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Grzyby jadalne: 

-maślak zwyczajny; 

-borowik szlachetny; 

-maślak sitarz; 

-koźlarz babka; 

-koźlarz czerwony; 

--opieńka miodowa; 

--gąska zielonka; 

-czubajka kania. 

 

Jak zadbać o kwiaty jesienią? 

W przypadku kwiatów doniczkowych począwszy od października powinno się nieco zmniejszyć 

podlewanie, tak by stało się ono bardzo umiarkowane, ale regularne. Natomiast wszelkie inne 

zabiegi pielęgnacyjne można wykonywać nadal, tak jak to ma miejsce w okresie letnim. Wyjątek 

od tej reguły stanowi dokarmianie roślin nawozami, które należy zakończyć.  Pamiętajmy, że okres 

jesienny i zimowy to czas spoczynku dla roślin, ich swoisty „sen”, dlatego uważajmy na niedobory 

światła słonecznego, który jest zgubny dla naszych kwiatów podczas coraz krótszych, często 

słotnych dni. Najgorszą jednak zmorą kwiatów doniczkowych są zbyt gorące kaloryfery. 

Grzyby trujące 
 

 

Z nadejściem jesieni rozpoczął się sezon grzybowy, a wraz 

nim niebezpieczeństwo czyhające w postaci grzybów 

trujących. Według specjalistów grzyby najbardziej trujące, 

ze względu na zawartość substancji trujących o różnym 



 

sposobie i sile działania toksycznego na 

ludzki organizm, dzielimy na: 
 

● grzyby śmiertelnie trujące - które 

uszkadzają głównie wątrobę i nerki oraz w dalszej 

kolejności inne narządy miąższowe (np. śledzionę, 

serce).Do tej grupy grzybów należą:  

 

 

 

 

 

-muchomor sromotnikowy 

-muchomor jadowity 

-muchomor zielonawy 

-muchomor wiosenny 

-piestrznica kasztanowata 

-zasłonak rudy 

-zasłonak brodaty 

 

● grzyby trujące- które działają na system nerwowy. Dzięki 

zawartości toksycznej muskaryny powodują podrażnienie 

ośrodkowego układu nerwowego i układu przywspółczulnego, co 

prowadzi do wystąpienia tzw. objawów muskarynowych. 

 

● Do tej grupy grzybów należą:  

 -strzępiaki (np. strzępiak ceglasty) 

 -lejkówka jadowita (odbielona) i strumykowa 

 -muchomor czerwony i plamisty 

 -wieruszka zatokowata 

 -krowiak podwinięty (olszówka) 

 -maślanka wiązkowa 

-czubajka czerwieniejąca (odmiana ogrodowa) 

-czernidłak pospolity 

 

Muchomora czerwonego, ze względu na charakterystyczny wygląd, nie 

można pomylić z żadnym grzybem jadalnym, w związku z tym do zatruć 



 

dochodzi bardzo rzadko. Jednak podczas grzybobrania szczególną 

ostrożność powinni zachować rodzice, ponieważ muchomor czerwony 

jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci - zjedzony na surowo, 

daje silne muskarynowe objawy zatrucia. Warto wiedzieć, że muchomor 

czerwony posiada bezwonny miąższ o łagodnym smaku. 
 

 

 

  



 

Jesienne prace w ogrodzie. 

 Jesień to czas porządków w ogrodzie. Przed nastaniem mrozów trzeba przygotować ogród do 

zimy. Jak uporządkować ogród jesienią? Jakie prace trzeba wykonać w ogrodzie przed zimą? 

 

Porządkinarabatachzroślinamijednorocznymi. Z rabaty usuwamy resztki uprawianych roślin 

jednorocznych oraz wszystkie chwasty. Następnie nawozimy kompostem albo obornikiem – jeśli 

nie mamy żadnego z nich, możemy zasilić rabatę nawozami sztucznymi (mieszanką 

wieloskładnikową albo nawozami potasowymi i fosforowymi). Przed zimą rabaty należy dokładnie 

przekopać pozostawiając ziemię w tzw. ostrej skibie.  

Porządkinarabatachzroślinamiwieloletnimi. Przycinamy i usuwamy uschnięte części nadziemne 

bylin – pozostawmy jednak to, co może stanowić ozdobę ogrodu także zimą, np. zaschnięte 

kwiatostany czy owocostany. Usunąć  trzeba wszystkie części roślin z objawami chorób. Z rabaty 

należy wygrabić dokładnie wszystkie opadłe liście. 

 

Porządkiwuprawachwpojemnikach. Przekwitnięte rośliny sezonowe uprawiane w donicach, 

skrzynkach czy misach usuwamy z pojemników, a ziemię rozrzucamy na rabaty w ogrodzie. 

Pojemniki myjemy, suszymy i przenosimy do pomieszczenia, w którym będą przez zimę 

przechowywane.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sok z czarnego bzu i aronii – domowy lek. 

• Dzięki zawartości przeciwutleniaczy, sok z aronii „zatrzymuje młodość”. Korzystnie wpływa 

na wygląd włosów, skóry i paznokci, działa przeciwzmarszczkowo, hamując procesy 

starzenia się. 

 

Duża dawka witaminy C sprawia, że aronia jest idealnym owocem na przeziębienia oraz w okresie 

osłabionej odporności. 

• Czarny bez już od dawna uważany jest za roślinę leczniczą. Jego niezwykła rola w 

medycynie ludowej wykorzystywana była do celów terapeutycznych, a staropolscy medycy 

uważali, że jego kora może być wykorzystywana na dwa sposoby. Skrobana kora od góry 

do dołu potrafi przyczynić się do wymiotów, natomiast skrobana odwrotnie działa 

przeczyszczająco. Drzewa czarnego bzu uznawane były za wyjątkowe na co wskazywał 

fakt, że nie stosowano ich do palenia w piecu, a złamanie ich groziło nawet śmiercią.  

 

Badania etnofarmakologów pokazały, że wyciąg z czarnego bzu ma właściwości przeciwbakteryjne 

i przeciwwirusowe. Kwiaty bzu czarnego kryją w swoim składzie flawonoidy, kwasy fenolowe,  i 

śluzy. Działają przeciwgorączkowo, napotnie i wspomagają odksztuszanie wydzieliny z oskrzeli. 

Wpływają na uszczelnienie ścian naczyń włosowatych prowadząc do poprawy ich elastyczności. 

Wysoka zawartość witaminy C odpowiadającej za mocną tkankę łączną oraz pomagająca w 

zwiększonej produkcji włókien kolagenowych, jest zalecana wszystkim walczącym z cellulitem. 



 

Meteoropaci 

• Meteoropaci to osoby, które są wrażliwe na jakiekolwiek zmiany atmosferyczne. Boli ich 

wtedy głowa, łamią kości. Jeżeli tak właśnie wyczuwasz np. deszcz, a wyczuwanie się 

sprawdza - jesteś meteoropatą! 

 

 

 



 

Odlatujące ptaki 

Główną przyczyną wędrówek ptaków do innych krajów jest brak możliwości zdobycia 

pokarmu.Ponieważ zaczyna się robić zimno, dzień jest coraz krótszy, a ptaki wędrowne jak 

dzikie gęsi zbierają się w duże stada i odlatują do ciepłych krajów. Gdyby w Polsce nie było 

zimy, to by występowały u nas cały rok. Przykładami odlatujących ptaków są : 

 

 

 

 

❏ Jaskółki   

❏ Słowiki 

❏ Bociany 

❏ Kukułki 

❏ Wilga 

❏ Dudek 

❏ Szpaki 

❏ Czajki 

❏ Skowronki 

❏ I wiele innych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Przetwory 

Dzięki przetworom można zachować na długo produkty sezonowe, dzięki ich 

odpowiedniemu przetworzeniu będzie można cieszyć się ich smakiem nawet wiele miesięcy 

po przygotowaniu.Domowe konfitury, owoce w syropie, dżemy, marynaty i inne smakują 

znacznie lepiej niż te, które można znaleźć w sklepie. Głównym powodem jest fakt, że są 

one zrobione samodzielnie. W rodzinach, w których od pokoleń trwa tradycja 

przygotowywania przetworów, nierzadko powstają unikalne receptury i wskazówki do ich 

przyrządzania. Dzięki nim smak domowych przetworów jest wyśmienity i żadne artykuły 

dostępne w sklepie nie mogą się z nimi równać. 

Warto, żeby były to produkty uprawiane ekologicznie, wolne od sztucznych substancji 

chemicznych. Oczywiście kiedy są to owoce czy grzyby samodzielnie zebrane, przetwory 

nabierają wyjątkowego charakteru. 

Dobrym pomysłem jest robienie przetworów przez cały rok, z poszczególnych sezonowych 

produktów. Jeśli zostawi się robienie przetworów „na zimę” z końcem jesieni, można 

przegapić wiele produktów świetnie nadających się do różnego rodzaju przetworów; a i 

zostaje wtedy dużo pracy na raz, jeśli chce się zrobić odpowiednio duże zapasy. 

 

Sezonowe produkty odpowiednie do robienia przetworów: 

● wiosną: dzika róża, pędy sosny, szczaw, rabarbar (także początek lata, doskonale 

łączy się z innymi składnikami jak jabłka, truskawki czy agrest) 

● latem: koper, ogórki (latem kisimy ogórki!), truskawki, maliny, czereśnie, wiśnie, 

porzeczki, morele, gruszki 

● jesienią: śliwki, aronia, jarzębina, winogrona, jabłka, papryka, owoce dzikiej róży, 

żurawina, dynia, grzyby 

 

 

 

 

  



 

Pytania na 6 

1.Wymień 3 grzyby jadalne. 

2. Od jakiego miesiąca powinno się zmniejszyć 

podlewanie kwiatów? 

3. Wymień 3 grzyby trujące. 

4. Co robimy z roślinami jednorocznymi na zimę? 

5. Co zawiera sok z aronii? 

6. Jakie właściwości ma sok z czarnego bzu? 

7. Jakie witaminy zawierają aronia i czarny bez? 

8. Kim są meteoropaci? 

9. Wymień 3 odlatujące ptaki. 

10. Z jakich produktów robimy najczęściej przetwory? 

 

 
 


