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Bučina v jarním bylinkovém hávu
Jaro v bukových lesích je jedním z nejkrásnějších ročních období. Pouze v tomto ročním období
se bylinné patro v bukových lesích mění na pestrobarevný květinový koberec. Hromadně kvetou sasanky,
jaterník podléška, kyčelnice cibulkonosná, plicník tmavý, violka lesní, pitulník žlutý a svízel vonný. Pro
nás jako obyvatele kraje hory sv. Anny je výskyt bukových lesů samozřejmostí, ale v rámci Polska
bukové porosty tvoří jen něco málo přes 1 % území naší země (4 % jeho lesní plochy). Bukové lesy
rostou v nížinách a nižších horských polohách (v dolním
vegetačním stupni, 650 - 1250 m nadmořské výšky) - viz rozšíření
buku. V našem parku jsou nejhodnotnější nejstarší bukové lesy
chráněny formou přírodních rezervací, takže sběr bylinek je tam
přísně zakázán a trestá se. Řadu z nich si koneckonců můžete
pěstovat ve své zahrádce, pokud jim vytvoříte podobné podmínky
pro život. Doporučuji vám však, abyste se v bukových rezervacích
pohybovali výlučně po značených stezkách, protože se můžeme
seznámit s léčivými bylinkami a naučit se poznávat, aniž bychom
porušili zákon. Mimo rezervace můžete rostliny sbírat, ale dělejte
to s rozumem.
Během prázdninových měsíců nepozorujeme takovou
pestrost barev různých kvetoucích rostlin jako na jaře. Vidíme
stříbrně-popelavé kmeny stromů, s mladými buky převládajícími v křovinatém podrostu, zatímco bylinné
patro je poměrně nezajímavé z hlediska výskytu kvetoucích rostlin. Proč je tomu tak? Je to tím, že bukové
lesy bez ohledu na druh mají tu vlastnost, že v období plného rozvoje listů je v bylinném patru temno, což
vytváří podmínky, za nichž se nemohou rozvíjet téměř žádné rostliny. Samozřejmě, že výjimku
představují mladá generace buku a stínomilné druhy rostlin, které dokonale zvládají takové zastínění.
Jedinou šancí pro rostliny rostoucí v bukových lesích je využití krátkého období, kdy k bylinnému patru
proniknou sluneční paprsky. Tuto vlastnost mají tzv. jarní geofity neboli rostliny, které přezimují ve
formě oddenků, hlíz nebo cibulí. Díky zásobám, které si nashromáždily na jaro, se mohou rychle rozvinou
a vykvést tak, aby to stihly, než na stromech narostou listy.
V bukových lesích je vždy dominantním druhem buk obecný, proto se lesy tohoto druhu nazývají
bučiny. Buky dorůstají až do výšky 30 m (méně často do 50 m) a mohou se dožít 350 let (vzácně do 500
let). Buk je náročný na stanoviště, takže preferuje úrodné a čerstvé, hlinité nebo jílovité písčité půdy, a
velmi dobře se mu daří na vápenitém podloží. Jedná se o stínomilný druh, který zpočátku roste velmi
pomalu.
Buk obecný je léčivá rostlina! Léčivé vlastnosti mají kůra, listí, ale také celé mladé bukové
větvičky (sušené a mleté). V prvním článku jsem psala o tom, jak máme hledat a sušit léčivé suroviny.
Kůra buku má antioxidační vlastnosti, zejména kvůli obsahu lignanu (fytoestrogenu). Ty zase mají
silné antioxidační, protirakovinné, protiparazitické vlastnosti a navíc upravují hormonální rovnováhu.
Bylo prokázáno, že mají 4 až 5 krát silnější antioxidační vlastnosti než běžně používaný vitamín E
(považovaný
za
jeden
z
nejlepších
antioxidantů) a vitamín C. My Poláci jich
máme ve své stravě velmi málo. To vůbec
neznamená, že od dnešního dne budeme
pojídat bukovou kůru, abychom zaplnili
mezery ve stravě. K dispozici máme jiné
zdroje těchto fytoestrogenů, přičemž přední
místo v této souvislosti má běžně pěstovaný
len setý. Každý člověk si může sám připravit
odvar z kůry v množství 30 gramů na jeden litr
vody. Celé množství vaříme na slabém ohni,
dokud se objem nezmenší na polovinu. Poté
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ochladíme a scedíme odvar do menších nádob. Takže připravený odvar používáme jako přípravek proti
parazitům.
V bukových listech se kromě jiného nachází: fenolové kyseliny, saponiny (působí na usnadnění
vykašlávání, močopudně a jako dezinfekce), flavonoidy (antialergické a protizánětlivé účinky). Čerstvé
listy zmírňují bolesti zubů, léčí otoky a záněty dásní a ústní dutiny, podobně jako šalvěj lékařská.
Gastritidu lze léčit vývarem z listů ve standardním poměru (1 čajová lžička sušiny na 1 sklenice
vařící vody, nechat vyluhovat zakryté 15-20 minut, pít 1-2x denně po 1/4 sklenky).
Odvar z listů a výhonků má protizánětlivé, antialergické a uklidňující účinky, ve velkých dávkách
mírně uspávající a omamné, močopudné, působí proti krvácivosti a jako silná dezinfekce. Zpevňuje cévy,
zlepšuje trávení, odstraňuje poruchy trávení, zvyšuje chuť k jídlu.
Mladé bukové listy podobně jako listy javoru
sklízené na jaře lze jíst jako zelný salát, protože mají
chuť podobnou zelí, jen mírně kyselejší. V dávných
dobách v období nedostatku před sklizní lidé
připravovali pokrmy z mladých listů způsobem,
jakým se konzumuje špenát nebo zelí.
Bukové plody (bukvice) jsou velmi chutné
(připomínají lískové ořechy), ale nesmí se přehánět
s jejich konzumací, protože obsahují fagin (jedovatý
alkaloid). Plody jsou po pražení jedlé, protože
vlivem vysoké teploty se tento alkaloid rozloží. V
Německu se dodnes velké oblibě těší zastudena
lisovaný olej z bukových semen, který je často
přidáván do různých pokrmů. Doufám, že nenastane
taková doba, abychom museli hledat náhražku kávy,
ale i zde se bukvice využijí. Z bukových semen
můžeme připravit nápoj sloužící jako náhražka kávy. Dvě čajové lžičky mletých plodů zalijeme dvěma
sklenicemi vody, povaříme 5 minut, odstavíme na 20 minut, zcedíme a osladíme podle chuti. Kdyby vám
však taková káva nechutnala, pamatujte si, že tento hořký odvar je lék, který skvěle léčí průjem, trávicí
poruchy a gastroenteritidu.
Trochu exkluzivnější recept na náhražku kávy spočívá v tom, že si na pánvi upražíme ve stejném
poměru zrní žita, pšenice a ječmene, rozemeleme bukvice a sušený kořen čekanky v kávovém mlýnku,
přidáme trochu exotických přísad (podle chuti), tedy muškátový ořech, skořici a vanilku. Stejně jako kávu
skladujeme v utěsněných nádobách.
Dokonce i na jaře se bukové lesy navzájem liší. Pokud je bylinné patro bohaté z hlediska počtu
druhů a barev, jde o bohatší, úrodný typ bučin, zatímco v kyselých bučinách je bylinné patro chudé a
často připomíná podrost borovicových lesů. Při této příležitosti vás zvu na odpočinkovou procházku na
začátku podzimu, abyste mohli obdivovat majestát a krásu bučin v odstínech červeně.
Když se vrátíme k původnímu tématu, stojí za to si povšimnout bylinek, které tam běžně rostou na
jaře, a to orsej jarní, svízel vonný, plicník, pitulník žlutý,
zběhovec plazivý, violka lesní a konvalinka vonná.
Největší pozornost v tomto článku budu věnovat
svízeli vonnému, velmi zajímavé rostlince, kterou ne
nadarmo nazývají „paní lesů“. Tato křehká a hezky
vonící, ale zároveň nebezpečná medonosná rostlina
poměrně dobře snáší stinná místa. Vytváří souvislé
porosty s drobnými bílými květy o průměru 0,5 cm. Nať
svízele vonného obsahuje velké množství kumarinu (asi
1 % sušiny), proto se svízel řadí mezi jedovaté rostliny.
Vůně kumarinu (směs čerstvého sena s vanilkou)
vyvolává v lidech příjemné pocity. V lidové medicíně se
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dříve často používala k zajištění klidného a dobrého spánku, což naznačuje její dřívější botanický název,
mařinka vonná. Nať svízele kromě kumarinu
obsahuje
třísloviny,
glykosidy,
hořké
sloučeniny, velké množství polyfenol kyselin a
také flavonoidy. Díky lehce omamným
účinkům bývala svízeli přisuzována schopnost
působit proti nečistým silám; rostlina
zajišťovala úspěch v životě, lásku, radost. Nať
svízele má protizánětlivé, antibakteriální a
analgetické účinky. Rostlinu lze užívat zevně i
vnitřně. Pomáhá s křečovými žilkami,
migrénou nebo problémy se spánkem. Díky
aromatické vůni se rostlina používá také v
kuchyni (s tím ale opatrně!) a v kosmetickém
průmyslu na výrobu parfémů. Nať používaná v
nadměrném množství může způsobit vnitřní
krvácení, paralýzu hladkého svalstva, slabé
narkotické stavy, nevolnost a bolest hlavy.
Vůně rostliny přetrvává i po vysušení, proto ji lze používat podobně jako levanduli v zavěšených sáčcích
na odpuzování molů ve skříních. Zajímavostí je používání kořene svízele jako zdroje žlutého barviva.
Odvar z kořene svízele lze použít také k lehkému zabarvení tmavé pokožky, podobně jako to děláme
pomocí nezralých skořápek vlašských ořechů.
Žlutě kvetoucí porosty v bučinách většinou tvoří orsej jarní, který je často zaměňován za
blatouch bahenní, který je lidově nazýván „žluťák“. Orsej jarní kvete dříve než svízel a jako léčivo se
používá nať s prvními květy. Zde musím upozornit, že hodnotnější je čerstvá nať. Orsej patří do čeledi
pryskyřníkovitých, což znamená, že by mohl být jedovatý kvůli obsahu jedovatých glykosidů jako
ranunkulin a anemin. V případě orseje je tomu ale jinak, protože obsah těchto látek je poměrně nízký,
díky čemuž má nať spíše kladné účinky. Kromě glykosidů s antibiotickými vlastnostmi obsahuje
flavonoidy (žlutá barviva), antokyany (červená barviva) a esenciální olej. V lidovém bylinkářství se
doporučuje jíst salát s obsahem listů orseje a připravovat si vlastní přípravky ve formě macerátu a
tinktury, které mají protirevmatické, detoxikační a antiseptické účinky.
Příjemným momentem může být příprava salátu z následujících složek: po jednom dílu mladých
listů orseje jarního, kopřivy dvoudomé (musí být spařena horkou vodou!), plicníku tmavého nebo
popence obecného a 2 díly vyklíčené řeřichy. Smícháme kelímek přírodního jogurtu se lžičkou medu a
salát pokapeme citronovou šťávou. Vše promícháme a necháme odstát 15 minut. Jíme jen jednou denně,
ráno! Má čistící a posilující účinek, působí proti kožním chorobám a metabolickým poruchám.
Abychom
prodloužili
dobu účinnosti orseje, můžeme si
připravit
vlastní
tinkturu.
Nasbíranou nať zalijeme 60 %
alkoholem v poměru 1:3 a
necháme odstát týden. Poté
slijeme filtrovanou tinkturu do
menších nádobek. Tuto tinkturu
používáme hlavně zevně k léčení
kožních defektů a k posílení
vlasů. Lze jí také potírat bolestivé
afty a léze v ústní dutině.
Nejsnadnější je příprava
nálevu. Část čerstvé natě zalijeme
pěti díly teplé převařené vody a
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necháme zakrytou odstát 5 hodin. Poté přelijeme do menších nádob. Nálev používáme ústně s medem,
třikrát denně.
Současně s orsejem jarním kvete jiná oblíbená rostlina, plicník, který vás okouzlí svým vzhledem.
Vzhledem ke svým vlastnostem je plicník nazýván
také plicní plevel. Na našem území se vyskytují dva
druhy, plicník tmavý a plicník lékařský, a oba mají
léčivé účinky. Dříve byl plicník tmavý považován za
poddruh plicníku lékařského. I latinský název
plicníku tmavého Pulmonaria obscura (latinsky
„pulmo“ plíce, „obscura“ tmavý) odkazuje na hlavní
vlastnost této rostliny, která léčí „slabé plíce“.
Podobně je tomu u plicníku lékařského, kde jeho
druhový název officinalis (latinsky „lékárenský“) také
odkazuje na léčebný účel. Jeho složení zahrnuje
mimo jiného alantoin, minerální, soli, třísloviny,
rostlinná lepidla (slizy), organické kyseliny, oxid
křemičitý a vitamín C. I když plicníky mají drobné
květy, mimoděk upoutají svou udivujícím
proměnlivým zabarvením. Mladší květy mají obvykle
jiné zabarvení než starší květy. Mladé květy mají
různé odstíny růžové a červené, u starších přecházejí do fialové a modré, a to ve stejném květenství. V
tomto ohledu se v jarním lese plicníku nic nevyrovná. Léčivo představuje kvetoucí nať sbíraná brzy na
jaře a listy sbírané pozdě na podzim po odkvetení. Zmírňuje příznaky spojené s bronchitidou, kašlem
nebo infekcí krku. Sloučeniny obsažené v plicníku usnadňují odkašlávání, napomáhají hojení plicní tkáně
a regeneraci krční sliznice. Plní
také ochrannou roli v trávicí
soustavě. Plicník se používá ve
směsích s jinými bylinkami s
podobným účinkem jako podběl,
jitrocel, proskurník, kopytník a
další. Používá se také k omývání
ran. Bývá také využíván podobně
jako kopřiva, lopuch a puškvorec
v kosmetice při péči o vlasy a
pokožku.
Beata Wielgosik

