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Babka zwyczajna

Babka zwyczajna - Plantago major

jest nasz¹ rodzim¹
roœlin¹, pierwotnym
sk³adnikiem lasów, ale ze
wzglêdu na swoj¹ niesamowit¹ ¿ywotnoœæ i kapitalny sposób rozsiewania
nasion obecnie wystêpuje ju¿ niemal na ca³ej kuli
ziemskiej.
N i e
bêdê wdawa³ siê
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tutaj w szczegó³owy opis
budowy babki, poniewa¿
jest to roœlina bardzo pospolita, o charakterystycznym wygl¹dzie i raczej
trudna do pomylenia z jak¹kolwiek inn¹. Znacie j¹
doskonale z placów zabaw, z rozdeptywanych i
zaniedbanych trawników,
widywaliœcie j¹ na ³¹kach, gdzie porasta³a
obrze¿a
œcie¿ek
uczêszczanych przez
ludzi. Wystarczy wiêc
jeden rzut oka na rysunek, aby siê upewniæ, o
czym bêdzie tu mowa.
Dla porz¹dku jednak krótko opiszê cechy, na które nale¿y
zwróciæ uwagê. Babka zwyczajna jest
bylin¹, co oznacza, ¿e pojedynczy osobnik mo¿e ¿yæ
wiele lat, choæ wcale na takiego twardziela nie wygl¹da.
Ma budowê roze-

tkow¹ lub inaczej ró¿yczkowat¹: liœcie wyrastaj¹ z
miejsca, w którym korzeñ
przechodzi w ³odygê, s¹
one promieniœcie roz³o¿one doko³a g³ównego pêdu
i przylegaj¹ do pod³o¿a. U
babki maj¹ one kszta³t jajowaty i wyraŸne, równolegle biegn¹ce nerwy (od
5 do 9). Spróbujcie te¿
przy najbli¿szej okazji
wykopaæ ca³¹ roœlinê,
³¹cznie z korzeniami. Zobaczycie, ¿e s¹ one sznurowate, nierozga³êzione,
wszystkie prawie tej samej
d³ugoœci i wychodz¹ce z
tego samego miejsca prosto z króciutkiego k³¹cza. Ze œrodka rozetki
wyrastaj¹ pêdy wysokoœci
10-40 cm, dŸwigaj¹ce na
sobie ogromne iloœci
drobnych kwiatów (czasem jest ich oko³o 1000),
zebranych w d³ugie, gêste
k³osy. Zjawisko kwitnienia
mo¿ecie obserwowaæ
przez ca³e lato.
Babkê zwyczajn¹

gniazdo 12
Babka średnia
ma d³u¿sze, bardziej
rozga³êzione i zdrewnia³e
k³¹cze z krótkimi, nielicznymi korzonkami; liœcie
(omszone) s¹ lekko wyd³u¿one i zaostrzone na
koñcu; kwiatostany krótsze ni¿ u poprzedniczki.

Przyroda

drowa³a miêdzy innymi
do Ameryki Pó³nocnej
wraz z pierwszymi osadnikami. Indianie nazywali
babkê zwyczajn¹ "œladem
stóp bladych twarzy",
gdy¿ pojawia³a siê wszêdzie tam, gdzie docierali
Europejczycy.
Najwa¿niejsz¹ zalet¹
babki, oczywiœcie z harcerskiego punktu widzenia, jest to, ¿e jej œwie¿e,
obmyte przegotowan¹
wod¹ liœcie œwietnie nadaj¹ siê do robienia ok³adów
na rany (np. obtarcia stóp)
i opuchlizny. Poza tym, jej
dojrza³ymi nasionami
mo¿na karmiæ kanarki.
Na zakoñczenie
wypada te¿ wspomnieæ o mniej znanych, ale równie pospolitych, krewniaczkach babki zwyczajnej. Teraz ju¿ bardzo
krótko:

Babka
lancetowata
najbardziej charakterystyczne s¹ d³ugie, w¹skie, lancetowate liœcie;
k³¹cze jest grube, wyrastaj¹ z niego liczne korzenie; krótkie kwiatostany maj¹ kszta³t
walcowaty.
Babka rednia - Plantago media

spotkacie niemal wszêdzie. Roœnie pewnie niedaleko waszego domu, na
trawniku, w ogrodzie, na
jakimœ gruzowisku. Znajdziecie j¹ tak¿e na ³¹kach,
pastwiskach, nad brzegami wód, no i oczywiœcie w
lasach. Wystêpuje najczêœciej na glebach wilgotnych, piaszczystych lub
gliniastych, gdzie jest tylko malutk¹ roœlink¹. Jeœli
jednak jakiejœ babce trafi
siê szczególnie ¿yzne
pod³o¿e, na przyk³ad kupa
kompostu, to potrafi ona
wyrosn¹æ na olbrzyma
mierz¹cego ponad pó³
metra wysokoœci!
Najciekawszy jest
sposób rozsiewania nasion. Zewnêtrzna warstwa
okrywy nasiennej œluzowacieje i liczne, drobne
nasionka zamieniaj¹ siê w
czasie deszczu w lepk¹,
galaretowat¹ masê, ³atwo
przylepiaj¹c¹ siê do nóg
zwierz¹t lub te¿ cz³owieka. Teraz ju¿ siê zapewne
domyœlacie, dlaczego
babka zwyczajna tak uporczywie trzyma siê naszych trawników, podwórzy, œcie¿ek i placów zabaw. Mo¿ecie zadeptaæ j¹
na œmieræ, a ona i tak siê z
tego ucieszy, bo przy okazji zostawi na waszych
nogach setki pasa¿erów na
gapê. W ten sposób zawê-
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