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WYBRANE GATUNKI ROŚLIN CHRONIONYCH
Z TERENU POGÓRZA DYNOWSKIEGO MAJĄCE
DZIAŁANIE TRUJĄCE I LECZNICZE

Streszczenie
Pogórze Dynowskie ma bogatą szatę roślinną. Na tym obszarze występują gatunki
pospolite oraz chronione. Rośliny chronione są pozyskiwane ze względu na zawartość
wielu substancji czynnych, które są wykorzystywane w lecznictwie. Wiele roślin o działaniu leczniczym ma również właściwości trujące i ich stosowanie musi być kontrolowane.
Taksony chronione rosną przede wszystkim w lasach, zaroślach, ale też na łąkach i torfowisku.
Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, rośliny chronione, rośliny lecznicze, trucizna

SELECTED SPECIES OF PLANTS PROTECTED FROM
THE TERRITORY OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS,
CHARACTERISED BY TOXIC AND MEDICAL
ACTIVITY

Summary
The Dynowskie Foothills has an abundant plant vegetal cover. Common and protected
species occur in this area. The protected plants are source due to many active substances,
which are use in therapeutics. Different medical plants have also poisoning attributes, and
its use have to be controlled. Protected taxons grow chiefly in forests, thickets, meadows
and peat bogs.
Keywords: Dynowskie Foothills, protected plants, medicinal plants, poison
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1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka roślin objętych ochroną
gatunkową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.) [Strzelecka, Kowalski 2000, s. 589], które wykazują właściwości
lecznicze oraz trujące, stwierdzone podczas prowadzenia badań terenowych
w latach 1998-2012 na obszarze Pogórza Dynowskiego.
Przedstawione w artykule gatunki roślin występują przede wszystkim
w lasach, zaroślach, na łąkach i na specyficznych siedliskach – na torfowisku
i w zbiornikach wodnych. Wymienione taksony, pomimo właściwości trujących,
są ze względu na zawartość substancji czynnych wykorzystywane w lecznictwie,
stosuje się je do leczenia różnych dolegliwości. Substancje czynne zawarte
w roślinach oprócz działania leczniczego mają także działanie toksyczne.
Wszystko zależy od wielkości dawki danych substancji. Według szwajcarskiego
lekarza i przyrodnika – Paracelsusa: Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną.
Obecnie w związku z odkryciami dotyczącymi negatywnych skutków stosowania leków syntetycznych obserwuje się powrót do leczenia ziołami. Coraz
więcej osób korzysta z roślin leczniczych pomimo tego, że w wielu przypadkach
efekt leczniczy jest obserwowany po dłuższym okresie stosowania. Wykorzystywanie ziół wymaga znajomości gatunków, a także metod zbioru, suszenia
surowca i sposobów przygotowania preparatu leczniczego, dlatego warto wiedzieć, jak wyglądają te rośliny i jakie mają właściwości.

2. Metodyka badań
Badania florystyczne, których celem było poznanie szaty roślinnej na terenie
całego obszaru Pogórza Dynowskiego, były prowadzone w latach 1998–2012
przez Niedźwiecką, [2005] i Gutkowską [2014]. Wykorzystano metodę kartogramu, zgodnie z Założeniami metodycznymi „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce” [Zając 1978, s. 145–155]. Stanowiska gatunków były lokalizowane w siatce ATPOL o boku 2 km. Nazewnictwo gatunków przyjęto na podstawie opracowania Mirek i in. [Mirek, Piękoś-Mirkowa i wsp. 2002, s. 38, 59,
66, 67, 80, 100, 103, 175, 183]. Przy opracowywaniu wykazu gatunków chronionych zostały uwzględnione najnowsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. [Dz. U. z 2014 r., poz. 1409].

3. Wyniki badań
Na badanym terenie występuje 77 gatunków objętych ochroną gatunkową.
Z tej grupy 32 gatunki podlegają ochronie ścisłej, zaś pozostałe 45 gatunków
ochronie częściowej. Stanowiska odnalezionych taksonów rozmieszczone są roz44
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mieszczone nierównomiernie i zlokalizowane przede wszystkim w lasach, zaroślach nadrzecznych czy specyficznych siedliskach, jak np. na torfowisku, gdzie
występuje bagno zwyczajne (Ledum palustre). Obszary występowania gatunków
chronionych są skorelowane przeważnie z terenami słabo przekształconymi,
o niskim stopniu antropopresji.

Wykaz gatunków
 Bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), fot. 1.
Roślina osiąga od 0,5 do 1,5 m wysokości. Jej łodyga i gałązki są pokryte brunatnym kutnerem. Ma zimotrwałe, skórzaste liście, z wierzchu ciemnozielone,
lśniące, od spodu pokryte kutnerem. Kwitnie w maju i czerwcu. Posiada białe
kwiaty zebrane w baldaszki. Owocem jest torebka zawierająca liczne nasiona.
Jest rośliną o silnej woni, w większych dawkach wykazuje działanie odurzające,
może również powodować zatrucia.

Fot. 1. Ledum palustre L. – bagno zwyczajne
Źródło: fot. Joanna Niedźwiecka
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Substancje czynne: zawiera ledol, mircen, palustrol, arbutynę, metyloarbutynę,
kwercytrynę, kwas ursolowy, tarakserol, garbniki [Broda, Mowszowicz, 1996,
s. 507]. Olejek działa silnie drażniąco na skórę, wywołuje wymioty, nudności,
krwawe biegunki, zaburzenia wzrokowe. Ziele jest używane często jako środek
przeciw molom, może powodować bóle i zawroty głowy. Surowcem jest ziele
bagna i liście bagna. Zbiór rośliny przeprowadza się w porze pełnego kwitnienia.
Zastosowanie w lecznictwie: w homeopatii preparaty z bagna są stosowane
w chorobach reumatycznych, dnie moczanowej, chorobach skóry oraz w zapaleniu oskrzeli [Szary 2013, s. 77]. Stosowane wewnętrznie najpierw pobudzają,
a następnie porażają ośrodkowy układ nerwowy. Kąpiele z dodatkiem naparu
z bagna łagodzą objawy stanów zapalnych w przebiegu gośćca [Rumińska, Ożarowski (red.), 1990, s. 47].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego na 3 stanowiskach – na torfowisku w Bachórcu.
 Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum Bernh.), fot. 2.
Roślina wieloletnia o bulwiastym kłączu, grubej, owłosionej łodydze (dorasta
do 150 cm wysokości), dolnych liściach kształtu szerokoeliptycznego, górnych jajowato-lancetowatego, zielonożółtych kwiatach zebranych w kwiatostan typu
kłos. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Owocem jest torebka, nasiona silnie
oskrzydlone. Wszystkie części rośliny są silnie trujące zarówno w stanie świeżym, jak również po wysuszeniu. Objawami zatrucia są: pieczenie w jamie ustnej, ból i drapanie w gardle i przełyku, trudności w przełykaniu, ślinotok, pieczenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, bolesne skurcze jelit, drżenie mięśni,
spadek ciśnienia, zaburzenia w oddychaniu, zaburzenia w krążeniu krwi i zapaść
[https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Substancje czynne: alkaloidy sterolowe (głównie germeryna i protoweratryna
A i B), glikozydy, kwasy organiczne, garbniki, żywice, barwniki [Rumińska,
Ożarowski (red.) 1990, s. 111]. Surowcem jest kłącze ciemiężycy, które zbiera
się w okresie od sierpnia do listopada.
Zastosowanie w lecznictwie: preparaty z ciemiężycy stosowane są jako środek
znieczulający, obniżający ciśnienie krwi, zwalniający akcję serca (działanie antagonistyczne do adrenaliny) [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 111], podawane również w przypadkach wystąpienia psychozy położniczej, otępieniu starczym, depresji i halucynacjach, nerwicach, kolkach i skurczach. Ze względu na
łatwość zatrucia ciemiężycę stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich
jak: zatrucia ciążowe, stany nadciśnieniowe, ostre zapalenie kłębków nerkowych.
Aktualnie ciemiężyca zielona służy głównie do laboratoryjnego otrzymania protoweratryny stosowanej w leczeniu nadciśnienia i rzucawki poporodowej. Maści
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zawierające wyciągi z ciemiężycy są stosowane jako środek znieczulający przy
stanach zapalnych stawów, rwie kulszowej czy nerwobólach. Wyciągi alkoholowe i octowe były dawniej używane do zwalczania wszawicy [Mowszowicz 1985,
s. 443]. W lecznictwie ludowym ciemiężyca była stosowana przy chorobach
skóry, sproszkowanym korzeniem zasypywano rany [Fijałkowski, Chojnacka-Fijałkowska 2009, s. 364].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego występuje na 16 stanowiskach,
rośnie głównie w podmokłych, cienistych lasach liściastych.

Fot. 2. Veratrum lobelianum BERNH. – ciemiężyca zielona
Źródło: Fot. Joanna Niedźwiecka

 Cis pospolity (Taxus bacatta L.), fot. 3.
Drzewo lub krzew o zimozielonych liściach, na spodniej stronie jaśniejszych.
Kwitnie od kwietnia do czerwca. Nasiona są otoczone czerwoną, mięsistą
osnówką, która jest jedyną nietrującą częścią rośliny.
Substancje czynne: we wszystkich częściach rośliny, oprócz osnówki, znajdują
się duże ilości trujących związków, głównie taksyna, która jest mieszaniną kilku
alkaloidów (dominujący składnik to taksyna-1). Ponadto zawiera: efedrynę (biflawonoidy i lignany); flawonole: glikozydy kwercetyny, kemferolu, mirycetyny;
aglikony; flawony: amentoflawon, bilobetyna, ginkgetyna, sciadopityzyna; kwasy
fenolowe: protokatechowy, p-hydroksybenzoesowy, wanilinowy, p-kumarowy,
ferulowy w formie wolnej i związanej; taksoidy [https://www.stolicazdrowia.pl,
dostęp: 14.11.2018]. Należy jednak pamiętać, że każda część cisa, za wyjątkiem
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osnówki, jest trująca. Objawy zatrucia dotyczą przede wszystkim układu krwionośnego i serca (spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, migotanie komór), pojawiają się również zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz porażenie
ośrodka oddechowego, co w konsekwencji prowadzi do szybkiej śmierci. Dawką
śmiertelną dla człowieka jest 50 g igieł cisa.

Fot. 3. Taxus bacatta L. – cis pospolity
Źródło: https://www.swiatkwiatow.pl/cis-cis-pospolity--taxus-baccata-id586,1.html, dostęp: 19.06.2019

Stosowanie w lecznictwie: W medycynie ludowej wywarem z drewna i kory
leczono wściekliznę, niestety zażycie tak przygotowanej mieszanki w przeważającej większości kończyło się śmiercią pacjenta. Cis posiada również właściwości przeciwreumatyczne i przeciwmalaryczne. Wpływa także na pracę serca – ma
działanie podobne do działania naparstnicy. Preparaty z cisa były stosowane
również jako lek na astmę i zapalenie płuc. Obecnie odwar z igieł cisa jest wykorzystywany przy dolegliwościach związanych z niskim ciśnieniem krwi, ponieważ występuje w nim L-efedryna, która pobudza układ współczulny, zwęża naczynia krwionośne, powoduje rozkurcz mięśni oskrzeli i podnosi ciśnienie krwi.
Preparaty z cisa wykazują także właściwości antynowotworowe, są stosowane
w profilaktyce raka jajnika, piersi, płuc, prostaty, żołądka oraz nowotworów
głowy i szyi. Taksyna, będąca związkiem odpowiedzialnym za toksyczność tkanek cisa, wpływa na zahamowanie dynamiki wzrostu komórek nowotworowych
[https://www.stolicazdrowia.pl., dostęp: 14.11.2018].
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Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego gatunek występuje na 9 stanowiskach. W północnej części Pogórza – 3 stanowiska (najprawdopodobniej
pochodzenia antropogenicznego), w południowej części Pogórza można go spotkać na stanowiskach naturalnych (6 stanowisk). Najliczniejsze populacje cisa
występują na obszarach rezerwatów: Kretówki (457 okazów) i Malinówka (950
okazów).
 Lilia złotogłów (Lilium martagon L.), fot. 4.
Bylina wyrastająca z żółtej, łuskowatej cebuli, łodyga długości do 1,5 m, ulistniona okółkowo. Liście są podłużnie łopatkowate, długie na ok. 15 cm, w większości pokryte króciutkim meszkiem. Okres kwitnienia przypada od czerwca do
sierpnia. Ma duże, przegięte ku dołowi kwiaty w kolorze różowy lub jasnopurpurowym z ciemnymi plamkami, które są zebrane w luźne grona szczytowe.
Owocem jest torebka, zawierająca drobne, płaskie, nieregularnie jajowate, zaostrzone nasiona. Lilia złotogłów jest zarówno rośliną trującą, jak i jadalną. Częściami jadalnymi są cebulki, można je spożywać na surowo, znakomicie smakują
również gotowane i pieczone.

Fot. 4. Lilium martagon L. – lilia złotogłów
Źródło: Fot. Barbara Gutkowska
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Substancje czynne: aktywnymi związkami występującymi w lilii złotogłów
są głównie saponiny, garbniki, flawonoidy i kwas askorbinowy. Przedawkowanie saponin może być toksyczne [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp:
14.11.2018].
Zastosowanie w lecznictwie: odwary z cebulek stosowane zewnętrznie działają
pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych skóry, oparzeń słonecznych, owrzodzeń, czyraków, dermatoz oraz wszelkich trudno gojących się ran. Odwar z cebulek stosowany wewnętrznie ma właściwości moczopędne, stosuje się go w zaburzeniach pracy nerek, w skąpomoczu, jak również dla oczyszczenia i detoksykacji organizmu. W medycynie dalekowschodniej odwary z lilii są podawane
w leczeniu stanów depresyjnych i zaburzeń nerwowych, działają uspokajająco
i tonizująco na układ nerwowy. Przyspieszają regenerację organizmu i mają
lekkie działanie przeciwbólowe, hamują drobne wewnętrzne krwawienia. Zewnętrznie sokiem z rośliny przemywa się krwawiące rany [https://www.
stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018] Stosowana jest także jako środek przeciwkaszlowy, moczopędny oraz leczący choroby serca [Szary 2013, s. 209].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego stwierdzono 58 stanowisk tego
gatunku; rośnie w lasach liściastych: grądach, buczynach.

 Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora MILL.),
Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.), fot. 5.
Roślina dwuletnia o pojedynczej, grubej łodydze dorastającej do 100 cm wysokości, w górnej części pokrytej gęstymi, drobnymi włoskami. W pierwszym roku
rozwoju wytwarza przy ziemi rozetkę liściową. W drugim roku pojawia się ulistniona skrętolegle łodyga. Liście są duże, drobno ząbkowane, z wyraźnymi nerwami. Liście łodygowe siedzące i dolne liście mają niby ogonek wytworzony
z blaszki liściowej. Na dolnej stronie wokół nerwów liście są delikatnie omszone.
W górnej części łodygi wyrastają kwiaty, tworząc zazwyczaj jednostronne grono.
Ma duże zwisające kwiaty, osadzone na gruczołowato omszonych szypułkach.
U naparstnicy zwyczajnej kwiaty mają kolor żółty z brunatnymi plamami, wewnątrz ciemniejsze. U naparstnicy purpurowej mają one barwę purpurową, różową, rzadziej białą, z ciemnymi plamkami. Korona kwiatu o kształcie dzwonu
jest wewnątrz owłosiona, z zewnątrz pokryta gruczołami. Owocem jest pokryta
gruczołami dwuprzegrodowa torebka o jajowatym kształcie, zawierająca dużo
drobnych, brązowych nasion [Rumińska, Ożarowski (red.), 1990, s. 325].
Substancje czynne: Liście zawierają liczne toksyczne glikozydy kardenolidowe:
digitoksynę, digitalinę; saponiny steroidowe – digitoninę, tigonine, gitoninę,
a także flawonoidy, śluzy, cholinę acetylocholinę. Poziom zawartości glikozydów w surowcu naparstnicy jest uzależniony od wielu czynników: od sposobu
uprawy, procesu suszenia liści, a także czasu przechowywania surowca zielar50
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skiego [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 325, 335]. Surowcem jest liść naparstnicy. Występujące u naparstnicy zwyczajnej digitoksyny, digoksyny, acetylodigitoksyny wykazują słabsze działanie trujące niż choćby zawarte w naparstnicy purpurowej: digitosygeniny, gitoksygeniny i gitaloksygeniny. Naparstnica
jest trująca dla ludzi nawet w niewielkich ilościach, już 1–2 wysuszone liście
wywołują silne objawy zatrucia. Toksyczna dawka dla człowieka dorosłego to
2–3 g wysuszonych liści, a w przypadku dzieci jest to dawka o wiele mniejsza,
nawet zjedzenie dwóch kwiatów naparstnicy może okazać się dla dziecka śmiertelną dawką. Pierwsze objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po 48 godzinach od spożycia trującej rośliny. W organizmie człowieka glikozydy są bardzo
wolno wchłaniane przez układ pokarmowy [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018]. Objawami zatrucia są: ból i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, biegunka, wymioty, zaburzenia rytmu serca, skurcze naczyń wieńcowych
i duszności, ponadto może wystąpić bezsenność, zaburzenia wzroku i słuchu,
bóle dolnej części brzucha, nudności.

Fot. 5. Digitalis purpurea L. – naparstnica purpurowa
Źródło: Fot. Barbara Gutkowska

Zastosowanie w lecznictwie: preparaty z naparstnicy są stosowane w niewydolności mięśnia sercowego i związanej z tym niewydolności krążenia. Digitalina,
toksyczny glikozyd zawarty w liściach naparstnicy, jest stosowana także w leczeniu stanów nerwicowych oraz chorobach serca [Rumińska, Ożarowski (red.)
1990, s. 335]. Surowiec leczniczy jest pozyskiwany z uprawianej naparstnicy
wełnistej (mniej toksycznej niż wymienione gatunki), która ma działanie podobne do naparstnicy zwyczajnej i purpurowej, natomiast powoduje znacznie mniej
efektów ubocznych [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
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Obecnie nie stosuje się preparatów z naparstnicy zwyczajnej ani purpurowej ze
względu na silne własności toksyczne, ponieważ glikozydy naparstnicy kumulują się w organizmie i stwarzają niebezpieczeństwo zatrucia.
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego Digitalis grandiflora została
odnaleziona na 7 stanowiskach – rośnie w widnych lasach liściastych, natomiast
Digitalis purpurea na 2 stanowiskach – na suchym, zarastającym wzgórzu i na
nieużytkach.
 Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.)
Roślina zielna dorastająca do 50–150 cm wysokości, rozgałęziona. Ma pojedyncze kwiaty, dzwonkowatą, brunatno-fioletową koronę na zewnątrz, żółtozieloną wewnątrz. Kwitnie od czerwca do końca wegetacji. Owocem jest dwukomorowa błyszcząca, soczysta, fioletowo-czarna jagoda, zawierająca liczne nasiona.
Owoce wielkością i barwą przypominają wiśnię [Rumińska, Ożarowski (red.)
1990, s. 385]. Jagody są silnie trujące, zjedzenie 3–4 jagód przez dzieci może
spowodować śmierć, dawka śmiertelna dla dorosłych to 15–20 jagód. Objawami
zatrucia są: suchość błon śluzowych, porażenie akomodacji oka, zaburzenia oddechu, przyśpieszenie pracy serca.
Substancje czynne: alkaloidy tropanowe – głównie są to: atropina, L-histocyjamina, skopolamina, tropina, belladonina i kuskohigryna, a także flawonoidy,
garbniki i związki kumarynowe. Surowcem, pozyskiwanym wyłącznie z uprawy,
są liście i korzenie pokrzyku.
Zastosowanie w lecznictwie: wyciąg z liści jest stosowany jako środek rozkurczowy. Atropina w dużych dawkach wpływa na ośrodkowy układ nerwowy (powoduje porażenie nerwów przywspółczulnych autonomicznego układu nerwowego), hamuje wydzielanie potu, soku żołądkowego, zmniejsza napięcie mięśni
gładkich, przyśpiesza akcję serca. Działa również na centralny układ nerwowy –
poprzez porażenie rdzenia przedłużonego i kręgowego [Rumińska, Ożarowski
(red.) 1990, s. 389], powoduje halucynacje oraz amnezję [Klaassenn Curtis,
Watkins III 2014, s. 520]. Stosuje się ją w okulistyce w celu rozszerzenia źrenic
i porażenia mechanizmu akomodacyjnego. Przedawkowanie preparatów z pokrzyku powoduje porażenie układu oddechowego, zaburzenia oddychania, zaburzenia świadomości, paraliż czterokończynowy, śpiączkę i śmierć.
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego gatunek odnaleziony na 35
stanowiskach: rośnie w lasach, na porębach, najczęściej koło potoków, przy
leśnych drogach.
 Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.)
Jest byliną cebulową dorastającą do wysokości 30 cm, liście 2–3 równowąskie.
Ma pojedynczy dzwonkowaty kwiat koloru białego.
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Substancje czynne: alkaloidy: likoryna (liście), tecetyna (cebula), hemantamina
(kwiaty). W cebulach stwierdzono duże stężenie alkaloidów, takich jak: galantamina, galantyna leukoina, leukocystyna, niwalidyna, narcyklozyna [Strzelecka,
Kowalski 2000, s. 551; Szary 2013, s. 330–331]. Śnieżyczka jest rośliną trującą. Objawami zatrucia są wymioty, biegunka i zwężenie źrenic [https://www.
stolicazdrowia.pl/3096/sniezyczka-przebisnieg-wlasciwosci-leczniczezastosowanie-sposob-uzycia, dostęp: 14.11.2018].
Zastosowanie w lecznictwie: preparaty ze śnieżyczki są stosowane jako lek
zwiększający napięcie mięśni w chorobie Heinego-Medina oraz w porażeniach
przy wylewach i udarach, a także w chorobach ze stwierdzonym uszkodzeniem
nerwów obwodowych, takich jak: zakłócenia przewodzenia bodźców, nerwobóle,
miastenia, atonia mięśni, paraliż, zapalenie korzonków nerwowych. Ze względu
na dużą toksyczność preparaty można stosować tylko pod ścisłą kontrolą lekarską [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Występowanie na terenie Pogórza Dynowskiego odnaleziona na 38 stanowiskach: rośnie w lasach liściastych, głównie wzdłuż doliny Sanu.
 Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.), fot. 6.
Krzew należący do rodziny wawrzynkowatych. Kwitnie bardzo wczesną wiosną,
kwiaty barwy różowej pojawiają się na roślinie przed rozwojem liści. Owocem
jest czerwony pestkowiec. Cała roślina jest bardzo silnie trująca. Zjedzenie
10–12 dojrzałych owoców może spowodować śmierć dorosłego człowieka, dla
dziecka nawet 1–2 owoce mogą być śmiertelne.

Fot. 6. Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko
Źródło: Fot. Barbara Gutkowska
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Substancje czynne: owoce i liście zawierają dwa trujące składniki: glikozyd
dafninę i mezereinę [Strzelecka, Kowalski 2000, s. 589]. Objawy zatrucia – pieczenie i drętwienie ust, puchnięcie warg, krtani i twarzy, ślinotok, chrypka oraz
trudności w połykaniu, silne bóle brzucha i głowy, skurcze, wymioty i krwawe
biegunki. Śmierć następuje wskutek zatrzymania krążenia. Roślina działa szkodliwie również na skórę i błony śluzowe; już sam kontakt z nią, bez doustnego
spożycia, może powodować zaczerwienienie i obrzęki oraz pojawienie się pęcherzy na skórze [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Zastosowanie w lecznictwie: w homeopatii jako środek w leczeniu egzemy,
półpaśca. Wawrzynek był stosowany w lecznictwie ludowym jako środek przeciwreumatyczny do smarowania i nacierania.
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego na 188 stanowiskach: w lasach
liściastych – w grądach i buczynach.
 Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.)
Bylina o jajowatej, pokrytej łuskami bulwie, z której wyrastają 2–3 podłużnie
lancetowate liście. Kwitnie jesienią, kwiaty mają zabarwienie różowoliliowe.
Zalążnia z częścią okwiatu przez zimę pozostaje pod ziemią, na wiosnę następnego roku z bulwy wyrasta łodyga zakończona trójkomorową torebką nasienną.
Nasiona dojrzewają późną wiosną.
Wszystkie części rośliny są trujące. Objawy zatruć to: pieczenie w przełyku,
pragnienie, biegunka, bóle brzucha, uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego,
neuropatia oraz niewydolność nerek [Klaassenn Curtis, Watkins III 2014, s 515].
Zgon może nastąpić w ciągu 1–2 dni.
Substancje czynne: alkaloidy: kolchicyna, demekolcyna i kolchikozyd, flawonoidy. Surowcem są bulwy i nasiona zimowita. Kolchicyna ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w leczeniu dny, czyli skazy moczanowej [Szary
2013, s. 385].
Zastosowanie w lecznictwie: preparaty z zimowita są stosowane w leczeniu
podagry i niektórych schorzeń nowotworowych, np. raka żołądka i przełyku.
W medycynie ludowej zimowit był stosowany jako lek przeciw pasożytom jelitowym u dzieci. Wyciągi z nasion są stosowane w homeopatii w leczeniu jadłowstrętu, stanów zapalnych żołądka, jelit, a także w zapaleniu mięśnia sercowego.
Preparaty z zimowita, ze względu na dużą toksyczność mogą być stosowane wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 531;
Fijałkowski, Chojnacka-Fijałkowska 2009, s. 113].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego odnaleziony na 18 stanowiskach. Rośnie głównie na podmokłych łąkach i mokrych polanach śródleśnych.
Sadzony również jako roślina ozdobna. Surowiec pozyskuje się tylko z roślin
uprawianych.
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4. Zakończenie
Na obszarze Pogórza Dynowskiego występują gatunki objęte ochroną ścisłą
oraz ochroną częściową. Niektóre z gatunków chronionych odnalezionych na
badanym obszarze posiadają jeszcze dość liczne stanowiska: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.), lilia
złotogłów (Lilium martagon L.), natomiast pozostałe taksony występują na nielicznych stanowiskach, np. bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), naparstnica
zwyczajna (Digitalis grandiflora MILL.), naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.). Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz zaniechanie działalności rolniczej na znacznych obszarach Pogórza Dynowskiego przyczynia się do
zachowania wielu gatunków, w tym także taksonów podlegających ochronie.
Niestety gatunki chronione są często pozyskiwane przez człowieka ze względu
na ich piękno, co powoduje niszczenie stanowisk. Zmiana w statusie ochrony
niektórych gatunków spowodowała, że te, które dotąd były objęte ochroną ścisłą,
są obecnie chronione tylko częściowo, dlatego mogą być pozyskiwane ze stanowisk naturalnych. Dotyczy to np. niektórych gatunków z rodziny Orchidaceae
i Lycopodiaceae.
Mimo ewidentnych właściwości trujących rośliny te są stosowane w leczeniu różnych dolegliwości. Należy jednak pamiętać, że nieumiejętne stosowanie
leczniczych preparatów pochodzenia roślinnego może spowodować pogorszenie
stanu zdrowia, a nawet doprowadzić do śmierci. Szczególną uwagę należy zwrócić na preparaty z roślin o właściwościach trujących i stosować je pod ścisłą kontrolą lekarską.
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