
Październik 
Nadeszła jesień. Ten miesiąc jeszcze można przetrzymać. Ale listopad? Krótkie dni, długie 

wieczory, nieprzewidywalna i zmienna pogoda. Na szczęście prognozy nie zawsze się 

sprawdzają – miał aktualnie padać deszcz, może będzie w miarę ciepło i sucho. 

Warto więc skorzystać z tej pogody i wykonać ostatni tej jesieni spacer po okolicy; może coś 

zebrać, coś co może sprawić przyjemność w czasie zimnych, nadchodzących dni. 

Pomyślisz – co jeszcze można zebrać o tej porze? Otóż można. 

Przy odrobinie szczęścia nazbierasz owoców śliwy tarniny (o ile nie uprzedziły Cię ptaki i 

wiewiórki), poszukaj owoców dzikiej róży (cieszyńska nazwa – heczepecze), która bardzo 

często występuje w Twoim sąsiedztwie), możesz nazbierać owoców głogu (najlepszy jest 

głóg jednoszyjkowy lub głóg dwuszyjkowy – ogólnie na Śląsku Cieszyńskim nazywany 

głożyną lub głogowiną). Nazbierasz innych (a mamy ich siedem gatunków dziko rosnących) – 

nic się nie stanie – są tylko mniej wartościowe. 

Na co mogą Ci się przydać te owoce? 

Przede wszystkim witaminy. Nie owoce cytrusowe, nie reklamowana malpigia granatolistna   

( popularnie zwana acerolą), ale właśnie owoc dzikiej róży zawiera nawet 40 x więcej 

witaminy C, względem owoców cytrusowych. 

Głóg? Jego właściwości wzmacniające układ sercowo-naczyniowy zostały już dawno 

docenione, z tym zastrzeżeniem, że… produkty z wyciągiem z głogu sporo kosztują. 

Zrób sobie nalewkę na owocach głogu – wspomagającą pracę serca, nalewkę z owoców śliwy 

tarniny (nazywanej czasem tarką lub śliwką gorolką) – poznaj jej dobroczynny wpływ na 

przewód pokarmowy, no i oczywiście owoc dzikiej róży, dobry do sporządzenia nalewki, 

ususzony jako dodatek do herbaty, a nawet do sporządzenia konfitur. 

Jedna uwaga! Szukaj dobrych, starych i sprawdzonych przepisów w książkach. 

Wyjdź z domu! Może jeszcze uda Ci się nazbierać grzybów. Rosną nawet przy temperaturze 

5
o
C (zbierałem je nawet spod śniegu). Może będą nadgryzione przez ślimaki – ale nie będą z 

larwami owadów. I pamiętaj: zbieraj te grzyby, które znasz, pozostałych nie niszcz – one też 

będą komuś potrzebne. 

Wyjdź z domu i zapamiętaj zapachy jesieni.  

 

 
 

Rosa canina L. Róża psia, róża dzika - owoc 



 

 

 

 

Prunus spinosa L. Śliwa tarnina – owoc 

 

 

Crataegus monogyna JACQ.  Głóg jednoszyjkowy – owoc 

 



 

Crataegus laevigata (POIR.) DC  Głóg dwuszyjkowy – owoc 

 

 

Leccinum versipelle (FR. & HÖK) SNEL  Kożlarz pomarańczowożółty 



 

 (Suillus grevillei (KLOTZSCH) SINGER  Maślak żółty, maślak modrzewiowy 

 

 
Amanita muscaria (L.) LAM. Muchomor czerwony  



 

Leccinum scabrum (BULL.) GRAY  Koźlarz babka  


