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Wstęp
Rośliny z rodziny Apiaceae (selerowate, baldaszkowate) rosną
powszechnie na terenie całej Europy. Są to pospolite rośliny zielne,
o charakterystycznym kwiatostanie (baldachu) i owocach (rozłupnia
rozpadająca się na dwie niełupki). Intensywny zapach korzeni i owoców
wynika z tego, że selerowate zawierają w sobie olejki eteryczne, których
dobroczynne działanie znalazło zastosowanie w ziołolecznictwie. Spotyka
się też gatunki ozdobne.

Celem pracy jest porównanie tradycyjnego i współczesnego zastosowania
w fitoterapii różnych gatunków z tej rodziny.

Metody i materiały
Materiał do badań stanowiły mieszanki ziołowe (herbatki) zakupione w sklepach
zielarskich oraz jednogatunkowe susze otrzymane z firmy LABOFARM. Wszystkie
próby były przeglądane pod lupą stereoskopową, segregowane i sprawdzano skład
gatunkowy. Oznaczenia poszczególnych części roślin sprawdzano w oparciu o zbiory
zielnikowe Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG oraz zbiór
karpologiczny Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki UG (Katedra Ekologii Roślin).

Informacji odnośnie wykorzystania roślin szukano w literaturze dotyczącej dawnego
i współczesnego ziołolecznictwa: Kluk (1788, 1805, 1808, 1811), Maurizio (1926),
Rumińska (1990), Łuczaj (2008).

Zioła przeciwkaszlowe

Skład
z opakowania

Skład rzeczywisty

Althaeae radix
Plantaginis lanceolate

folium
Foeniculi fructus
Malvae folium
Thymi herba

Althaea officinalis
Plantago lanceolata

Foeniculum vulgare
Malva sylvestris
Thymus vulgaris

Herbatka ekologiczna-wspomagająca 
krążenie

Skład
z opakowania

Skład rzeczywisty

Owoc głogu
Ziele owsa
Ziele bukwicy
Ziele gryki
Ziele serdecznika
Liść pokrzywy
Liść dzikiej mięty
Nasiona dzikiej

marchwi 

Crataegus sp.
Avena sativa
Betonica officinalis
niezidentyfikowano
niezidentyfikowano
Melilotus officinalis
Mentha verticillata

brak
Cirsium arvense
Cichorium intybus
Rumex crispus
Poaceae indet

Herbatka wspomagająca działanie 
wątroby

Skład
z opakowania

Skład rzeczywisty

Liść mięty pieprzowej 
Korzeń mniszka lekarskiego
Korzeń cykorii podróżnika
Kwiat rumianku
Owoc jałowca
Liść karczocha
Owoc kminku

niezidentyfikowano
niezidentyfikowano
Cichorium intybus
niezidentyfikowano
Juniperus sp.
niezidentyfikowano
Carum carvi
Chenopodium album
Setaria pumila
Rumex acetosella
Plantago lanceolata
Solidago sp.
Asteraceae indet.
Lamiaceae indet.
Poaceae indet.

Wnioski:
➢współcześnie, tak jak i w przeszłości, selerowate wchodzą
w skład różnego typu mieszanek ziołowych stosowanych
w lecznictwie. Dzisiejsze zastosowanie poszczególnych
gatunków uległo nieznacznej zmianie, co można wiązać
z postępem nauki.
➢skład mieszanek nie zawsze jest zgodny ze składem
rzeczywistym. Pojawiają się niewymienione w składzie
gatunki o znaczeniu leczniczym (np. Plantago lanceolata),
a gatunki, które miały być podstawą mieszanki, nie zostały
znalezione (np. Daucus carota). W herbatkach znaleziono
diaspory typowych chwastów ruderalnych (np.: Rumex
acetosella , Chenopodium album , Rumex crispus). Jest to
prawdopodobnie efekt niezbyt dokładnego zbioru lub
przechowywania ziół.
➢jednogatunkowe susze składy się z bardzo dobrej jakości
owoców, bez domieszki obcych gatunków.

Koper włoski - Foeniculum vulgare

Zastosowanie tradycyjne. Znany od antyku,
gdzie stosowano go jako środek wzmacniający
wzrok i siłę mięśni. Leczono nim choroby
przewodu pokarmowego. Wierzono, że
przynosił szczęście w kłopotach miłosnych
i z tego powodu noszono go jako amulet.
Zastosowanie współczesne. Popularny środek
wiatropędny. Pobudza apetyt, pomaga przy
zaparciach. Szczególnie zalecany w leczeniu
niemowląt.

Kminek zwyczajny - Carum carvi

Zastosowanie tradycyjne. Nasiona kminku używane
były jako przyprawa do potraw ciężkostrawnych
Wspomagał one trawienie. Służyły również jako lek na
choroby oczu.
Zastosowanie współczesne. Obecnie nasiona są dobrze
znane jako środek moczo-, mleko-, wiatro-
oraz żółciopędny. Pobudzają trawienie
i pracę narządów trawiennych.

Marchew zwyczajna  - Daucus carota

Zastosowanie tradycyjne. Jako środek na
przeziębienia podawano sok z korzenia mieszany
z miodem lub mlekiem.. Świeży sok stosowano na
problemy z gardłem, żołądkiem oraz niemoc
płciową. Tarty korzeń marchwi przykładano na
oparzenia, owrzodzenia i ropnie.
Zastosowanie współczesne. Największe znaczenie
w XXI w. mają owoce. Wyciąg z nich działa
spazmolitycznie, rozszerza naczynia wieńcowe
i obniża ciśnienie krwi.

Wyniki
Oznaczono 25 taksonów, z czego 18 do
gatunku. W mieszance zidentyfikowano
pozostałości dwóch gatunków z rodziny
Apiaceae. Trzeci gatunek, wymieniony jako
składnik mieszanki leczniczej, nie został
zidentyfikowany.

Inne gatunki z rodziny 
Apiaceae o właściwościach 
leczniczych wymieniane
we współczesnej literaturze:

Archangelica officinalis
Angelica sylvestris
Ammi majus
Ammi visnaga
Coriandrum sativum
Cuminum cyminum
Levisiticum officinale
Pastinaca sativa
Petroselinum sativum
Pimpinella anisum
Pimpinella saxifraga

owoce Foeniculum vulgare
(fot. Ł. Grosz) 

owoce Carum carvi
(fot. Ł. Grosz) 

Zioła przeciwkaszlowe (fot. Ł. Grosz) Herbatka ekologiczna wspomagająca krążenie (fot. Ł. Grosz)

Herbatka wspomagająca działanie wątroby (fot. Ł. Grosz)


