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s t r e s z c z e n i e

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań i obserwacji dotyczących 
występowania, oceny zagrożenia populacji w stanie naturalnym i możliwości uprawy 
ośmiu gatunków objętych ochroną prawną. W latach 1995–2007 w ramach zadania badaw-
czego: „Gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin  
leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju” zweryfikowano lub od-
naleziono ok. 450 naturalnych stanowisk opisywanych gatunków. Zebrano ponad 400 prób 
materiałów nasiennych z upraw i stanu naturalnego, które przekazano do długotrwałego 
przechowywania w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji roślin w radzikowie. W kolekcji „ex 
situ” w ogrodzie roślin Leczniczych Instytutu roślin i Przetworów Zielarskich znajduje się 
obecnie 120 obiektów pochodzeniowych badanych gatunków roślin.

Słowa kluczowe: arnika górska, kocanki piaskowe, konwalia majowa, kopytnik pospolity, mącznica 
lekarska, miłek wiosenny, tysiącznik pospolity, zimowit jesienny, zasoby naturalne 

Niszczenie szaty roślinnej jest szczególnie drastycznym przejawem degrada-
cji środowiska przyrodniczego wywołanej działalnością człowieka. Co roku na 
świecie bezpowrotnie giną liczne taksony roślin. Poprzez gospodarkę człowieka 
maleje również liczba siedlisk odpowiednich dla wielu gatunków roślin. Cała flo-
ra narażona jest na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby 
oraz nadmierną jej eksploatację. Zabezpieczenie istniejącej jeszcze genetycznej 
różnorodności świata roślinnego staje się więc sprawą niezmiernie ważną. troska 
o zachowanie bogactwa przyrody przyjęła formę podpisanej w 1992 roku w rio 
de Janeiro „Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej” [1]. Wraz ze 165 
państwami należącymi do oNZ dokument ten podpisała również Polska. ratyfika-
cja konwencji przez nasz kraj nastąpiła w 1995 r. sygnatariusze porozumienia są 
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zobowiązani do prowadzenia identyfikacji i monitoringu zasobów genetycznych 
organizmów żywych, chronienia ich in situ i ex situ oraz do udostępniania ich in-
nym państwom na zasadach zgodnych z krajowym prawodawstwem. W harmonii 
z ustaleniami konwencji w organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyży-
wienia i rolnictwa (FAo) opracowano „ogólnoświatowy plan działania”, który jest 
częścią „Globalnego systemu zachowywania i zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów genowych roślin”. Plan ten dotyczy również Polski i przewiduje:
- obserwację i inwentaryzację zasobów genetycznych roślin
- ochronę in situ (na stanowiskach naturalnego występowania)
- ochronę ex situ (w uprawach i tzw. bankach genów)
- usprawnianie użytkowania roślin i zabezpieczenie istniejących zasobów genowych
- edukację społeczeństwa i promocję działań w zakresie ochrony naturalnego 

środowiska na świecie.
Bardzo dużą rolę w tej dziedzinie odgrywa Międzynarodowy Instytut roślin-

nych Zasobów Genowych (IPGrI), ściśle współpracujący z FAo oraz sekcją roślin-
nych Zasobów Genowych europejskiego stowarzyszenia dla Badań w Hodowli ro-
ślin (euCArPIA). od 1981 r. Polska uczestniczy w europejskim Programie ochrony 
roślinnych Zasobów Genowych (eCP/Gr). 

ochronę szaty roślinnej realizuje się w Polsce przez prowadzenie ochrony ga-
tunkowej roślin oraz bardziej zróżnicowanej w swych formach ochrony bioceno-
tycznej (rezerwatowej), a także zabezpieczanie w postaci pomników przyrody. 
ochrona gatunkowa roślin regulowana jest obecnie przez rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 6 lipca 2004 r. [2]. uznaje ono za chronione na terenie 
całego kraju około 300 gatunków roślin naczyniowych, tj. paprotników i roślin 
kwiatowych, a ponadto grupę gatunków grzybów i porostów. Na listę gatunków 
chronionych wpisano przede wszystkim gatunki rzadkie, żyjące na nielicznych 
stanowiskach. rozporządzenie obejmuje także gatunki bardziej rozpowszechnio-
ne, których stan ilościowy zmniejsza się jednak szybko w wyniku np. nadmiernej 
eksploatacji, niewłaściwej gospodarki leśnej lub zanieczyszczenia środowiska. 

ochrona gatunkowa roślin w naszym kraju może być ścisła (całkowita) albo częś-
ciowa. ochrona ścisła polega na zakazie niszczenia, zrywania, ścinania lub usuwania 
z naturalnych stanowisk na obszarze całego kraju gatunków roślin objętych tą formą 
ochrony oraz zbywania, nabywania, przenoszenia i wywożenia ich za granicę. ochro-
na częściowa dopuszcza pozyskiwanie ze stanu dzikiego objętych nią gatunków ro-
ślin oraz ich części, jednak tylko na określonych obszarach i w ilościach uzgodnionych 
przez zainteresowane instytucje z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Zbioru 
tych roślin mogą dokonywać osoby imiennie upoważnione przez te instytucje.

sporą grupę gatunków objętych ochroną prawną, zarówno całkowitą, jak i częś-
ciową, stanowią rośliny zielarskie. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, realizo-
wana do tej pory ochrona gatunkowa roślin nie spełniła wszystkich związanych 
z nią oczekiwań. Nie zdołała bowiem powstrzymać zwiększania się zagrożenia 
rodzimej flory. W tej sytuacji zadania związane z ochroną roślin zielarskich to 
przede wszystkim ocena ich zasobów in situ oraz gromadzenie materiałów na-
siennych w warunkach zapewniających długotrwałą żywotność, a także podejmo-
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wanie prób uprawy. W pracach prowadzonych w Instytucie roślin i Przetworów 
Zielarskich w Poznaniu od 1995 r badaniami i obserwacjami in situ i ex situ objęto 
m.in. następujące gatunki roślin leczniczych: Adonis vernalis L. – miłek wiosenny, 
Arctostaphylos uva ursi (L.) spreng. – mącznica lekarska, Arnica montana L. – arnika 
górska, Asarum europaeum L. – kopytnik pospolity, Centaurium erythraea rafn – ty-
siącznik pospolity, Colchicum autumnale L. – zimowit jesienny, Convallaria majalis L. 
– konwalia majowa, Helichrysum arenarium Moench. – kocanki piaskowe.

omawiane prace są częścią zadania badawczego: „Gromadzenie i ocena ma-
teriałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena 
ich zasobów w stanie naturalnym w kraju”. temat ten został zlecony przez Mini-
sterstwo rolnictwa i rozwoju Wsi, a koordynowany jest przez Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji roślin w radzikowie koło Warszawy. 

Przeprowadzono kontrolę szeregu stanowisk in situ, wykonując opisy wraz 
z dokumentacją fotograficzną. uwzględniono w nich przede wszystkim zasob-
ność poszczególnych populacji, ocenę stopnia ich zagrożenia oraz możliwość po-
zyskania materiału nasiennego (diaspor). Dla oszacowania zasobów populacji na 
poszczególnych stanowiskach zastosowano podaną niżej skalę liczebności osob-
ników na danym stanowisku [3]:

1 - jeden do kilku osobników
2 - kilkanaście osobników 
3 - kilkadziesiąt osobników
4 - setki osobników
5 - tysiące osobników
u niektórych gatunków roślin wyodrębnienie osobnika w warunkach tereno-

wych jest niemożliwe ze względu na wieloletni rozwój wegetatywny. W takim 
przypadku określano liczebność lub wielkość (powierzchnię) jednostek funkcjo-
nalnych roślin – pędów, rozetek czy płatów [4].

Wykazy zweryfikowanych lub odnalezionych stanowisk corocznie przekazy-
wano do Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Zostały one uwzględnione przy opracowaniu „Atlasu 
rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce” [5] i będą także wykorzystane przy 
przygotowaniu drugiego wydania tej publikacji. 

równocześnie przeprowadzono próby uprawy ex situ badanych gatunków. Pod 
uprawy doświadczalne prowadzone w Plewiskach koło Poznania wykorzystano pole 
o powierzchni około 500 m2. Z uprawianych roślin zebrano surowce zielarskie, które 
zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej VI [6], poddano ocenie fitochemicznej. 

Materiały nasienne zebrane ze stanu naturalnego i upraw oceniano pod wzglę-
dem zdolności kiełkowania po zbiorze, stosując wcześniej ustaloną metodykę. 
Część z nich przygotowano i przekazano do długotrwałego przechowywania 
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji roślin. Pozostałą ilość diaspor przeznaczono 
do poszerzania kolekcji w uprawie jako formę ochrony gatunku ex situ. 

Poniżej przedstawimy wyniki badań i obserwacji dotyczące występowania, 
oceny zagrożenia populacji w stanie naturalnym i możliwości uprawy poszcze-
gólnych gatunków. 
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Miłek wiosenny (Adonis vernAlis L.)

występowanie

Miłek wiosenny (fot. 1) z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) jest byliną po-
chodzenia stepowego. Występuje w południowej i środkowej europie oraz w Azji. 
W Polsce wyginął prawie całkowicie na skutek rabunkowego zbioru. Jego natural-
ne siedliska wypierane były również przez uprawy rolne [7]. Nieliczne stanowiska 
spotyka się głównie na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego, świę-
tokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego [8]. Jest gatunkiem charakterystycznym 
dla muraw kserotermicznych z rzędu Festucetalia valesiacae oraz regionalnie dla 
zespołu Adonido-Brachypodietum pinnati [9]. rośnie na glebach mineralno-próchni-
czych, suchych lub świeżych, zasobnych albo umiarkowanie ubogich, o odczynie 
obojętnym do zasadowego. Pod względem składu mechanicznego mogą to być 
gleby piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste i gliniaste ze znacznym udzia-
łem szkieletu oraz ciężkie gliny i iły [10]. 

Podczas prac prowadzonych w Instytucie roślin i Przetworów Zielarskich zweryfi-
kowano 31 stanowisk naturalnych miłka wiosennego w Polsce (ryc. 1a). Część z nich 
jest objęta ochroną rezerwatową. W warunkach naturalnych miłek wiosenny może 
występować pojedynczo albo w mniejszych lub większych skupieniach tworzących 
miejscami zwarte łany. Większość badanych populacji liczyła dziesiątki lub setki osob-
ników (ryc. 1b). Z najbardziej zasobnych stanowisk pobrano niewielkie ilości materia-
łu siewnego. Posłużył on do założenia kolekcji miłka ex situ, a część przekazano do 
długotrwałego przechowywania w warunkach obniżonej temperatury. 

Zagrożenia

Miłek wiosenny jest gatunkiem światłolubnym i największym zagrożeniem dla jego 
stanowisk są przemiany sukcesyjne polegające na zarastaniu murawy kserotermicznej 
przez krzewy, a następnie przez drzewa. Narastające zacienianie powoduje, że rośliny 
miłka przestają kwitnąć i zawiązywać owoce. Prowadzi to z czasem do zanikania po-
pulacji. Przed laty objęcie ochroną rezerwatową terenu wiązało się z zaprzestaniem 
użytkowania muraw, co powodowało ich zarastanie. Zachowanie stanowisk miłka 
możliwe jest pod warunkiem podjęcia ochrony czynnej, czyli prowadzeniu planowych 
zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usuwaniu krzewów i koszeniu lub wypa-
saniu [11]. sporadycznie na stanowiskach sąsiadujących z polami uprawnymi stwier-
dzono niszczenie muraw przez rolników poprzez zaorywanie, nadmierny wypas oraz 
inne działania mechaniczne (np. rozjeżdżanie, rozkopywanie). 

Liczba stanowisk naturalnych miłka w Polsce zmniejsza się, mimo że od 1946 r. 
objęty jest on ochroną gatunkową. Dotychczasowe uprawy nie pokrywają kra-
jowego zapotrzebowania na ziele miłka, co powoduje konieczność sprowadza-
nia tego surowca z zagranicy. W związku z tym należy nadal podejmować próby 
wprowadzania tej rośliny do upraw polowych. 
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ryc. 1a. Występowanie Adonis vernalis L. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane

ryc. 1b. Liczebność osobników Adonis vernalis L. w badanych populacjach.
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Możliwości uprawy

Ponieważ żywotność materiału siewnego jest krótka, a kiełkowanie powolne 
i trudne, ten typ rozmnażania miłka nastręcza trudności. Wysiane diaspory (owo-
ce) wschodzą dopiero po kilku miesiącach. siać należy bezpośrednio po zbio-
rze (czerwiec – początek lipca). Jeżeli materiał siewny musimy przetrzymać do 
wiosny, to należy go stratyfikować w skrzyniach z ziemią z domieszką nawozów 
wapniowych. siać należy w rzędy co 30–40 cm, przykrywając materiał siewny zie-
mią mniej więcej na 1 cm. siew winien być dosyć gęsty, gdyż diaspory wschodzą 
w około 50%. W pierwszym roku wegetacji siewki rozwijają 2 do 3 listków. Dopie-
ro w trzecim roku po wysiewie rośliny zaczynają kwitnąć. Ze względu na bardzo 
powolny rozwój roślin w pierwszych latach po wysiewie niekiedy stosuje się siew 
na rozsadniku. Miłka sieje się wtedy w rzędy co 15–20 cm. Pierwsze wschody po-
jawiają się po 2 miesiącach, a siewki wysadzamy w trzecim roku po wysiewie. 

rozmnażanie wegetatywne przez podział karpy odbywać się może wkrótce po 
sprzęcie ziela albo po zbiorze materiału siewnego. Na sadzonki najlepiej nadają 
się rośliny cztero- i pięcioletnie. Karpy po wykopaniu dzielimy na 3–4 części, któ-
re nadają się do wysadzenia wprost do gruntu. sadzonki z podziału roślin przyj-
mują się na ogół dobrze i dają wcześniej plon niż siewki. 

Należy jednak podkreślić, że uprawa miłka dla celów komercyjnych jest trudna i 
najczęściej mało opłacalna. trudności w uprawie polegają między innymi na wyma-
ganym dużym udziale pracy ręcznej, na długotrwałości plantacji, co prowadzi do 
zachwaszczenia pola, i na niskiej wydajności. Z tych względów wskazane jest raczej 
rozmnażanie miłka na stanowiskach naturalnych. omawiany gatunek powinien od-
zyskać swoje naturalne miejsca występowania na kredowych zboczach i na cięż-
kich próchnicznych rędzinach kredowych. szczególnie mało użyteczne wzniesienia 
kredowe, często przeorywane i pozostawiane ugorem na skutek trudnej uprawy i 
małych plonów, mogą być wykorzystane do podsadzania i podsiewania miłka wio-
sennego dla celów zielarskich. oczywiście, podsadzanie miłka nie może iść w parze 
z przeorywaniem dotychczas nie uprawianego terenu. Wydaje się, że uprawa miłka 
dla celów zielarskich może być prowadzona w małych gospodarstwach specjali-
stycznych, wspomaganych przez dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa. 

Badania fitochemiczne ziela miłka z prowadzonych upraw dowiodły, że jest 
ono pełnowartościowym surowcem zielarskim. Zawartość sumy glikozydów kar-
denolidowych wynosiła od 0,05 do 0,07%, a zawartość cymaryny 0,015 – 0,021%. 

konwaLia Majowa (ConvAllAriA mAjAlis L.)

występowanie

Konwalia majowa (fot. 2) jest powszechnie znaną byliną z rodziny liliowatych 
(Liliaceae). Występuje w rejonach o umiarkowanych warunkach klimatycznych. 
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spotyka się ją na terenie europy, środkowej Azji, w Chinach, Japonii oraz w Ame-
ryce Północnej. W Polsce rośnie w lasach i zaroślach z wyjątkiem wyższych partii 
gór. Ze znaczną stałością jest składnikiem runa naturalnych leśnych zbiorowisk 
dębowo-sosnowych w typie siedliskowym boru mieszanego świeżego (Querco ro-
boris–Pinetum)[11]. Płaty tych zbiorowisk w pierwotnej szacie roślinnej naszego 
kraju były częste, lecz znaczną część ich siedlisk zajęły użytki rolne [12]. 

Konwalia majowa rośnie na glebach mineralno-próchniczych, suchych i świeżych, 
umiarkowanie ubogich (mezotroficznych). Pod względem składu mechanicznego 
mogą to być piaski, gleby piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste i gliniaste ze 
znacznym udziałem szkieletu oraz ciężkie gliny i iły. W zależności od siedliska ich 
odczyn może być kwaśny, obojętny lub zasadowy (pH od 4,5 do powyżej 7,0) [10]. 

W pracach prowadzonych od 1998 r. zweryfikowano 98 stanowisk naturalnych 
konwalii majowej w Polsce (ryc. 2a). Dotychczasowe obserwacje wskazują, że jest 
ona gatunkiem pospolitym w lasach mieszanych całego kraju. Na poszczególnych 
stanowiskach zwykle występuje licznie (ryc. 2b), ale ilość kwitnących i owocują-
cych pędów jest niewielka. Z najbardziej zasobnych stanowisk pobrano niewielkie 
ilości materiału siewnego, który przekazano do długotrwałego przechowywania 
w warunkach obniżonej temperatury. 

ryc. 2a. Występowanie Convallaria majalis L. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane



88
A. Forycka, W. Buchwald

ryc. 2b. Liczebność osobników Convallaria majalis L. w badanych populacjach.

Zagrożenia 

Populacje konwalii w warunkach naturalnych zwiększają liczebność głównie przez 
rozmnażanie wegetatywne. Wytwarzając podziemne kłącza, konwalia majowa wyka-
zuje ogromną ekspansywność w zdobywaniu nowych, odpowiednich dla niej tere-
nów. W ten sposób całe płaty rozszerzają się i przemieszczają, zajmując sąsiadujące 
powierzchnie. równocześnie część płatów zanika poprzez obumieranie najstarszych 
odcinków kłączy. Podczas obserwacji stanowisk naturalnych stwierdzono, że zawią-
zywanie owoców i wydawanie nasion jest ograniczone przez zrywanie i uszkadzanie 
kwiatostanów. Konwalia rośnie zwykle w miejscach widnych – często na obrzeżach la-
sów w sąsiedztwie traktów leśnych i dróg. Ze względu na łatwy dostęp do stanowisk 
kwiatostany są systematycznie zrywane dla celów dekoracyjnych. Na stanowiskach 
oddalonych od osiedli ludzkich i dróg istniejące populacje nie są zagrożone. Jednak w 
lasach sąsiadujących z miejscowościami, gdzie ingerencja człowieka jest duża, obser-
wuje się degradację stanowisk i wchodzenie gatunków synantropijnych.

Wpływ eksploatacji ziela na stan stanowisk konwalii jest bardzo niekorzystny. 
W pierwszym roku po zbiorze w płatach występują luki. Konwalia tylko częściowo 
odrasta z kłączy, a rośliny są dużo mniejsze, kwitną tylko nieliczne, a ich kwiato-
stany są krótkie i skąpokwiatowe. Jednak biorąc pod uwagę nieopłacalność upraw 
ex situ dla zielarstwa bardziej celowe byłyby półuprawy konwalii w miejscach jej 
masowego występowania. Powinny one polegać na zasilaniu gleby nawozami na-
turalnymi lub mineralnymi w średnich dawkach NPK. ochrona przed niszczeniem 
i racjonalny zbiór ziela stanowiłyby konieczne zabiegi i zapewniłyby lecznictwu 
trwałe źródło surowca konwalii. 
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Możliwości uprawy

W warunkach naturalnych konwalia rozmnaża się głównie wegetatywnie (z kłą-
czy), a w mniejszym zakresie z nasion. Zaznaczyć należy, że nasiona konwalii, aby 
skiełkować, muszą przejść kilkakrotną przemienną stratyfikację (zimną i ciepłą). 
Kiełkowanie może nastąpić nawet po kilku latach od dojrzenia i wysiania się na-
sion. Młode siewki wytwarzają okazały korzeń pierwotny, dość silnie rozgałęzio-
ny, o długości około 20 cm. Nad powierzchnią podłoża ukazuje się tylko jeden 
listek. W pierwszych latach wegetacji razem z liśćmi rozwija się system trwałych 
organów podziemnych. składa się on, oprócz pędów pionowych z krótkimi mię-
dzywęźlami, także z ustawionych poziomo cienkich kłączy z długimi międzywęź-
lami i wyrastającymi z nich korzeniami przybyszowymi. rośliny zakwitają dopiero 
po kilku (4–5) latach od wykiełkowania.

Wegetatywne odnawianie się konwalii odbywa się przez wytwarzanie nowych 
odcinków z pąkami z ubiegłorocznych części kłączy. Coroczne wyrastanie nowych 
kłączy odbywa się wiosną i latem. Najwcześniej i najsilniejsze kłącza wyrastają 
z pąków szczytowych. Już w pierwszym roku życia kłączy z ich węzłów wyrastają 
korzenie przybyszowe. ostateczne rozmiary korzenie osiągają dopiero w drugim 
roku życia, dochodząc do około 20 cm długości i 1 mm średnicy. Liście wyra-
stają z kłączy w maju i rozwijają się w pełni pod koniec wiosny. W tym okresie, 
intensywnie asymilując, pozwalają na nagromadzenie się w kłączach materiałów 
zapasowych. W lipcu rośliny zawiązują pączki na kłączach ustawionych pionowo. 
Mogą to być pączki kwiatowe o kształtach jajowatych lub wąskie, zakończone os-
tro na szczycie pączki liściowe. Liczba pączków kwiatowych i kwiatów na pędach 
zależy od warunków w okresie poprzedzającym ich powstawanie. W okresie zi-
mowego spoczynku pąki te ukryte są w pochwach liści. Kwiaty i liście rozwiną się 
z nich w roku następnym. Proces zasychania liści asymilacyjnych konwalii zaczyna 
się już w sierpniu. Z końcem wegetacji liście pokrywają sobą całą powierzchnię 
ziemi, stanowiąc wraz ze spadającym śniegiem bardzo skuteczne zabezpieczenie 
pączków przed mrozami. 

Konwalia od dość dawna wprowadzona została do uprawy w ogrodach i w par-
kach jako roślina ozdobna. uprawiana jest także na plantacjach monokulturowych 
jako materiał do pędzenia w szklarniach. rozmnażanie konwalii odbywa się głów-
nie wegetatywnie. Materiałem rozmnożeniowym są cięte trójwęzłowe sadzonki, 
mające co najmniej jeden pąk oraz sadzonki z całych kłączy [13]. sadzić najle-
piej wczesną jesienią. Pąki kwiatowe można oddzielić jako materiał do pędzenia 
w szklarniach zimą na kwiaty cięte, a pozostałe kłącza wysadzać w rzędach w roz-
stawie 20–40 cm, w rzędzie co 4–10 cm, na głębokość 2–4 cm. Na 1 ha wysadza 
się około 800 tys. kłączy. Wysadzone do gruntu kłącza z pąkami kwiatowymi za-
kwitną sporadycznie w następnym roku, lecz większość roślin na plantacji będzie 
kwitła dopiero po 2–4 latach od wysadzenia. tłumaczy to dostatecznie nieopła-
calność upraw zielarskich, z których surowiec (kwitnące ziele) można zbierać co 
2–3 lata, a jego cena nie jest w stanie pokryć wydatków na utrzymanie plantacji. 
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Z prowadzonych obserwacji i badań wynika, że utrzymywanie w uprawie ex situ 
można ograniczyć do szczególnie cennych ekotypów. Badania fitochemiczne ziela z 
prowadzonych upraw wykazały, że surowiec zawierał średnio 0,44% sumy kardeno-
lidów, a zawartość konwalatoksyny wahała się w granicach od 0,030 do 0,034%.

arnika górska (ArniCA montAnA L.)

występowanie

Arnika górska (fot. 3) zwana również kupalnikiem górskim, jest byliną należącą 
do rodziny złożonych (Compositae=Asteraceae). Największe skupiska opisywanej 
rośliny znajdują się w górach europy Środkowej. Gatunek ten swym zasięgiem 
obejmuje zachodnią, środkową, częściowo także południową europę, na północ 
po południową skandynawię, na południu po Portugalię, północno-wschodnią 
Hiszpanię, północne Włochy, północną część Półwyspu Bałkańskiego, na wscho-
dzie obejmuje Litwę, Łotwę, Białoruś i ukrainę. W naszym kraju arnika występuje 
na stanowiskach w sudetach i na Pojezierzu Mazurskim. omawiany gatunek jest 
uważany za charakterystyczny dla rzędu Nardetalia (klasa Nardo–Callunetea) – ni-
skich muraw i ubogich łąk z panującą bliźniczką psią trawką (Nardus stricta) [9]. 
Murawy bliźniczkowe występują na niżu i w górach na podłożu bezwapiennym 
o różnym stopniu wilgotności. Arnika górska rośnie także na nasłonecznionych 
skrajach lasu, porębach, polanach, w widnych borach oraz na torfowiskach nizin-
nych. Związana jest z glebami mineralno-próchniczymi, ubogimi, mniej lub bar-
dziej kwaśnymi (pH od około 3,5 do 5,5). Pod względem składu mechanicznego 
mogą to być gleby piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste i gliniaste ze znacz-
nym udziałem szkieletu [10]. 

W Polsce arnika objęta jest ochroną całkowitą, a w skali całej europy uważana 
jest za gatunek zagrożony. szczególnie dużo uwagi poświęca się arnice w Holan-
dii, gdzie jej ustępowanie jest bardzo wyraźne [14]. 

W dotychczasowych pracach zweryfikowano 28 stanowisk naturalnych arniki 
górskiej w Polsce (ryc. 3a). Większość badanych populacji była niewielka – liczyła 
kilkanaście lub kilkadziesiąt osobników (ryc. 3b).

Zagrożenia

obserwacje miejsc naturalnego występowania wykazały, że w obrębie wielu po-
pulacji zmniejsza się liczba osobników kwitnących i owocujących, co ogranicza lub 
uniemożliwia ich rozmnażanie na drodze generatywnej. Związane jest to przede 
wszystkim ze zmianami warunków siedliskowych na poszczególnych stanowiskach. 
W odniesieniu do arniki jest to zmiana stosunków wodnych na skutek melioracji 
lub zmiana składu mineralnego gleby w wyniku intensywnego nawożenia. Na ba-
danych stanowiskach stwierdzono również zarastanie roślin arniki przez ekspan-
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sywne gatunki traw oraz zacienianie przez drzewa lub krzewy. taki stan zaobser-
wowano na stanowiskach w stawniku w woj. lubuskim oraz w Borowicach w woj. 
dolnośląskim. Przypuszczalnie podobna sytuacja – utrzymująca się przez długi czas 
– doprowadziła do zaniku arniki na stanowisku w Karpaczu nad Dzikim Potokiem. 
Duży wpływ na zmniejszanie się liczby stanowisk tego gatunku ma także nasilona 
turystyka, zwłaszcza na terenach górskich i związane z nią wydeptywanie terenu, a 
także zrywanie atrakcyjnych kwiatostanów. Na podstawie wieloletnich obserwacji 
stwierdzono drastyczne zmniejszanie się liczebności arniki w miejscach licznego 
występowania lub wręcz zanikanie na stanowiskach naturalnych.

Głównymi przyczynami zanikania omawianego gatunku są prawdopodobnie 
wzbogacenie (eutrofizacja) gleb powodujące spadek odczynu gleby poprzez wy-
mywanie kationów zasadowych oraz eliminowanie arniki przez inne, bardziej 
żywotne gatunki roślin. Zachowanie naturalnych zasobów tego gatunku będzie 
możliwe tylko wówczas, gdy stosowane będą odpowiednie zabiegi ochronne nie 
dopuszczające do zbyt dużego zwarcia darni i zdominowania płatów roślinno-
ści przez ekspansywne trawy, jak np. śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa). 
Podobne zasady powinny dotyczyć stanowisk tego gatunku zlokalizowanych 
w lasach. ochrona czynna powinna tu polegać na niedopuszczaniu do zbytniego 
zwarcia drzewostanu, systematycznym usuwaniu drzew i krzewów oraz ekspan-
sywnych gatunków roślin zielnych.

ryc. 3a. Występowanie Arnica montana L. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane
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ryc. 3b. Liczebność osobników Arnica montana L. w badanych populacjach.

Możliwości uprawy

Na potrzeby przemysłu farmaceutycznego arnikę górską trzeba uprawiać lub im-
portować. W warunkach ex situ uprawa tego gatunku jest bardzo trudna. Arnikę 
rozmnaża się przez wysiew materiału nasiennego, a bardzo rzadko z rozłogów. Dia-
spory po wysianiu kiełkują dobrze (w około 90%), jednak siewki w ciągu pierwszego 
roku wegetacji zwykle marnieją. Z prowadzonych doświadczeń i obserwacji wynika, 
że prawidłowy rozwój roślin można zapewnić przez dodanie do podłoża gleby po-
chodzącej ze stanowisk naturalnych lub ewentualnie próchnicy leśnej. Ze względu 
na wykorzystywanie przez arnikę zjawiska mikoryzy, konieczne jest zapewnienie 
jej właściwego symbionta – grzyba glebowego, który uzupełnia niezbędne dla 
rozwoju rośliny składniki w przyswajalnej postaci. rośliny w uprawie rozwijają się 
wolno, a surowiec zielarski, który stanowią kwiatostany (koszyczki), można zbie-
rać dopiero po 3–4 latach. utrzymanie roślin w monokulturze wymaga znacznego 
nakładu pracy i uprawy zielarskie tego gatunku są z reguły nieopłacalne. 

Bardziej celowe byłoby wzbogacanie stanowisk in situ przez podsiewy lub za-
kładanie półupraw. Najprostszym sposobem jest rzutowy wysiew diaspor w miej-
scach naturalnego występowania. Najlepsze rezultaty daje wysiewanie materiału 
siewnego w płytkie rowki, które przykrywa się ściółką leśną, torfem lub drob-
no pociętym mchem. Zabiegi pielęgnacyjne polegają na ochronie małych siewek 
przed zagłuszeniem przez otaczającą roślinność. Podsiewy na stanowiskach natu-
ralnych są z powodzeniem stosowane od kilkudziesięciu lat w Niemczech.



93

Vol. 54 No 3 2008

Badania zasobów naturalnych roślin leczniczych objętych w Polsce ochroną prawną

Centuria pospoLita (CentAurium erythrAeA rafn = C. minus MoenCh. 
= C. umbellAtum giLib. = erythrAeA CentAurium pers.)

występowanie

Centuria pospolita (fot. 4), zwana również tysiącznikiem pospolitym, jest rośliną 
dwuletnią (rzadziej jednoroczną) należącą do rodziny goryczkowatych (Gentianace-
ae). swym zasięgiem obejmuje niemal całą europę (po południową skandynawię), 
Azję Zachodnią oraz Afrykę Północną. Jako gatunek zawleczony spotyka się ją w 
Ameryce Północnej. W Polsce często występuje na niżu, rzadziej w niższych położe-
niach górskich – do 800 m n.p.m. w Bieszczadach i na Policy. Centuria rośnie na su-
chych lub świeżych łąkach, pastwiskach, niskich torfowiskach, nieużytkach, polach, 
ugorach, przydrożach, stokach nadrzecznych i jeziornych oraz w widnych lasach. W 
ujęciu fitosocjologicznym uważana jest za gatunek charakterystyczny dla zbioro-
wisk porębowych z klasy Epilobietea angustifolii [9]. są to zbiorowiska terofitów, bylin 
i krzewów inicjujących regenerację lasu po zniszczeniu drzewostanu i uruchomie-
niu zapasów azotu nagromadzonych w ściółce i próchnicy leśnej. omawiana roślina 
występuje na glebach suchych i wilgotnych, umiarkowanie do słabo kwaśnych (pH 
5,5–6,5), mineralno-próchniczych lub torfiastych z dużą zawartością części mineral-
nych. Pod względem składu mechanicznego mogą to być gleby piaszczysto-glinia-
ste, gliniasto-piaszczyste i gliniaste ze znacznym udziałem szkieletu [10]. 

W trakcie prac prowadzonych w Instytucie roślin i Przetworów Zielarskich 
w Poznaniu zweryfikowano 18 stanowisk naturalnych centurii pospolitej w Polsce 
(ryc. 4a). Większość badanych populacji była niewielka - liczyła kilkanaście lub 
kilkadziesiąt osobników (ryc. 4b). Liczebność populacji centurii na stanowiskach 
naturalnych jest bardzo zmienna w różnych latach. Masowe występowanie można 
stwierdzić tylko w niektórych sezonach wegetacyjnych. Natomiast w innych latach 
w tych samych miejscach można spotkać tylko pojedyncze egzemplarze [15]. 

Zagrożenia

Centuria jest przykładem rośliny wyniszczonej wskutek działalności człowieka. 
W wyniku badań prowadzonych w latach 60. i 70. na terenie Wielkopolski stwier-
dzono duże niekorzystne zmiany zasobności tego gatunku. Na ogólną liczbę 60 
stanowisk centurii tylko 3 były bardziej zasobne. Do ostatniego roku badań do-
trwało tylko jedno stanowisko, w dodatku zajęte pod uprawę wikliny, i w dużej 
mierze zniszczone [16]. Niekorzystne zmiany w liczbie stanowisk w latach 60. 
i 70. zaobserwowano również w Małopolsce. 

Populacje centurii są coraz mniej liczne. Przyczyną takiego stanu może być 
zbyt intensywny zbiór surowca bez pozostawiania osobników, które mogłyby 
wydać nasiona. W stanie naturalnym zaobserwowano też inne zagrożenia dla 
tego gatunku. Do zmniejszania zasobności centurii prowadzą prace melioracyjne 
(np. stanowisko w Krzesinach w woj. wielkopolskim), zagospodarowanie nieużyt-
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ków śródpolnych i chemizacja środowiska. Niektóre stanowiska narażone są na 
zniszczenie na skutek przekształcania terenu i zaśmiecania środowiska, jak np. w 
Łuczynie (woj. dolnośląskie), gdzie miejsce występowania centurii jest traktowa-
ne jako wyrobisko oraz wysypisko śmieci. Dla wzbogacenia stanowisk naturalnych 
omawianego gatunku byłyby wskazane podsiewy lub zakładanie półupraw. 

ryc. 4a. Występowanie Centaurium erythraea rafn w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane

ryc. 4b. Liczebność osobników Centaurium erythraea rafn w badanych populacjach.
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Możliwości uprawy

Z uwagi na duże zapotrzebowanie przemysłu zielarskiego (około 10 t suszu 
ziela rocznie) centuria pospolita powinna być uprawiana. Jednak uprawa polowa 
tego gatunku napotyka na szereg trudności. Do wschodów nasion i dobrego roz-
woju centuria potrzebuje specyficznych warunków siedliskowych, podobnych do 
panujących na stanowiskach naturalnego występowania. Plantacje można zakła-
dać przez jesienny wysiew nasion wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się w rzę-
dach w rozstawie 40 cm, w ilości 1 kg/ha, bez przykrycia. W pierwszym okresie po 
wysiewie nasion centuria wymaga dostatecznej ilości wilgoci w glebie, a w okresie 
wschodów – wilgoci i ciepła. Aby zapewnić odpowiednie warunki dla wschodów 
nasion i rozwoju siewek, można zastosować uprawę współrzędną z żytem ozi-
mym lub rumiankiem pospolitym. Wschody centurii pojawiają się wiosną w roku 
następnym i są na ogół dobre. uprawy centurii można również zakładać przez 
wiosenny wysiew nasion w inspekcie lub w skrzynkach w szklarni. Nasiona wysie-
wa się bez przykrycia, zapewniając odpowiednią wilgotność podłoża. Wschody 
pojawiają po jednym-dwóch tygodniach. siewki rozwijają się wolno. otrzymaną 
rozsadę należy wysadzić do gruntu w ciągu lata, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. W tym przypadku najwygodniejsze jest wysadzanie kępkowe 
(po kilka siewek) w rozstawie 20 x 40 cm. Do jesieni rośliny wytwarzają jedynie 
różyczki liści. Pielęgnowanie plantacji polega na niszczeniu chwastów i spulchnia-
niu gleby. Przy czynnościach tych należy uważać, by nie zasypywać ziemią małych 
roślin. Centuria nie znosi głębokiego wzruszania gleby koło korzeni, dlatego od-
chwaszczanie musi odbywać się ręcznie. okres zimowy może powodować straty 
w uprawie. Przyczyną tego są choroby grzybowe atakujące tysiącznik oraz pęka-
nie zmarzniętej lub wyschniętej gleby, które powoduje uszkodzenie delikatnego 
systemu korzeniowego. Wiosną, na skutek złych warunków pogodowych, rośliny 
mogą również zostać porażone przez grzyby i wtedy masowo giną. 

Wprowadzenie centurii do uprawy staje się nieuniknioną koniecznością, mimo 
wszystkich trudności, jakie ona nastręcza. Zanikanie naturalnych stanowisk tej 
rośliny nie zostało bowiem zahamowane i nadal postępuje w szybkim tempie. Być 
może w przyszłości optymalnym rozwiązaniem będzie skrócenie do jednego roku 
cyklu rozwojowego centurii lub wyhodowanie odmiany jednorocznej. obiecujące 
wyniki dały próby przyśpieszenia rozwoju centurii w uprawach hydroponicznych 
poprzez zastosowanie stymulacji hormonalnej i doświetlania roślin [17].

oznaczony wskaźnik goryczy ziela centurii z upraw próbnych prowadzonych 
w ogrodzie roślin Leczniczych wynosił ok. 100 [18].
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MąCZniCa Lekarska (ArCtostAphylos uvA-ursi /L./ spreng.)

występowanie

Mącznica lekarska (fot. 5) jest krzewinką należącą do rodziny wrzosowatych (Eri-
caceae). Występuje głównie w pasie lasów szpilkowych półkuli północnej. Jej zasięg 
obejmuje prawie całą europę Północną, aż po południową Hiszpanię i północną Por-
tugalię. W europie Południowej mącznica występuje przeważnie na terenie gór. Poza 
europą rośnie w tundrach i górach Azji oraz w Ameryce Północnej. Notowana była 
również w zachodniej części Grenlandii.

W Polsce mącznica lekarska rośnie na obszarach niżowych północnej, północ-
no-wschodniej i środkowej części kraju. Znacznie rzadziej spotykana jest w części 
południowej i południowo-zachodniej, gdzie rośnie tylko wyspowo. Należy do ga-
tunków mających tu południową i południowo-zachodnią granicę występowania. 

Mącznica lekarska występuje głównie na glebach piaszczystych, zbielicowanych, 
o odczynie kwaśnym. Niekiedy rośnie na grzbietach skał wapiennych (np. w Jurze 
Krakowskiej) lub na skałach granitowych (np. w tatrach). Jest rośliną widnych borów 
sosnowych i wrzosowisk powstałych po wycięciu lasów. W ujęciu fitosocjologicznym 
jest uznawana za gatunek charakterystyczny dla subkontynentalnych wrzosowisk 
mącznicowych ze związku Calluno-Arctostaphylion, których centrum występowania 
znajduje się we wschodniej części europy Środkowej i w europie Wschodniej [9]. 

Mącznica jest rośliną światłolubną. Dobrze rozwija się w prześwietlonych 
drzewostanach, na obrzeżach lasów, w wyrębach i w rzadkich zaroślach oraz 
na gruncie mineralnym w otoczeniu torfowisk wysokich. Bardzo szybko ginie, 
gdy zarastają ją krzewy i drzewa oraz konkurencyjne rośliny runa, zwłaszcza tra-
wy. Mącznica do dobrego rozwoju musi mieć zapewnioną obecność symbionta 
grzybowego w glebie, który umożliwia jej wytworzenie mikoryzy. Mącznica ma 
skromne wymagania glebowe i jest rośliną pionierską na gruntach nieuprawia-
nych, zdegradowanych i na pogorzeliskach. Często porasta nagie piaski i jeżeli 
nie jest niszczona, może przetrwać nawet do 100 lat [19].

W dotychczas prowadzonych pracach zweryfikowano 74 naturalne stanowiska 
mącznicy lekarskiej w Polsce (ryc. 5a). W warunkach naturalnych osobniki opi-
sywanego gatunku mogą występować pojedynczo albo w mniejszych lub więk-
szych skupieniach, tworząc miejscami zwarte łany. Większość badanych populacji 
liczyła od kilku do kilkudziesięciu osobników (ryc. 5b). Z najbardziej zasobnych 
stanowisk pobrano niewielkie ilości materiału rozmnożeniowego. 
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ryc. 5a. Występowanie Arctostaphylos uva ursi (L.) spreng. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane

ryc. 5b. Liczebność osobników Arctostaphylos uva ursi (L.) spreng. w badanych populacjach.
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Zagrożenia

Zasoby mącznicy maleją, na co duży wpływ miał zbiór liści stanowiących suro-
wiec zielarski. obecnie mącznica objęta jest ścisłą ochroną i nie można pozyski-
wać surowca z roślin dziko rosnących. W stanie naturalnym mącznica występuje 
często na obrzeżach borów sosnowych, w sąsiedztwie torów kolejowych i dróg. 
Z tego powodu narażona jest na uszkodzenia i niszczenie związane z zabiegami 
zabezpieczającymi las przed pożarem. Na wielu stanowiskach (jak np. w Mok-
rzu – woj. wielkopolskie, w Bąku – woj. pomorskie czy Wojtalu – woj. pomor-
skie) stwierdzono zrywanie płatów mącznicy przy tworzeniu pasów ochronnych 
wzdłuż lasu. Gdy prace te wykonywane są systematycznie, uniemożliwiają rege-
nerację roślin i ograniczają rozwój populacji. Zagrożeniem dla stanowisk mączni-
cy często bywa wyrąb drzewostanu i związane z tym prace leśne związane z orką, 
co powoduje niszczenie płatów [19]. Zachowanie populacji byłoby możliwe przy 
udziale służb leśnych, poprzez zaznajomienie leśników z istniejącymi populacja-
mi i zabezpieczenie najbardziej okazałych płatów przed zniszczeniem podczas 
gospodarczych prac leśnych. Innym zagrożeniem, dotyczącym głównie stanowisk 
naskalnych, jest wydeptywanie roślin mącznicy przez turystów.

W związku ze zmniejszaniem się liczebności mącznicy lekarskiej na stanowi-
skach naturalnych konieczne wydaje się podjęcie działań w celu ochrony i wzbo-
gacenia istniejących stanowisk (podsiewy i półuprawy) oraz rozpoczęcie upraw. 

Możliwości uprawy

rozmnażanie opisywanego gatunku z nasion jest możliwe, lecz trudne. Według 
Gawłowskiej [20] nasiona mącznicy najlepiej kiełkują na świetle, przy zapewnieniu 
optymalnej wilgotności i temperatury (stanowiska słoneczne są korzystniejsze niż 
zacienione) oraz na odpowiednim podłożu (gleba piaszczysta, w warunkach labora-
toryjnych – piasek, ewentualnie z domieszką torfu). Proces kiełkowania jest powolny 
i nierównomierny. W warunkach polowych większość nasion kiełkuje po 2–3 latach, 
w laboratorium czas ten skraca się do około 12 miesięcy. Zdolność kiełkowania ma-
teriału siewnego jest niska i wynosi w optymalnych warunkach w laboratorium 58% 
(nasiona stratyfikowane), a w gruncie 43% (nasiona namoczone). 

Mącznicę rozmnaża się łatwiej wegetatywnie przez sadzonkowanie lub odkła-
danie. ukorzeniają się zarówno sadzonki zdrewniałe, jak i zielne. Dogodne wa-
runki do ukorzeniania sadzonek stwarza nieogrzewana szklarnia lub tunel foliowy 
[22]. Jako podłoże można zastosować mieszaninę piasku z torfem w stosunku 2:1. 
Wyniki ukorzeniania sadzonek ze stanowisk naturalnych są bardzo uzależnione 
od warunków meteorologicznych w okresie poprzedzającym zbiór. Najpewniej-
szym terminem ich ukorzeniania jest kwiecień, gdyż rośliny w tym czasie rzad-
ko dotknięte są skutkami suszy. Na ukorzenianie wpływa korzystnie zanurzanie 
podstawy sadzonek w „kaptanie zawiesinowym 50”. ukorzenione w szklarni lub 
w tunelu foliowym sadzonki wysadza się do gruntu jesienią (październik). Można 
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sadzić również wiosną, ale taka uprawa wymaga podlewania. Metoda ta jest jed-
nak żmudna i zbyt pracochłonna, by móc ją szeroko stosować w praktyce.

odkłady najlepiej wykonywać wczesną wiosną (maj). Jednoroczne pędy umiesz-
cza się w płytkich rowkach, a następnie zasypuje się cienką (2–3 cm) warstwą zie-
mi i okłada wilgotnym mchem. Po ukorzenieniu pędów należy odciąć je od rośliny 
macierzystej i wysadzić na teren przyszłej uprawy.

rośliny otrzymane poprzez sadzonkowanie lub odkładanie wysadza się na 
miejsca stałe w rzędach, w rozstawie 50 x 40 cm. Doświadczenia wykazały do-
datni wpływ nawożenia fosforo-potasowego na wzrost i zawartość arbutyny. Pie-
lęgnowanie plantacji polega głównie na niszczeniu chwastów. Mącznica nie znosi 
głębokiego wzruszania gleby koło korzeni, dlatego odchwaszczanie musi zasadni-
czo odbywać się ręcznie. rośliny rozwijają się wolno i w zależności od warunków 
uprawy są silniej rozwinięte dopiero w 3. lub 4. roku życia. W zasadzie wtedy 
można rozpoczynać zbiór liści na surowiec zielarski z uprawy. Plantacja może być 
atakowana przez choroby grzybowe. W uprawie w warunkach monokultury je-
sienią zbiera się 60–70 % masy liści, co pozwala roślinom zregenerować się przed 
zimą i dobrze przezimować. uprawa mącznicy trwa 10–15 lat lub dłużej.

Zapotrzebowanie przemysłu zielarskiego na liść mącznicy waha się od 5 do 50 t 
suszu rocznie [21]. W związku z niedostatkiem mącznicy na rynku zielarskim prowa-
dzone są badania nad zastąpieniem jej w mieszankach ziołowych liśćmi brusznicy, 
badanu lub gruszy. Dotychczas jednak nie ma jednolitej opinii na temat ich wartości. 

Najskuteczniejszym sposobem odnowienia zasobów mącznicy byłoby założe-
nie półupraw lub upraw na terenach naturalnego występowania i rozmnażanie 
przez odkłady. Jest ono najmniej pracochłonne i nie wymaga dodatkowych nakła-
dów, jak szklarnie czy tunele foliowe. Należy jednak podkreślić, że bez względu 
na sposób zakładania uprawy czy półupraw i ich prowadzenia, zabiegi te trudno 
uznać za opłacalne i przynoszące korzyści ekonomiczne.

Badania fitochemiczne liści mącznicy z prowadzonych upraw wykazały, że su-
rowce zawierały od 8,84 do 11,91% arbutyny. otrzymane wartości były wyższe niż 
8% zawartości tego związku określone jako minimum w Farmakopei Polskiej VI. 

ZiMowit jesienny (ColChiCum AutumnAle L.)

występowanie

Zimowit jesienny (fot. 6) jest byliną należącą do rodziny liliowatych (Liliaceae). Wy-
stępuje naturalnie w południowej, zachodniej i środkowej europie. W Polsce osiąga 
północno-wschodni kres swego zasięgu. W niższych położeniach Karpat i sudetów, 
na ich pogórzach oraz w pasie kotlin podgórskich jest rośliną stosunkowo częstą. 
Dalej ku północy staje się coraz rzadszy, np. na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej ma już 
tylko bardzo nieliczne, kresowe stanowiska. siedliskami typowymi dla tego gatunku 
są łąki i zarośla. W ujęciu fitosocjologicznym zimowit jest gatunkiem charakterystycz-



100
A. Forycka, W. Buchwald

nym dla zbiorowisk wilgotnych łąk z rzędu Molinietalia [9]. Występuje on na glebach 
wilgotnych i świeżych, zasobnych, mineralno-próchnicznych, o odczynie kwaśnym do 
słabo kwaśnego (pH 4,5–6,5). Pod względem składu mechanicznego mogą to być gle-
by od piaszczysto-gliniastych aż po ciężkie gliny i iły [10]. 

W dotychczasowych pracach zweryfikowano w Polsce 68 stanowisk naturalnych 
zimowitu jesiennego (ryc. 6a). W warunkach naturalnych osobniki opisywanego 
gatunku mogą występować pojedynczo albo w mniejszych lub większych sku-
pieniach tworzących miejscami zwarte łany [23]. Większość badanych populacji 
liczyła od kilkudziesięciu do setek osobników (ryc. 6b). Z najbardziej zasobnych 
stanowisk pobrano niewielkie ilości materiału rozmnożeniowego. 

Zagrożenia

Zimowit jest rośliną bardzo dekoracyjną. Z tego powodu był dawniej często 
zrywany bądź wykopywany ze stanowisk naturalnych i przenoszony do ogrodów, 
co spowodowało ograniczenie jego liczebności lub całkowite wytępienie w wielu 
miejscach. obecnie w sprzedaży znajduje się znaczna liczba gatunków i odmian, 
które w znacznej mierze pokrywają zapotrzebowanie na uprawę w celach ozdob-
nych. Istnieje jednak nadal szereg zjawisk będących przyczynami zmniejszania 
liczebności tego gatunku w miejscach masowego występowania lub wręcz zani-
kania zimowitu na stanowiskach naturalnych. 

Zimowit jesienny rośnie na wilgotnych łąkach i pastwiskach w dolinach dużych 
rzek. Na terenach tych doszło często do zaburzenia stosunków wodnych na skutek 
regulacji biegu rzek lub innych prac melioracyjnych. Głównym zagrożeniem oma-
wianego gatunku jest osuszanie siedlisk. Następstwem zmian siedliskowych jest 
zanikanie wilgotnych łąk i związanych z nimi zbiorowisk roślinnych z zimowitem. 

Łąki i pastwiska, jako zbiorowiska półnaturalne, związane są bezpośrednio 
z gospodarką człowieka. Zagraża im zarówno zamiana w pola uprawne, jak i pozo-
stawienie odłogiem, co z kolei prowadzi do przebudowania składu florystycznego 
i sukcesji lasu. Niekorzystną z punktu widzenia bioróżnorodności zbiorowisk łą-
kowych jest również intensyfikacja ich zagospodarowania przez stosowanie za-
biegów sztucznego nawożenia i podsiewania trawami wartościowymi paszowo. 
Wczesny zbiór siana uniemożliwia zawiązywanie owoców i wydanie nasion, ale 
sprzyja z kolei rozwojowi wegetatywnemu roślin. Najbardziej okazałe i zasobne 
stanowiska zimowitu odnotowano na terenach, gdzie stosowane są tradycyjne 
metody użytkowania – na regularnie wypasanych i koszonych łąkach.

Zapotrzebowanie na surowiec zielarski, który stanowią nasiona lub bulwy zi-
mowitu, jest minimalne i sporadyczne. Dlatego wystarczy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę zimowitu w stanie naturalnym. Niektóre stanowiska są bardzo 
liczne i wystarczy, by nie uległy one zniszczeniu. W celu zachowania zagrożonych 
stanowisk in situ wskazane byłoby zakładanie półupraw.
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ryc. 6a. Występowanie Colchicum autumnale L. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane

ryc. 6b. Liczebność osobników Colchicum autumnale L. w badanych populacjach.
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Możliwości uprawy

uprawy zimowitu w monokulturze są możliwe, lecz trudne. Prostszym rozwią-
zaniem jest prowadzenie półupraw w pobliżu miejsc naturalnego występowania. 
Dla założenia półuprawy zimowitu można przenieść bulwy przybyszowe roślin 
z sąsiednich terenów na wyznaczoną łąkę. oddzielanie bulw przybyszowych wy-
konuje się w okresie spoczynku roślin (koniec czerwca – lipiec). Należy je sadzić 
w lipcu lub sierpniu, w odstępach co 20 cm, na głębokości około 10 cm. rozmna-
żanie z nasion nie gwarantuje dobrych rezultatów. Nasiona wschodzą po roku lub 
później (do 3 lat), a rośliny rozwijają się powoli (owocują dopiero po 5–7 latach 
od wysiewu). Wydzieloną plantację należy nawozić i pielęgnować jak pozosta-
łą łąkę, z tym że trawę można kosić w okresie letnim w lipcu, a jesienią tylko 
w październiku. 

kopytnik pospoLity (AsArum europAeum L.)

występowanie

Kopytnik pospolity (fot. 7) z rodziny kokornakowatych (Aristolochiaceae) jest 
byliną występującą w europie Środkowej, Wschodniej i Północnej, na Bliskim 
Wschodzie, na syberii Zachodniej i w Ałtaju. W Polsce kopytnik rośnie w la-
sach i zaroślach z wyjątkiem wyższych partii gór. W ujęciu fitosocjologicznym 
kopytnik jest uważany za gatunek charakterystyczny dla lasów liściastych z 
rzędu Fagetalia silvaticae [9]. obficie występuje w cienistych lasach łęgowych, 
dębowo-grabowych, bukowych i bukowo-jodłowych. Dobrze rośnie na gle-
bach mineralno-próchnicznych, zasobnych, umiarkowanie kwaśnych do zasa-
dowych, średnio wilgotnych i wilgotnych z płytko zalegającą wodą gruntową. 
Pod względem składu mechanicznego są to gleby gliniaste lub gliniasto-piasz-
czyste, podścielone glinami piaszczystymi lub wapiennymi, a niekiedy war-
stwami lessu [10]. 

W pracach prowadzonych od 1998 r. zweryfikowano 91 stanowisk naturalnych 
kopytnika pospolitego w Polsce (ryc. 7a). Dotychczasowe obserwacje wskazu-
ją, że jest on gatunkiem pospolitym w lasach liściastych całego kraju [24]. Na 
poszczególnych stanowiskach występuje zwykle dość licznie (ryc. 7b) w formie 
mniejszych lub większych płatów. Z najbardziej zasobnych stanowisk pobrano 
niewielkie ilości materiału siewnego, który przekazano do długotrwałego prze-
chowywania w warunkach obniżonej temperatury. 

Zagrożenia

od wielu lat obserwuje się stopniowe zmniejszanie baz surowcowych ko-
pytnika. Przyczyny ubożenia tych zasobów są różnorodne. Głównym zagro-
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żeniem stwierdzonym na stanowiskach naturalnych kopytnika jest zmiana 
charakteru siedlisk spowodowana gospodarką człowieka, m.in. obniżanie się 
poziomu wód gruntowych i osuszanie terenu. Innym niebezpieczeństwem jest 
niezorganizowana turystyka i rekreacja oraz idąca za tym degeneracja zbioro-
wisk leśnych.

Ziele lub całe rośliny kopytnika są pozyskiwane ze stanu naturalnego jako su-
rowce dla przemysłu farmaceutycznego. to również może się przyczyniać do nisz-
czenia jego stanowisk. W ostatnich latach zbiór kopytnika został wyraźnie ogra-
niczony po stwierdzeniu występowania w olejku azaronu, który uznany został za 
związek kancerogenny.

Dopuszczalna wielkość jego eksploatacji powinna uwzględniać zasoby oraz 
możliwości ich odnowienia. stwierdzono, że w przypadku tego gatunku odna-
wianie jest procesem wieloletnim. Przy dostępie dużej ilości światła powrót po-
pulacji do liczebności sprzed zbioru trwa około trzech lat. Na stanowiskach silnie 
ocienionych odbudowa populacji przedłuża się do siedmiu lat, a w niesprzyjają-
cych warunkach kopytnik może się wcale nie odnawiać. W związku z powyższym 
eksploatacja roślin dziko rosnących musi być bardzo dokładnie zaplanowana 
i kontrolowana. 

ryc. 7a. Występowanie Asarum europaeum L. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane
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ryc. 7b. Liczebność osobników Asarum europaeum L. w badanych populacjach.

Możliwości uprawy

Aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować zbiór kopytnika ze stanu natural-
nego, można go uprawiać. Najwłaściwszym sposobem zakładania upraw kopytnika 
jest wysadzanie sadzonek otrzymanych z podziału kłączy jesienią (wrzesień – paź-
dziernik). Kłącze roślin starszych dzieli się na odcinki mające co najmniej 3 węzły 
i bezpośrednio po podziale wysadza na przygotowane pole w rzędy o rozstawie 
40 x 50 cm, przestrzegając, by gleba była wilgotna i kłącza znajdowały się nie 
głębiej niż 1–2 cm pod powierzchnią.

Kopytnik można rozmnażać również z nasion [25]. te muszą być wysiane jed-
nak bezpośrednio po zbiorze (czerwiec) na rozsadniku lub w inspekcie, gdyż kieł-
kują wolno i tylko w warunkach wilgotnego i nie zaskorupiającego się podłoża. 
siewki zwykle pojawiają się wiosną następnego roku. rozwijają się powoli i do-
piero jesienią można je przenosić i wysadzać na miejsce uprawy. 

Zakładanie uprawy kopytnika z nasion jest trudne i bardzo kosztowne ze wzglę-
du na długi czas potrzebny do pozyskania roślin, a następnie surowca. Zabiegi 
pielęgnacyjne upraw kopytnika należy przeprowadzać systematycznie i bardzo 
dokładnie, gdyż gatunek ten nie znosi zachwaszczenia. orientacyjny plon surow-
ca z 3–4 letnich upraw wynosi około 1 tony suszu całych roślin z hektara. 

Ze względów ekonomicznych najwłaściwszym obecnie sposobem produkcji su-
rowca wydają się półuprawy w miejscach naturalnego występowania kopytnika. 
Półuprawy stwarzają również możliwość regulowania niektórych czynników sied-
liskowych, szczególnie dostępu światła, który to czynnik ma decydujące znacze-
nie w procesie odnawiania się tego gatunku.

Ziele kopytnika z upraw własnych zostało poddane badaniom fitochemicznym. 
Zawartość α-azaronu wahała się od 264,83 do 923,31 mg/100 g surowca. Z pro-
wadzonych obserwacji i badań wynika, że utrzymywanie w uprawie ex situ należy 
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ograniczyć do szczególnie cennych dla fitoterapii bezazaronowych form kopytni-
ka, zawierających większe ilości olejku [26]. 

koCanki piaskowe (heliChrysum ArenArium MoenCh.)

występowanie

Kocanki piaskowe (fot. 8) są bylinami występującymi w środkowej, południowej 
i wschodniej europie oraz na Kaukazie. W Polsce występują dość pospolicie, jed-
nak zaczynają stopniowo zanikać pod wpływem działalności człowieka. są objęte 
częściową ochroną gatunkową. 

Kocanki zajmują przede wszystkim siedliska słoneczne lub nieco tylko ocienione. 
Podłożem im sprzyjającym są gleby brunatne i bielicowe wytworzone z luźnych i sła-
bogliniastych piasków. Wszystkie miejsca ich występowania cechują się niskim pozio-
mem wód gruntowych i suchością podłoża. Kocanki są gatunkiem charakterystycz-
nym dla muraw psammofilnych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis [9].

W dotychczasowych pracach zweryfikowano w Polsce 36 stanowisk natural-
nych kocanek piaskowych (ryc. 8a). W warunkach naturalnych osobniki opisywa-
nego gatunku mogą występować pojedynczo, w rozproszeniu albo też w mniej-
szych lub większych skupieniach tworzących płaty. Większość badanych populacji 
liczyła od kilkudziesięciu do kilkuset osobników (ryc. 8b).

ryc. 8a. Występowanie Helichrysum arenarium Moench. w Polsce.
* stanowiska z piśmiennictwa (5)
x stanowiska zweryfikowane
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ryc. 8b. Liczebność osobników Helichrysum arenarium Moench. w badanych populacjach.

Zagrożenia

Kocanki rosną na terenach pozbawionych zwartej pokrywy roślinnej. W miejscach, 
w których nie mają konkurencji w postaci innych gatunków, populacje tego gatunku 
są często bardzo liczne. Zagrożenie wynika jedynie ze stopniowego zadarniania stano-
wisk naturalnych przez różne gatunki traw i bylin, stanowiącego kolejny etap sukcesji. 

Kocanki porastają także piaszczyste, mało żyzne murawy w okolicach zurbani-
zowanych. Z racji niskiej wartości rolniczej tereny te przeznaczane są pod budo-
wę osiedli miejskich lub zakłady produkcyjne. W stanie naturalnym zaobserwo-
wano, że kwitnące okazy są bardzo wrażliwe na czynniki atmosferyczne. rośliny 
kwitnące w warunkach suchego i gorącego lata (czerwiec/lipiec) nie zawiązują 
dojrzałych diaspor, a ich pędy zasychają i obumierają. 

Możliwości uprawy

Plantacje kocanek piaskowych można zakładać przez bezpośredni siew mate-
riału siewnego (owoców) do gruntu lub sadzenie rozsady uprzednio wyproduko-
wanej na rozsadniku. W praktyce najczęściej stosuje się siew materiału nasienne-
go wprost do gruntu.

W warunkach laboratoryjnych stwierdzono, że owoce kocanek stanowią war-
tościowy materiał siewny przez trzy lata po zbiorze [27]. Dla założenia upraw 
wysiewa się je późną jesienią (tzw. siew pod grudę). Wschody ukazują się w kwiet-
niu następnego roku. siew wiosenny jest mniej korzystny z uwagi na niewyrów-
nane wschody, co jest wynikiem niedoboru opadów. Norma wysiewu wynosi 3 kg 
owoców na 1 ha w rozstawie rzędów co 40 cm. Materiału nasiennego nie należy 
przykrywać. W pierwszym roku rośliny wytwarzają z reguły jedynie różyczki liści, 
a kwitną i owocują w drugim roku wegetacji. 
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Drugim sposobem zakładania plantacji jest wysadzanie rozsady uzyskanej przez 
wysiew materiału nasiennego na rozsadniku. owoce kocanek należy wysiewać 
w kwietniu w rozstawie rzędów wynoszącej 30 cm. Nie należy ich przykrywać, a je-
dynie lekko przyklepać. stanowisko powinno być słoneczne, a gleba lekka, lecz dość 
żyzna. Należy dbać, by gleba była dostatecznie wilgotna. Materiał siewny wschodzi 
po około 3 tygodniach. rozsadnik musi być wolny od chwastów. rośliny w pierw-
szym roku wytwarzają wyłącznie różyczki liści i w tym stadium zimują. Wiosną roz-
sadę wysadza się na uprzednio przygotowane pole w rozstawie 40 x 30 cm. 

Z uwagi na dużą pracochłonność zakładania plantacji z rozsady należy przyjąć, 
że najkorzystniejszym sposobem rozmnażania kocanek jest jesienny, bezpośredni 
wysiew materiału nasiennego do gruntu [28].

Badania fitochemiczne szeregu prób pochodzeniowych kwiatostanów kocanek 
dowiodły, że były one pełnowartościowym surowcem zielarskim. Poziom flawo-
noidów w przeliczeniu na kwercetynę kształtował się od 0,69 do 0,93%, czyli su-
rowce spełniały wymagania Farmakopei Polskiej VI, która wymaga powyżej 0,5% 
zawartości tych związków. 

Podsumowując wykonane badania i obserwacje, w latach 1995–2007 zweryfi-
kowano lub odnaleziono ok. 450 stanowisk naturalnych 8 gatunków objętych ba-
daniami (ryc. 9). Zebrano ponad 400 prób materiałów nasiennych z upraw i stanu 
naturalnego, które przekazano do długotrwałego przechowywania w Instytucie 
Hodowli i Aklimatyzacji roślin w radzikowie. W kolekcji ex situ w ogrodzie roślin 
Leczniczych Instytutu roślin i Przetworów Zielarskich znajduje się obecnie 120 
obiektów pochodzeniowych badanych gatunków.

ryc. 9. Liczba zweryfikowanych stanowisk naturalnych gatunków objętych ochroną prawną.

Należy stwierdzić, że wszystkie przedstawione rośliny wymagają wieloletnich 
obserwacji, by końcowe wnioski co do wprowadzania ich do upraw ex situ i ochrony 
in situ miały należytą dokumentację i mogły stanowić podstawę do zaleceń i roz-
porządzeń dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zakładania upraw. 
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W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny zagrożenia w stanie naturalnym 8 ga-
tunków roślin objętych ochroną prawną. Przedstawiono także możliwości i proble-
my związane z ich uprawą. Pozyskiwanie surowców z omawianych roślin ze stanu 
naturalnego jest nieskomplikowane i nie wymaga nakładów finansowych, lecz ze 
względu na status gatunku chronionego związane są z tym odpowiednie zakazy 
lub ograniczenia. ewentualne uprawy i półuprawy są kosztowne i wymagają czasu, 
a w związku z tym nie mają szans na realizację ze względów ekonomicznych. Żaden 
plantator nie podejmie się ryzykownej inwestycji bez gwarancji sukcesu w uprawie 
i bez pewności, że będzie miał odbiorców oferowanego towaru. 

Zbyt mała świadomość zbieraczy powoduje, że stanowiska naturalne roślin 
leczniczych są niszczone bez troski o to, czy gatunek utrzyma się na danym miej-
scu, czy nie. Dlatego, aby zachować różnorodność biologiczną omawianych ga-
tunków, należy zracjonalizować ich eksploatację. Przy dużej liczbie niezrzeszo-
nych producentów preparatów ziołowych sytuacja ta wymyka się spod kontroli. 
Z tego względu stan zasobów chronionych roślin leczniczych winien podlegać 
ciągłej weryfikacji i systematycznym badaniom.

Istotnym elementem zabezpieczenia zasobów naturalnych jest gromadzenie 
materiałów nasiennych roślin w warunkach zapewniających ich długotrwałą ży-
wotność. Należy jednak również ograniczać zbiór roślin chronionych ze stano-
wisk naturalnych, a pozyskiwać je głównie z plantacji zielarskich.
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Fot. 1. Adonis vernalis L. na stanowisku 
ostra Góra k. Pęczelic (woj. świętokrzyskie) 
(fot. A. Forycka)

Fot. 2. stanowisko Convallaria majalis L. 
w okolicach Płocka (woj. mazowieckie)
(fot. A. Forycka)

Fot. 3. Arnica montana L. na Hali Izerskiej
(woj. dolnośląskie) (fot. A. Forycka)

Fot. 4. Centaurium erythraea rafn na stanowisku 
w Moczarach (woj. podkarpackie) 
(fot. A. Forycka)
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Fot. 5. Arctostaphylos uva ursi (L.) spreng.  
w Puszczy Augustowskiej (woj. podlaskie) 
(fot. A. Forycka)

Fot. 6. Colchicum autumnale L. 
w Magurskim Parku Narodowym
(woj. podkarpackie) (fot. A. Forycka)

Fot. 7. Asarum europaeum L. na stanowisku  
w okolicach Jagniątkowa (woj. dolnośląskie)  
(fot. A. Forycka)

Fot. 8. stanowisko Helichrysum arenarium Moench. 
w pobliżu Pieszowoli (woj. lubelskie)  
(fot. A. Forycka)
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s u m m a r y

the study presents the results of the research and observations of 8 species protected by 
Polish law. occurrence, cultivation possibilities and risk estimation of the population were 
checked. In 1995–2007, the project “Collection and evaluation of diaspores as a gene bank 
of protected medicinal plants and estimation of their natural resources in Poland” was 
held. About 450 wild site of described species were found and verified. over 400 samples 
of seed material were collected and transferred to the Plant Breeding and Acclimatization 
Institute in radzików for a long-term storage. 
Currently, in the Garden of Medicinal Plants, research Institute of Medicinal Plants over 
120 accessions as scientific study objects are cultivated.

Key words: Adonis vernalis, Arctostaphylos uva ursi, Arnica montana, Asarum europaeum, Cen-
taurium erythraea, Colchicum autumnale, Convallaria majalis, Helichrysum arenarium, natural 
resources


