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Przyroda  - dobroczynne działanie 

 

Wszyscy wiemy, jaką radość sprawia ludziom obcowanie  

z przyrodą. Ma ono dobroczynny wpływ na nasze zdrowie 

fizyczne i psychiczne, pozwala zniwelować stres dnia 

codziennego. 
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Spacery - okazja do spotkań botanicznych 

Najczęściej pełne działanie przyrody odczuwamy wyjeżdżając 

z miasta na wieś, do lasu, w góry. 

Wiele radości dostarczają nam też ogródki przydomowe  

i działkowe. 

Parki miejskie to już całe bogactwo drzew, krzewów i kwiatów, 

z którymi możemy obcować. 

Ale nawet codzienny spacer może być okazją do radowania 

się bogactwem przyrody, jej różnorodnością i niezłomną 

witalnością. 
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Rośliny ruderalne (rumowiskowe) 

Rośliny, które możemy spotkać na codziennych spacerach 

to -  między innymi -  rośliny ruderalne (rumowiskowe). 

Rośliny ruderalne to mali żołnierze flory.  

Gdziekolwiek człowiek naruszy naturalną powłokę żyznego 

humusu, budując drogi, domy, mosty i tamy, tam na odkrytej 

powierzchni gleby natychmiast rozpoczyna się proces 

zasiedlania niegościnnej ziemi. 
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zdjęcie obszaru ruderalnego 
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Rodzaje roślin ruderalnych 

1. Rośliny szczelin murów, dachów, schodów, płyt 

chodnikowych i asfaltu. 

Przeważnie są to rośliny jednoroczne i sukulenty, rośliny 

pnące, odporne na wydeptywanie, na przesuszanie  

i zanieczyszczoną glebę. 

Ich nasiona roznoszą ptaki i mrówki. To m.in. babka 

zwyczajna czy powój polny. 
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przyklady roslin 
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Rodzaje roślin ruderalnych 

2. Rośliny hałd górniczych i poprzemysłowych. 

Siedliska te szybko porastają rośliny ciepłolubne, odporne 

na suszę, najpierw jednoroczne, potem wieloletnie. 

Na hałdach pojawiają się rośliny charakterystyczne dla 

żwirowisk.  

Na koniec pojawiają się tam drzewa, a nawet storczyki, 

których lekkie nasiona przywiewa wiatr. 
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komosa biała, podbiał pospolity, mietlica pospolita czy też żółtlica owłosiona. 
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Rodzaje roślin ruderalnych 

3. Ulubione miejsce roślin ruderalnych to wydepczyska, 

przydroża, pobocza ulic i autostrad. 

W szczelinach chodników dobrze czują się mchy i karmniki. 

Wydepczyska, np. tereny biwakowe, chętnie zasiedlają 

rdest ptasi, krwawnik rozesłany i mniszek. 

Bardzo zasolone pobocza, zwykle wyłysiałe wiosną, 

zarastają dopiero po wypłukaniu soli. 
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mniszek,krwawnik rozesłany, rdest ptasi 
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Rodzaje roślin ruderalnych 

4. Rośliny torowisk kolejowych i tramwajowych. 

Nikt nie życzy sobie, aby drogi żelazne porastały 

roślinnością. Jednak najbardziej uparte rośliny opierają się 

opryskom herbicydami. Spotkamy więc przy torach 

skrzypy, rojniki, bodziszek cuchnący, wiechlinę, rukiewnik 

wschodni, siewki drzewek. 

Poza miastem rośliny torowisk potrafią tworzyć całe 

barwne ogrody. 
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Rośliny rumowiskowe 

skrzypy, rojniki(rozchodniki?), wiechlinę, rukiewnik 

wschodni, siewki drzewek. 
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Rodzaje roślin ruderalnych 

5. Rośliny wysypisk śmieci. 

 Wysypiska śmieci przyciągają rośliny azotolubne, takie 

jak pokrzywa i lebioda (komosa). 

Porastają je także wrotycz, nawłoć i bylica pospolita. 

Kiełkują tam rośliny ogrodowe, które dostały się tutaj  

z resztkami żywności i  odpadami z ogródków. 
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Rodzaje roślin rumowiskowych 

wrotycz 

bylica zwyczajna 

nawłoć 

pokrzywa 

łoboda 
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Rodzaje roślin ruderalnych 

6. Rośliny portów, dworców, otoczenia elewatorów i młynów 

Porty i dworce kolejowe od dawna były ośrodkiem 

rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Dawniej ich 

nasiona przywożone były w ziemi balastowej statków. 

Obecnie skala zawlekania obcych roślin jest znacznie 

mniejsza. 
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Rodzaje roślin rumowiskowych 

buzdyganek naziemny i chaber wełnisty, 

zdjęcia 
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Dwanaście roślin, które bliżej poznamy 

• babka zwyczajna,  

• cykoria podróżnik,  

• glistnik jaskółcze ziele,  

• mniszek lekarski,   

• nawłoć kanadyjska,  

• powój zwyczajny,  

• podbiał,  

• rdest ptasi,  

• skrzyp polny,  

• wrotycz pospolity,  

• żmijowiec zwyczajny,  

• żółtlica owłosiona 

 

 

 

 

 

Ż 
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Babka zwyczajna, babka większa 

(Plantago maior L.), bylina która kwitnie od czerwca  

do października. Porasta drogi, przydroża, rowy, 

wysypiska. Zasiedla zadeptywane podłoża.  

Roślina lecznicza. Działanie: wykrztuśne, przeciwzapalne, 

powlekające (osłaniające). Świeże liście przykładano na 

niewielkie zranienia, ukąszenia owadów. Jej pyłki należą 

do silnych alergenów. 
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Cykoria podróżnik 

(Cichorium intybus L.), Ma piękne błękitne kwiaty, które 

otwierają się rano i zamykają już o 14.00. Spotyka się ją 

powszechnie przy polskich drogach, stąd nazwa: cykoria 

podróżnik. Roślina ma gorzki smak i przyjemny zapach. 

Korzenie cykorii po uprażeniu i zmieleniu używa się jako 

jednego ze składników kawy zbożowej np. skawińskiej 

“Inki”. Zawiera inulinę obniżającą poziom cukru we krwi. 
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Glistnik jaskółcze ziele 

 (Chelidonium majus L.) Ta roślina wczesną wiosną tworzy 

zielone rozety na zeschłych jesienią liściach. Kwitnie od maja 

do listopada. 

W Krakowie masowo porasta tereny ruderalne. Jest rośliną 

leczniczą i trującą. Może powodować uszkodzenie wątroby. 

Żółty mleczny sok z przełamanej łodygi jest skutecznym 

środkiem na kurzajki, polecanym nawet dzisiaj przez lekarzy. 

Nazwa glistnik pochodzi od zastosowania w medycynie 

ludowej jako środka na pasożyty. 
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Mniszek pospolity  

(Taraxacum officinale ), roślina wieloletnia z rodziny 

Compositae (złożone). Rozety liściowe mniszka  

wykorzystywane są jako rośliny jadalne, pastewne;  kwiaty są 

miododajne. W uprawach uznawane za chwasty.  

Są trudnym do wyplenienie gościem naszych ogródków, 

odrastają nawet z 2-cm  fragmentów korzenia. 
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Nawłoć kanadyjska 

 

Solidago canadensis L., gatunek rośliny wieloletniej.  

Ma wzniesioną łodygę o wysokości do 1,5 metra.  

Kwiaty tworzą żółte, okazałe wiechy. Kwitnie od lipca do 

października, przywabiając owady słodkim zapachem. 

Nawłoć kanadyjska jest silnie rosnącą i bardzo 

konkurencyjną rośliną. Jest gatunkiem inwazyjnym 

stanowiącym istotne  zagrożenie dla środowiska 

naturalnego. 
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Podbiał pospolity 

 (Tussilago farfara L.) to wieloletnia bylina należąca do rodziny 

astrowatych. Jest jedną z pierwszych oznak wiosny, gdyż jej 

jasnożółte pędy kwitną w marcu, zanim jeszcze rozwiną się liście.  

Jest cenną rośliną leczniczą, stosowaną jako środek przeciwkaszlowy 

i rozrzedzający wydzielinę. Surowcem są kwiaty (przeciwkaszlowe)  

i liście, które mają działanie przeciwzapalne (Pectosan). 
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Powój polny 

 (Convolvulus arvensis L.) – bylina, pospolita w Europie. 

Jest rośliną płożącą się po ziemi, wspina się też na inne 

rośliny. Owija się wokół innych roślin czy przedmiotów 

zawsze w lewo. Lejkowate kwiaty białe lub różowe mają 

odurzający, migdałowy  zapach.  Jego nasiona są trujące,  

a jako chwast jest trudny do wyplenienia, bo jego korzenie 

sięgają 3 metry w głąb gleby. 
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Rdest ptasi 

Rdest ptasi porasta zwykle zwartym pasem brzegi dróg  

i ścieżek. Występuje przede wszystkim w miejscach 

zmienionych wskutek gospodarki człowieka. Na przychaciach  

i podwórkach występuje masowo, tworząc jednolitą darń. Można 

go kosić, jak trawnik. Rdest jest rośliną bardzo odporną na 

wydeptywanie, dzięki dużej zawartości krzemionki. Jest bardzo 

chętnie zjadany przez domowe ptaki: kury, gęsi i kaczki. Stąd 

pochodzi jego nazwa gatunkowa. 
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Skrzyp polny 

 

(Equisetum arvense L.) – roślina wieloletnia, 

rozprzestrzeniona na całym świecie. W Polsce jest rośliną  

pospolitą na terenie całego kraju. Roślina lecznicza. 

Ziele zawiera duże ilości łatwo przyswajalnej krzemionki, 

która jest niezbędna do utrzymywania prawidłowej 

elastyczności skóry, błon śluzowych i tkanki łącznej oraz 

jest składnikiem włosów i paznokci. 
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Wrotycz pospolity  

(Tanacetum vulgare L.), znane wszystkim wysokie ziele  

z koszyczkiem żółtych kulek na czubku, o przenikliwym 

zapachu. Jest rośliną leczniczą o silnym działaniu. Zawiera  

w swym składzie aż 1,5 % olejków lotnych m.in. kamforę. 

Wszyscy chętnie dołączamy go do bukietów na Matkę Boską 

Zielną. Wrotycz jest stosowany w ogrodnictwie ekologicznym 

do zwalczania rdzy i mączniaka. Jego zapach odstrasza też 

mrówki, komary i kleszcze. 
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Żmijowiec zwyczajny 

 

 
(Echium vulgare L.), Roślina dwuletnia, kwitnie od 

czerwca do października, ma piękne niebiesko-fioletowe 

kwiaty. Jest rośliną miododajną, daje jasnożółty miód  

o przyjemnym smaku. Roślina trująca, zawiera liczne 

alkaloidy. Bywa uprawiany jako roślina ozdobna, lubi 

suche i słoneczne stanowisko. Żmijowiec był stosowany 

w medycynie ludowej w leczeniu padaczki i jako środek 

przeciw ukąszeniom żmij. 
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Żółtlica owłosiona 

Żółtlica to chwast ogrodowy i polny, bardzo ekspansywny. 

Występuje także na przydrożach, ulicach, rumowiskach  

i śmietnikach. 

Wyrasta wczesną wiosną, szybko zakwita. Po dwunastu 

dniach dojrzałe nasiona opadają i mogą zakiełkować 

natychmiast po opadnięciu. Następne nasiona tworzą się 

przez cały sezon wegetacyjny, rocznie nawet do 300 000. 

Zachowują one zdolność do wykiełkowania przez kilka lat. 
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Rośliny rumowiskowe leczą 

Wiele z roślin, które spotykamy na co dzień, to rośliny 

lecznicze. Część ma własności lecznicze i trujące. 

Wiele miało zastosowanie spożywcze w czasach głodu. 

Nadal zbieramy na przykład mniszek na syrop mniszkowy. 

Przypomnienie: nie zbierajmy ich w mieście dla celów 

spożywczych. Są zanieczyszczone metalami ciężkimi  

i węglowodorami aromatycznymi. 
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Kogo zaprosimy? 

Którą z roślin ruderalnych warto zaprosić do ogrodu? 

Nawłoć jest rośliną bardzo ozdobną, ale mocno się 

rozrasta. 

Odmiany ogrodowe żmijowca lubią suche i słoneczne 

stanowiska. 

Wrotycz wpłynie dobrze na dobrostan naszego ogrodu 

dzięki swoim własnościom odstraszania szkodników. 

Mniszka i powój trudno natomiast z ogrodu wyprosić. 
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Identyfikacja roślin - źródła w sieci 

Polecam Wirtualny atlas roślin:  

atlas.roslin.pl 

 

Bogata baza informacji o roślinach, zdjęcia i możliwość 

identyfikacji naszych własnych sfotografowanych roślin. 
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Nasz katalog -  jak może pomóc 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie duży 

wybór książek o roślinach i ogrodach.  

W katalogu można je wyszukać wpisując w pasek 

wyszukiwarki : rośliny lub ogród. 

Obecnie zamówić książki można jedynie do książkomatu. 

Można to zrobić samodzielnie, wykorzystując katalog lub 

skorzystać z telefonicznej pomocy bibliotekarza. 

Telefon na centralę  WBP: 12 37-52-200 
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Wykorzystane źródła: 

 

• ”Rośliny towarzyszące człowiekowi” / Z. Schwarz, J. Szober, Warszawa, 1992 

• “Pospolite rośliny środkowej Europy” , Warszawa, 1990 

• “Flora jesienna” / J. Mowszowicz, Warszawa, 1997 

• Wikipedia 

• Wirutalny atlas.roślin.pl 

 

Fotografie: Atlas.roslin.pl, Pixabay, materiały własne 
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Wykład zorganizowany w ramach projektu:  

„Historyczne ogrody w naszej pamięci i fotografii”  

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat 

ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
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    Lidia Zając 
    Kraków, listopad 2020 r. 

Dziękuję za uwagę 
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