
Podsumowanie 
• Rośliny z rodziny Rosaceae powszechnie występują w mieszankach ziołowych         

i herbatkach. Dotyczy to szczególnie gatunków: Crataegus monogyna, Fragaria 

vesca, Potentilla erecta, Rosa rugosa, Rubus idaeus, Rubus plicatus, Sanguisorba 

officinalis, Sorbus aucuparia. 

• Nie zawsze jakość i czystość mieszanek jest zgodna z opisami na opakowaniach. 

Dodatkowo, stosowane są zbyt ogólne nazwy roślin. 

• Analiza danych literaturowych wykazała, że zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj są 

wykorzystywane podobne gatunki roślin z Rosaceae. Niektóre z ich zastosowań 

uległy zapomnieniu, ale także odkryto inne, co wiąże się z rozwojem botaniki              

i farmacji. 

 

Współczesne i tradycyjne wykorzystanie 

wybranych gatunków z rodziny różowatych 

(Rosaceae) w ziołolecznictwie 

W aptekach i sklepach zielarskich są dostępne mieszanki ziołowe, w skład 

których wchodzą rośliny z rodziny różowatych. Tak powszechne ich występowanie 

wskazuje, że podobnie jak w przeszłości, tak i w obecnych czasach istnieje 

znaczne zainteresowanie działaniem leczniczym tych roślin.  

 

Cele badań 
Celem badań było sprawdzenie składu wybranych, ogólnie dostępnych, 

mieszanek ziołowych, pod względem obecności roślin z rodziny Rosaceae oraz 

porównanie współczesnego sposobu wykorzystania różowatych z tradycyjnym ich 

stosowaniem w dawnym ziołolecznictwie. 

Metody 
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu wybrano 4 mieszanki ziołowe,            

2 paraleki jednoskładnikowe oraz gotowy surowiec roślinny otrzymany z firmy 

Labofarm. Sprawdzono skład gatunkowy każdego z preparatów i porównano wyniki 

ze składem podanym na opakowaniach. Poprawność oznaczeń zachowanych 

fragmentów roślin (liście, kwiatostany, nasiona, owoce) sprawdzono w oparciu          

o materiał zielnikowy i karpologiczny zgromadzony w zielniku Katedry Taksonomii 

Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytet Gdański UGDA oraz Pracowni Paleoekologii  

i Archeobotaniki (Katedra Ekologii Roślin UG). Informacje odnośnie wykorzystywania 

roślin w dawnym ziołolecznictwie opracowano na podstawie danych literaturowych 

(Kluk 1788-1811; Maurizio 1926; Skarżyński 1991; Ożarowski, Jaroniewski 1989; 

Strzelecka, Kowalski 2000). 
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GATUNEK 
MIESZANKA 

A B C D E F 

Crataegus monogyna Jacq. (głóg jednoszyjkowy)  +           

Fragaria vesca L. (poziomka pospolita)    +        + 

Potentilla erecta (L.) Raeusch (pięciornik kurze ziele)    +    +     

Rosa rugosa Thunb. (róża pomarszczona)  +           

Rubus idaeus L. (malina właściwa)      +       

Rubus plicatus W. et N. (jeżyna fałdowana)        +     

Sanguisorba officinalis L. (krwiściąg lekarski)          +   

Sorbus aucuparia L. (jarząb pospolity)    +         

Achillea millefolium L. (krwawnik pospolity)  +           

Betonica officinalis L. (bukwica zwyczajna)  (+)  +         

Betula sp. (brzoza)  (+)  +         

Bidens tripartica L. (uczep trójlistkowy)    (+)         

Calluna vulgaris (L.) Hull (wrzos zwyczajny)    +         

Humulus lupulus L. (chmiel zwyczajny)  +           

Leonurus cardiaca L. (serdecznik pospolity)  (+)  (+)         

Mentha xcitrata Ehrh. (mięta pieprzowa)        +     

Plantago psyllium L. (babka płesznik)        +     

Poaceae indet. (trawy)  (+)           

Ribes nigrum L. (porzeczka czarna)      +       

Salvia officinalis L. (szałwia lekarska)        +      

Sambucus nigra L. (bez czarny)    +         

Solidago virgaurea L. (nawłoć pospolita)  (+)           

Urtica dioica L. (pokrzywa zwyczajna)  +           

Vaccinium myrtillus L. (borówka czarna)    +         

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (aronia czarna)     ?       

Oxycoccus sp. (żurawina)     ?       

Tab. Zestawienie taksonów stwierdzonych w badanych mieszankach 

+ gatunki, które występowały w mieszance 

(+) gatunki występujące w mieszance, niepodane na etykiecie 

? gatunki nie znalezione w mieszance i podane na etykiecie 

 

A - Herbatka ekologiczna: dla serduszka; Dary natury 

B - Herbatka ekologiczna: oczyszczająca; Dary natury 

C - Herbatka ekspresowa żurawina z maliną; Biofix 

D - Zioła przeciwbiegunkowe; Labofarm 

E - Ziele krwiściągu lekarskiego; Dary natury 

F - Liść poziomki; Flos 

Herbatka ekologiczna: dla serduszka; Dary natury  Herbatka ekologiczna: oczyszczająca; Dary natury 

Substancje aktywne w Rosaceae 
Swoje działanie lecznicze rośliny z rodziny Rosaceae zawdzięczają obecności 

substancji czynnych (sterole, witaminy, flawonoidy, garbniki, olejki eteryczne). 

Największa koncentracja związków znajduje się w dojrzałych owocach, rzadziej     

w liściach lub korzeniach. Wszystkie one charakteryzują się pozytywnym 

oddziaływaniem na organizm człowieka, jednak najcenniejszą jest witamina C.      

To właśnie jej zawdzięczamy tak silne działania wzmacniające odporność 

organizmu, likwidację wolnych rodników czy też opóźnienie procesu starzenia się. 

Rosa rugosa-                              

fragmenty płatków korony 

Sorbus aucuparia-                 

owoce 

Crataegus monogyna- 

fragmenty kwiatów 

Rosaceae w dawnej fitoterapii 
Począwszy od średniowiecza, w wielu źródłach pisanych można znaleźć opisy 

morfologiczne, receptury oraz wskazówki dotyczące działania poszczególnych 

gatunków różowatych. Najczęściej wymieniane są gatunki, takie jak: Rosa rugosa,  

R. canina, Fragaria vesca, Potentilla anserina, P. reptans, Rubus idaeus, R. 

fruticosus, Crataegus monogyna, Crataegus oxycantha (=laevigata). Stosowane je w 

formie wyciągów, naparów, odwarów, okładów, alkoholi, świeżych lub przetworzonych 

owoców. 

 
Rosaceae we współczesnej medycynie 

W dostępnych współcześnie mieszankach ziołowych i paralekach najczęściej 

spotykanymi gatunkami są: Rosa rugosa, Sorbus aucuparia, Fragaria vesca, 

Potentilla anserina, Rubus idaeus, R. plicatus, Sanguisorba officinalis oraz Crataegus 

monogyna. Wykorzystuje się głównie owoce, kwiatostany, liście i korzenie.  

 Wykorzystanie wybranych gatunków Rosaceae w 

lecznictwie 

 Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele) - 

współcześnie do celów leczniczych wykorzystuje się 

kłącza roślin starszych (Rhizoma Tormentillae). 

Stosowane w formie odwarów pomagają przy 

biegunkach, działają przeciwbakteryjnie                     

i oczyszczająco. W Dykcyonarzu roślinnym (1808) 

Krzysztof Kluk wspomina o herbacie z pięciornika, 

leczącej rany, podrażnienia jamy ustnej, podagrę.  w
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Fragaria vesca (poziomka pospolita) - 

wykorzystywane są liście poziomki (Folium fragariae). 

Odwary z liści mają działanie moczopędne, odżywcze, 

wzmacniające. Kluk (1805): Linneusz wszystkie 

Truskawki ma tylko za odmianę poziomek. K. Kluk 

(1808) opisuje także poziomkę jako najzdrowszy          z 

możliwych owoców.  
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Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy) -    

w lecznictwie stosowane kwiatostany 

(Inflorescentia Crataegi) i owoce (Fructus 

Crataegi). Działają pozytywnie na pracę serca 

poprzez obniżenie ciśnienia krwi. Obecnie 

stosowany w lekach nasercowych. W Dykcyonarzu 

roślinnym (1805) K. Kluk pisze o wódce pomocnej 

na kamień i kolki oraz o owocach uspokajających 

biegunki.  
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