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Spacerując po ogrodzie i zachwycając się pięknem roślin, często nie ma-
my pojęcia, jak wiele z nich, prócz walorów ozdobnych, ma także inne

zastosowania. Do takich roślin należy z pewnością paciorecznik (Canna).
Ta egzotyczna, pochodząca z Azji i subtropikalnych rejonów Ameryki Po-
łudniowej bylina jest jedynym przedstawicielem rodziny Cannaceae, li-
czącym zaledwie 10 gatunków.

Jeden z nich, Canna indica, wytwarza czarne, perfekcyjnie okrągłe i nie-
zwykle twarde nasiona, które w XVIII w. były używane jako naboje. Na-
tomiast do dziś nasiona różnych gatunków – ciemne, połyskujące kulecz-
ki – wykorzystuje się do wyrobu biżuterii.

Bogate w skrobię kłącza pacioreczników już od kilku tysięcy lat są po-
karmem dla ludzi i zwierząt. Szczególną popularnością cieszą się w Peru
(święta roślina Inków). Największą wartość mają kłącza C. indica, nazy-
wanej też paciorecznikiem jadalnym – C. edulis. Można je spożywać na su-

rowo, gotować lub piec, a także wytwarzać z nich mąkę stosowaną do
wypieków, sosów, budyniów itp. Walory użytkowe mają także li-
ście pacioreczników – z ich włókien wyrabia się papier.

I wreszcie pacioreczniki, często rosnące w ogrodach i na
miejskich klombach, to wspaniałe rośliny ozdobne. Głów-

ną zaletą tych wysokich, smukłych i silnych bylin są wiel-
kie, lancetowate liście, przypominające wyglądem liście
bananów, oraz piękne, egzotyczne kwiatostany wyra-
stające na wierzchołkach łodyg. Najbardziej dekoracyjna

część kwiatu to sterylne pręciki zwane prątniczkami. Wy-
glądają jak płatki i zwykle są tak, błędnie jednak, nazywa-
ne. W wyniku hodowli uzyskano wiele odmian różniących
się wysokością oraz zabarwieniem kwiatów i liści. Osiągają
one od 45 cm do niemal 3 m wysokości.

Większość uprawianych obecnie we wrocławskim
Ogrodzie Botanicznym pacioreczników otrzymaliśmy
od pana Marka Busiakiewicza, hobbysty spod Łodzi

(www.canna.pl). Ponieważ rośliny te pochodzą z cie-
plejszych rejonów świata, nie przetrwają naszej zimy

i dlatego każdej jesieni, po pierwszych silniejszych przy-
mrozkach, wykopujemy ich kłącza. Przechowujemy je w skrzyn-
kach przysypane wilgotnym torfem, w pomieszczeniu o tempe-

raturze od 0 do 10°C. W lutym–marcu sadzimy je do dużych doniczek
i przenosimy do szklarni, gdzie temperatura osiąga kilkanaście stopni po-

wyżej zera. W połowie maja, kiedy minie niebezpieczeństwo przy-
mrozków, rośliny wysadzamy z powrotem na teren Ogrodu. Moż-
na również przetrzymać kłącza w przechowalni aż do końca kwiet-

nia i wysadzić je bezpośrednio do gruntu, jednak rośliny mają
wówczas krótszy okres wegetacyjny i nie rozrastają się należycie.

Pacioreczniki najbardziej lubią stanowiska słoneczne, podłoże żyzne,
wilgotne i lekko kwaśne, najlepiej nawiezione jesienią obornikiem.
Kwitną nieprzerwanie od lata do jesiennych przymrozków.

Mimo tropikalnego pochodzenia nawet w naszych warunkach są to ro-
śliny bardzo łatwe w uprawie i mało kłopotliwe, a przy tym niezwykle efek-
towne. Wystarczy spojrzeć na nie jesienią, kiedy większość bylin kończy
już kwitnienie i przygotowuje się do zimy. Pacioreczniki są wtedy piękne,
bujne, pełne życia i obficie kwitnące.

Święta roślina Inków

Paciorecznik 'Lenape'. TTeekksstt  ii  zzddjjęęcciiee::
AANNNNAA BBAANNAASSIIAAKK



WWiinncceennttyy  NNiieewwiiaaddoommsskkii (1826–1892) – warszawski literat, publicysta, populary zator
wiedzy przyrodniczej; z zawodu urzędnik, pracował m.in. w mennicy Królestwa
Polskiego i na kolei.
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Amfora Dzbanecznika

Przedstawiciele rodziny dzbanecznikowatych (Nepenthaceae). Za: Ernst Haeckel,
Kunstformen der Natur, Leipzig und Wien 1900 (www.BioLib.de).

„Sianie przy pomocy trąbki papierowej“. Za: Robert Bet-
ten, Praktyczna hodowla kwiatów, Warszawa 1911, 
s. 32. 

Hodowla roślin z nasion

RRoobbeerrtt  BBeetttteenn (1861–1916) – niemiecki ogrodnik, redaktor „Praktycznego Poradnika Sadowniczo-Ogrodniczego”, autor książek o pielęgnowaniu roślin
pokojowych. Jego imieniem nazwano jedną z odmian gruszy.

Niepospolicie dziwnym a wytwornym kształtem, odznacza się Dzbanecznik Indyjski
(Nepenthes distillatoria). – Przez długi czas botanicy nie mogli zgodzić się, do ja-

kiéj go rodziny zaliczyć, wreszcie utworzyli dlań oddzielną Dzbaneczkowatych, (Nepen-
thes), do któréj należy: Dzbanecznik Kochinchiński (Nepenthes Phyllamphora) – Ja-
wański (Nepenthes gymnamphora) – i Singapurski (Nepenthes Rafflesiana), ze wszech
gatunków bezwątpienia najpiękniéjszy. 

Uspokój się czytelniku, nie myślimy nużyć cię łaciną, przechodzimy bowiem zaraz do
zobrazowania dzbanecznika, co jednak nie jest wcale łatwem zadaniem. 

W rzeczy saméj tak korzeń jak i łodyga téj rośliny, nie mają w sobie nic osobliwego,
liść również, – wszelako na końcu jego mieści się prześliczna przysadka, przedstawiająca
kształt trudny do określenia. 

Wyobraźcie sobie sakwę, gniazdo, coś podobnego do urny, albo lepiéj do amfory,
prążkowanéj przecudnie, pocentkowanéj jak skóra drapieżnego zwierza, zabarwionéj
przerozmaitemi kolorami, z nakrywką wypukłą, jakby rzeźbioną, która za pomocą ru-
choméj zawiaski, unosi się lub obniża, odpowiednio do godziny dnia i stanu tempera-
tury, otwierając lub zamykając amforę. 

Na każdym listku dzbanecznika zawisa taka amfora, a utrzymuje ją nie liść, a raczéj
występująca z niego długa nitka skręcona, na któréj kołysze się ów śliczny dzbanuszek. 

Nie dość na tém, – amforę tę zapełnia woda przedziwnego smaku, przejrzysta jak
kryształ, wydzielana przez roślinę. 
OObbrraazzyy  zz  żżyycciiaa  FFlloorryy..  OOpprraaccoowwaałł  wweeddłłuugg  nnaajjnnoowwsszzyycchh  źźrróóddeełł  WWiinncceennttyy  NNiieewwiiaaddoommsskkii..
WWaarrsszzaawwaa,,  ddrruukkiieemm  JJóózzeeffaa  UUnnggrraa,,  11888800,,  ss..  9999––110000  ((ppiissoowwnniiaa  oorryyggiinnaallnnaa))..

Przy hodowli z nasion moglibyśmy również wyjść z założenia, że każda dobra zie-
mia nadaje się do przyjęcia nasienia, a jednak tak nie jest. W ziemi ciężkiej na-

siona kiełkują gorzej, młode roślinki rosną wolniej, ponieważ ta ziemia nie jest tak
ciepła, ani tak pulchna, jak lekka, i dla delikatnych korzonków początkowo stano-
wi pokarm zbyt gruby. Prócz tego nasionom potrzeba czasu do zakiełkowania, 
a wte dy ziemia powinna być wilgotna i ciepła. Ponieważ nasienie nie bierze nic wię-
cej z ziemi, jak tylko odrobinę wilgoci, przeto leżałyby odłogiem zarówno gotowe
po karmy, jak i te, które przy normalnym cieple i wilgoci wytwarzają się jeszcze
drogą rozkładu. Wielkie niebezpieczeństwo grozi, że ziemia zacznie się psuć, że po-
jawią się dla nasienia: pleśń, porosty i mchy, i że zaszkodzą nasieniu. 

Dlaczego narażać się na to niebezpieczeństwo? Przy hodowli sadzonek posługi-
waliśmy się znakomitem podścieliskiem, dlaczegóż i tutaj nie mielibyśmy zwrócić
się do piasku? 

Już od dłuższego czasu używam do zasiewu drobnego nasienia w pokoju – pia sku
albo dziurkowatego torfu w kawałkach. Do nasion grubszych, kiełkujących powoli,
używam drobnych trocin, a tylko do zwyczajnych zasiewów rezedy, balsaminy 
i t. p., posługuję się ziemią pomieszaną z piaskiem. […] Trociny działają podnie-
cająco, grube nasiona kiełkują w nich prędzej i lepiej. 
RRoobbeerrtt  BBeetttteenn,,  PPrraakkttyycczznnaa  hhooddoowwllaa  kkwwiiaattóóww,,  pprrzzeekkłłaadd  wweeddłłuugg  55--ggoo  wwyyddaanniiaa  oorryyggii--
nnaałłuu,,  WWyyddaawwnniiccttwwoo  MM..  AArrccttaa  ww  WWaarrsszzaawwiiee  11991111,,  ss..  3300––3311  ((ppiissoowwnniiaa  oorryyggiinnaallnnaa))..
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KKaarrkkoonnoosszzee,,  wwzznnoosszząąccee  ssiięę  nniiee--
wwiieellee  ppoonnaadd  11660000  mmeettrróóww  nnaadd

ppoozziioommeemm  mmoorrzzaa,,  nniiee  mmooggąą  zzaaiimm--
ppoonnoowwaaćć,,  jjeeśśllii  ppoorróówwnnaa  ssiięę  jjee  zz  AAll--
ppaammii  cczzyy  nnaawweett  TTaattrraammii..  JJeeddnnaakk
ddllaa  ddaawwnnyycchh  mmiieesszzkkaańńccóóww  ŚŚlląąsskkaa
ttoo  nnaajjwwyyżżsszzee  ppaassmmoo  SSuuddeettóóww  –– mmaa--
jjeessttaattyycczznnee,,  ttaajjeemmnniicczzee  ii  ttrruuddnnoo
ddoossttęęppnnee  –– mmuussiiaałłoo  bbyyćć  ffaassccyynnuu  --
jjąąccee,,  sskkoorroo  nnaaddaallii  mmuu  mmiiaannoo  GGóórr
OOllbbrrzzyymmiicchh  ––  MMoonntteess  GGiiggaanntteeii..  

ZZ  WWoołłyynniiaa  nnaa  DDoollnnyy  ŚŚlląąsskk
Gdy po ostatniej wojnie przybyli

na te ziemie polscy botanicy, mieli
tu wiele do zrobienia, bo flora Su-
detów znacznie różni się od kar-
pac kiej, którą badali, pracując
przed 1945 rokiem na lwowskim
Uniwersytecie Jana Kazimierza lub
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Kra kowie. Tym, którego najbar-
dziej zachwyciły rośliny Karkono-
szy, był prof. dr hab. Stefan Macko
(1889–1967) – florysta, ekolog, pa-
linolog, działacz ochrony przyrody
i popularyzator wiedzy botanicz-
nej. Pochodził spod Tarnowa, stu-
dia botaniczne odbył na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim i na tej samej
uczelni pracował pod kierunkiem
profesora Władysława Szafera. Póź -
niej został nauczycielem w Łucku
na Wołyniu, a w latach 1940–1941
zatrudniony był w lwowskiej filii
Ukraińskiej Akademii Nauk. 
W okre sie okupacji przebywał na
Lubelszczyźnie. Po wyzwoleniu 
w 1945 roku przybył do Wroc ła -
wia, gdzie dwa lata później habili-
tował się i objął kierownictwo Ka-
tedry Ekologii i Geografii Roślin
oraz Ogrodu Botanicznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Stefan Macko był gorącym
wołyńskim patriotą, angażował się
w liczne przedsięwzięcia na rzecz
rozwoju regionu, pracował w Ko-
misji Regionalnej Planu Zabudowy
Wołynia, wspólnie z kilkoma inny-

mi entuzjastami założył Wołyńskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Już
w latach międzywojennych przyłą -
czył się też do ruchu ochrony przy-
rody i w 1932 roku został delega-
tem Państwowej Rady Ochrony
Przyrody na województwo wołyń-
skie. Wojna przerwała jego prace
na tym polu, ale gdy po jej zakoń-
czeniu przybył na Dolny Śląsk, 
z równym zapałem zajął się bada-
niem i ochroną zasobów przyrod-
niczych Sudetów oraz ich przedgó-
rza. W latach pięćdziesiątych 
i sześć dziesiątych zainicjował
utwo rzenie 32 rezerwatów przyro-
dy na Dolnym Śląsku. W 1966 ro-
ku na przykład powołano do życia
rezerwat florystyczno-leśny „Musz-
kowicki Las Bukowy”, który 
w koń cu marca przyciąga turystów
łanami kwitnącej śnieżycy wiosen-
nej (Leucojum vernum). 

Podsumowaniem badań flory-
stycznych wrocławskiego botanika
była praca „Park Narodowy w Kar-
konoszach i jego roślinność”
(1960) oraz bogato ilustrowana
książ ka popularnonaukowa Świat
roślin Karkonoskiego Parku Naro-
dowego, przygotowana do druku 
i wydana już po jego śmierci, 
w 1970 roku, przez profesora Sta-
nisława Tołpę. 

Rzadkie i zagrożone wyginię-
ciem rośliny karkonoskich lasów,
łąk i skalistych zboczy są nadal
przed miotem zainteresowania bo-
taników i instytucji powołanych do
chronienia dzikiej przyrody. Do
najcenniejszych należą endemity,
czyli gatunki niewystępujące 
w żad nym innym miejscu na świe-
cie. Taką unikatową rośliną jest re-
likt epoki lodowcowej – skalnica
bazaltowa (Saxifraga moschata
subsp. basaltica), która rośnie tyl-
ko na żyle bazaltowej w Małym
Śnieżnym Kotle, oraz dzwonek
karkonoski (Campanula bohemi -
ca) i gnidosz sudecki (Pedicularis
sudetica). Ze względu na wybitne
walory przyrodnicze Karkonoski
Park Narodowy został w 1992 roku
włączony do Transgranicznego Re-
zerwatu Biosfery UNESCO Karko-
nosze/Krkonoše. 

NNaa  rraattuunneekk  ggiinnąąccyymm  rroośślliinnoomm
Wrocławski Ogród Botaniczny

również ma swój wkład w zabez-
pie czanie zasobów genowych su-
deckiej flory. Kierowana przez
prof. dr hab. Krystynę Kromer
Pracownia Kultur Tkankowych,
we współpracy z kadrą Karkono-
skiego Parku Narodowego, podjęła
badania nad trzema roślinami
umieszczonymi na Czerwonej li -
ście roślin i grzybów Polski i na-
leżącymi do kategorii gatunków
krytycznie zagrożonych (CR): pa -
procią rozrzutką alpejską (Wood-
sia alpina), skalnicą śnieżną (Saxi-
fraga nivalis) oraz rzeżuchą rezedo-
listną (Cardamine resedifolia).
Dzięki metodzie kultur in vitro
udało się poznać ich wymagania,
uzyskać dużą liczbę egzemplarzy 
i utworzyć żywe kolekcje, z których
można będzie skorzystać, gdyby
zdarzyło się, że rośliny zanikną na
naturalnych stanowiskach. 

Jako turyści wszyscy możemy
zrobić coś dobrego dla górskiej ro -
ślinności. Przede wszystkim nie
zbaczajmy z wytyczonych szlaków,
nie zaśmiecajmy ich i pod żadnym
pozorem nie zrywajmy żadnych
roślin, zwłaszcza na obszarach
chronionych. Jeżeli okażemy przy-
rodzie szacunek, jej pięknem i bo-
gactwem będzie mogło się cieszyć
jeszcze wiele następnych pokoleń. 

MMAAGGDDAALLEENNAA MMUULLAARRCCZZYYKK

SSkkaarrbbnniiccaa  bboottaanniicczznnyycchh  rraarryyttaassóóww
Ukochanym „dzieckiem” profe-

sora Macki stał się Karkonoski
Park Narodowy. O jego założenie
zabiegał przez kilkanaście lat wraz
z kolegami z Uniwersytetu Wroc -
ławskiego i Uniwersytetu Poznań-
skiego. Wszystkie te starania za-
kończyły się wreszcie sukcesem i 16
stycznia 1959 roku Rada Mini-
strów wydała odpowiednie roz-
porządzenie. Nowo powstały park
o powierzchni ponad 5000 ha
wchłonął założone już w 1933 roku
na obszarze kotłów polodowco-
wych – czyli w miejscach szczegól-
nie cennych – rezerwaty, takie jak
Śnieżne Kotły czy Kocioł Małego 
i Wielkiego Stawu. 

Kwiaty Gór Olbrzymich
Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy. Drzeworyt, ok. 1895. Autor nie-
znany.

Gnidosz sudecki – endemit Karkonoszy.

Karkonosze, Mały Staw. 

Stefan Macko w Łucku w latach
30. XX wieku. Archiwum OBUWr. 
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Okładka książki prof. Stefana
Macki o roślinach Karkonoszy.
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ROŚLINY DLA CIAŁA4

KKooppyyttnniikk  ppoossppoolliittyy  ((AAssaarruumm
eeuurrooppaaeeuumm))  zz  rrooddzziinnyy  kkookkoorr--

nnaakkoowwaattyycchh  ((AArriissttoolloocchhiiaacceeaaee))
zznnaa  nnyy  jjeesstt  rreeggiioonnaallnniiee  ppoodd  wwiieelloommaa
rróóżżnnyymmii  nnaazzwwaammii::  hhaasseell,,  kklleeppiiccaa,,
kklleeśśnniiccaa,,  kkooppeerrnniikk,,  kkooppyytteeńń,,  nnaarrddaa
lleeśśnnaa,,  ppiieepprrzz  ggóórrsskkii,,  pprrzzyykkooppyyttnniikk..  

Rośnie w strefie umiarkowanej
półkuli północnej, w zaroślach 
i cie nistych lasach liściastych i mie-
szanych. Jest niewysoką byliną,
osiągającą zaledwie 10 cm wyso-

kości. Posiada natomiast silnie roz-
gałęzione, płożące kłącze z rozłoga-
mi, dzięki czemu tworzy gęste ko-
bierce. Sztywne liście są ciemno-
zielone, błyszczące, mają charakte-
rystyczny nerkowaty kształt. Wy-
dzielają kamforowy zapach i są za-
wsze zielone. Pod nimi w kwietniu
i maju ukrywają się niepozorne,
dzwonkowate kwiaty. Z wierzchu
są zielonkawo-purpurowe, we-

wnątrz zaś brunatno-purpurowe.
Zwisają na krótkich szypułkach tuż
nad ziemią. Po przekwitnieniu za-
wiązują się owoce typu torebki.

Na ziemiach polskich kopytnik
miał szerokie zastosowanie w me-
dycynie ludowej, bardzo odmienne
w różnych regionach. Mieszkańcy
Sądecczyzny i Wołynia używali od-
waru jako środka rozwalniającego.
Na Kresach Wschodnich stosowa-
no go także przy gorączce, wodnej

Był także remedium na „choroby
piersiowe” i żół taczkę – w okoli-
cach Częstochowy i Sieradza oraz
nad Dunajcem.

Obecnie oficjalna medycyna
rów nież wykorzystuje lecznicze
wła ściwości kopytnika, ale w znacz-
nie zawężonym zakresie. Surow-
cem są głównie kłącza (znacznie
rzadziej liście) pozyskiwane od
wiosny do jesieni. Zawierają olejek
eteryczny, flawonoidy, garbniki,

czopędne. Odwar wodny lub wy-
ciąg alkoholowy pomaga leczyć
nieżyty i stany zapalne oskrzeli
(zwłaszcza u palaczy), pylicę i ro-
zedmę płuc, nieżyty gardła, chore
nerki, wątrobę i drogi żółciowe.

Poza tym, jako słabo działający
środek przeciwbólowy, zalecany
jest w reumatyzmie, astmie i kasz-
lu. Notuje się również skuteczność
odwaru z kopytnika w walce z cho-
robą alkoholową. Po jego wypiciu

puchlinie, jako środek wymiotny 
i przy „biciu serca”. W okolicach
Wieliczki sok wyciśnięty z ziela
przy kładano na bolące oczy, a w re-
jonie Łańcuta liśćmi okładano ra-
ny. Na Kielecczyźnie sproszkowa-
nego korzenia używano jako tabaki
przy bólu głowy. 

skrobię, żywice i sole mineralne.
Wywar z kopytnika pobudza wy-
dzielanie śluzu w przewodzie po-
karmowym i oddechowym, ma
działanie wykrztuśne, przeciwza-
palne i mo-

czuje się wstręt do alkoholu, a gdy
się go jednak spożyje, pojawia się
odruch wymiotny.

Zewnętrznie odwaru kopytniko-
wego można użyć do przemywania
ropiejących ran, a zmiażdżone li -
ście kłaść na zwichnięte stawy lub
rozszerzone naczynka krwionośne.

TTeekksstt  ii  zzddjjęęcciiee::
JJOOLLAANNTTAA KKOOCCHHAANNOOWWSSKKAA

Polska wymiotnica

Szczegóły budowy kopytnika. Za:
Paul Wossidlo, Leitfaden der Bo-
tanik für höhere Lehranstalten,
Berlin 1895, s. 113.

Kopytnik pospolity. 

Roślina pod częściową 

ochroną prawną!

Roślina trująca! 
Leczenie kopytnikiem

mo że odbywać się
wyłącz nie za wie dzą

lekarza. Przedawkowa-
nie po wo duje biegunkę 
i wymioty (stąd jeszcze

jedna nazwa: 
polska wymiotnica). 

Preparaty z ko pytnika
są absolutnie zakazane

kobietom w ciąży! 
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WWAAmmeerryyccee  ŚŚrrooddkkoowweejj  ii  PPoo  --
łłuuddnniioowweejj  uupprraawwiiaannyy  bbyyłł  jjuużż

ww  cczzaassaacchh  pprreehhiissttoorryycczznnyycchh,,  uu  nnaass
jjeesstt  jjeeddnnaakk  mmaałłoo  ppooppuullaarrnnyy..  WWiilleecc
zziieemmnniiaacczzaannyy  ((IIppoommooeeaa  bbaattaattaass))  ––
bboo  ttoo  oo  nniimm  mmoowwaa  –– ppoojjaawwiiłł  ssiięę  nnaa
nnaasszzyymm  rryynnkkuu  ssttoossuunnkkoowwoo  nniieeddaaww--
nnoo  jjaakkoo  eeffeekkttoowwnnaa  rroośślliinnaa  oozzddoobb--
nnaa..  PPłłoożżąącc  ssiięę,,  ttwwoorrzzyy  łłaaddnnee  ookkrryy--
wwyy  jjaassnnoo--  lluubb  cciieemmnnoozziieelloonnyycchh
bbąąddźź  ppuurrppuurroowwyycchh  lliiśśccii..  WWyykkoorrzzyy  --
ssttuujjee  ssiięę  ggoo  tteeżż  ccoorraazz  cczzęęśścciieejj  ww  kkoomm--
ppoozzyyccjjaacchh  ttaarraassoowwoo--bbaallkkoonnoowwyycchh..  

Zwykle uprawiany jest jako ro -
ślina jednoroczna, choć w cieplej-
szych rejonach świata to bylina.
Należy do rodziny powojowatych
(Convolvulaceae), podobnie zresz -
tą jak popularny u nas chwast po-
wój polny (Convolvulus arvensis),
a także różne pnącza ozdobne, np.
wilec purpurowy (Ipomoea purpu-
rea).

Gatunek ten nie jest znany w sta-
nie dzikim, prawdopodobnie po-
chodzi od I. trifida rosnącej w wie-

jednak spokrewnione). Popularna
nazwa tej rośliny to bataty, pataty,
kumara lub słodkie ziemniaki. 

Jadalne odmiany batatów wy-
twa rzają na korzeniach kuliste,
wal cowate lub nieregularne bulwy,
zwykle o zaostrzonym wierzchołku,
o masie do 2 kg, w wyjątkowych
sytuacjach nawet do 4 kg. W za-
leżności od odmiany mają purpu-
rowe, pomarańczowe, żółtawe lub
białawe zabarwienie skórki i miąż -
szu. Sprzedawane u nas rośliny
ozdobne o pięknych liściach są
rów nież jadalne, jednak selekcja
tych odmian prowadzona jest w in-
nym kierunku, dlatego ich bulwy
są często znacznie mniejsze, tward-
sze i mniej smaczne niż u odmian
hodowanych w celach spożyw-
czych.

Wilec ziemniaczany to roślina 
o bardzo szybkim wzroście, tole-
rancyjna w stosunku do warunków
glebowych, najbardziej lubi jednak
podłoże przepuszczalne, dobrze
zdrenowane. Wymaga stanowiska
słonecznego. Pędy batatów dora -
stają do 5 m długości, płożą się 
i łatwo ukorzeniają w międzywęź-
lach. W efekcie tworzy się mnó-
stwo małych i drobnych bulw. Dla-
tego, jeżeli zależy nam na dużych,
dorodnych bulwach nadających się
do jedzenia, należy temu zapobie-
gać i ukorzeniające się pędy regu-
larnie wyrywać z podłoża. Roślina
dobrze rośnie na glebach słabych,
mało nawożonych, ma jednak dość
duże zapotrzebowanie na potas,
szcze gólnie dotyczy to odmian 
o ciem nych, purpurowych liściach.
Natomiast azotem nawozimy nie-
wiele, w przeciwnym bowiem razie
uzyskamy dużą masę pędów i liści
(co akurat jest korzystne, gdy upra-
wiamy bataty w celach ozdob-
nych), natomiast bulwy będą bar-
dzo drobne. Ich zbiór można roz-
począć 4–6 miesięcy po posadzeniu
rośliny. 

lu krajach Ameryki Środkowej i Po -
łudniowej. I to właśnie tutaj, a tak -
że w niektórych rejonach Azji i Af-
ryki, wilec ziemniaczany uprawia-
ny jest na wielką skalę już od wie-
ków. Bynajmniej jednak nie w ce-
lach ozdobnych! Bulwy korzenio-
we batatów stanowią w tropikal-
nych i subtropikalnych częściach
świata podstawę pożywienia. Są
tam jedną z najważniejszych roślin
uprawnych i mają takie znaczenie,
jak u nas ziemniaki (nie są z nimi

Z powodu wysokiej zawartości
wody bulwy batatów nie przecho-
wują się zbyt dobrze. Najlepiej skła -
dować je w suchych piwnicach, 
w których temperatura powinna
oscylować w okolicach 13–15°C.
Jed nak przed przeniesieniem ich do
przechowalni warto najpierw przez
tydzień podsuszyć je w sło necznym,
bardzo ciepłym miejscu, w tempera-
turze osiągającej nawet 30–40°C.

Bataty są bogatym źródłem wita-
min i minerałów. Gromadzą prze-
de wszystkim skrobię, a także glu-
kozę odpowiadającą za ich słodki
smak. W kuchni można je wyko-
rzystywać na bardzo wiele sposo-
bów: nadają się do gotowania,
sma żenia i pieczenia. Są przetwa-
rzane na płatki, krochmal, syrop
skro biowy, napoje alkoholowe, 
a tak że na mąkę: sypką lub granu-
lowaną (tzw. sago), z której można
wypiekać na przykład pewien ro-
dzaj chleba. Jadalne są również
mło de liście i pędy, z których robi
się surówki, smaży się je lub gotu-
je, a także wykorzystuje jako paszę
dla zwierząt.

W rejonach uprawy bataty są
sta łym elementem wielu pikant-
nych, aromatycznych warzywnych
potraw. W formie gotowanej bądź
prażonej serwuje się je z wyrazisty-
mi w smaku sosami. Młode liście
smaży się z chili oraz z rozdrobnio-
nymi suszonymi krewetkami. Go-
tując bataty wraz z liśćmi w mleku
kokosowym, otrzymamy wspa-
niałe, zielone purée.

Pyszne jest również zwykłe pu-
rée przygotowane z pieczonych ba-
tatów i śmietany. Bulwy można,
podobnie jak ziemniaki, zapiekać
w żarze ogniska, a z utartych robić
placki. Wykorzystuje się je także
do przyrządzania deserów, a z utar-
tych i wysuszonych bulw parzy się
smaczny napój, znakomicie gaszący
pragnienie. 

AANNNNAA BBAANNAASSIIAAKK

Uprawiając bataty ozdobne,
można się nimi cieszyć aż do pierw-
szych jesiennych przymrozków. Są
one dość odporne na niedobór wo-
dy, ale nie należy zbytnio przesu-
szać podłoża. Znacznie groźniejsze
jest jednak przelanie, które może
doprowadzić do zgnicia całej rośli-
ny. Wilec ziemniaczany rzadko
atakują choroby i szkodniki.

Słodki ziemniak

Wilec ziemniaczany 'Lime'.

Bulwy wilca
ziemniaczanego.

FFoo
tt..  

AAnn
nnaa

  BB
aann

aass
iiaa

kk  

FFoo
tt..  

AA
nnnn

aa  
BB

aann
aass

iiaa
kk

Wilec ziemniaczany 'Sweet Caroli-
ne Red'.
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Kompozycja z odmian wilca ziem-
niaczanego i bluszczu.
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Wilec ziemniaczany 'Black Tone'.
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PPiieecczzoonnee  bbaattaattyy
Piekarnik nagrzać do 200°C. Bataty umyć, osuszyć 

i pokroić na kawałki, oprószyć solą, pieprzem i dowolny-
mi przyprawami (np. papryką słodką, chili, ziołami), po-
smarować oliwą. Wyłożyć na blachę. Piec do miękkości
przez 30–40 minut (sprawdzić widelcem).
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Zniszczenie
i powojenna odbudowa

W2011 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego bę-
dzie obchodzić 200-lecie swojego istnienia. Z tej okazji chcemy

przybliżyć Państwu dzieje placówki, która od 1974 roku wpisana jest na
listę zabytków województwa dolnośląskiego (dawniej wrocławskiego), 
a od 1994 znajduje się w granicach historycznego centrum Wrocławia
objętego szczególną ochroną. 

Ogród, kierowany od początku przez wybitnych botaników, już w po-
łowie XIX wieku zyskał opinię wzorowej instytucji naukowo-badawczej
i dydaktycznej. Odbudowany po zniszczeniach ostatniej wojny, zajmuje

obecnie powierzchnię 7,4 ha i posiada około 12 tysięcy gatunków i od-
mian roślin z całego świata. Wyróżniają go zachowane do dziś obiekty
paleobotaniczne, z profilem geologicznym z 1856 roku na czele, bogate
kolekcje roślin ozdobnych oraz liczne elementy służące popularyzacji
wiedzy botanicznej i ogrodniczej w szerokich kręgach społeczeństwa.
Piękne położenie na skraju Ostrowa Tumskiego sprzyja wypoczynkowi
i zadumie. 

Udajmy się więc nie tylko na spacer po malowniczych alejkach Ogro-
du, lecz także w podróż w głąb jego imponującej historii. 

Pomyślny rozwój Ogrodu Bota-
nicznego został przerwany 

w ostatnich miesiącach II wojny
światowej. Podczas oblężenia Fe -
stung Breslau znajdowały się 
w nim stanowiska artylerii prze-

ciwlotniczej oraz punkt przyjmo-
wania zrzutów amunicji i żywności,
w związku z czym jego teren inten-
sywnie bombardowano, szczegól-
nie w kwietniu 1945 roku. Gmach
Instytutu Botanicznego, szklarnie

wraz z przyległymi budynkami,
biura i pracownie Ogrodu zostały
zniszczone lub poważnie uszkodzo-
ne. Po zakończeniu walk pozostało
jedynie około 50% drzewostanu,
rośliny zielne zginęły natomiast

prawie całkowicie. Wszędzie pełno
było zwalonych pni, gruzu, sprzętu
wojennego i amunicji. Poruszanie
się po Ogrodzie utrudniały też
okopy i leje po bombach.

Zachodnia część Ogrodu Botanicznego po bombardowaniach w 1945 ro-
ku. Archiwum OBUWr.

Zniszczona wskutek działań wojennych palmiarnia. Archiwum OBUWr.

Ruiny budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 23. Archiwum OBUWr.
Pionierzy odbudowy Ogrodu: pierwsza od prawej Zofia Gumińska, drugi
– prof. Henryk Teleżyński. Archiwum OBUWr. 
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Gdy w maju 1945 roku przybyła
do Wrocławia Grupa Nauko-

wo-Kulturalna, której zadaniem
było zabezpieczenie ocalałego ma -
jąt ku i zorganizowanie w mieście
pol skich wyższych uczelni, stan
Ogrodu był tak opłakany, że profe-
sor Stanisław Kulczyński, przy-
wódca Grupy oraz późniejszy
pierwszy rektor Uniwersytetu i Po-
litechniki, zrzekł się go na rzecz
miasta. Decyzję o odbudowie pod-
jęto dopiero w 1948 roku, głównie
dzięki staraniom profesora Henry-
ka Teleżyńskiego. Kierownikiem
Ogrodu został dr hab. Stefan Mac-
ko, a pracami porządkowymi kiero-
wali pierwsi asystenci: Zofia Gu-
mińska, Jadwiga Teleżyńska i Jan

Augustynowicz. W latach 1949–
1961 odbudowano szklarnie kolek-
cyjne i ekspozycyjne oraz budynki
na ich zapleczu. Odtworzono kwa-
tery działu systematyki roślin i al-
pinarium, założono nowy dział mor-
 fologii i biologii roślin, urzą dzo no
szkółki i rozsadniki. Już w 1950 ro-
ku otwarto Ogród dla publiczności,
początkowo tylko w dni wolne od pra-
cy. W 1960 roku ukazał się pierw-
szy przewodnik dla zwiedzających.
Dla podreperowania budżetu urzą -
dzano loterie kwiatowe, a wiele
prac wykonywali w czynie społecz-
nym pracownicy Uniwersytetu 
i róż nych wrocławskich przedsię-
biorstw oraz młodzież akademicka. 

MMAAGGDDAALLEENNAA MMUULLAARRCCZZYYKK

Ekipa porządkująca Ogród Botaniczny po zniszczeniach wojennych. Ar-
chiwum OBUWr.

Odgruzowywanie palmiarni. Archiwum OBUWr.

Odbudowa pawilonu wiktorii, przed 1957.

Loteria kwiatowa, koniec lat 50. Archiwum OBUWr.
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Pierwszy ogrodnik – Józef Borow-
ski, 1955.
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Saperzy z Oficerskiej Szkoły
Wojsk Inżynieryjnych przy budo-
wie mostu na stawie, 1958. Archi-
wum OBUWr. 



wała, abym sama spróbowała coś
wyszyć. Akurat miała narysowany
na takim specjalnym materiale do
wyszywania, zwanym kanwą, wzór
z czasopisma „Hafty Polskie”
przed stawiający niewiastę w dłu -
giej, żółtej sukni i w kapeluszu,
trzymającą w ręku parasolkę. Po-
myślałam sobie: W szkole nieźle
mi szło na zajęciach plastycznych,
to co mi tam, spróbuję. Wróciłam
do domu i mając w pamięci rady

koleżanki, między innymi jak się
oblicza oczka i w jaki sposób po-
krywa kanwę splotem krzyżyko-
wym, zabrałam się do roboty. Po-
czątkowo mąż z synem podśmiewa-
li się ukradkiem z mojej nowej pa -
sji, gdy jednak skończyłam hafto-
wać pierwszą damę i oprawiłam ją
w ramy, nie mogli się doczekać,
kiedy będą następne. 

Większość swoich prac pani Jo-
lanta wyszywa haftem krzyżyko-
wym, który należy do najprost-
szych technik wyszywania. Jednak
mimo tej prostoty, hafty nim wy-
konane są bardzo efektowne.
Wszystkie odcienie i głębie tworzy,
łącząc odpowiednie kolory. Potrafi

NASZE PASJE8

Trzy haftowane gracje. 

Orzeł malowany krzyżykami.

je tak dobierać, że czerń uzyskuje
bez stosowania czarnej przędzy.
Natchnienia szuka w albumach lub
kolorowych czasopismach przyrod-
niczych.

Oprócz wyszywania pani Le-
wandowska zbiera też wzory haf-
tów. Przegląda fachowe periodyki,
odwiedza księgarnie, biblioteki 
i prze szukuje Internet. Gdy nie
stać jej na kupno jakiejś pozycji,
przerysowuje co ciekawsze wzory
lub je kseruje. 

Najwięcej frajdy sprawia jej ma-
lowanie nićmi ptaków i kwiatów.
Takich obrazków zrobiła już kilka-
set. Te większe tworzy średnio
przez trzy miesiące, mniejsze o wie-

le krócej. Zużywa przy tym setki
metrów specjalnych nici. 

Oprócz obrazów malowanych
nit ką pani Lewandowska w mister-
ny sposób tworzy też jajka wielka-
nocne i bombki choinkowe. Skom-
plikowana to i żmudna praca. For-
mę, wykonaną ze styropianu, należy
bowiem dokładnie pokryć wstążecz-
kami, przyozdobić koralikami, ceki-
nami lub brokatem. Dekorują one
później wielkanocne stoły znajo-
mych lub ich choinki i dzięki temu
pani Jolanta czuje się, jakby była
obecna wśród nich podczas tych
świątecznych uroczystości. 

TTeekksstt  ii  zzddjjęęcciiaa::
WWOOJJCCIIEECCHH CCHHĄĄDDZZYYŃŃSSKKII

Na każdym, kto po raz pierwszy
odwiedza mieszkanie pani JJoo--

llaannttyy  LLeewwaannddoowwsskkiieejj, największe
wrażenie robią trzy obrazy wiszące
w pokoju stołowym. Przedstawiają
eleganckie panie ubrane w kreacje
z lat dwudziestych ubiegłego wie-
ku. Z oddali sprawiają wrażenie,
jakby były namalowane. Kiedy jed-
nak podejdziemy bliżej, okazuje
się, że to wyszywanki wykonane
metodą krzyżykową. 

Od pięciu już lat pani Jolanta –
portierka wrocławskiego Ogrodu
Botanicznego – każdą wolną chwi-
lę spędza z igłą i nićmi w ręku. Jest
to dla niej – jak zapewnia – najlep-
sza forma odpoczynku, ucieczka od
kłopotów dnia codziennego i mo -
żliwość artystycznego wyżycia się.
A wszystko zaczęło się całkiem
przypadkowo.

– To był któryś z majowych dni,
pięć lat temu – wspomina. –
Wpadłam na chwilę do koleżanki 
i zastałam ją przy haftowaniu pięk-
nych tulipanów. Były tak misternie
wykonane, że nie mogłam oderwać
od nich oczu. Widząc moje zainte-
resowanie, koleżanka zapropono-

Obrazki nitką

Jolanta Lewandowska i jej pierwsza dama. 

malowane



Groch zwyczajny.
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JJaamm,,  ppoocchhrrzzyynn  ttoo  nnaazzwwyy  ookkrree  --
śśllaajjąąccee  uupprraawwiiaannee  ggaattuunnkkii  zz  rroo--

ddzzaajjuu  DDiioossccoorreeaa::  ppoocchhrrzzyynn  sskkrrzzyydd--
llaattyy  ((DD..  aallaattaa)),,  DD..  ccaayyeennssiiss,,  DD..  eess--
ccuulleennttaa,,  DD..  rroottuunnddaattaa,,  ppoocchhrrzzyynn
ttrróójjddzziieellnnyy  ((DD..  ttrriiffiiddaa))..  NNaalleeżżąą  ddoo
rrooddzziinnyy  ppoocchhrrzzyynnoowwaattyycchh  ((DDiioossccoo--
rreeaacceeaaee))..  PPnnąą  ssiięę  ddoo  ggóórryy  ddzziięękkii
oowwiijjaajjąąccyymm  ssiięę  wwookkóółł  ppooddppóórr  ppęę--
ddoomm..  BBllaasszzkkii  lliiśścciioowwee  ssąą  ww  ddoollnneejj
cczzęęśśccii  zzaaookkrrąągglloonnee..  

Najwcześniej uprawiano po-
chrzyn w Azji Wschodniej, przed
rokiem 1000 dotarł na Madaga-
skar, w XVI wieku do Afryki Za-
chodniej, później, wraz z miejsco -
wymi gatunkami, do Nowego
Świata na hiszpańskich i portugal-
skich statkach przewożących nie-
wolników.

Jadalną częścią pochrzynu jest
przekształcone w dużą bulwę pod-
ziemne kłącze. Przeciętna bulwa
waży 5–10 kg, a rekordowe osiągają
ponad 60 kg. Zawierają m.in. 28%
skrobi oraz witaminę C. Przecho-
wują się bardzo dobrze. Docenił je
Krzysztof Kolumb i wybrał na
główny składnik diety podczas
swoich wypraw, aby chroniły żegla-
rzy przed szkorbutem. Bulwy za-
wierają toksyczne alkaloidy, które
należy przed spożyciem zneutrali-
zować, na przykład przez gotowa-
nie lub pieczenie. W Afryce Za-
chodniej, gdzie jam jest podstawą
wyżywienia, przygotowuje się po-
trawę zwaną fufu, w bardzo wielu
odmianach.

Leczniczo bulwy mają działanie
moczopędne i wykrztuśne.

Bulwiastych kłączy Dioscorea
nie należy mylić z bulwami korze-
niowymi Ipomoea batatas z rodzi-
ny powojowatych (Convolvula-
ceae), o której piszemy na str. 5. 
U tej rośliny liście są w dolnej częś-
ci zaostrzone. 

FFaassoollaa  wwiieellookkwwiiaattoowwaa (Phaseo-
lus coccineus) z rodziny motylko-
watych (Fabaceae) pochodzi z Me-
ksyku i Gwatemali, z terenów gór-
skich (2000 m n.p.m.). Wykopa-
liska świadczą, że była tam upra-
wiana już 2200 lat temu. W Euro-

pie fasolę traktowano najpierw
(XVI w.) wyłącznie jako roślinę
ozdobną. Jej walory dekoracyjne
pierwszy docenił na początku XVII
wieku John Tradescant Starszy.
Natomiast pierwszym ogrodni-
kiem, który zaczął gotować nasiona
fasoli, był Philip Miller, opiekun
Chelsea Physic Garden. 

Fasola jest pnączem o wijących
się pędach i dorasta do 4 m wyso-
kości. Kwiaty mają barwę czer-
woną, białą lub są pstre. Zielone
strąki osiągają do 30 cm długości.
Nasiona są różowe, fioletowe lub
ciemno nakrapiane. 

w nie wielkim stopniu. Na Kresach
Wschodnich używano tłuczonych 
i duszonych w śmietanie nasion –
musiało ich być 9 (!) – na znamio-
na i chorą skórę. Świeże liście zaś
kładziono na bolącą głowę.

W Wielkiej Brytanii rozpo-
wszechnione jest przekonanie, że
spożywanie codziennie jednej fi-
liżanki gotowanej fasoli obniża po-
ziom cholesterolu o 12%.

GGrroocchh  zzwwyycczzaajjnnyy (Pisum sati-
vum), podobnie jak wiele innych
roślin strączkowych, jest sta-
rożytną uprawą. Najwcześniejsze
dowody na to pochodzą sprzed
9000 lat z basenu Morza Śród -
ziemnego. Do Wielkiej Brytanii
groch wprowadzili Rzymianie 
i pną cze to zajęło u Wyspiarzy wy-
sokie miejsce w jadłospisie (słynny
angielski pudding składa się z su-
szonego grochu, masła i jajek). Do-
piero w XVI wieku uzyskano od-
miany, których nasiona można
zbierać przed dojrzeniem (zielony
groszek) i spożywać na surowo lub
gotować. Musiało minąć 100 lat,
aby powszechnie zaakceptowano
jedzenie grochu w takiej formie.

Groch jest niebieskozielonym
pnączem o dużych, podobnych do
liści, przylistkach. Wspina się za
pomocą wąsów powstałych z wierz-
chołków liści. Nasiona odmian
mogą być gładkie lub pomarszczo-
ne (większa zawartość cukru), zie-
lone, białe, brązowe lub niebieskie.

Dojrzałe, suche nasiona można
spożywać w całości lub zmielone.
Zawierają 23% białka, 1% tłuszczu
i 59% węglowodanów. Łupiny wy-
korzystywane są jako dodatek do
chleba dla zwiększenia zawartości
błonnika. Strąki odmian cukro-

w Ameryce Połud niowej – podczas
gotowania pęka podobnie jak kuku-
rydza pękająca (popcorn).

W medycynie ludowej fasola
(fanzola) była wykorzystywana 

wych nie mają „papierowej” wy-
ściółki i można je spożywać w ca -
łości.

Groch miał szerokie zastosowa-
nie w medycynie ludowej, przede

wszystkim zewnętrznie, na wszel-
kie zmiany skórne. Użyte części
roślin wrzucano do ognia lub stud-
ni i… szybko uciekano! Skołtunio-
ne włosy myto trzyletnimi grocho-
winami. Wewnętrznie używano
odwaru z grochu przy biegunce,
febrze (77 nasion na czczo) i przy
zgadze. 

ZZUUPPAA

ZZ ZZIIEELLOONNEEGGOO GGRROOSSZZKKUU II GGRRUUSSZZEEKK

0,5 kg groszku 
6–7 dojrzałych gruszek
0,9 l rosołu
szczypta pieprzu Cayenne
2 łyżki świeżej, drobno posieka-

nej mięty
sól i pieprz świeżo zmielony

Groszek gotować w lekko oso-
lonej wodzie przez 5 minut. Osu-
szyć na sicie. Poćwiartować obra-
ne gruszki i zmiksować z grosz-
kiem, rosołem i pieprzem Cayen-
ne. Wlać do rondla, dodać miętę
i przyprawy. Zamieszać. Podgrzać
przed podaniem. 

JJOOLLAANNTTAA KKOOCCHHAANNOOWWSSKKAA

Spożywane są młode strąki
(Wielka Brytania), suche nasiona 
i bulwiaste korzenie zasobne 
w skrobię. Części jadalne należy
ugotować, aby pozbyć się toksycz-
nych substancji. Nasiona zawierają
17% białka, 65% węglowodanów 
i 2% tłuszczu.

FFaassoollaa  zzwwyykkłłaa (Phaseolus vulga-
ris) również pochodzi z Meksyku 
i Gwatemali. Najstarsze ślady
uprawy znaleziono w Peru. Do Eu-
ropy odmiany pnące i karłowe zos-
tały sprowadzone przez hiszpań-
skich konkwistadorów w XVII
wieku. Te drugie musiały czekać
na uznanie 200 lat. Początkowo fa-
sola, gotowana w wodzie lub du-
szona w maśle, była wykwintnym
daniem wyższych sfer. Z czasem
dotarła na wszystkie stoły.

Kwiaty bywają białe, żółtawe, ró -
żowe lub fioletowe. Strąki, w zależ -
ności od odmiany, są włókniste lub
bezwłókniste, barwy zielonej, żółtej,
fioletowej lub z czerwonymi smuga-
mi. Nasiona różnią się bardzo wiel-
kością, kształtem i barwą; suche za-
wierają 22% białka, 1,6% tłuszczu,
50% węglowodanów, witaminy B 
i E. Ciekawa forma gatunku (nu-
nas) rośnie na dużych wysokościach

Bulwy pochrzynu chińskiego (Dioscorea batatas). Archiwum OBUWr.

Strąki fasoli zwykłej. Archiwum
OBUWr.

Kwitnąca fasola wielokwiatowa.

Bulwy i strąki 
dla smakoszy
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GGrrzzyybbyy  ppoowwoodduujjąąccee  cchhoorroobbyy
ookkrreeśśllaannee  mmiiaanneemm  rrddzzyy  ssąą  ppoo--

wwsszzeecchhnniiee  wwyyssttęęppuujjąąccyymmii  ppaattooggee--
nnaammii  rroośślliinn  nnaacczzyynniioowwyycchh..  WW  sskkaa--
mmiieelliinnaacchh  kkaarrbboońńsskkiicchh  sspprrzzeedd  330000
mmiilliioonnóóww  llaatt  zznnaalleezziioonnoo  nnaajjssttaarrsszzee
rrddzzee,,  aa  ppiieerrwwsszzee  wwzzmmiiaannkkii  oo  nniicchh
ssiięęggaajjąą  cczzaassóóww  bbiibblliijjnnyycchh..  WW  SSttaa--
rryymm  TTeessttaammeenncciiee,,  ww  KKssiięęddzzee  PPoo--
wwttóórrzzoonneeggoo  PPrraawwaa,,  jjeesstt  nnaappiissaannee::
„„WWsszzyyssttkkiiee  ddrrzzeewwaa  ttwwoojjee  ii  oowwooccee
zziieemmii  ttwwoojjeejj  rrddzzaa  zznniisszzcczzyy””..

Grzyby rdzawnikowe mogą po-
rażać rośliny ozdobne, zielarskie,
uprawne, a nawet chwasty. Co cie-
kawe, grzyby te charakteryzuje
dwudomowość zarodników. Ozna-
cza to, że grzyb pasożytuje na
dwóch niespokrewnionych ze sobą
organizmach żywicielskich. Rdze
rozwijające się wewnątrz tkanek
roślin mogą powodować uszkodze-
nia części roślin bądź całych orga-
nów. Powszechność występowania
grzybów rdzawnikowych powodu-
je, że powinniśmy obserwować sta-

Polski zaklasyfikowane są do grupy
M. epitea – głównie z powodu pro-
blemów w odróżnieniu poszczegól-
nych gatunków od siebie. Podczas
wilgotnej pogody latem młode
drzewa mogą być dotkliwie zaata-
kowane, a ich przyrost zahamowa-
ny nawet o 30% i więcej. Po-
rażenie rdzą wpływa na obniżenie
odporności roślin, a w konsekwen-
cji doprowadza do innych infekcji
powodowanych przez grzyby. 

MMeellaammppssoorraa  ppaarraaddooxxaa (syn. M.
bigelowii) jest sprawcą rdzy mo-

to na młodych przyrostach, pod-
czas utrzymującej się wilgotnej po-
gody. Wkrótce na górnej po-
wierzchni igieł pojawiają się żółte
spermogonia, a po dolnej stronie –
aecia. Gdy pogoda sprzyja infekcji,
może dochodzić do bardzo po-
ważnych uszkodzeń roślin. Aecia
produkują łańcuchy aeciospor,
które są rozsiewane przez wiatr 
i zakażają pobliskie wierzby. Od
momentu infekcji do pojawienia
się pierwszych symptomów mija
około dwóch tygodni. Późnym la-

drzewiowo-wierzbowej. Najczęściej
infekowanymi gatunkami modrze-
wia są Larix decidua, L. laricina
i L. lyallii. Grzyb zimuje w opad -
łych liściach wierzby w postaci gru-
bych, czarnych teliospor, ale także
w postaci grzybni w kwiatostanach
i pąkach. Latem następnego roku
teliospory kiełkują w podstawki, 
z których uwalniają się zarodniki –
bazydiospory, infekujące następne-
go żywiciela – modrzew. Dzieje się

tem teliospory zmieniają zabarwie-
nie na ciemnożółte, a porażone liś-
cie opadają na ziemię. M. paradoxa
do odbycia pełnego cyklu potrze-
buje dwóch żywicieli rosnących 
w bliskim sąsiedztwie. 

Inną chorobą często spotykaną
w naszych ogrodach, powodowaną
przez grzyb MMeellaammppssoorraa  aabbiieettii--
ccaapprreeaarruumm,, jest rdza jodłowo-
-wierzbowa. Patogen zimuje jako
grzybnia w pąkach wierzby. Cykl
rozwojowy jest podobny jak u M.
paradoxa, z tym że drugim żywicie-
lem jest jodła balsamiczna (Abies
balsamea). 

KKOONNTTRROOLLAA II ZZWWAALLCCZZAANNIIEE::  
W miejscach, gdzie rdza wierzby

i topoli sprawia duży problem, na-
leży zbierać i palić opadłe, zainfe-
kowane liście. 

Młode drzewa topoli i wierzby
trzeba sadzić możliwie daleko od
roślin już zainfekowanych. 

Wierzbę należy przycinać póź -
nym latem, dzięki czemu chore pę-
dy zostaną usunięte. 

W wypadku dużego zagrożenia
chorobą warto przeprowadzić za-
biegi środkami ochrony roślin (Fal-
con 460 EC) dwa lub więcej razy 
w odstępach od 7 do 21 dni. Opry-
skiwanie należy rozpocząć na ty-
dzień lub dwa przed spodziewanym
pojawieniem się symptomów rdzy. 

AADDAAMM SSZZEEPPIIEELLAA

ZZddjjęęcciiaa::
JJaannuusszz  MMaazzuurreekk  

nowiska i żywicieli, na których
mogą bytować, oraz w miarę możli-
wości zwalczać je. W celu zahamo-
wania choroby należy przestrzegać
prawidłowej agrotechniki, a w wy-
padku masowego pojawienia się
wykonać zabiegi chemiczne. 

Defoliacje topoli i wierzby po-
wodowane są najczęściej przez
cztery gatunki grzybów z rodzaju
Melampsora. Wszystkie rdze
wierz by występujące na terytorium

Rdza na liściach wierzby. Objawy żerowania przędziorków na liściach wierzby.

Choroby liści
topoli i wierzby
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WWnnaajjssttaarrsszzeejj  cczzęęśśccii  wwoojjssłłaawwiicc--
kkiieeggoo  AArrbboorreettuumm  –– ww  sseerrccuu

zzaabbyyttkkoowweeggoo  ppaarrkkuu  –– rroośśnniiee  wwyyjjąątt  --
kkoo  wweejj  uurrooddyy  bbuukk..  IImmppoonnuujjee  mmaajjee--
ssttaatteemm  ii  iinnttrryygguujjee  nniieettyyppoowwoo  uuffoorr--
mmoowwaannyymm,,  zzggrruubbiiaałłyymm  ppnniieemm..  JJeeggoo
ppoottęężżnnaa  kkoorroonnaa  zz  ddaalleekkaa  pprrzzyycciiąąggaa
uuwwaaggęę  iinntteennssyywwnnyymm  ppuurrppuurroowwyymm
zzaabbaarrwwiieenniieemm  lliiśśccii.. WWiieelluu  zz  nnaa--
sszzyycchh  ggoośśccii  zz  zzaacciieekkaawwiieenniieemm  ppyyttaa
oo  hhiissttoorriięę  tteeggoo  ddrrzzeewwaa..

Okaz ten, czerwonolistna forma
buka pospolitego (Fagus sylvatica
fo. purpurea), jest obecnie najstar-
szym i najpotężniejszym drzewem
posadzonym tu przez człowieka.
Należy do znamienitej i długo-
wiecznej rodziny bukowatych (Fa-
gaceae), a jego krewni – dąb
(Quercus) i kasztan (Castanea), to
największe i najcenniejsze europej-
skie drzewa.

Wojsławicki buk rośnie samot -
nie w szerokiej kotlinie, dlatego
tworzy przysadzisty pień o wyso-
kości 2–2,5 m, nad którym rozwija
się prawie kulista korona. Wyjąt -
kowo długie, nisko osadzone kona-
ry pokrywa cienka, srebrzysta, jak-
by stalowa kora. Normalnej wiel-
kości liście w trakcie rozwoju zmie-

kiem, rydzem, muchomorem,
kurką, gąską i włośnianką, oraz
workowcami: truflą i czerniakiem).

Buki rosną bardzo powoli i do-
rastają do znacznych rozmiarów.
Dojrzałość osiągają w 40–50 roku
życia, ale drzewa rosnące w zwar-
ciu pierwsze nasiona wydają 20 lat
później. Okazy pomnikowe w Pol-
sce zwykle nie przekraczają 25–35niają barwę – wiosną są ciemno-

purpurowe, latem nieco zielenieją,
a jesienią przybierają piękne żółto-
pomarańczowe odcienie. Z kilku-
dziesięciu odmian buka pospolite-
go najwartościowsza i najbardziej
rozpowszechniona jest właśnie ta
purpurowa forma, znaleziona 
w na turze w Europie Zachodniej w
XV wieku, a opisana około 1750
roku.

Potężny, szeroki system korze-
niowy silnie zakotwicza buk w gle-
bie, dzięki czemu należy on do naj -
odporniejszych na silne wiatry
drzew leśnych i rzadko tworzy wy-
kroty. Korzenie rozwijają się pra-
widłowo tylko wówczas, gdy żyją 
w symbiozie z grzybami glebowymi
(głównie podstawczakami: borowi-

m wysokości i 3–4,5 m obwodu
pnia, ale jeszcze 50 lat temu noto-
wano pięćdziesięciometrowe ol -
brzy my, o siedmiometrowym ob-
wodzie. Najstarsze buki, rosnące 
w Puszczy Bukowej pod Szczeci-
nem i w Bukowinie Tatrzańskiej,
mają po 200–300 lat, ale mogą
dożyć nawet 500–600. 

Nasz okaz został rozmnożony

przez człowieka za pomocą szcze-
pienia* 170–200 lat temu. Ma
obecnie 25 m wysokości i 4,2 m
obwodu w pierśnicy (tj. 1,3 m nad
poziomem gruntu), natomiast 
u podstawy aż 7 m. Część szlachet-
na, o liściach purpurowych, rośnie
wolniej od podkładki – stąd wyraź-
na różnica ich obwodów i charak-
terystyczne zgrubienie nasady
pnia.

Wojsławickie drzewo posadził
prawdopodobnie Karl Ferdinand
von Aulock, który w 1823 roku na-
był posiadłość w Wojsławicach po
120-letnich rządach rodu Pritwi -
tz ów. Możliwe jednak, że jest to
dzie ło podporucznika Rudolfa
Friedricha von Canitz und Dall-

witz, barona pochodzącego ze sta-
rej saksońskiej linii tego rodu. 
W 1842 roku kupił on wieś i grun-
townie rozbudował folwark. 
W 2008 roku, podczas remontu
zabudowań folwarcznych, odkryliś-
my pod starym tynkiem pamiątko-
wy kamień z wyżłobioną datą
„1844” – upamiętniającą rok ich
budowy. Napis ten wskazuje 
w przy bliżeniu na czas adaptacji
parku przez nowego właściciela.
Tę datę posadzenia drzewa sugeru-
je również Gunhild von Oheimb,
jedyna żyjąca wnuczka Fritza von
Oheimba, założyciela Arboretum.
Właśnie wokół tego buka jej dzia-
dek rozpoczął w 1880 roku zakła -
danie różanecznikowego ogro  du. 

**SSzzcczzeeppiieenniiee – metoda uszla-
chetniania drzew polegająca na
wszczepieniu fragmentu odmiany
szlachetnej (tzw. zrazu) w nieszla-
chetną podkładkę (dziczkę).

TTeekksstt  ii  zzddjjęęcciiaa::
HHAANNNNAA GGRRZZEESSZZCCZZAAKK--NNOOWWAAKK

IInnssppeekkttoorr  AArrbboorreettuumm  
ww  WWoojjssłłaawwiiccaacchhWojsławicki buk jesienią.

Pamiątkowy kamień z datą powstania folwarcznych zabudowań.

Bukowe
serce parku

Odpoczywając pod bukiem, od-
zyskujemy spokój i pewność sie-
bie.

Szkic Hanny Piotrowskiej −− stu-
dentki architektury krajobrazu.

Wojsławicki buk wiosną.
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Plan Ogrodu Botanicznego

WROCŁAWSKIE ŚWIĘTO MĄKI

Od blisko dziesięciu lat sezon wakacyjny zamyka impreza
poświęcona młynarstwu i dziedzinom pokrewnym. W niedzielę,

2299  ssiieerrppnniiaa, warto się wybrać do Ogrodu Botanicznego na
tradycyjny rodzinny piknik, którego głównymi elementami będą:

wystawa zabytkowych sprzętów do mielenia zboża, prezentacja
wrocławskich i dolnośląskich piekarni i cukierni, występy
artystyczne, gry, zabawy i konkursy, kiermasz produktów
ekologicznych, w tym wielu gatunków miodu. Zapraszają

organizatorzy: Ogród Botaniczny i Hotel Tumski. 
Wstęp w cenie biletu ulgowego – 5 zł. 

•• SIERPNIOWE IMPREZY •• SIERPNIOWE IMPREZY ••

Warto zobaczyć
Pełnia lata to pora kwitnienia uprawianych w gruncie ciepłolubnych roślin 
tropikalnych, które rozpoczynają wegetację później niż gatunki rodzi-
me, ale za to pozostają atrakcyjne aż do pierwszych przymrozków.
Należą do nich pacioreczniki (Canna), królujące w dziale grunto-
wych roślin ozdobnych (11,,  ooppiiss  nnaa  ssttrr..  11). Wśród pnączy, które
zajmują południowo-wschodnią część Ogrodu, wyróżniają się
kwitnące przez całe lato powojniki (Clematis). Ten rodzaj obej-
muje również gatunki bylinowe, takie jak północnoamerykański
powojnik żółtobiały (C. ochroleuca) o dzwonkowatych kwiatach
(22). W arboretum, na rabacie pełnej ogrodniczych ciekawostek,
pięknie kontrastuje z zielenią innych drzew i krzewów czerwo-
nolistny, kolumnowy buk pospolity (Fagus sylvatica) 'Dawyck
Purple' (33). Dział systematyki roślin ma do zaoferowania
między innymi czerwone owoce pochodzącej z Chin kaliny
herbacianej (Viburnum setigerum) (44). Czerwone są też
szyszkowate kwiatostany egzotycznego kostowca Tapeino-
chilos ananassae (55), które przyciągają wzrok w szklarni 
z basenami hydroponicznymi. Wśród sukulentów meksykańskich
godna uwagi jest jedna z licznych agaw – Agave guttata (66).

•• Z ŻYCIA OGRODU •• Z ŻYCIA OGRODU •• Z ŻYCIA OGRODU ••

•• W dniach 18 i 19 czerw-
ca 49-osobowa grupa pra-
cowników Ogrodu Bota-
nicznego i Arboretum 
w Woj  sławicach wzię ła
udział w wyjeździe szkole-
niowym na Morawy.
Pierwszego dnia zwiedza-
no Ogród Botaniczny i Ar-
boretum Uniwersytetu
Rolniczo-Leśnego w Brnie
oraz miasto Kromeríz 
z cen nymi, wpisanymi na
listę światowego dziedzic -
twa UNESCO obiektami:
barokowym Ogrodem
Kwia towym i XIX-wiecz-
nym parkiem krajobrazo-
wym, zwanym Ogrodem
Zamkowym. W drugim
dniu wycieczki uczestnicy
mogli obejrzeć barokowy
pałac, park pełen wieko-
wych drzew i kolekcję 
fuksji w Buchlovicach, 
a także – będący również
zabytkiem UNESCO –
kompleks pałacowo-par-
kowy w Lednicy z unika-
tową, 92-metrową szklar-
nią z 1845 roku. FFoo
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Kroměříž, Ogród Kwiatowy z barokową rotundą.
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