
 



 

1. Rośliny lecznicze 

2. Rumianek – opis i zdjęcia 

3. Mniszek lekarski – opis i zdjęcia 

4. Dziurawiec zwyczajny – opis i zdjęcia 

5. Mięta pieprzowa – opis i zdjęcia 

6. Lipa drobnolistna – opis i zdjęcia 

7. Babka lancetowata – opis i zdjęcia 

8. Kozłek lekarski – opis i zdjęcia 

9. Goryczka żółta – opis i zdjęcia 

10. Lukrecja gładka – opis i zdjęcia 

11. Wilcza jagoda – opis i zdjęcia 

12. Konwalia – opis i zdjęcia 

13. Szałwia – opis i zdjęcia 

14. Szalej jadowity – opis i zdjęcia 

15. Blekot pospolity – opis i zdjęcia 

16. Wilczomlecz sosnka – opis i zdjęcia 

  



 Rośliny lecznicze – najczęściej rośliny lądowe,  z których 

pozyskuje się surowce zielarskie, zawierające substancje 

czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie.  

Z niektórych    części tych roślin wyrabia się leki. Na 

świecie   poznano ok. 2500 gatunków roślin  leczniczych.  



 Matricaria chamomilla 

 Rumianek pospolity to krzewinka o nagich, 
wzniesionych, silnie rozgałęzionych pędach pustych 
wewnątrz, wyrastających z dość głęboko korzeniącego 
się, silnie rozgałęzionego palowego systemu 
korzeniowego. 

 Ma między innymi właściwości rozkurczające mięśnie 
gładkie, przeciwzapalne, przyspieszające gojenie ran, 
przeciwbakteryjne i pobudzające przemianę materii  

    w skórze. Skutecznie działa też na skurcze i zapalenie     
żołądka oraz jelit. 





 

 Taraxacum officinale 

 Mniszek lekarski posiada rozetę liści, rozłożonych przy ziemi. 
Wytwarza długą łodygę, pustą w środku, na szczycie której 
znajduje się pojedynczy koszyczek kwiatowy. Gdy złamiemy 
łodygę zaczyna się z niej sączyć biały płyn przypominający 
mleko, czyli tzw. sok mleczny. Sok mleczny zawiera 
substancje trujące     i może podrażniać skórę. 

 Działa przeciwcukrzycowo, moczopędnie, wspomaga 
odporność, pomocny w chorobach skóry, wspomaga 
trawienie, wspomaga   w odchudzaniu, wykazuje właściwości 
przeciwnowotworowe.  Napar z kwiatów mniszka reguluje 
cykle miesiączkowe i pracę  jajników dzięki zawartym w nich 
flawonoidom i kwasie foliowym. 

 





  
Hypericum perforatum 

   To roślina wieloletnia, tworzy gęste kępy. Liście 
są ciemnozielone, błyszczące, eliptyczne. Dużą 
ozdobą rośliny są promieniste, żółte kwiaty. 

  Dziurawiec można stosować w schorzeniach dróg 
żółciowych i żołądka, w stanach zapalnych błony 
śluzowej jelit i żołądka, a także przy zmniejszonym 
wydzielaniu soków trawiennych, braku apetytu, 
bólach brzucha, biegunce, wiatrach i wzdęciach, 
ponieważ działa rozkurczowo na mięśnie gładkie 
umiejscowione w przewodzie. 





 Mentha piperita 

 Mięta pieprzowa to popularna wieloletnia roślina  
  o ciemnozielonych liściach należąca do rodziny          

wargowych. Znana jest z charakterystycznego            
silnego zapachu i chłodzącego smaku. 

 

 Działa przeciwbakteryjnie, żółciopędnie, 
antyseptycznie, wiatropędnie, chłodząco, 
rozkurczająco, wspomaga trawienie. 

 





Tilia cordata 

 Lipa drobnolistna jest dużym drzewem, dorastającym do 
35 m wysokości, o gęstej, rozłożystej, regularnej, kulistej 
koronie i stosunkowo krótkim pniu, często z licznymi 
odrostami u podstawy i szarą lekko spękana korą. 

 

 Stosowana jako środek napotny w stanach 
gorączkowych, w anginie, grypie. Napar używany także 
bywa w łagodzeniu napięć nerwowych i nerwic 
wegetatywnych, przede wszystkim związanych   
z działaniem narządów układu pokarmowego. 





   

 Plantago lanceolata 

 Babka lancetowata to niewysoka bylina, dorastająca do  
40 cm wysokości. Liście są podłużne, z widocznym 
podłużnym unerwieniem. Liście zebrane są w rozetę,  
z której środka wyrasta jedna       bezlistna łodyga. 

 Działa przeciwzapalnie, wykrztuśnie, ochronnie na 
podrażnioną błonę śluzową gardła, rozkurcza mięśnie 
gładkie, przyspiesza regenerację naskórka. 

 

 





 Valeriāna 

    Kozłek lekarski jest trwałą zielną byliną, dorastającą   

od 60 cm do 2 m wysokości. Korzeń rośliny stanowi 

krótkie kłącze, z korzonkami   i rozłogami. Cechą 

charakterystyczną korzenia jest nieprzyjemny zapach. 

    Działa uspokajająco i rozkurczająco. 





 Gentiāna lutěa 

      Goryczka żółta ma duże liście, w ciemnozielonym 
odcieniu, które tworzą przyziemną różyczkę. Z jej środka 
wyrasta łodyga, na której rosną liście ułożone 
naprzeciwlegle. Na szczycie pędu wyrastają z kątów liści 
szypułki kwiatowe. Kwiaty zebrane są w gęste pęczki. 
Płatki korony ułożone są promieniście. 

    Zawarte w goryczce żółtej substancje czynne pobudzają 
wydzielanie śliny, soku żołądkowego oraz żółci  

     i poprawiają apetyt. Zioło polecane w zaburzeniach                 
trawiennych, którym towarzyszą bóle, zgaga, brak 
apetytu,    niestrawność, wzdęcia, ucisk w żołądku. 





 

 Glycyrrhīza glabra 

    Lukrecja gładka jest byliną dorastającą do 1,5 m 

wysokości. Z dość wysokiej łodygi wyrastają 

naprzemianległe, nieparzystopierzaste o ciemnozielonej 

barwie liście, składające się z 9-17 listków. 

    Działa wykrztuśne, rozkurcza mięśnie gładkie oraz 
wspomaga gojenie owrzodzeń przewodu pokarmowego. 





 

 Atrōpa belladonna 

    Wilcza jagoda jest niewysokim krzewem. Owoce wilczej 

jagody mają barwę ciemnofioletową i są wielkości wiśni. 

Najwięcej substancji trujących znajduje się w owocach 

oraz w korzeniach. 

    Stosowana jako środek uspokajający, powstrzymujący 

skurcze oskrzeli w astmie i krztuścu oraz jako środek na 

przeziębienie i katar sienny. Maści z wilczą jagodą używa 

się w przypadku bólu stawów (reumatyzm), bólu nóg (rwa 

kulszowa) i bólu nerwów (nerwoból). 





   
 Convallarĭa 

    Konwalia wyróżnia się drobnymi, białymi kwiatostanami 

o urzekającym zapachu  

      i dzwonkowatym kształcie. 

    Preparaty zawierające wyciągi z konwalii regulują pracę 

serca, działają łagodnie, moczopędnie, uspokajająco, 

zmniejszają napięcie. Dlatego często są polecane przy 

lekkich zaburzeniach pracy serca na tle nerwicowym  

u kobiet w okresie menopauzalnym. 





  
Salvĭa 

    Szałwia to roślina o srebrzysto-zielonych liściach 

     i fioletowych kwiatach. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa salvus, czyli zdrowy, co doskonale oddaje 
zbawienny wpływ tego ziela na nasz organizm.  

    Wykazuje działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze  

i przeciwpotne. 

    Leczniczą właściwością herbaty z szałwii jest 

pobudzanie organizmu do produkcji soków trawiennych,  

a płukanie ust szałwiowym naparem działa 

antyseptycznie, likwidując afty i pleśniawki. 





 
 Cicūta virōsa 

    Szalej jadowity to inaczej cykuta. Wytwarza 

wyprostowaną, nagą i silnie rozgałęzioną w górnej części 

łodygę. Rosną na niej dwu lub trzykrotnie pierzaste liście. 

Złożone  są z lancetowatych odcinków, które mają ostro 

piłkowane krawędzie. 

    Właściwości rośliny znane były już w starożytnych 

czasach, cykuty używano do wykonywania wyroków, do 

skrytobójczych planów, szalej jadowity był również 

używany przez samobójców, jedną ze słynniejszych osób, 

która sięgnęła po trującą roślinę był sam Sokrates. 





 
 Aethusa 

    Blekot pospolity należy do roślin trujących. Liście 

blekotu są połyskujące i pierzaste. Mają ciemnozielony 

kolor, który może się kojarzyć z nacią pietruszki lub selera 

korzeniowego. 

    Przejawia działanie przeciwbólowe, przeciwskurczowe  

i słabo uspokajające. 





 

 Euphorbĭa 

    Wilczomlecz sosnka to prosto wzniesiona roślina.  

U nasady prawie bezlistna, czerwonawa, a u góry gęsto 

ulistniona. Kłącze zdrewniałe i rozgałęzione.  

    W jego tkankach można znaleźć wiele substancji 

czynnych, z których znaczna część posiada właściwości 

toksyczne (m.in. euforbina i kwas galusowy). Mimo to jego 

soku używano do leczenia kurzajek, odcisków i brodawek, 

a czasem nawet do łysienia. 
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