
Zielnik

Co odczytamy z natury?
 

Na podstawie wyglądu różnych organów
rośliny możemy dowiedzieć się, w jakich
warunkach rośnie. Wygląd jej korzeni,
kwiatów czy liści często jest efektem

przystosowania do konkretnego 
i dostępnego w danym miejscu m.in.
sposobu zapylania czy rozmnażania

Kilka informacji:
 

Zielniki do dzisiejszego dnia stanowią bardzo ważne źródło wiedzy dla
botaników. Możemy w nich znaleźć nie tylko kolekcje roślin naczyniowych,
ale także np. mszaków, porostów czy grzybów. Wśród podziemnych części
roślin panuje duża różnorodność. Korzenie układają się w różne systemy
korzeniowe, np. u traw są one krótkie lecz bardzo liczne, dzięki czemu

nawet z płytkiej ziemi są w stanie pobrać duże ilości wody. U innych roślin
korzenie mogą być dłuższe  jednak jest ich dużo mniej. Te rośliny pobierają
wodę z głębszych warstw gleby. Nie tylko korzenie spotkamy pod ziemią,

ale również podziemne pędy, które mogą przybierać różne formy, np.
kłączy, bulw czy cebul. Służą one często rozmnażaniu wegetatywnemu, ale
także umożliwiają roślinie przeżycie niekorzystnych warunków pod ziemią

właśnie w takiej formie.



Jak wykorzystać w aspekcie kulinarnym:
 

Warto spróbować wykorzystać różne części dziki roślin do
sporządzenia posiłku. Mnóstwo gatunków świetnie się do tego 
nadaje i warto tę wiedzę poznać. Doskonale znamy kulinarne

możliwości wykorzystania roślin uprawnych, takich jak np. ziemniaki,
marchew czy buraki. Ale oferują je nam również dziko rosnące

rośliny, np. czyściec błotny, który jest gatunkiem często
występującym na otwartych terenach z wilgotną glebą. Jego

zgrubiale podziemne kłącza najlepiej jest zbierać jesienią i wiosną. 
Po dokładnym umyciu i pokrojeniu na wąskie paski można je

usmażyć na głębokim oleju jak frytki. Świetnie zastąpią to danie 
i sprawdzą się jako dzika przekąska.
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