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DZIKIE ROŚLINY 

BIESZCZADZKIEGO PRZEDWIOŚNIA  



POŁONINY 







Bażyna 

 

- napar i wywar z 

ziela stosowano już w 

dawnych 

Bieszczadach 

(obecnie po stronie 

ukraińskiej) – głównie 

na ból głowy. 

Jagodami próbowano 

również uśmierzać 

bóle brzucha. 



Rojnik w dawnych 

Bieszczadach 

stosowano przy 

glistach i chorobach 

żołądka. Sok ze 

świeżych liści 

zażywano na choroby 

pęcherza, a także 

smarowano nim 

oparzenia, rany i 

owrzodzenia.  

 

Świeże liście wkładano 

do uszu w razie ich 

bólu.  

 

Alpejscy górale 

wierzyli, że rojnik 

chroni przed piorunami, 

dlatego sadzili go na 

dachu chałupy. 



Borówka czarna 

 

Stosowane przy biegunkach pędy i 

liście mają właściwości ściągające, 

łagodnie zapierające i 

przeciwbakteryjne, obniżają też 

poziom cholesterolu i cukru we krwi. 



Podbiałek alpejski (Homogyne alpina)  

 

Prawdopodobnie jest to roślina lekko 

trująca. Figuruje on wśród surowców 

stosowanych w niemieckiej homeopatii. 



LEKARSTWO:  

Rośliny 

zawierają 

flawonoidy 

(m. in. rutynę), 

glikozydy 

antrachinowe 

oraz garbniki.  

 

Wywar z 

owocostanów 

szczawiu 

alpejskiego 

stosowano 

niegdyś przy 

leczeniu 

biegunek. 

 

Korzenia i 

kłączy 

używano przy 

zaparciach. 

Szczaw alpejski 

(Rumex alpinus)  



HISTORIA: 

Korzeń i kłącze zbierane 

było wiosną lub jesienią – 

rozcinane i suszone. 

 

Korzeń szczawiu 

alpejskiego, jak podaje 

Nestoruk (Gudowski 2001) 

Huculi używali jako lek 

przeciwgorączkowy (w 

małych dawkach)  

 

W ukraińskiej części 

Karpat kłącze i korzeń 

tego szczawiu podawano 

również przy chorobach 

skórnych, astmie 

oskrzelowej i gruźlicy 

płuc.  

 

Wiosenne liście były 

jedzone po ugotowaniu, a 

czasem nawet na surowo. 



Ciemiężyca biała (Veratrum album)  

 

– gatunek znacznie częstszy zajmuje 

ziołorośla połoninowe, źródliskowe 

fragmenty polan, wysoko położone łąki 

oraz podpołoninowe partie buczyn i 

jaworzyn ziołoroślowych.  

 

Co prawda ciemiężyca kwitnie dopiero w 

czerwcu, ale opisuję ją wśród flory 

wiosennej, bo już o tej porze, na przełomie 

marca i kwietnia  pojawiają się 

„kapustowate” rozetki, chętnie zgryzane 

przez jelenie.  

 

Cała roślina zawiera alkaloidy - głównie 

protoweratrynę i germarynę, działające 

drażniąco na nerwy czuciowe. Alkaloidy te 

niszczą wiele pasożytniczych roztoczy i 

owadów – stąd instynkt jeleni podpowiada 

im, by na wiosnę zażywać tego lekarstwa w 

postaci świeżych liści.  

 

Według niektórych autorów wyciąg z tej 

rośliny miał być niegdyś dodawany do win, 

piw i miodów pitnych, by wzmagać ich 

działanie oszałamiające.  



Ciemiężyca biała lub ciemierzyca 

(Veratrum album) 

Ponoć właśnie ciemiężyca była 

przyczyną śmierci Aleksandra 

Macedońskiego. Wyodrębnione z 

kłącza alkaloidy obniżają ciśnienie 

tętnicze krwi. Ciemiężyca pobudza 

też układ przywspółczulny serca i 

naczyń krwionośnych.  Roślina 

funkcjonowała pod różnymi 

nazwami: ciemierzyca (przez „rz”), 

ciemier, ciemiesz lub huculska 

czemeryca, co oznaczało: choroba, 

ból, duszność.  

 

Z kolei łacińska nazwa Veratrum 

pochodzi od „verare” – mówić 

prawdę, gdyż wedle starych wierzeń, 

proszek z korzenia, wywołując 

kichanie, miał poświadczać, że ktoś 

nie kłamie. Właściwość ta utrwalona 

została w słowackiej nazwie 

„kychavica”. 



INNE ZASTOSOWANIE:  

 

Istnieją zapiski, że w dawnych 

czasach ciemiężyca używana była w 

tym regionie jako środek do 

zatruwania strzał i włóczni.  

 

Dawniej wykorzystywano nalewkę i 

ocet ciemiężycowy w zwalczaniu 

pcheł, wszawicy, świerzbowca i innych 

pasożytów zewnętrznych.  

 

W tradycji Karpat Wschodnich 

ciemiężycy używają też weterynarze – 

do przywrócenia pracy żołądka u 

różnych zwierząt gospodarskich.  

 

Marek Styczyński podaje, że liście 

stanowiły góralska tabakę. Palono 

suszone liście w fajkach – czasem z 

muchomorem czerwonym, wprawiając 

się w głębokie odurzenie i zapewne o 

śmierć się przy tym ocierając.  



Cebulica trójlistna (Scilla kladnii) – wschodniokarpacka roślina łęgowa,  

która często też występuje na połoninach i polanach 



Cebulica trójlistna (Scilla kladnii) 

♥  Roślina zawiera glikozydy nasercowe - scylareny, które podnoszą ciśnienie tętnicze.  

Uwaga! Łatwo przedawkować, co prowadzi do pobudzenia nerwu błędnego, powodując 

nudności i wymioty. 

 



Ciemiernik czerwonawy  

(Helleborus purpurascens)  

 

– kwitnie w marcu i kwietniu. W Polsce występuje 

zaledwie na 3-4 stanowiskach, zajmując głównie 

śródleśne polany pasma granicznego ze Słowacją. 

Aby go spotkać, trzeba się wybrać na Małe Jasło 

lub z Cisnej przez Roztoki na słowacką granicę. 

Jako gatunek wschodniokarpacki, jest jednocześnie 

subendemitem dackim (występuje też w Karpatach 

Południowych).  

 

Ciemiernik zawiera trujące saponiny i glikozydy – 

głównie helleborynę, która wykazuje działanie 

drażniące i nasercowe. W ludowym 

ziołolecznictwie, zwłaszcza na ukraińskiej stronie, 

bywał stosowany przy chorobach serca, a także 

przy obrzękach krążeniowych, zaburzeniach 

miesiączkowania, chorobach skórnych i 

hemoroidach. Zalecano go również przy histerii, 

epilepsji, kamicy i żółtaczce. Podaję to tylko jako 

historyczną ciekawostkę, bo to roślina niezwykle 

rzadka, w Polsce spotykana tylko w Bieszczadach. 

Poza tym wykazuje dość mocne właściwości 

toksyczne – w Polsce ze względu na zbyt często 

powtarzające się przedawkowania i objawy 

uboczne, zaniechano tej rośliny w dzisiejszej terapii 

ziołowej. 



Ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens)  

♥  W korzeniach i kłączach ciemiernika czerwonawego stwierdzono glikozydy, które na 

Ukrainie stosowane są przy chorobach serca (Komendar 1971). 

■ W tradycyjnym ziołolecznictwie ciemiernik znajdował zastosowanie przy obrzękach 

krążeniowych, zaburzeniach miesiączkowania, chorobach skórnych i hemoroidach. Zalecano 

go również przy histerii, epilepsji, kamicy i żółtaczce.  



Zawilec gajowy 

Trucizną jest anemonina. Śmierć dorosłego człowieka odnotowano po spożyciu ok. 30 roślin. 

Zewnętrznie toksyna podrażnia skórę, wewnętrznie pobudza i poraża ośrodkowy układ 

nerwowy. 

LEKARSTWO: Stosowane bywało suszone ziele zawilca żółtego i gajowego, zawierające 

ranunkulinę, działającą uspokajająco, bakteriobójczo i bakteriostatycznie, pierwotniakobójczo, 

przeciwrakowo, przeciwgorączkowo i grzybobójczo.  



Wawrzynek wilczełyko 

 

Substancje trujące – 

mezereina, żywice i olejki 

eteryczne. Toksyny działają 

na układ nerwowy, 

krwionośny i wydalniczy, ale 

potrafią przenikać również 

przez skórę i wywoływać w 

niej pęcherzowate zmiany. 



Zarośla połoninowe 



W Anglii odstraszać miała czarownice – wyrabiano 

z niej trzonki do maselnicy. W Irlandii używano 

kołków jarzębinowych na wzór osikowych - przeciw 

potencjalnym wampirom.  

W Polsce 

wieszano ją też 

nad łóżkiem, co 

miało chronić od 

nieskromnych 

myśli (Rodak-

Śniecińska 

2011). 



JARZĘBINA W GOSPODARSTWIE: 

 

Drewno używano na flety, gałęzie – 

na mocne obręcze, zaś kora służyła 

do garbowania skór – odznacza się 

większą zawartością garbników 

niż dąb! 

 

Odwarem z jarzębinowej kory 

(zmieszanej z olchową) farbowało się 

też na czarno tkaniny. 

 

Kwitnie dopiero w okresie maja i 

czerwca 

 

LEKARSTWO: 

Kwiaty jarzębiny stosuje się jako 

łagodny środek przeczyszczający 

(szczególnie dla dzieci) oraz jako 

środek moczopędny. Niektórzy 

zalecają też napar z kwiatów na 

przerost prostaty. 

 

 

 



Olsza zielona 

♥ Kora i szyszki - jako środek 

przeciwgorączkowy i 

odkażający. W ukraińskiej części 

Karpat wywar z kory i „szyszek” 

podaje się w przypadku nieżytu 

jelit - jako środek przeciwzapalny 

i ściągający. Na reumatyzm i 

podagrę zaleca się też „suchą 

kąpiel” w świeżych liściach 

olchowych. 





Połonina wiosną – kumulacja biomasy... 













LASY REGLA DOLNEGO 





Korę (a raczej znajdujące się pod nią łyko) 

Cyganie zalecali żuć dla zabicia głodu.  

Z pąków bukowych w Anglii wyrabiany jest 

likier (zalewa się je dżinem i słodzi syropem). 



KUCHNIA:  

młode liście (przez dwa tygodnie od 

rozwinięcia się z pąków) – mają na 

surowo lekko kwaskowaty smak.  



Prażone orzeszki były 

przysmakiem Prasłowian. 

W XIX i XX w. używano ich 

do wyrobu mydła i oleju 

zastępującego masło 

(tłoczonego do I-szej wojny 

światowej) oraz po 

wyprażeniu jako surowiec 

do „bukowej kawy”.   

Oprócz tłuszczu niemal połowę 

składników stanowią łącznie białka 

i cukry (w równych proporcjach); 

odznaczają się też dużą 

zawartością fosforu i magnezu. 

Nasiona można jednak spożywać 

tylko w niewielkich ilościach!  



Kora jaworowa 

 

LEKARSTWO:  

Wyciąg z kory miewał 

zastosowanie  

 

do okładów na skórę - 

przy różnych 

wypryskach, a także  

 

do przemywania oczu 

– przy zapaleniach 

spojówek i zmęczeniu 

wzroku. 



LEKARSTWO: Na Zachodzie wyciąg z kory miewa 

zastosowanie do okładów na skórę - przy różnych 

wypryskach, a także do przemywania oczu – przy 

zapaleniach spojówek i zmęczeniu wzroku. 

KUCHNIA: Z jaworu, podobnie jak z innych klonów, 

pozyskiwano na przedwiośniu kaloryczny sok. 



Kwiatostany  

jaworu 

KUCHNIA:  

Napoje alkoholowe były przyrządzane na bazie świeżych kwiatostanów – 

garść świeżych kwiatów lub pąków wystarczyło na trzy dni zalać wódką. 





Turzyca orzęsiona  

(Carex pilosa)  

 

Znajduje czasem zastosowanie jako roślina okrywowa w parkach, ceniona z uwagi na 

rozłogowy charakter, regularne rozmieszczenie pędów, łatwy podział i zimotrwałe liście. 

Suszone liście z tej turzycy stosowano czasem jako ściółkę dla zwierząt lub też jako 

wypełniacz do materaców, ale pod tym względem, mimo łanowego występowania, nie 

należy do turzyc najwydajniejszych. 



Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)  

 

Od czasów Hipokratesa korę i owoc wawrzynka stosowano z powodzeniem w 

dolegliwościach dermatologicznych. Odwar z kory podawano też przy chorobach 

wenerycznych, łuszczycy i reumatyzmie. Obecnie z uwagi na silną toksyczność i 

rakotwórczość, uprawiane formy wawrzynka używa się tylko w homeopatii.  



Kokorycz  

♥  zawiera alkaloidy, które działają rozkurczowo i uspokajająco. Może pełnić rolę 

środka nasennego i przeciwbólowego (łatwo przedawkować!);  

■ W ludowym ziołolecznictwie bulw kokoryczy używano przeciwko 

nadpobudliwości ruchowej i wegetatywnej, a na Ukrainie – nerwowej.  



Kokorycz pełna (Corydalis solida)         i kokorycz pusta (Corydalis cava)  



Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)  

■  Lecznictwo ludowe stosowało cebulki jako środek wymiotny i przy porażeniach 

nerwów. W ukraińskiej części Karpat Wschodnich zachowała się tradycja 

stosowania cebulek śnieżyczki przy chorobach mięśni i nerwów. 

 

TOKSYCZNOŚĆ: Cała roślina zawiera silnie toksyczne alkaloidy: galantaminę, 

niwalidynę i leukoinę, w największym stężeniu występujące w cebulkach.  

 



TOKSYCZNOŚĆ: Wszystkie części 

rośliny są trujące – ich spożycie 

wywołuje ospałość, bóle i zawroty 

głowy z halucynacjami, wymioty, 

biegunkę i skąpomocz. 

 

LEKARSTWO: Na Zachodzie 

podawany jest czasem jako środek 

wymiotny lub przeczyszczający.  

 

Używany w homeopatii. W ludowym 

lecznictwie zewnętrznie stosowany 

bywa na kurzajki.  

 

INNE ZASTOSOWANIE:  

 

Różański zaleca również szczyr w 

kosmetyce i dermatologii, przy takich 

dolegliwościach, jak: zanieczyszczone 

owrzodzenia i zrogowaciała skóra. 

Szczyr trwały  

(Mercurialis perennis) 



Kopytnik zwyczajny  

(Asarum europaeum)  

 

Kwitnie już od marca do maja. kwiaty 

ciemnopurpurowe, mięsiste, o dzwonkowatym 

kształcie, rozmieszczone pojedynczo, często 

pokładające się na ziemi i ukryte pod liśćmi. 

 

W niektórych tradycjach kulinarnych kopytnik 

dodawano w charakterze przyprawy do potraw 

– jego smak jest podobny do imbiru. 

 

W farmacji kopytnik znajduje zastosowanie do 

produkcji leków na układ oddechowy oraz w 

weterynarii - jako środek wymiotny i 

przeciwgorączkowy.  

 

Substancje zawarte w kopytniku wzmacniają 

pracę serca i zwężają naczynia krwionośne, 

podnosząc ciśnienie krwi. 

 

UWAGA! Roślina trująca, mogąca spowodować 

silne wymioty. Zawarty w roślinie beta-azaron 

wykazuje też działanie rakotwórcze (to jednak 

ujawnia się dopiero przy wysokich dawkach). 

Toksyny są częściowo rozkładane podczas 

suszenia. 



Lulecznica kraińska (Scopolia carniolica)  

 

Kwitnie w kwietniu. Gatunek zajmuje stanowiska 

małe i mocno rozproszone. Preferuje żyzne lasy 

regla - od Kaukazu po Pieniny. Ponieważ jednak 

w Karpatach Zachodnich siedliska lulecznicy 

są wtórne, roślina ta została uznana za roślinę 

wschodniokarpacką. Lulecznica zawiera 

alkaloidy tropanowe - hioscyjaminę i 

skopolaminę. Trucizna może wniknąć do 

organizmu nawet przez skórę - w wyniku kontaktu 

z sokiem – zalecam więc ostrożność! Po 

ukraińskiej stronie Karpat użytek znajdowały 

korzenie i kłącza lulecznicy, stanowiąc środek 

znieczulający i pomocny w leczeniu 

parkinsonizmu.  

 

W średniowieczu korzeń lulecznicy był 

składnikiem „napojów miłosnych” – 

wprowadzać miał w oszołomienie, co jednak nie 

zawsze było uczuciem przyjemnym. Wierzenia 

ludowe wiązały również tę roślinę z działaniem 

magicznej mandragory, która była powszechnie 

używana przez średniowieczne czarownice. Gdy 

Giovanni Scopoli (nazwa łacińska rośliny!) w 

XVIII wieku odkrył lulecznicę, trudno już było 

znaleźć mandragorę z powodu jej wytępienia i 

ochłodzenia klimatu – jej rolę przejęła więc 

wschodniokarpacka Scpolia carniolica. 



Zdrojówka rutewkowata  

(Isopyrum thalictroides)  

 

TOKSYCZNOŚĆ: Roślina 

powszechnie opisywana jako trująca, 

co wynika z obecności alkaloidów.  

 

APTEKA: Trwają prace nad 

testowaniem zdrojówki jako rośliny 

pomocnej w zwalczaniu malarii.  



Żywiec gruczołowaty 

(Dentaria glandulosa) –  

 

Subendemit karpacki 

 

Liście dłoniasto 

trójlistkowe, o listkach 

lśniących, ząbkowanych 

i zaostrzonych; kwiaty 

fioletowe, 4-płatkowe; 

gatunek 

charakterystyczny dla 

zespołu Dentario 

glandulosae-Fagetum  

– żyzna buczyna 

karpacka, gdzie 

występuje regularnie, 

tworząc w miejscach 

szczególnie żyznych 

łany kwitnące wczesną 

wiosną (Kwiecień-maj); 

na zachodzie znany pod 

nazwą rzeżuchy 

Cardamine glanduligera. 



KUCHNIA:  

 

Młode liście 

żywca 

bulwkowatego 

jedzone były na 

surowo lub po 

ugotowaniu. 

Prawdopodobnie 

równie jadalne są 

liście drugiego 

gatunku, ale to 

wymagałoby 

sprawdzenia. 

Mają lekko ostry 

posmak. 

Żywiec 

bulwkowaty 

(Dentaria 

bulbifera)  



Żywokost bulwiasty  

(Symphytum tuberosum)  

 

Znalazłem gdzieś wzmiankę, że 

suszone ziele niektórzy stosują w 

leczeniu żylaków, egzem, trudno 

gojących się ran i odleżyn. Jednak 

informacja nie jest sprawdzona, a w 

literaturze farmaceutycznej figuruje 

tylko żywokost lekarski. 

Żywokost sercowaty  

(Symphytum cordatum)  

 

W ostatnich latach prof. Głowniak 

prowadził badania nad wyizolowaniem z 

tego gatunku i medycznym 

zastosowaniem do leczenia nowotworów 

alkaloidu pirolizydynowego, który 

skądinąd może wykazywać działanie 

rakotwórcze i uszkadzające wątrobę.  

KWIECIEŃ 



MAJ 

 żywokost lekarski 



Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum)   IV-VI 

Działanie przeciwskurczowe, moczopędne i wykrztuśne, 

usuwające nadmiar śluzów (brak wystarczającej informacji 

na temat sposobów wykorzystania gajowca w lecznictwie).  



Szczawik zajęczy  

(Oxalis acetosella)  

 

LEKARSTWO:  

Delikatne listki 

szczawiku, zbierane 

wiosną (IV-V) lub 

jesienią (IX-X) działają 

moczopędnie i 

regulują trawienie.  

 

Napój ze świeżych 

liści obniża gorączkę i 

pobudza apetyt.  

 

HISTORIA: Ludowa 

medycyna zalecała, by 

liście po roztarciu 

stosować na 

skaleczenia, a także 

żuć w przypadku 

zapalenia dziąseł.  

 

Kiedyś używany był 

także jako odtrutka 

przy zatruciach 

arsenem i rtęcią. 

INNE 

ZASTOSOWANIE:  

W gospodarstwie 

domowym szczawik 

zajęczy stosowano 

niegdyś do 

farbowania tkanin i 

jako środek 

czyszczący.  

 

Pozyskiwano też z 

niego kwas 

mrówkowy. 



Szczawik zajęczy  

(Oxalis acetosella)  

KUCHNIA:  

Kwaskowate liście mogą 

być smakowitym 

dodatkiem do różnych 

sałatek, jogurtów, 

sosów, majonezu, a 

nawet napojów.  

 

Dodawane były w 

przeszłości do 

zakwaszania zup 

jarzynowych i barszczu.  

 

Po roztarciu z cukrem i 

zalaniu chłodną wodą 

dają orzeźwiający 

napój.  

 

Suszone liście używane 

bywają zamiast 

podpuszczki do 

ścinania mleka. 



Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) tworzy podzespoły  

w obrębie buczyny karpackiej i jaworzyny ziołoroślowej 



Jako zioło działa rozkurczowo i dezynfekująco. Liście i cebulki obydwu 

gatunków pobudzają apetyt, wzmagają trawienie i działają moczopędnie.  



Po stronie ukraińskiej mają szerokie 

zastosowanie, w postaci surowej, 

kiszonej i solonej – do leczenia 

arteriosklerozy, robaczycy i różnych 

infekcji. 

 

w Bieszczadach był zawsze ważnym 

źródłem wiosennego menu - warzyło 

się na nim zupy i smażyło szpinaki. 

Liście były także kiszone i 

zaprawiane w soli.  

 

Zbierało się go w miesiącach IV-VI. 

 





ŁĘGI REGLA I POGÓRZA 



Napar z kwiatostanów olszy był 

podawany na zapalenie gardła, 

służył też do zwalczania 

pasożytów.  

 

Suchymi liśćmi barwiono pisanki 

wielkanocne na kolor zielony. 

Kolor zielony dawały również 

kwiatostany, brązowy – gałęzie, 

żółty - młode pędy, zaś 

czerwony - kora.  



LEKARSTWO:  

W niższych partiach regionu 

wywaru z szyszek olszowych 

używano jako środka 

przeciwbiegunkowego  

 

Liście i kora ze względu na 

zawartość garbników i 

terpenów, stosowano przeciwko 

krwawieniom z dziąseł - do 

płukania ust, a także jako 

środek przeciwgorączkowy i 

odkażający.  

 

INNE ZASTOSOWANIE: 

Dojrzałe, szyszeczkowate 

owocostany używane były jako 

źródło atramentu. 

 

Liście olchowe rozsypywano w 

chałupie i kurniku, a po kilku 

dniach wymiatano, żeby 

usunąć z pomieszczeń pchły i 

inne insekty. 





ZASTOSOWANIE 

TECHNICZNE:  

Najpowszechniejszym 

wykorzystaniem wierzb było 

oczywiście koszykarstwo. W 

tym celu stosowano chętnie 

witki wierzby białej i 

purpurowej. Były też 

wykorzystywane do wyrobu 

faszyny i ogrodzeń. 

APTEKA : 

Kora zbierana zawsze była z 

młodych, 2-letnich gałęzi na 

przedwiośnie (wtedy łatwo 

oddzielić ją od drewna).  

 

W ukraińskiej części Karpat 

stosowano wywar z kory (w 

proporcji 1/10) – na reumatyzm 

i dolegliwości żołądkowe (3 

razy dziennie po łyżce). 





LEKARSTWO:  

 

Pąki liściowe i kwiatowe jesionu, 

zbierane od marca do maja, 

wykazują działanie odtruwające, 

przeciwbólowe, przeciwwysiękowe 

i przeciwzapalne.  

 

Poprawiają krążenie krwi. Mają też 

właściwości przeciwreumatyczne, 

przeciwartretyczne i moczopędne. 

Stosuje się je na reumatyzm, 

artretyzm, stany zapalne układu 

moczowego i pokarmowego, 

zatrucia i hemoroidy.  

 

Wystarczy zrobić klasyczny napar: 

1-2 łyżki wysuszonych pąków zalać 

szklanką gorącej wody i odstawić 

na 20 min. 

Jesion wyniosły w Jałowem 



Korę jesionową stosowano niegdyś 

zamiast chininy i jako środek 

przeciwrobaczy. 

Jesion wyniosły w Berehach Górnych 



Wywar z gałązek, w 

charakterze okładów, 

kąpieli i nasiadówek, 

Łemkowie stosowali 

na wszelkiego rodzaju 

skórne owrzodzenia i 

wysypki.  
 

Z kolei popiół z drewna leszczyny 

służył im do sporządzania ługu, 

leczącego trudno gojące się rany. 



dla porównania 

- olsza szara 





INNE ZASTOSOWANIE:  

 

Łemkowie z leszczynowego 

drewna robili zabawki i fujarki, z 

kolei kije na całym Podkarpaciu 

używano w koszykarstwie (cięte 

na taśmy) i bednarstwie (jako 

obręcze). Elastyczność 

uzyskiwano poprzez parzenie i 

zapiekanie – do tego celu 

tutejsze piece miały nawet 

specyficzny kształt.  

 

Z leszczynowych gałęzi pleciono 

tradycyjne łemkowskie płoty - 

koszowe (zaplatane poziomo) i 

laskowe (zaplatane pionowo). 

Leszczynowy był też dzierżak w 

cepie (bijak był z graba). 

Elastyczność leszczyny 

wykorzystywały również dzieci, 

sporządzając z kijów łuki i 

strzały (Marciniak 2006). 



LEKARSTWO: Kora kaliny 

wykazuje działanie 

przeciwkrwotoczne i 

przeciwskurczowe (wpływają 

na mięśnie gładkie macicy i 

jelit). Stąd kalina stosowana 

jest przy bolesnym 

miesiączkowaniu oraz jako 

składnik leków przeciwko 

hemoroidom. Hamuje 

krwawienia z narządów 

rodnych i zmniejsza ryzyko 

poronienia. Działa też 

przeciwzapalnie i ściągająco.  





HISTORIA:  

Pasterze na połoninach stosowali 

napar z kwiatów i liści 

smorodyny (czeremchy), a także 

wywar z jej gałązek lub owoców 

jako środek przeciwzapalny, np. 

do przemywania oczu. Z kolei na 

czyraki przykładano świeże liście. 



Kwiaty bzu koralowego mają właściwości podobne jak bzu czarnego. 

Używano ich także zewnętrznie – w charakterze płukanki na zapalenie 

gardła i jamy ustnej.  



Lepiężnik różowy (Petasitus hybridus) 

W ukraińskiej części Karpat lepiężnika różowego używano przy kaszlu (wywar z liści, 

zbieranych gdy jeszcze widoczne są kwiatostany).  



Lepiężnik wyłysiały (Petasitus kablikianus) 

 

W koszyczkach występują kwiaty żeńskie i 

obupłciowe. Wszystkie kwiaty są białawe lub 

kremowe.  

 

Znamiona w kwiatach obupłciowych mają 

wąskie, lancetowate łatki, a ząbki korony tych 

kwiatów są tej samej długości, co rurka 

kwiatowa.  

 

Szyjki słupków w kwiatach żeńskich są co 

najwyżej dwukrotnie dłuższe od rurki kwiatowej.  



Lepiężnik biały (Petasites albus) 

 

występowanie: POWSZECHNE; 

niska roślina, o okrągławych 

liściach, białych kwiatach, 

wydłużonych i cienkich 

kłączach (u lepiężnika 

wyłysiałego są one grube i 

krótkoczłonowe)  

 

W angielskich źródłach podają, że 

mięsiste ogonki liściowe i 

łodygi są bardzo smaczne w 

postaci gotowanej i spożywane 

jak szparagi.  

 

Kłącza podawane były na wrzody 

i ropiejące rany  - mielone lub 

drobno posiekane kłącza na 

okłady.  



Śnieżyca wiosenna karpacka (Leucoium vernum ssp. carpatica) 

TRUJĄCA! Roślina zawiera silnie toksyczne alkaloidy - antidotum stanowi atropina, 

która ma działanie odwrotne.  

Z cebul pozyskiwane są alkaloidy: galantamina (patrz śnieżyczka przebiśnieg) i 

likoryna. Różański pisze, że napar i nalewka z cebul śnieżycy pobudza ośrodkowy 

układ nerwowy, a także kurczy żołądek, macicę, oskrzela i pęcherz moczowy.  

Zwalnia czynność serca. Autor ten sugeruje wykorzystanie nalewki na atonię 

(bezwład) przewoduu pokarmowego. Ciekawostką jest również to, że galantanina 

prawdopodobnie usprawnia pamięć przestrzenną mózgu. Jednak odradzałbym 

wszelkie eksperymentowanie. 



Złoć żółta (Gagea lutea) – olszyna karpacka – uwaga, lekko TRUJĄCA! 

OWOC: trójkomorowa torebka z nasionami rozsiewanymi przez mrówki. 

♥  w ziołolecznictwie: nieżyt gardła i zakażenia zatok; infekcje górnych dróg 

oddechowych; mikozy i bakteriozy przewodu pokarmowego; infekcje skóry 

(zakażenia bakteryjne); kaszel, chrypka, zakażone rany, liszaje. 





Knieć błotna  czyli kaczeniec (Caltha palustris)  

 

♥  Odwary z ziela stosowane są w chorobach wątroby – działają żółciopędnie i rozkurczająco. 

Sproszkowanym zielem zasypywało się trudno gojące się rany (antybakteryjne właściwości 

berberyny).  



Ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna)  

♥  ma silne działanie antyseptyczne: przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, 

pierwotniakobójcze i fungistatyczne. Może wywołać silne reakcje skórne i biegunki! 

■ Wlewy z maceratu i roztworu nalewki ziarnopłonowej zalecano niegdyś jako 

zabieg leczący hemoroidy.  

 



LEKARSTWO: Rzadko 

stosowana w 

ziołolecznictwie. Surowiec 

leczniczy stanowi kwitnące 

ziele. Wykazuje działanie: 

moczopędne, 

żółciopędne, estrogenne, 

przeciwzapalne, 

odtruwające, odżywcze, 

przeciwnowotworowe i 

antywirusowe. Różański 

podaje, że wyciągi ze 

śledziennicy aktywują 

układ odpornościowy, 

szczególnie limfocyty, a 

sporządzone na 

śledziennicy wino 

czerwone łagodzi obrzęki i 

stany zapalne układu 

rozrodczego. Wodne 

wyciągi z ziela wzmagają 

diurezę, przyczyniają się 

do rozkurczu dróg 

moczowych i odkażają 

układ moczowo-płciowy. 

Śledziennica skrętolistna 

(Chrysosplenium alternifolium) 



PRZEPISY:  

Nalewka według receptury 

Henryka Różańskiego: 1 część 

suchego lub świeżego ziela zalać 

5 częściami alkoholu (40-60%) 

lub wina wytrawnego 

czerwonego. Odstawić na 2 

tygodnie, przecedzić. Nalewkę na 

wódce zażywać po 5-10 ml 

(niepełna łyżka), 2 razy dziennie, 

wino – po kieliszku dziennie. 

 

INNE ZASTOSOWANIE: 

Sproszkowane ziele zalecane 

jest w kosmetyce – podobnie jak 

sok i macerat, hamuje łysienie 

(wpływ antyandrogenny), a także 

jest pomocne przy trądziku. 

 

HISTORIA: Dawniej śledziennicę 

stosowano na choroby 

śledziony, stąd nazwa. 



Bniec czerwony wymieniany jest wśród wskaźników obecności 

większej ilości miedzi i metali ciężkich w podłożu. Korzeń stosowany 

bywa jako źródło substancji pieniących do prania - uzyskuje się je 

przez wygotowanie surowca zielnego. Roślina czasem uprawiana w 

zacienionych ogródkach skalnych i parkach.  





KUCHNIA: Pędy 

jadalne na surowo w 

postaci sałatek. Z liści 

można robić szpinak 

lub zupę, najlepiej w 

połączeniu z innymi 

dzikimi jarzynami. 

Suszone ziele daje 

dobrą herbatę.  

 

LEKARSTWO:  

Suszone ziele w 

postaci naparu na 

wszelkie dolegliwości 

trawienne i brak 

apetytu – ma całkiem 

subtelny, lekko 

gorzkawy smak. 

 

HISTORIA: Okłady 

ze świeżego soku 

rzeżuchy (z miodem) 

przykładano na skórę 

przy świerzbie. 



Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata) 

Doskonała roślina sałatkowa o niezwykle aromatycznym, delikatnie czosnkowym smaku. 

Od dawna był w górach i wielu wsiach jedzony na surowo, pozwalając uzupełniać 

wiosenne braki żywności, jak też stanowiąc zasobny rezerwuar witamin.   



Łuskiewnik różowy (Lathrea squamaria)   - kwitnie od marca 

Roślina bezzieleniowa (brak chlorofilu). Łuskiewnik pasożytuje na korzeniach 

drzew – głównie na leszczynie, topoli i olszy, czasem na grabie i buku. Ssawki 

wnikają do drewna żywiciela (nie do łyka), co czyni go mniej agresywnym od 

innych pasożytów. Największą aktywność ssącą wykazuje na przedwiośnie. 

Główną część rośliny stanowi potężna masa kłączy (5-6 kg). 

 



ZAROŚLA SUKCESYJNE 



W Bieszczadach stosowano korzeń i korę 

tarniny – do sporządzania okładów na 

zewnętrzne stany zapalne. W czasach 

średniowiecza Hildegarda z Bingen zalecała 

dość osobliwą postać leku: „wywar z popiołu 

tarniny – ten napój jest cenniejszy niż złoto” – 

na podagrę, paraliż i inne dolegliwości 

niedowładu 



Śliwa tarnina  

(Prunus spinosa)  

 
Kwitnie w kwietniu i maju 

 

Lud ukraińskiej części Karpat 

od dawna znał to 

zastosowanie, używając 

kwiatów tarniny do 

wspomagania funkcji nerek 

(herbata  z 50 g kwiatów na 1 

litr wody). 

Fot. Zarośla tarninowe w 

Zwierzyniu nad Sanem 



 

LEKARSTWO: Szyszkojagody, zbierane 

jesienią – w październiku i listopadzie, 

wykazują działanie moczopędne i 

uspokajające 

 

Owoce zwiększają perystaltykę jelit oraz 

wydzielanie soku żołądkowego i żółci.  

 

Odznaczają się też właściwościami 

bakteriostatycznymi.  

Jałowiec pospolity  

(Juniperus communis)  

- kwitnie we wrześniu 



  

Najbardziej znane są jako dodatek do 

potraw mięsnych, ale w przeszłości 

warzono też na nich piwo, pędzono wódkę 

i zaparzano herbatki. Doskonały dodatek do 

sosów (zamiast ziela angielskiego) i 

kiszonej kapusty.  

 

Chroni przed infekcjami pokarmowymi i 

malarią. 

 

Kwiaty rozdzielnopłciowe, a całe rośliny 

dwupienne (jednak rzadko zdarzają się 

także okazy jednopienne!) 

 

Zawiązki kwiatostanów męskich rozwijają 

się rok przed kwitnieniem, a żeńskich 

wiosną. Kwitnienie trwa od końca kwietnia. 

 

Po zapyleniu łuski owocolistków mięśnieją 

(od końca maja) i tworzą szyszkojagodę, 

która zamyka się w lipcu. W końcu sezonu 

wegetacyjnego rozwijająca się 

szyszkojagoda jest niewielka, jajowata i 

zielona. Dojrzewa w roku następnym (w 

niekorzystnych warunkach – w roku 

chłodnym i deszczowym – po dwóch latach)  



Najobficiej owocują osobniki stosunkowo młode – 10-20 lat (stare populacje mogą mieć po 

100 lat!). W przypadku młodych populacji z dominacją osobników w wieku do kilkunastu 

lat zwykle dominują rośliny męskie, których jest 3 razy więcej od żeńskich. Później udział 

płci się wyrównuje... Na zdjęciu jałowiec przy serpentynach na Przełęcz Wyżnią. 

Roślina dwupienna, więc i kwiaty rozdzielnopłciowe - w środkowej części gałązek (w pachwinach 

liści); kwiaty męskie małe, żółte, skierowane skośnie w dół, złożone z licznych okółków; kwiaty 

żeńskie bardzo małe, zielonkawe, wzniesione, umieszczone również w gęstych okółkach.  



Sok brzozowy stosowany był od dawna 

w chorobach nerek i obrzękach na tle 

niedomagań krążenia. Liście, pąki i 

soki działają moczopędnie, rozkurczowo 

i dezynfekująco na drogi moczowe.  

 

Wykazuje też działanie 

przeciwreumatyczne i wzmacniające 

układ immunologiczny. W chorobach 

skóry stosowane zewnętrznie do 

obmywań i okładów.  
. 



 

Pączki posiadają silne działanie 

napotne, żółciopędne i 

przeciwzapalne.  

 

Właściwości lecznicze wykazuje 

również grzyb rosnący na brzozowym 

pniu, czyr brzozowy – ludowe 

ziołolecznictwo uważa go za lek 

przeciwnowotworowy.  

 

Badania polskich i rosyjskich uczonych 

wykazały, że faktycznie zwiększa on 

odporność organizmu, działając przy 

tym wzmacniająco i przeciwzapalnie. 



Osika: 

Wodne wyciągi z pączków 

stosowane są do przemywania 

ran i żylaków. 



Kora osiki wchodzi w skład 

preparatów stosowanych do 

leczenia przerostu prostaty 

oraz w chorobach 

reumatycznych.  

 

Wyciągi z pąków i kory 

działają też 

przeciwgorączkowo, 

przeciwzapalnie i 

przeciwbólowo (salicylany).  

 

Mają działanie moczopędne 

(flawonoidy) oraz 

immunostymulujące 

(fenylokwasy).  



GRĄDY - LASY POGÓRZA 



Zastosowanie pąków, kory i podkorza oraz soków i żywicy drzew 



HISTORIA: Według receptur zalecanych przez Hildegardę z 

Bingen, nalewka z grabowych gałązek miała leczyć zaburzenia 

trawienne (Strehlow 2010).  



LEKARSTWO:  

Kora ma działanie przeciwbiegunkowe, 

dezynfekujące i przeciwkrwotoczne. 

Właściwości ściągające polegają na tym, 

że garbniki łączą się z białkami i przy 

rozwolnieniu utrudniają przenikanie 

toksyn przez ścianki jelit.  



Czereśnia: sok pozyskiwany na przedwiośnie zawiera dużo cukrów. 

Żywica bywała wykorzystywana jak guma do żucia w czasie głodu.  

 

 



Napar z szypułek (ogonków) stosowany bywa w przypadku biegunki i kaszlu. 



W czasach niedostatku zdarte łyko po wysuszeniu 

mielono i przechowywano jako pokarm głodowy 

(mieszany z mielonymi kłączami perzu, kotkami 

leszczyny i mąką).  

 

 Cienkie szczapy lipowe służyły w chałupach 

bojkowskich za łuczywo, zaś próchno z lipowej dziupli 

stosowano w charakterze zasypki dla niemowląt.  



LEKARSTWO: Liście barwinka zawierają alkaloidy obniżające ciśnienie krwi. Obecna w 

barwinku winkamina stosowana jest jako lek przeciwskurczowy, głównie na dolegliwości 

wieńcowe.  

 

Napar był stosowany zewnętrznie dla właściwości gojących - na drobne zranienia. Nalewka 

zażywana w postaci kropel przez niektórych bywała też zalecana w stwardnieniu rozsianym 

(młode pędy zalane 95 % spiritusem i na 2 tygodnie odstawione).  



Pierwiosnka lekarska (Primula officinalis), Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior)  

 

• Od lat znano działanie wykrztuśne pierwiosnki – należała do ziół „kaszlowych”. 

Wyciąg z korzenia stosowany jest w przypadkach przewlekłego zapalenia oskrzeli i 

gardła, a pomocniczo także w pylicy.  

• Wysokie dawki mogą działać wymiotnie.  



Pierwiosnka wyniosła (pierwiosnek)  

 

KUCHNIA:  

 

Młode liście, bogate w witaminę C, 

bywały czasem w małych ilościach 

spożywane na surowo lub gotowane.  

 

Kwiaty były dawniej używane jako 

namiastka herbaty. W ukraińskiej 

części Karpat stosowano zarówno 

korzeń (jako środek moczopędny 

 

Kwiaty stosuje się też w niektórych 

krajach do wiosennej kompozycji 

sałatkowej. Bywają też maczane w 

kurzym białku i cukrze lub suszone na 

herbatę. 

 

Kwiaty bywają też używane jako deser - 

maczane w kurzym białku i cukrze lub 

suszone na herbatę. 

 



Przylaszczka pospolita 

(Hepatica nobilis)  

KUCHNIA: Liście w 

niektórych regionach 

używano w charakterze 

herbaty, jednak osobiście 

odradzałbym 

eksperymentowania, z 

uwagi na skład chemiczny. 

 

TOKSYCZNOŚĆ! Obecną 

w roślinie trucizną jest 

anemonina. Zewnętrznie 

toksyna podrażnia skórę, 

wewnętrznie pobudza i 

poraża ośrodkowy układ 

nerwowy. 



Kwiaty miodunki początkowo są 

różowe, później fioletowe, a na 

końcu niebieskie - zależnie od fazy 

rozwoju, w której zmienia się 

kwasowość soku komórkowego 

(odczyn pH) – podobnie, jak u 

czerwonej kapusty (antocyjany). 



HISTORIA:  

 

Zgodnie z regułą 

podobieństw Paracelsusa, 

miodunkę stosowano na 

choroby płucne, zgodnie z 

jej łacińską nazwą i 

wyglądem przypominającym 

gruźlicze plamistości.  

 

 Sokiem przemywano 

skaleczenia, a ropiejące 

rany okładano zmiażdżonym 

liściem (Wołynczenko 2002). 



Miodunka ćma  

(Pulmonaria obscura)  

 

KUCHNIA:  

 

Liście nie są zbyt smaczne, 

ale za to powszechnie 

dostępne i zimotrwałe. 

Najlepiej zbierać je w 

kwietniu i maju.  

 

Jadane są w stanie 

surowym - w postaci 

domieszki do sałatek 

(wówczas zachowuje się 

bogate źródło witaminy C) 

lub gotowanym - wywar 

bogaty w śluzy.  

 

Można z nich robić zupy, 

pasty twarogowe i 

nadzienia. 



LEKARSTWO 

 

Wywary i napary z miodunki 

działają powlekająco przy 

kaszlu i chrypce. Dawne 

skojarzenia przyniosły bardzo 

trafne zastosowanie miodunki, 

gdyż po dziś dzień jej liści używa 

się przy chorobach dróg 

oddechowych, pomocniczo w 

gruźlicy.  

 

W tym celu sporządza się napar 

z miodem.  

 

Różański zaleca macerat z 

miodunki: pół szklanki świeżego, 

rozdrobnionego ziela zalać 2 

szklankami wody przegotowanej; 

odstawić na 6 godzin,  pić po pół 

szklanki 2 razy dziennie. 



ŁĄKI, SADY I SIEDLISKA 

ANTROPOGENICZNE 



Podbiał pospolity (Tussilago farfara)  

 

Wyrar z liści pity był dawniej przy bólach gardła i kaszlu. Okłady z miazgi liścia 

przykładano na chore zęby. Siekane ziele dawało po wysuszeniu namiastkę tytoniu  



Podbiał pospolity (Tussilago farfara)  

Suszone liście były stosowane, po ich wysyceniu azotanem potasu, jako podpałka do 

wychwytywania iskry z krzesiwa (robili to Bojkowie jeszcze przed wojną).  



Jasnota purpurowa  

(Lamium purpureum)  

 

 

Kwitnie już od marca. Odwar i 

napar z kwitnących pędów może 

być stosowany zewnętrznie do 

okładów czy naparów - wpływa 

na skórę w przypadku trądziku 

młodzieńczego, regulując 

przemianę materii. 

 

Ponadto ziele jasnoty purpurowej 

stosowane bywa w postaci 

naparów - pobudza wydzielanie 

soku żołądkowego, żółci oraz 

soku trzustkowego, ułatwiając 

trawienie białek.  

 

Wyciągi wodne i alkoholowe 

działają przeciwskurczowo, 

przeciwzapalnie i osłaniająco 

wobec wątroby. 



Jasnota plamista i biała (Lamium maculatum, L.album) 

W Karpatach ukraińskich stosowana pod nazwą „głucha kropiwa” – w postaci naparu lub 

proszku z kwiatów - jako środek krwiotwórczy i poprawiający krzepliwość krwi. 

Znajduje tam zastosowanie przy kobiecych krwotokach i hemoroidach. 

 O dzisiejszym znaczeniu jasnoty (zwanej pokrzywcami) wiedziały już wiejskie 

znachorki w XIX wieku (Ochrymowicz): „Kiej baba albo dziwka ma upławy, niech pije 

pokrzywce, a sił nabierze”. 

 



KUCHNIA:  

Pędy kurdybanka nadają się 

do sałatek i zup, a także 

do past i duszonych 

potraw mięsnych (w 

kuchni staropolskiej 

zwłaszcza do przyrządzania 

dziczyzny oraz duszonych 

warzyw). Świeże liście są 

wyśmienitym dodatkiem do 

omletów. Po ich drobnym 

posiekaniu można z nich 

robić masło ziołowe lub 

pastę twarogową. Pędy 

bluszczyku doskonale 

nadają się także na 

herbatki o łagodnym, lekko 

korzennym aromacie i 

działaniu wspomagającym 

trawienie.  

 

Najlepiej używać ziele 

zbierane wiosną – od 

kwietnia, kiedy jest łatwiej 

strawne, aromatyczne i 

szczególnie bogate w 

witaminę C.  

Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) 



Bluszczyk kurdybanek 

(Glechoma hederacea) 

 

LEKARSTWO:  

Ziele kurdybanka 

stosowane jest w 

charakterze przyprawy 

stymulującej wydzielanie 

soków żołądkowych i 

żółci.  

 

Zalecane jest także jako 

środek poprawiający 

apetyt i przyswajanie 

pokarmów. Zewnętrznie 

działa przeciwzapalnie i 

przeciwbakteryjnie, 

dlatego też odwary 

stosuje się do okładów w 

przypadkach niektórych 

chorób i obrażeń skóry, 

trądziku, owrzodzeń czy 

oparzeń. 



KUCHNIA: Młode liście (zbierane 

w kwietniu i maju) można jeść na 

surowo, najlepiej po uprzednim 

blanszowaniu. Liście mniszka są 

używane na sałatki (popularne we 

Francji w tzw. „kuracjach 

wiosennych"), a także w postaci 

zup, sosów i szczególnie 

dobrych szpinaków. Aby 

złagodzić gorycz starszych liści 

należy przez pół godziny 

wymoczyć je w osolonej wodzie 

(łyżka soli na litr wody) oraz wyciąć 

nerw liściowy, zawierający sok 

mleczny.  

 

Korzenie, zbierane późną jesienią 

lub jeszcze lepiej wiosną (IV-V), 

mogą być dodatkiem do sałatek. 

Dostarczają też surowca do 

prażenia namiastki kawy.  

 

Na kwiatach można robić wino, 

ale trzeba wcześniej poobrywać 

zielone części kielicha (raz tego nie 

zrobiłem i wino miało pioruńsko 

gorzki smak). Z pąków kwiatowych 

robi się też namiastkę kaparów - 

można je zrywać przez cały sezon i 

marynować w occie, podając do 

sałatek i sosów.  



LEKARSTWO:  

Główne zastosowanie w 

lecznictwie ma napar z korzenia 

(w mniejszym zakresie z liści) oraz 

syrop z kwiatów mniszka. Roślina 

wykazuje działanie żółcio- i 

moczopędne.  

 

Hamuje również skurcze 

mięśniówki gładkiej, uśmierzając 

bóle i napięcia związane z 

dolegliwościami przewodu 

pokarmowego i moczowego (w tym 

ostatnim przypadku zapobiega 

również powstawaniu złogów 

szczawianowych i fosforanowych). 

Obniża poziom cukru we krwi 

(zalecany w łagodnie 

przebiegającej cukrzycy). Napary z 

ziela zalecane są jako lek na 

wysypki oraz na hemoroidy, zaś 

napary z kwiatów dają też efekt 

wykrztuśny. 



Przytulinka krzyżowa - zioło o działaniu 

ściągającym i moczopędnym.  

Wywar z liści był używany w leczeniu 

niedrożności żołądka i jelit oraz dla 

pobudzenia apetytu.  

Z korzeni przytulinki wiosennej  

pozyskiwany był czerwony 

barwnik.  





Rzeżusznik Hallera = gęsiówka Hallera  

(Cardaminopsis Halleri = Arabis Halleri)  

 

Rzeżusznik Hallera jest jednym z trzech 

gatunków roślin, na których żeruje 

gąsienica rzadkiego w Polsce, 

karpackiego motyla - bielinka bryonie 

(Pieris bryoniae). 



Komosa biała (Chenopodium album)  

KUCHNIA:  

Kiedyś powszechnie 

stosowana w kuchni Karpat 

Wschodnich (Łuczaj 2008), 

znane tu jako „łoboda”, 

„lebioda” lub „natyna” 

(informatorzy najczęściej nie 

rozróżniają gatunków, 

łącznie ujmując rodzaje 

Chenopodium i Atriplex).  

 

Młode liście jadalne są na 

surowo, lecz najlepiej 

sprawdzają się w 

charakterze szpinaku. 

Łodygi ugotowane w 

osolonej wodzie smakują 

ponoć jak szparagi. 



KUCHNIA:  

Młode pędy pokrzyw są 

doskonałym surowcem 

do szpinaków i zup.  

 

Kwietniowe i majowe 

liście po blanszowaniu 

nadają się do sałatek.  

 

Już sto lat temu 

etnografowie donosili, iż 

po wsiach ludzie „świeże 

liście pokrzyw jedzą 

posiekane z twarogiem 

lub na patelni prażone, 

jak też przez całą zimę 

herbatę piją lub sok 

pokrzywowy z miodem 

– na wszystkie 

choroby”.  

Siekane liście nadają się też do omletów, 

jajecznicy, oraz nadzienia do słonego ciasta. 

Używane też były do zaprawiania piwa. 



Gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris) 

 

Niegdyś zbierany z dzikich stanowisk, a nawet uprawiany w celach konsumpcji. Smaczne są 

zwłaszcza młode liście, zwane „dziką sałatą”, starsze wymagają wygotowania i odcedzenia. Jako 

składnik sałatek może dodawać nieco pikantnego smaku. 

  

Gorczycznik wymieniany jest jako roślina wzmagająca apetyt, żółciopędna, moczopędna i 

stosowana przy zranieniach. 



Dziękuję za uwagę  


