrzyp łąkowy

Skrzyp olbrzymi

Te gatunki nie dostarczają surowca leczniczego!
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Skrzyp zimowy

Skrzyp polny: pola uprawne, ugory, miedze, nieużytki, łąki, pastwiska, przydroża

Skrzyp polny – gatunek leczniczy
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Tabela 76. Charakterystyka morfologiczno – rozwojowa pięciornika gęsiego i jaskra
rozłogowego pozwalająca na ich identyfikację
Pieciornik gęsi
(Potentilla anserina L.)
Rodzina:

Opis rośliny:

Występowanie (typy
stanowisk):

Jaskier rozłogowy
(Ranunculus repens L.)

Różowate (Roseaceae)

Jaskrowate (Ranunculaceae)

Niska bylina wytwarzająca rozetę liści
odziomkowych, eliptycznie wydłużonych, o drobno
ząbkowanych brzegach, zielonych, a od spodu
srebrzyście owłosionych. Pięciokrotne, złocisto-żółte
kwiaty osadzone są na długich szypułkach. Roślina
wytwarza łatwo ukorzeniające się nadziemne rozłogi.
Rośnie w dużych skupieniach tworzących niskie
murawy na miejscach okresowo zalewanych lub
podtapianych, na pastwiskach, łąkach, nad brzegami
stawów i w pobliżu domostw.

Bylina dorastająca do ok. 60 cm wysokości, o lekko
owłosionych pędach. Liście trójdzielne, do 2-4,5 cm
długości i 2-4 cm szerokości, o nagim, długim (do 20 cm)
ogonku liściowym. Kwiaty żółte, pięciokrotne, zebrane w
jednoramienne wierzchotki na szczytach pędów, do 22
mm średnicy. Wytwarza rozłogi.
Wilgotne łąki, brzegi rzek, pola, pastwiska, w pobliżu
domostw. Występuje jako gatunek towarzyszący na
stanowiskach pięciornika gęsiego.

Stanowisko na
którym występują
oba gatunki

Suchy surowiec

Zalecenia przy
zbiorze i
najważniejsze cechy
diagnostyczne
różnicujące gatunki

Przy zbiorze ziela pięciornika nie należy dopuścić do zanieczyszczenia surowca trującym jaskrem rozłogowym.
Najważniejsza różnica pomiędzy tymi gatunkami dotyczy budowy i barwy liści. Liście pięciornika gęsiego są od
spodu srebrzyście owłosione, podłużne, o ząbkowanych brzegach. Liście jaskra rozłogowego są trójdzielne,
osadzone na długich ogonkach. Zbiór należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, mając na uwadze duże
podobieństwo w budowie i barwie kwiatów tych gatunków.
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PODZADANIE 3
Szkolenia w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich ze
stanowisk naturalnych.
Dotychczas, w roku 2018 przeprowadzono 2 szkolenia. Do ich przygotowania
posłużyły wyniki badań z lat 2016-2018, uzyskane w ramach niniejszego tematu
badawczego. Jedno z nich zorganizowano w Jastkowie w dn. 14 września. Było to
seminarium szkoleniowe, uczestniczyło w nim 27 osób (przedstawiciele jednostek
certyfikujących oraz Głównego- i Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej
Artykułów Rono-Spożywczych). Tematykę szkolenia przedstawiono poniżej:
Tytuł szkolenia: Ekologiczny zbiór roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych –
rutyna, zagrożenia, wyzwania
1. Fitosocjologiczne uwarunkowania występowania i zanikania roślin leczniczych
na stanowiskach naturalnych.
2. Zbiór ekologiczny a ochrona gatunkowa roślin leczniczych.
3. Wybór stanowisk, techniki zbioru i wydajność surowcowa roślin w aspekcie
zrównoważonego użytkowania stanowisk naturalnych roślin leczniczych.
4. Zagrożenia środowiskowe, w tym antropogeniczne i pozostałości w surowcach
substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
5. Szkolenie zbieraczy i zasady ich współpracy z firmami zielarskimi.
Drugie szkolenie (warsztaty szkoleniowe) przeprowadzono w Świętokrzyskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (woj. świętokrzyskie). Odbyło się ono w dn.
11 września. Uczestniczyli w nim pracownicy służy rolnej oraz zbieracze ziół (łącznie
39 osób).
Temat warsztatów: Dziko rosnące rośliny lecznicze – ich ekologiczny zbiór i możliwość
wykorzystania
1. Zróżnicowanie dziko rosnących roślin leczniczych
2. Stanowiska do ekologicznego zbioru surowców zielarskich
3. Zasady ekologicznego zbioru surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych
4. Postępowanie pozbiorcze z surowcami zielarskimi
5. Czy należy wprowadzać rośliny dziko rosnące do uprawy, a jeżeli tak to w jaki sposób
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W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ww. warsztatami szkoleniowymi,
w dn. 21 listopada br. w ŚODR w Modliszewicach odbędzie się drugie szkolenie dla
osób, które nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie warsztatów.
Ponadto w dn. 28 listopada br. odbędzie się szkolenie, głównie dla pracowników
punktów skupu ekologicznych surowców zielarskich, zorganizowane na terenie firmy
Runo w Hajnówce.

158

