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„Wielu ubogich mieszka na obszarach szczególnie dotkniętych zjawiskami
związanymi z ociepleniem, a ich środki utrzymania zależą w dużym stopniu od
zasobów naturalnych oraz tak zwanych usług ekosystemowych, takich jak rolnictwo,
rybołówstwo i zasoby leśne. […] Tragiczne jest zwiększenie liczby migrantów
uciekających od biedy spowodowanej degradacją środowiska, którzy w konwencjach
międzynarodowych nie są uznawani za uchodźców. […] Brak reakcji wobec tych
dramatów naszych braci i sióstr jest oznaką utraty owego poczucia odpowiedzialności
za naszych bliźnich, na której opiera się każde społeczeństwo obywatelskie.” (Papież
Franciszek, encyklika Laudato si’, str. 22–23)

Jak podkreślał papież w swojej encyklice, zasoby przyrodnicze są podstawą
naszego istnienia i ich stopniowe niszczenie odwraca się przeciwko nam,
prowadząc m.in. do klęsk żywiołowych i pandemii. Dlaczego „podcinamy gałąź, na
której siedzimy”? Wydaje się,
że wynika to głównie z braku
zrozumienia przyrody i naszej
zależności od niej, dlatego
nasz botaniczny spacer w
lipcu potraktowaliśmy jako
okazję, by rozważać wpływ
człowieka na kształtowanie się
szaty roślinnej.
Przemiany świata roślin pod wpływem człowieka rozpoczęły się wiele tysięcy lat
temu. Okres ostatnich ok. 10 000 lat, w których człowiek odgrywa istotną rolę w
przekształceniach przyrody, określa się czasem mianem antropozoiku. Niektórzy
naukowcy proponują, aby ostatnie 200 lat uznać za nową epokę geologiczną,
antropocen (z języka starogreckiego anthropos „człowiek” oraz kainos „nowy”).
Obecnie bowiem zmiany wywołane przez nas w przyrodzie są na tyle trwałe i silne,
że ich skutki odczuwamy na całym świecie: zmniejszenie różnorodności
biologicznej, zmiany klimatu, zanieczyszczenie, degradacja środowiska itd.
Na obszarze Polski i ogólnie Europy Środkowej, ustąpienie zlodowaceń
plejstoceńskich w holocenie (czyli około 12 000 lat temu) pozwoliło na powstanie
miejscowej flory. Flora to ogół gatunków roślin występujących na określonym
terenie dziko lub zdziczałych z uprawy, a procesy jej kształtowania następowały
początkowo tylko pod wpływem sił przyrody. Pojedyncze gatunki, ale i całe ich grupy
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przemieszczały się głównie dzięki zmianom klimatycznym. Pojawienie się człowieka
na tym terenie rozpoczęło antropogeniczne (czyli spowodowane działalnością
człowieka) przemiany szaty roślinnej. Początkowo ludy łowieckie i zbierackie (z
epoki paleolitu i mezolitu) penetrowały szatę roślinną nawet na dużych obszarach,
jednak ich wpływ był znikomy i szybko zanikający. Następowało niszczenie pokrywy
roślinnej pod obozowiska, zbieranie (czasem nadmierne) nasion i owoców roślin
spożywczych oraz przeżyźnienie podłoża, czyli eutrofizacja (z greckiego eutrophía
„dobre odżywianie”, oznacza proces nadmiernego wzbogacania wody lub gleby w
substancje odżywcze, powodujący szereg niekorzystnych zmian w środowisku
przyrodniczym). Człowiek przyczyniał się też, często nieświadomie, do
przemieszczania się niektórych gatunków roślin, np. azotolubnych lub miejsc
otwartych. Przekształcenia środowiska przyrodniczego i krajobrazu były raczej
niewidoczne, jednak pewne rośliny zwiększyły swoje zasięgi, zaś inne wprost
przeciwnie – zmniejszyły. Zmiany flory pod wpływem człowieka są nazywane
synantropizacją i przejawiają się zastępowaniem gatunków rodzimych przez obce,
endemitów przez rośliny kosmopolityczne (szeroko rozpowszechnione), a gatunków
o wąskich skalach ekologicznych, przez gatunki występujące w wielu typach
siedlisk. Na samym początku zmiany te dotyczyły tylko wybranych siedlisk, np.
obozowisk, ścieżek, innych miejsc wydeptywanych, czy też lasów poddanych
wypalaniu.
Większy wpływ na rośliny występujące na terenie współczesnej Polski wywarła
działalność człowieka w kolejnych epokach (neolit, okres rzymski, wczesne
średniowiecze). Wielką rewolucję, znacznie zmieniającą świat roślin, przyniósł okres
neolitu (na obszarze Polski ok. 4400–1700 przed Chrystusem). Nastąpiła zmiana
trybu życia człowieka, z koczowniczego na osiadły. Rozpoczęły się pierwsze uprawy
rolne oraz chów zwierząt domowych. Rolnictwo, które powstało w obszarze tzw.
Żyznego Półksiężyca (Bliski Wschód), dotarło wraz z grupami osadniczymi na
początku do Europy Południowej, a następnie do pozostałych obszarów naszego
kontynentu. Na terenie obecnej Polski grupy te osiedlały się na dobrych glebach
(lessowych i czarnoziemach) na obszarach bezleśnych. Ponieważ tego rodzaju
terenów jest w Europie Środkowej mało, szybko rozpoczęto pozyskiwanie nowych
terenów w lasach poprzez ich karczowanie i wypalanie. Tak uzyskane poletka,
użyźnione popiołem, uprawiano przez kilka do kilkunastu lat, po czym ze względu na
wyjałowienie porzucano je i rozpoczynano użytkowanie nowych terenów pod
uprawę, pozyskanych tą samą metodą. Uprawiano głównie zboża: pszenicę i
jęczmień. Wraz z materiałem siewnym, ale też przyczepione do ubrań człowieka,
sierści zwierząt i z towarami na wozach, z Bliskiego Wschodu i znad Morza
Śródziemnego docierały także nowe chwasty, rośliny niepożądane w uprawie. W
rezultacie powstały wtedy nowe typy zbiorowisk roślinnych, czyli skupień roślin o
podobnych wymaganiach glebowych i klimatycznych – zbiorowiska chwastów
polnych, zwane segetalnymi (od łacińskiego seges „pole uprawne”). W ich skład
wchodziły gatunki obce dla środkowoeuropejskiej flory, przybyłe z Bliskiego
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Wschodu i znad Morza Śródziemnego, lecz także niektóre gatunki rodzime, zwane
apofitami, które na polach znalazły dogodne warunki do wzrostu, rozwoju i
przetrwania w kolejnych latach.
Gatunki obce dla flory określonego obszaru, sprowadzone świadomie lub
nieświadomie przez człowieka, nazywa się antropofitami (z greckiego ánthrōpos
„człowiek” oraz phytón „roślina”). Dzieli się je na kilka podgrup – np. ze względu na
czas pojawienia się w danym regionie – i najstarsi przybysze wśród nich to
archeofity. Przybyły one i zadomowiły się na naszym terenie przed końcem XV
wieku, a dokładniej przed odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 r.
Na terenie Polski, prehistoryczna kultura łużycka (ok. 1300–400 lat p.n.e.), a potem
okres rzymski, wczesne i późne średniowiecze przynosiły znaczne zmiany w szacie
roślinnej. Wczesne średniowiecze w Wielkopolsce Środkowej (szczególnie w
okolicach Gniezna, Ostrowa Lednickiego czy Poznania) pozostawiło niezatarte do
dziś ślady. Nastąpiło duże odlesienie i szeroki rozwój rolnictwa opartego na
systemie przemienno-odłogowym, powstały trwałe antropogeniczne elementy
krajobrazu kulturowego. Według szacunków naukowców w 1000 roku (czyli za
czasów zjazdu gnieźnieńskiego – pielgrzymki cesarza Ottona III do grobu św.
Wojciecha w Gnieźnie – ówczesnej stolicy Polski), uprawy pokrywały 20%
dzisiejszej Polski, zaś w Wielkopolsce jeszcze większy procent powierzchni. Reszta
obszaru również nosiła już wtedy większe lub mniejsze ślady działalności człowieka.
Dużo większy wpływ na świat roślin wywarło jednak odkrycie Ameryki przez
Krzysztofa Kolumba oraz dalsze wyprawy Europejczyków do Nowego Świata.
Nastąpiła wtedy wielka migracja roślin, przełamano bariery geograficzne, nastąpiło
zetknięcie się roślin z różnych siedlisk, które nie miałoby miejsca bez działalności
człowieka. Pojawiające się i zadomawiające się na naszym terenie rośliny
pochodziły (i pochodzą, ten proces trwa nadal!)
głównie z obszaru Nowego Świata. Rośliny te
określane są mianem kenofitów, jak np.
winobluszcz
pięciolistkowy
(Parthenocissus
quinquefolia). Spotykamy je głównie na siedliskach
polnych i ruderalnych, powstałych dzięki
działalności człowieka, szczególnie w miastach, na
przydrożach, obszarach przemysłowych (nazwa
pochodzi od łacińskiego rudus „gruz”, „śmieci”), ale
czasem także na łąkach, nad rzekami i jeziorami
oraz w lasach.
Kolejne okresy i następujące w nich procesy, np. industrializacja
(uprzemysłowienie) czy urbanizacja, bardzo niekorzystnie wpłynęły na stan
środowiska przyrodniczego. Nasilona wycinka lasów, zabudowa ogromnych
obszarów na nowe osiedla i zakłady przemysłowe, budowa kopalni odkrywkowych,
rozbudowa sieci dróg i szlaków kolejowych, drastycznie wpłynęły na różnorodność
3

flory. Ocenia się, że w Europie Środkowej maksimum różnorodności
florystycznej przypadało na lata 1750–1850. Po tym okresie nastąpiło szybkie
ubożenie flory. Regulacja rzek, odwodnienie dolin, intensyfikacja rolnictwa,
przekształcenie naturalnych zbiorowisk leśnych w monokultury (jednogatunkowe
plantacje), skażenie gleb i powietrza substancjami toksycznymi, silna presja
ruchu turystycznego (także na ostatnie skrawki niezmienionej przyrody) oraz
powiększanie się wysypisk śmieci powoduje nie tylko kurczenie się zasobów roślin
rodzimych, ale także zanik chwastów segetalnych i ruderalnych (głównie
archeofitów).

Od samego początku wycieczki (kościół pw. św. Matki Teresy z Kalkuty)
mogliśmy obserwować wiele interesujących gatunków roślin i opisywane powyżej
antropogeniczne zmiany w szacie roślinnej. Porównajmy np. widok z kładki przy
kościele w Kamionkach na dolinę Głuszynki: po lewej na zachodni, mniej
przekształcony odcinek, a po prawej
na wschodni fragment rzeki, poddany
silnej antropopresji. Przy szlaku
spotykamy zarówno resztki krajobrazu
naturalnego i półnaturalnego (łąki w
dolinie Głuszynki i okoliczne lasy), jak i
pola uprawne z chwastami oraz liczne
siedliska ruderalne związane ze
szlakami komunikacyjnymi, placami
budowy i miejscami przemysłowymi.
Rzadko koszone przydroża często
obfitują w rośliny kwitnące.
Rzeka Głuszynka ma 34 km długości i bierze swój początek z Jeziora
Raczyńskiego w Zaniemyślu (gdzie zmarł i jest pochowany ze swoją żoną
Konstancją hrabia Edward Raczyński, fundator kościoła z mauzoleum Raczyńskich
w Rogalinie). Płynie dalej poprzez m.in. jeziora Bnińskie, Kórnickie i Skrzyneckie, a
potem łączy się z rzeką Kopel, zwaną też Kopla. Leniwie płynąca Głuszynka
gromadzi w swej dolinie bardzo wiele roślin związanych z siedliskami wodnymi,
podmokłymi, bagiennymi i łąkowymi. Na dużych połaciach łąk, czyli zbiorowisk
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zielnych z dominującymi trawami, spotyka się także liczne inne rośliny
jednoliścienne (np. turzyce), wiele gatunków miododajnych, paprotniki i mszaki.
Na terenie Polski w zamierzchłej przeszłości łąki były rzadkimi siedliskami, gdyż
prawie cały kraj porośnięty był lasami. Łąki występowały tylko nad wielkimi rzekami,
gdzie wskutek corocznych wylewów najbliżej koryta rzeki mogły się zachować tylko
układy bezdrzewne, a także wysoko w górach, gdzie silne wiatry i mrozy oraz ubogie
siedlisko pozwalały przetrwać tylko roślinom zielnym. Wielkość obszarów łąkowych
w kolejnych wiekach silnie wzrosła wskutek wycinki lasów i użytkowania
powstałych terenów jako użytki zielone (łąki i pastwiska) lub pola. Do swego
istnienia jednak łąki potrzebują regularnego koszenia. Rośliny na siedliskach
łąkowych w dolinie Głuszynki to w zdecydowanej większości gatunki rodzime, m.in.
bodziszek łąkowy (Geranium pratense), chaber łąkowy (Centaurea jacea), firletka
poszarpana (Lychnis flos-cuculi), groszek żółty (Lathyrus pratensis), jaskier ostry
(Ranunculus acris), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), krwawnica pospolita
(Lythrum salicaria), mięta nadwodna (Mentha aquatica), niezapominajka błotna
(Myosotis palustris), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), ostrożeń warzywny (Cirsium
oleraceum), sadziec konopiasty (Eupatorium
cannabinum),
tojeść
pospolita
(Lysimachia
vulgaris) i trzcina pospolita (Phragmites australis).
Na
powstałych
pod
wpływem
człowieka
siedliskach synantropijnych – placu przed
kościołem, na przydrożach, wzdłuż ścieżek
rowerowych i pieszych, na śmietniskach – bytuje
wiele gatunków roślin obcych (archeofitów i
kenofitów),
ale
także
roślin
miejscowego
pochodzenia (apofitów). Na miejscach ruderalnych
rośnie z grupy archeofitów np. bniec biały
(Melandrium album), bylica piołun (Artemisia
absinthium),
chrzan
pospolity
(Armoracia
rusticana – jadalne i lecznicze także liście),
cykoria podróżnik (Cichorium intybus), iglica
pospolita (Erodium cicutarium), pokrzywa żegawka (Urtica urens), popłoch pospolity
(Onopordum acanthium), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), a spośród kenofitów:
konyza kanadyjska (Conyza canadensis), nawłoć
kanadyjska
(Solidago
canadensis),
rdestowiec
ostrokończysty
(Reynoutria
japonica),
rumianek
bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), szczawik
rożkowaty
(Oxalis
corniculata),
winobluszcz
pięciolistkowy
(Parthenocissus
quinquefolia)
itp.
Zdarzały się także samosiejki krzewów i drzew, np.
dębu, roznoszone często przez ptaki, np. sójki. Podczas
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naszego spaceru udało się zaobserwować ciekawostki botaniczne: bniec biały
(zdjęcie po lewej) ma zwykle rozdzielnopłciowe kwiaty: beczułkowate żeńskie i
butelkowatego kształtu męskie. Z kolei iglica pospolita (zdjęcie po prawej) wydaje
charakterystyczny iglasty owoc (rozłupnia), który rozpada się na 5 rozłupek. Każda z
nich jest zaopatrzona w długą, ostrą ość, śrubowato skręcającą się pod
wpływem zmian wilgotności. Dzięki tej ości, rozłupka wraz z nasieniem jest
„wkręcana” głębiej w glebę i ma większe szanse na wykiełkowanie i przeżycie.

Bioróżnorodność siedlisk ruderalnych jest duża, zależna od podłoża, wpływu
człowieka, ale i otaczającego środowiska, z którego przenikają rośliny i zwierzęta.
Na trasie wycieczki grupę rodzimych apofitów, przechodzących z okolicznych łąk
oraz miejsc suchych i nasłonecznionych, reprezentują szeroko rozpowszechnione
gatunki, m.in babka lancetowata (Plantago lanceolata), brodawnik jesienny
(Leontodon autumnalis), chaber nadreński
(Centaurea rhenana), cieciorka pstra
(Coronilla varia), dziewanna wielkokwiatowa
(Verbascum thapsiforme), kocanki piaskowe
(Helichrysum
arenarium),
komonica
zwyczajna (Lotus corniculatus), krwawnik
pospolity (Achillea millefolium), marchew
zwyczajna (Daucus carota), przytulia
pospolita (Galium mollugo), rozchodnik ostry
(Sedum acre) i żmijowiec zwyczajny
(Echium vulgare).
Większe kompleksy pól uprawnych można spotkać na południe od Kamionek.
Różnorodność chwastów polnych uległa w ostatnich latach drastycznemu
zmniejszeniu. Wynika to przede wszystkim z intensyfikacji rolnictwa, zastosowania
chemicznych środków ochrony roślin i nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych
oraz zaorywania miedz i przydroży. Właśnie na przydrożach w trakcie naszej
wycieczki zaobserwowaliśmy gatunki z grupy archeofitów, takie jak chaber
bławatek (Centaurea cyanus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli),
kąkol polny (Agrostemma githago), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), nawrot
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polny (Lithospermum arvense), ostróżeczka polna (Consolida regalis), owies głuchy
(Avena fatua), rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus), rumian polny
(Anthemis arvensis), tobołki polne (Thlaspi arvense), włośnica zielona (Setaria
viridis), fiołek polny (Viola arvensis), a z grupy kenofitów szarłat szorstki
(Amaranthus retroflexus), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora) i żółtlica
owłosiona (Galinsoga ciliata). Liczne są także apofity, czyli chwasty rodzime, np.
gwiazdnica pospolita (Stellaria media), komosa biała (Chenopodium album),
ostrożeń polny (Cirsium arvense), perz właściwy (Elymus repens), przetacznik
bluszczykowy (Veronica hederifolia), przytulia czepna (Galium aparine), rzodkiewnik
pospolity (Arabidopsis thaliana) i skrzyp polny (Equisetum arvense).
Warto zwrócić uwagę, że na podstawie dominujących chwastów można określić
żyzność i odczyn gleby. Niektóre chwasty rosną tylko na pewnych typach gleb i
możemy je nazwać roślinami wskaźnikowymi. Znając te gatunki możemy ustalić
warunki glebowe w naszym ogródku, polu czy sadzie. Oczywiście pamiętajmy, że
występowanie pojedynczej rośliny danego gatunku nie daje nam pełnego obrazu
warunków glebowych, ważny jest masowy pojaw danego gatunku lub – jeszcze
lepiej – kilku gatunków o podobnych właściwościach. Przykładowo, mak piaskowy
(Papaver argemone) i koniczyna polna (Trifolium arvense) to chwasty typowe dla
gleb piaszczystych, gwiazdnica pospolita (Stellaria media) i komosa biała zwana
lebiodą (Chenopodium album) są wskaźnikami gleb bogatych w azot, zaś szczaw
polny (Rumex acetosella) występuje na glebach kwaśnych.
Na południe od Kamionek, przy trasie wycieczki, znajduje się także duży kompleks
leśny. Są to lasy gospodarcze, wykorzystywane w planowy sposób głównie w celu
pozyskania drewna, więc są to w większości nasadzenia sosny pospolitej (Pinus
sylvestris), z udziałem brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Spotykany jest tutaj
także m.in. dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) i szypułkowy (Quercus robur),
grab pospolity (Carpinus betulus), jarząb pospolity, zwany jarzębiną (Sorbus
aucuparia), klon zwyczajny (Acer platanoides) i klon jawor (Acer pseudoplatanus).
Grupę kenofitów w lasach i zaroślach przy Drodze Łagodności reprezentuje m.in.
czeremcha amerykańska (Padus serotina), dąb
czerwony (Quercus rubra), nawłoć kanadyjska
(Solidago canadensis), niecierpek drobnokwiatowy
(Impatiens parviflora) i robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia). Warto pamiętać, że wiele roślin
inwazyjnych ma właściwości lecznicze, np.
czeremcha – uspokajające, przeciwkaszlowe,
przeciwbiegunkowe, antyoksydacyjne, niecierpek –
przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, zaś nawłoć
– przeciwzapalne, gojące rany i wzmacniające. Ich
powszechniejsze wykorzystywanie mogłoby więc
przynieść pozytywne skutki zarówno zdrowotne,
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jak i przyrodnicze, ograniczając ich występowanie i pozostawiając więcej miejsca
gatunkom rodzimym.
Odnosząc się z szacunkiem zarówno do przyrody, jak i ubogich ludzi, jak
podkreślał papież Franciszek w swojej encyklice Laudato si’, wypełniamy wolę Bożą
i działamy dla dobra nas wszystkich. Niech Matka Teresa z Kalkuty, patronka
parafii w Kamionkach, w której zaczyna się Droga Łagodności, uczy nas troski o
naszych bliźnich i wszystko, co Pan Bóg stworzył i dał nam pod opiekę.
Dziękuję uczestnikom wycieczki za podzielenie się ciekawymi uwagami.
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