R OŚLINY W UPRAWIE NASZYCH PRZODKÓW
- OD RAJSKIEGO JABŁKA DO …
Czło w iek od z aw sze ko r zy st ał z d ó b r n atu r y ś w i ata r o ś l in n e go ja ko
źr ó d ła p oż yw i en i a , a t yl ko n ieco p ó źn ie j , a m oż e i jed n ocz eśn ie , tak że i
źr ó d ła d u ch o wy ch p otr z eb .
Pi er w sze u p r a wy zb ó ż p o zwo l ił y c zło wi eko wi n a os i ad ł y tr yb ży cia , a wi ęc r o zwó j c yw i l iz ac ji i ku ltu r y. W ażn y e lem en t e g zy ste n cj i st an o wi ł y j ed n oc ześn i e r o ś l in y o zd o b n e. Up r aw a w ie lu zn an ych d z iś g atu n kó w r o ś lin u ż ytk o w ych i o zd o b n ych w ywo d zi s ię n ajp r awd op od ob n ie j z
M ezop ot am i i - m ie js ca , z któ r eg o w yw o d z i si ę s zer oko p oj ęta cy w i li za cja . Ro ś l in y sp o ty kam y w B i b l i i , n a an t yc zn ych fr e ska ch , ozd ob ach , w
p is m ach , b ył y s ad zo n e n aka zam i kr ó lew sk im i , co m i ało wp ł y w n a r oz wó j r o ln ic twa i a gr o ku lt u r y n o wo ż ytn ej Eu r op y . Oko ło VI II w ieku n a sze j
er y – fr an cu s ki wł ad c a Kar o l W ie l ki w yd a ł k ap i tu l ar z: , , Cap itu la ir e d e
v il l i s v e l cu r ti s im p er i i” , k tó r y st an o wi ł p o d wa l in y eu r op ej sk ie go r oln i ctwa . Z aw ier ał o n l i stę 9 0 z al eca n y ch p o d d an y m d o u p r a wy r oś l in –
d r zew owoco w ych , w ar zy w i z ió ł. W śr ó d n ich n a p ier w sz ym m i ej scu
zn a la zł y si ę li l ie i r ó że , d al ej m i ęta , r u ta , fa so l a, gr o sz ek , r o zm ar yn ,
o gó r k i , go r c z yca .. .

Łuskanie kukurydzy (1)

Uważa się, że to uprawa zbóż przyczyniła się do powstania pierwszych stałych osad. Trudno powiedzieć, które trawy uprawiano jako

Pole kukurydzy w Meksyku (1)

pierwsze, ale z pewnością należały do nich pszenica i jęczmień, a także
proso i żyto. Dwa pierwsze stanowiły podstawę wyżywienia od tysięcy
lat. Wymieniane są w Piśmie Świętym. Pierwsze uprawy prosa datuje się
na ok. 7000 lat p.n.e. W naszej strefie klimatycznej proso zwyczajne
(Panicum miliaceum) jest podstawowym uprawianym gatunkiem wywodzącym się z Azji. W Polsce jej areał wynosił ponad 6 tys. ha w 2008 roku.
Obecnie najwięcej prosa uprawia się w południowej części Rosji, w środkowej Azji oraz w północnych Indiach, Chinach i Japonii. Z prosa otrzymuje się głównie kaszę jaglaną i mąkę, ale również służy do produkcji alkoholu, w tym piwa, dodawana jest do potraw warzywnych i mięsnych, zalecana jest osobom na diecie bezglutenowej. Ze
względu na odporność na suszę oraz krótki okres wegetacji, a także wysoką plenność jest to jedna z najważniejszych
roślin uprawnych. Prosem nazywane są również ber (Setaria italica) i mohar (Setaria germanica), uprawiane w nieco
cieplejszym klimacie.
Kukurydza zwyczajna (Zea mays) pochodzi zupełnie z innego regionu
świata – Meksyku i Ameryki Południowej, i nie występuje w stanie naturalnym. Była to podstawowa roślina uprawna, znana przypuszczalnie od 5 tys.
p.n.e. Majom, Aztekom, Inkom. Selekcja trwająca przez wieki pozwoliła na
uzyskanie typów o dużych kolbach. Po przywiezieniu przez Kolumba (1492)
uprawa kukurydzy rozpowszechniła się od południa Europy na dalsze regiony, aż do Chin (1525). W Polsce pojawiła się prawdopodobnie w XVII-XVIII
wieku. Obecnie jej uprawa leży u podstaw rolnictwa wielu krajów, a jej
ziarno jest powszechnie wykorzystywane w żywieniu człowieka (skrobia

Kolby kukurydzy (1)

kukurydziana, mąki, kasze, ziarno). Kukurydza to także ważna roślina pastewna (zielonki, kiszonki).

Soczewica jadalna (Lens cullinaris) o pożywnych i smacznych nasionach uprawiana jest w wielu krajach Azji i południowej Europy. Obecnie uprawiana jest również w Ameryce Północnej. Znajdowano ją w znaleziskach archeologicznych
okresu neolitu (IX-V tysiąclecie p.n.e). Soczewicę wymienia się w Biblii, w Księdze Rodzaju, gdzie głodny Ezaw sprzedaje
Jakubowi prawo swojego pierworództwa za miskę soczewicy. Uprawiana w III wieku p.n.e. w Mezopotamii, trafiła do
Egiptu, Grecji i Rzymu. To wyjątkowo bogate źródło białka, błonnika, węglowodanów i witamin, pozwalające nierzadko
przeżyć w czasach ograniczonego dostępu do pożywienia. W krajach o cieplejszym klimacie istnieją liczne odmiany
uprawne. W polskiej historii pamiętne są słowa: ,,soczewica, koło, miele, młyn”. Po stłumieniu buntu (1312) wójta Alberta, Niemca, rycerze Władysława Łokietka sprawdzali polskość mieszczan krakowskich rozkazując powtarzać te właśnie
słowa - prawidłowa wymowa decydowała o życiu lub śmierci.
Ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum) należy do rodziny bobowatych i

Ciecierzyca pospolita (8)

pochodzi z Bliskiego Wschodu, prawdopodobnie z zachodniej Azji. Uprawiano
ją już w 6500 r. p.n.e., z Mezopotamii przywędrowała do Rzymu i dalej rozpowszechniono ją w Europie. Rzymski filozof i mówca Marcus Tullius nosił nazwisko będące łacińską nazwą ciecierzycy – Cicer. W Egipcie nasiona uznano za
afrodyzjak. Stosowano ją na bóle głowy, zapalenia gardła oraz kaszel. Ma
właściwości prozdrowotne, jej spożywanie korzystnie wpływa na obniżenie
cholesterolu we krwi. Z nasion można wyrabiać pastę służącą do smarowania
chleba. Obecnie ciecierzyca jest wyłącznie uprawiana, nie występuje w środowisku naturalnym. Włoski pokrywające
ciecierzycę mogą działać drażniąco na skórę. Uprawia się ją w Europie, głównie w rejonie Morza Śródziemnego, oraz Azji i
północnej Afryce. Bób, soczewica i ciecierzyca w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii są podstawą wielu potraw.

Winorośl (Vitis vinifera) znano od najdawniejszych czasów ludzkości, winorośl pojawia się na
rożnych przedmiotach użytkowych i malowidłach.
Według Biblii to Noe posadził pierwszy krzew.
Pierwsze jego ślady datuje się na 8000-5400 p.n.e.
Na Środkowym i Dalekim Wschodzie znane było
już 3000 lat p.n.e., znali je Sumeryjczycy, Babilończycy, Egipcjanie. Ci już blisko pół tysiąca lat przed

Plantacja winorośli (1)

narodzinami Chrystusa wprowadzili wysoko wyspecjalizowaną produkcje tego trunku. Twierdzi się, że przyczyniło się ono w sposób istotny do rozwoju handlu i różnych
regulacji ekonomicznych. Co ciekawe, osoby pijące nadmierne ilości alkoholu były w pełni akceptowane, a wino w wielu
kulturach było używane nie tylko w celu rozrywki, ale przede wszystkim jako środek leczniczy i podczas obrzędów religijnych. Podejście do wina zmienia się nieco za czasów rzymskich, kiedy było zakazane dla kobiet (wino to krew winorośli, a
więc cudzołóstwo; efekty nadmiaru spożycia trunku uznawano za opętanie). Dopiero w czasach późniejszych wino towarzyszyło hucznym biesiadom i właściwie było zarezerwowane dla wyższych warstw społecznych, które często nie znały
umiaru.

Owocostan
winorośli (8)

Produkcja trunków alkoholowych sporządzanych w wyniku fermentacji owoców winorośli
właściwej (Vitis vinifera) zaczyna swą historię na Kaukazie, a następnie przenosi się na tereny
Grecji i Włoch by dotrzeć do Francji i Hiszpanii. Niewiele brakowało by tradycja winiarska zatrzymała się na czasach rzymskich. Gdy nastąpił najazd Hunów w IV w. n.e. wiele winnic uległo
zniszczeniu, a nowi włodarze nie garnęli się do ich odtworzenia, gustując w innych alkoholach.
Na ratunek wymierającemu winu ruszyło duchowieństwo, które potrzebowało go do obrządków religijnych. I tak w XI w. wino powróciło do łask lecz już w charakterze napoju ekskluzywnego serwowanego na salonach rodzącej się arystokracji. Po dziś dzień wino jest alkoholem „z
wyższej półki” i w zależności od rodzaju wytwarza się je z różnych szczepów winorośli.
Winorośl właściwa dostarcza nie tylko owoców do produkcji wina. Tu produktem ubocznym jest kwas winowy służący w m.in. farbiarstwie, piekarnictwie. Z wytłoczyn uzyskuje się
pożywną paszę, nawóz i surowiec do produkcji kamienia winnego; z nasion – olej; po spaleniu

nasion i drewna – z węgla tzw. czerń frankfurcką; liście mogą być spożywane i traktowane jako pasza. Kwitnące winne
krzewy zapowiadały wiosnę, a właścicieli winnic uważano za szczęśliwców.
Oliwka europejska (Olea europaea) jest przedstawicielem rodzaju, do którego należy kilka gatunków z rejonu Morza Śródziemnego. Ten gatunek nie jest obecnie znany w stanie naturalnym. Drzewa są wyjątkowo długowieczne – mogą żyć 1000 lat.
,,Dzikie oliwki”, od której pochodzą te uprawne, to prawdopodobnie
tzw. oleaster (O. europaea subsp. sylvestris) znad wschodnich wybrzeży morza Śródziemnego. Oliwkę w Egipcie uprawiano od co najmniej
5500 lat p.n.e., dalej rozpowszechnili ją Fenicjanie. Szczepienie jej było
znane i praktykowane prawdopodobnie już kilkaset lat przed narodzinami Chrystusa. Oliwka od czasów biblijnych jest symbolem pokoju,
utożsamia się ją z początkiem nowego życia i nadzieją. W starożytnej
Grecji za zniszczenie drzewa oliwnego groziła kara. W wieńce oliwne Drzewo oliwne (1)

Bugenwilla

przystrajano zwycięzców olimpijskich. Oliwa służyła jako pokarm i
paliwo, również w celach religijnych. Tu oliwa musiała być wyjątkowej czystości. Siedmioramienny świecznik na oliwę jest symbolem Izraela. Liście oliwki używano w celach leczniczych, wyciekające soki żywiczne
pachnące wanilią palono jako kadzidło. Owoce oliwek dojrzewają przez 4-6 miesięcy (zielone, białe, czerwonawe, czarne), jest wiele odmian, z których większość jest samopylna.

Figowiec pospolity (Ficus carica) to dwupienne drzewo dorastające do 5-15 m wysokości. Zalicza się go do najstarszych drzew
owocowych uprawianych przez człowieka. Znany był już ludziom
epoki neolitu, a pierwsze wzmianki o uprawie odkryto w Mezopotamii i Egipcie (zachowały się płaskorzeźby przedstawiające zbiory fig
z około 2700-2500 lat p.n.e ). Kwiaty figowca są drobne i zamknięte
we wnętrzu dzbankowatego kwiatostanu. Owoce w czasie dojrzewania rozrastają się do wielkości niewielkiej gruszki, tworząc słodki
i pożywny owocostan orzeszkowy zawierający liczne orzeszki, zwany figą. Figi stanowią ważne źródło składników odżywczych

Liście figowca pospolitego (7)

(głównie cukry proste), witamin oraz karotenu i soli mineralnych.
Figi znajdują także zastosowanie przy wytwarzaniu wina i jako namiastka kawy (suszone i podprażone). W starożytnej
Grecji figi były stosunkowo tanim pożywieniem dla niewolników. Uważano, że pojedyncza figa jest niewiele warta, stąd
też powiedzenie „figę dostać” znaczy ,,nic nie dostać”. Natomiast określenie „listek figowy” oznacza bardzo skromne,
prowizoryczne okrycie osłaniające coś wstydliwego. Odpoczynek pod drzewem figowym uosabia szczęście i zadowolenie
z życia. Figowiec to także symbol pokoju. Wzmianki o zakrywaniu się przepaską z listków figowych opisane są w Biblii,
przy wygnaniu Ewy i Adama z raju. Znana w opisach biblijnych sykomora – figa morwowa (Ficus sycomorus) tworzy
potężniejsze drzewa o grubych pniach, ale nie jest gatunkiem użytkowym. Jego owoce są mało smaczne i mniejsze, niegdyś zbierała je najbiedniejsza ludność. Drewno tego figowca jest wysoce trwałe i odporne na wilgoć.
Szarańczyn strąkowy (Ceratonia siliqua), czyli chleb świętojański, należy do rodziny bobowatych. Jest drzewem (15 m), a
jego strąki podobne do rogu zawierają blisko 50 % cukru. Nazwa zwyczajowa odnosi się do Jana Chrzciciela, który żywił się
strąkami. Nazywano ją również keronia (nazwa jońska), cheruba (ogrody Nabuchodonozora). Uprawiany od 4000 tys. lat, był i
jest powszechną rośliną pastewną, przede wszystkim dla świń.
Nasiona, ważące równo 200 mg, były używane od czasów prehistorycznych jako jednostka miary masy przez jubilerów, aptekarzy, handlarzy: karat. Do czasów rozpowszechnienia się bura-
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ków cukrowych i trzciny cukrowej były ważnym źródłem węglowodanów. Smak przypomina kakao. W dalszym ciągu służą do

przygotowywania deserów. Owoce nie zawierają ani tłuszczu, ani kofeiny, nie alergizują. Wyciskany sok służy jako syrop.
Z nasion pozyskiwana jest guma karobowa czyli mączka chleba świętojańskiego, E410, używana w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, papierosowym, papierniczym. Cenne jest również drewno karobu, wykorzystywane od czasów
faraonów.
Granatowiec właściwy (Punica granatum) należy do rodziny
krwawnicowatych i jest ciernistym krzewem lub niewielkim drzewem o wysokości 3-5 metrów i charakterystycznych czworokanciastych gałązkach. To jedna z najstarszych roślin uprawnych Bliskiego Wschodu – znany był Sumeryjczykom, a najstarsze opisy pochodzą z Mezopotamii sprzed ponad 3 tysięcy lat p.n.e. W rejonie
Morza Śródziemnego rozpowszechnili go prawdopodobnie Fenicjanie. Granatowiec obecny jest w uprawie do dzisiaj i szeroko
wykorzystywany w sztuce kulinarnej, lecznictwie, garbarstwie i
włókiennictwie. Ma swoje miejsce również w kulturze i symbolice. Granatowiec właściwy owoc (1)
Niemiecki cesarz Henryk IV obwołał je królewskim owocem (arce
duce). Miasto Granada założone w X wieku przez Arabów na półwyspie Iberyjskim zawdzięcza swą nazwę tym owocom.

Kwiat granatowca (1)

Kwiat oliwki (1)

Cesarstwo Rzymskie przyczyniło się do sprowadzenia wielu roślin do Europy z terenów Azji Mniejszej i Kaukazu.
Oprócz winorośli z Rzymianami przywędrowały na Stary Kontynent dwie inne rośliny: dereń jadalny (Cornus mas) oraz
kasztan jadalny (Castanea sativa).
Nasiona derenia jadalnego znaleziono na wykopaliskach w Grecji w osadach z Owoce derenia jadalnego
okresu neolitu obok ziaren pszenicy, jęczmienia i soczewicy. Datuje się, że roślina ta

(8)

pochodzi sprzed 7 tys. lat. Łacińska nazwa rodzaju Cornus po łacinie znaczy róg i odnosi się do twardości drewna. Z liści derenia sporządza się napary obniżające gorączkę, a
z uprażonych i zmielonych pestek robi się kawę.
Kasztan jadalny doceniono ze
względów strategicznych. Wędrujące rzymskie legiony potrzebowały wartościowych i bogatych w
energię posiłków. Wysoką zawartością skrobi w owocach charakteryzują się kasztany jadalne. Staro-

Osnówka, a w
środku owoc
kasztana jadalnego (8)

żytni potrafili z mączki kasztanowej, utartych nasion zbóż i siemienia
lnianego (nasiona lnu zwyczajnego – Linum usitatissimum) sporządzać mieszaninę, która po zalaniu wrzącą wodą stanowiła pożywną
zawiesinę. Można to porównać do współczesnych zupek typu instant.

Razem z legionami kasztan zawędrował do Francji gdzie obecnie istnieją jego plantacje towarowe. Mączka kasztanowa
może być wykorzystywana do przygotowywania deserów lecz najsmaczniejsze są prażone kasztany posypane solą. Niestety w klimacie Polski kasztany rzadko owocują i dojrzewają.
Grecja jest kolebką różnych licznych uprawnych. Należy
do nich pigwa, której łacińska nazwa Cydonia pochodzi od
miasta Cydon na Krecie, gdzie istniały towarowe plantacje tej
rośliny. W mitologii greckiej jest o niej wzmianka: otóż owe
jabłko podarowane przez Parysa Afrodycie jako tej najpiękniejszej było owocem pigwy. Z owoców bogatych w pektyny
można przyrządzać galaretki, robić nalewki. konfitury i soki o
kwaskowym posmaku. Współcześnie pigwę wykorzystuje się
głównie jako podkładkę skarlającą do grusz.

Owoce pigwy (9)

Kulturą starszą niż Grecja i Rzym, i zamkniętą na obce

Owocostan cytryńca (8)

wpływy były Chiny. Rozwinęła się tu znana dziś na całym świecie medycyna, która przez
wieki gromadziła wiedzę o właściwościach leczniczych niezliczonej ilości roślin. Jedną z
nich jest cytryniec chiński (Schisandra chinensis) nazywany w kraju rodzimym jagodą
pięciu smaków – Wu Wei Zi. Okrywa owocu jest słodka, miąższ jest kwaśny, nasiona
cierpkie, a proszek z nich podczas przechowywania nabiera słonego posmaku. Piątym
ostatnim smakiem jest umami (z chińskiego dobry smak), co ciekawe rozpoznany na
początku XX w., a potwierdzony dopiero w 2000 roku. W środkowej partii języka znajdują się receptory, które rozpoznają kwas glutaminowy odpowiedzialny za przyjemność
jedzenia. Dodatek sproszkowanych owoców do potrawy wzmocni jej smak tak, jak
sztuczny glutaminian sodu. Cytryniec we wszystkich organach zawiera związki chemiczne - schizandryny, które mają silny aromat cytrynowy. Działają one pobudzająco na krążenie krwi, dzięki czemu zwiększa się wydolność organi-

zmu i dotlenienie mózgu. Z owoców i liści robi się susz na herbatki ziołowe, a wyciąg dodawany jest do
preparatów wspomagających regenerację wątroby.

Kaulifloria u kakaowca (1)

Produkcja papirusu w Egipcie (1)

Otwarta torebka bawełny (7)

Bawełna, bawełnica (Gossypium) to rodzaj obejmujący krzewy należące do
rodziny ślazowatych. Różne gatunki bawełny były uprawiane niezależnie od zarania dziejów na terenach Azji, Afryki i Ameryki. Najdawniej uprawiano ją w Południowo-Wschodniej i Środkowej Azji, na Półwyspie Arabskim i w Afryce Wschodniej. Przypuszcza się, że Egipcjanie znali bawełnę 12 tysięcy lat p. n.e. Natomiast
informacje na temat bawełny w źródłach pisanych pochodzą sprzed ponad 3 tysięcy lat. Z ziaren uzyskuje się wysokiej jakości olej spożywczy i przemysłowy (mydła,
świece, lekarstwa, kosmetyki), a wytłoki są cenną karmą o wysokiej zawartości
białka dla zwierząt hodowlanych. Jednak głównym celem uprawy bawełny są jej
owoce - torebki zawierające liczne nasiona z długimi włoskami. Włoski te wykorzystuje się do produkcji przędzy, a następnie tkanin np. aksamitu, atłasu barchanu,
dżinsu, sztruksu i innych. Obecnie włókna bawełniane są dodawane do wełny czy
też lnu, stosowane w produkcji materiałów opatrunkowych, papieru (banknoty
dolarowe) oraz sznurów czy zwykłych filtrów do kawy.

Cibora (Cyperus) to rodzaj obejmujący około 600 gatunków,
włączony do rodziny ciborowatych. Są to kłączowe byliny występu-

Cibora papirusowa (1)

jące w większości w wilgotnych środowiskach w rejonach tropikalnych i podzwrotnikowych Afryki. Gatunkiem wykorzystywanym już
w starożytnym Egipcie do wyrobu materiału piśmiennego i zawojów
mumii była cibora papirusowa (Cyperus papirus). Z jej pędów wyplatano także łodzie do podróży morskich. Korzenie tej cibory są
jadalne, używano ich jako materiał opałowy. To roślina włóknodajna, dziś służy do wyrobu np. toreb i koszy, ale przede wszystkim
uprawiana jest jako ozdobna ze względu na ulistnienie i niezwykłe
kwiatostany (parasolowaty kształt).
Bananowiec właściwy (Musa ×paradisiaca) należy do rodziny bananowatych.
Uprawa jego rozpoczęła się na obszarze południowo- wschodniej Azji. Pisane
wzmianki pojawiają się w sanskrycie (języku starych średniowiecznych i wczesno
nowożytnych Indii) około 5 tysięcy lat p.n.e. Jest to bylina uprawiana w klimacie
tropikalnym na urodzajnych i wilgotnych glebach. Może osiągać rozmiary dochodzące do 15 m wysokości. Celem uprawy są słodkie (do 20 % cukrów), i do 30 centymetrów długości owoce. Spożywa się je na surowo, gotowane lub pieczone (tzw. pandany). Z pandanów uzyskuje się mąkę bananową o dużej zawartości skrobi. W Afryce i
Ameryce południowej zajmują jedno z ważniejszych miejsc w wyżywieniu ludności
(podstawowy składnik codziennego jadłospisu dla ponad 400 milionów ludzi). Ciekawostką jest również to, że spożywa się również kwiaty w postaci surowej lub goto-

Liście bananowca (7)

wanej, natomiast górne części pseudo-pnia wykorzystuje się jako składnik birmańskiej zupy rybnej. Liście służą jako opakowania artykułów spożywczych lub talerze na

posiłki.
Kakaowiec właściwy (Theobroma cacao) jest niewysokim (10-15 m) drzewem z rodziny ślazowatych pochodzącym z Ameryki Środkowej i Południowej.
Kakaowiec pierwsi uprawiali Olmekowie (mezoludy Ameryki Południowej od
2000 lat p.n.e.), ok. 1000 lat p.n.e. Nazwa nadana przez Linneusza oznacza ,,napój bogów” (Theos – bóg, broma – napój pokarm), nawiązując do
boskiej istoty magicznych wierzeń mieszkańców Ameryki Środkowej.

Owoc kakaowca (1)

Kwiaty, a następnie owoce wyrastają bezpośrednio z pnia i gałęzi, co nazywane jest kauliflorią i kaulikarpią. Owoce, o kształcie przypominającym ogórka, zawierają 20-60 nasion.

Kaulikarpia (1)

Miąższ jest czerwonawy, słodkawy, przyjemnie pachnący. Nasiona kakaowca służą do produkcji
kakao i masła kakaowego. Nasiona poddaje się fermentacji, następnie prażeniu, mieleniu,
uzyskując w procesie tłoczenia masło kakaowe, a z odtłuszczonych wytłoków po zmieleniu –
kakao. Kakaowiec użytkowany był na długo przed podróżami Kolumba. Majowie i Inkowie pili
napój oszałamiający ,,chocolatl” w czasie obrzędów i rytuałów religijnych (gorzki – z chili,
wanilią, mąką kukurydzianą), a nasiona służyły jako środek płatniczy. Jeden niewolnik kosztował około 100 ziaren (2-3 owoce). Natomiast cukier i mleko do kakao zaczęli dodawać Hiszpanie. W Europie kakao zdobyło prawdziwe uznanie dopiero ok. XVII wieku na dworach arystokracji. Ciemnoczerwone drewno kakaowca służyło do
wyrobu galanterii. Obecnie uprawa kakaowców nastręcza wielu poważnych problemów.
Do najstarszych ozdobnych roślin uprawnych należą róże (Rosa). Prawdopodobnie jedząc jej pożywne owoce, człowiek zachwycił się kwiatami
znacznie wcześniej niż rozwinęła się jakakolwiek cywilizacja. Kolebką uprawy
róż jest Mezopotamia, ale róże od tysiącleci uprawiali również Chińczycy.
Róże wędrowały do Europy Północnej i Zachodniej wraz z wojskami rzymskimi, jak róża biała ‘Maxima’ (R. ×alba), a potem z wyprawami krzyżowymi, jak
np. róża damasceńska (R. ×damascena). Początkowo jednak róża miała zna-

Róża francuska (2)

czenie głównie wybitnie użytkowe – olejek z jej płatków przez tysiąclecia był
wyjątkowo wysoko cenionym towarem, który posiadać mogły tylko najwyższe

warstwy społeczne. Olejek pozyskiwano także m.in. z róży francuskiej (R. gallica). Obecnie w Polsce jest to gatunek
objęty ochroną prawną i wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Symbolika róży jest przebogata.
Lilia (Lilium) to rodzaj obejmujący prawie 100 gatunków, a jej kwiaty pojawiają się w
najwcześniejszych kulturach symbolizując przez tysiąclecia władzę, majestat i chwałę. W Lilia św. Antoniego (7)
kulturze greckiej była symbolem wrażliwości i delikatności, w chrześcijaństwie – niewinności, dziewiczości i zmartwychwstania. To jedna z najważniejszych roślin zbieranych i
uprawianych dla ozdoby. Najpowszechniej znanym gatunkiem jest lilia biała (L. candidum), w Polsce: lilia św. Antoniego, lilia św. Józefa, Józefka), o czystej barwie dużych
kwiatów. Gatunek ten pochodzi prawdopodobnie z Azji Mniejszej i w Europie był powszechnie uprawiany w ogrodach przyklasztornych. W Polsce na Podhalu zwana jest
lelują i stanowi ważny motyw sztuki ludowej. W Polsce dwa gatunki są objęte ścisłą
ochroną gatunkową: lilia złotogłów (L. martagon) oraz lilia bulwkowata (L. bulbiferum),
umieszczona na ,,Czerwonej liście roślin i grzybów Polski”. Róże i lilie to bardzo częste
elementy wzorów heraldycznych.
Rodzaj kamelia (Camellia), należący do rodziny herbatowatych, to wieczniezielone krzewy lub niewielkie drzewa. Większość gatunków pochodzi ze
wschodniej i południowej Azji. Są znane, hodowane i uprawiane od kilku
tysięcy lat. Celem hodowli i uprawy są wyjątkowe cechy dekoracyjne: różnorodność form, kształtów i kolorów kwiatów, soczysto zielone ulistnienie.
Drugim aspektem są walory użytkowe: nasiona odmian olejodajnych zawierają do 70 % tłuszczu wysokiej jakości wykorzystywanego do wyrobu oleju

Kamelia (8)

dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i technicznego. Z nasion otrzymuje się także glikozyd kamelinę stosowaną w zapaleniu
mięśnia sercowego. Makuchy po wytłoczeniu oleju są dosko-

nałym nawozem i zarazem karmą dla zwierząt. Liście wielu gatunków kamelii zawierają olejek eteryczny
składający się z 96% z eugenolu - substancji używanej w stomatologii jako środek antyseptyczny.

Zatrzymać czas…..
Z biegiem lat, wieków i tysiącleci - zmieniają się uprawiane
rośliny, tradycje, nawyki pokarmowe. Wraz z postępem hodowli

Flateryna—nektaryna płaskoowocowa (8)

zmieniają się również uprawiane odmiany. Dawniej były to przede
wszystkim odmiany pochodzące z selekcji, z wyboru najlepszych,
najplenniejszych i najsmaczniejszych egzemplarzy. Wraz z postępem hodowli i nauki w ciągu ostatniego wieku, w coraz szybszym
tempie z biegiem lat, jak w kalejdoskopie, pojawiają się i znikają
coraz to lepsze i wspanialsze z różnych względów odmiany. A te
najstarsze często odchodzą w sposób nieunikniony i bezpowrotny.
Jednak to właśnie one przetrwały różne zawieruchy i dziejowe i
przyrodnicze, żywiąc i ciesząc ludzkość przez lata. Posiadają cechy
często utracone przez obecne odmiany wskutek hodowli np. głęboki smak i delikatność miąższu owoców, aromat kwiatów i ich ulotny urok. Wiele z nich przetrwało wieki bez środków
chemicznych i perfekcyjnych nawozów. Dlatego powinniśmy je chronić. W tym celu, podobnie jak w przypadku wymierających i ginących gatunków roślin – powstają banki genów i różne programy naukowe. Rezerwuarem starych odmian są
ogrody botaniczne.
W PAN Ogrodzie Botanicznym znajduje się kolek-

Kolekcja róż (2)

cja starych odmian jabłoni i żyta, historycznych odmian róż, liczne odmiany innych gatunków ozdobnych.
Z początkiem lat 70. powstał Bank Genów, który
prowadzi działalność naukową i konserwatorską w
zakresie zabezpieczania i długoterminowego przechowywania roślinnego materiału genetycznego. Początkowo głównym kierunkiem działalności było zabezpieczanie nasion starych odmian żyta. Z czasem rozszerzono działalność banku na zagrożone wyginięciem
gatunki flory polskiej oraz pąki spoczynkowe starych
odmian drzew owocowych.
Jabłko – bodaj najbardziej znany owoc w Europie i
Azji, owoc jabłoni (Malus), którego wartość trudno

przecenić, posiada odmian bez liku. ,,An apple a day keeps a doctor away” – czyli, jak mówi stare angielskie przysłowie,
jedno jabłko dziennie pozwala zachować zdrowie. Jabłko pojawia się w wierzeniach wielu kultur. Dla Celtów jabłoń dawała schronienie duszom zmarłych, a spożycie jabłka – wieczną młodość nieśmiertelność. Jabłoń przyrównywano do dębu, a
jej ścięcie było karane śmiercią. Złote jabłka z sadu Hesperyd
w mitologii greckiej przynosiły nieśmiertelność. To owoc
utożsamiany z grzechem, który Ewa zerwała z rajskiego drzewa, jednak jako gatunek jego nazwa nie występuje w Biblii. W
polskich przesądach wierzono, że kto zetnie jabłoń – wkrótce
umrze. Jabłoń pośredniczyła w kontaktach z zaświatami. Nie
można było wchodzić na drzewo w butach, gdyż groziło to
uschnięciem drzewa. Zawieszane na choince na Boże Narodzenie jabłka mają symbolizować owoc rajskiego ogrodu, miłość,
zdrowie. Owoce święcone w dniu św. Błażeja mają pomagać
na ból gardła.

Jabłoń ‘Kandyl Synap’ (5)

W ramach działalności Banku Nasion w latach 20092012 prowadzono projekt „Zastosowanie metod kriogenicznych w celu utworzenia banku genów historycznych odmian
jabłoni”. Miał on na celu wprowadzenie alternatywnego
sposobu ochrony odmian uprawnych rodzaju Malus całkowicie wycofanych z produkcji towarowej i stopniowo ustępujących z upraw amatorskich. Do czasu zakończenia prac
nad projektem zgromadzono 121 odmian jabłoni uprawianych niegdyś na terenie Europy Wschodniej i Środkowej,
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Prace po zakończeniu
projektu są kontynuowane, a kolekcja stopniowo wzbogaca-

Widok hali banku nasion (6)

na o nowe obiekty. Obecnie w jej skład wchodzi ich już 155.
Wykorzystywanym przy pracach materiałem są jednoroczne pędy z

Fragmenty pędów jabłoni (6)

pąkami śpiącymi. Pędy te są pozyskiwane z kolekcji krajowych, w większości z rodzimej kolekcji Ogrodu Botanicznego oraz Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach, w momencie fizjologicznego spoczynku zimowego oraz
poddanych już naturalnemu hartującemu wychłodzeniu. Jedynie połączenie obu tych czynników pozwala skutecznie zamrozić pąki. Po zbiorze
pędy są cięte na podobnych rozmiarów odcinki zawierające jeden pąk i
suszone do chwili obniżenia do 30% zawartości wody. Skutkuje to zagęszczeniem soku komórkowego, co przekłada się na kontrolowane i spokojne tworzenie kryształków lodu, minimalnie zagrażające strukturze komórek na kolejnym etapie. Po odwodnieniu jednopąkowe fragmenty są
zamykane w probówkach i stopniowo zamrażane z szybkością 0,1°C/ min.
Temperaturą jaką uznaje się za wystarczającą na tym etapie jest -40°C. Po

jej osiągnięciu, w kolejnym etapie, materiał jest szybko zanurzany w ciekłym azocie, co powoduje gwałtowne zamarzniecie pozostałych po procesie suszenia i stopniowego zamrożenia resztek wody w sposób bezładny i przypadkowy. To co wcześniej byłoby szkodliwe, teraz przy tak małej
ilości wilgoci okazuje się bezpieczne. Otrzymujemy próbkę tkanek odmiany jabłoni do
wieloletniego utrzymania w banku genów.
Elementem wyróżniającym tę kolekcję jest to, że nie rośnie ona w gruncie, a jest
przechowywana w ultraniskiej temperaturze par ciekłego azotu. Wykorzystywane jest
indukowane chłodem zatrzymanie metabolizmu tkanek, powstrzymujące utratę żywotności oraz możliwość zmian na poziomie genetycznym.
Ten sposób przechowywania materiału daje jeszcze inne korzyści. Próbki znajdują
się w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach, co skutkuje daleko posuniętą
bezobsługowością ich utrzymania oraz sprawia, że
są odseparowane od warunków środowiska,
zwiększające ich bezpieczeństwo. I w końcu –
brak konieczności ponoszenia kosztów agrotech- Pojemnik z
nicznych pielęgnowania dużego sadu oraz małe ciekłym azotem (6)
rozmiary kolekcji oznaczają niskie koszty utrzymania przez cały okres przechowywania.
Dzięki bankowi genów historycznych odmian jabłoni mamy zapewnioną bezsprzeczną ochronę tego rodzaju oraz swoistą „żelazną
(6)

rezerwę” jego odmian uprawnych.
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