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Czystek

Ksi¹dz kanonik Krzysztof
Kluk w „Dykcyonarzu roœlinnym” pisa³ o czystku: „Roœlina ta obawia siê wprawdzie bardzo wielkiey zimy,
nie jest przecie¿ bardzo
pieszczona. Mo¿e staæ na
ciep³ym mieyscu w ogrodzie
zim¹ otulona: a ie¿eli na
zimê zaniesie siê do schowania, niepotrzebuie ciep³a
(…)
Ta Roœlina daie Gummi Ladanum. Gor¹cych dni wierzchnia p³aszczyzna liœci
poci nieiak¹ gummê, która
zebrana ma przezroczystoœæ
Terpentyny: robi¹ siê z niey
placuszki: œwie¿a iest gorzka, siwa, czarna, albo czarno-czerwona, miêkka, zapalona, przyiemny wydaie zapach. Naywiêcey pochodzi
z Kandyi, ale rzadko czysta.
Za¿ywa siê do lekarstw zewnêtrznych na wzmocnienie nerwow”.
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Czystek
Cistus L.
Czystek to rodzaj dwuliœciennych z rodziny czystkowatych (Cistaceae), niekiedy zwanych te¿ pos³onkowatymi. Nale¿y tu kilkanaœcie gatunków wystêpuj¹cych dziko w po³udniowej Europie, g³ównie w basenie Morza
Œródziemnego i Wysp Kanaryjskich. Wiêkszoœæ czystków roœnie na Pó³wyspie Pirenejskim (w Portugalii i Hiszpanii). Siedliskiem ich
s¹ najczêœciej suche, skaliste zbocza. Stanowi¹ wa¿ny sk³adnik kolczastych zaroœli (frygany) oraz œwietlistych lasów sosnowych i dêbowych. W naszym kraju czystek roœnie tylko
w uprawie.
Jak wygl¹da?
Czystki to zimozielone krzewy lub pó³krzewy, dorastaj¹ce najczêœciej do wysokoœci 60100 cm. Maj¹ spodeczkowate kwiaty, o pomarszczonych p³atkach korony koloru od bia³ego, przez ró¿owy do purpurowego, wielkoœci od 2,5 do 7,5 cm. U podstawy ka¿dego
p³atka umieszczona jest czerwona lub purpurowa plamka. W czasie kwitnienia regularnie
rozwijaj¹ siê nowe p¹ki. P³atki otwieraj¹ siê
rano i opadaj¹ przed zmrokiem.
Charakterystyczn¹ cech¹ wszystkich gatunków czystka jest to, ¿e p³atki wygl¹daj¹
jak zmiêty jedwab.
Czystek czêsto bywa mylony z pos³onkiem
(Helianthemum).

Czystek ladanowy
Cistus ladanifer L.
Gatunek ten pochodzi z po³udniowo-zachodniej Europy. Jest najwiêkszym z czystków, osi¹ga bowiem wysokoœæ a¿ 2,5 m. Charakteryzuje siê wyj¹tkowo du¿ymi kwiatami
o œrednicy do 10 cm, o bia³ych p³atkach, czêsto z ciemnoczerwonymi plamkami u nasady.

Znany od najdawniejszych czasów
Ta niepozorna roœlina by³a znana i wykorzystywana w lecznictwie od najdawniejszych
czasów. Historia czystka siêga czasów przed
nasz¹ er¹. Ju¿ w IV wieku p.n.e. znano jego
w³aœciwoœci lecznicze i u¿ywano m.in. w postaci naparu na Wyspach Kanaryjskich i wybrze¿ach Morza Œródziemnego, w pó³nocnej
Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Napar stosowano w celu poprawy samopoczucia,
w przeziêbieniach oraz dla zwiêkszenia odpornoœci organizmu.
Przez wieki roœlina pojawia³a siê w licznych podaniach i ró¿nych tradycyjnych recepturach, przybieraj¹c niekiedy inne nazwy.
Najwa¿niejszym produktem uzyskiwanym
z czystka by³ olejek eteryczny. Dziêki zawartoœci olejku czystka u¿ywano w medycynie
ludowej ju¿ w staro¿ytnoœci do leczenia trudno goj¹cych siê ran.
Uzyskiwanie olejku w tamtych czasach nie
by³o ³atwe, tote¿ uchodzi³ on wtedy za jeden
z najcenniejszych preparatów. Uzyskiwano go
z br¹zowej, kleistej ¿ywicy, któr¹ wydobywano przez naciêcie m³odej ³odygi i liœci.
Dok³adniejsze badanie poszczególnych
sk³adników czystka przeprowadzono dopiero
w XX wieku. Odkryto wtedy, ¿e lecznicze dzia³anie roœliny zwi¹zane jest z zawartoœci¹
w niej polifenoli – zwi¹zków fenolowych nale¿¹cych do grupy substancji roœlinnych o dzia³aniu oksydacyjnym i wspieraj¹cym uk³ad immunologiczny organizmu.
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Dzia³anie olejku eterycznego na skórê
Ostatnie badania nad dzia³aniem czystka
w leczeniu trudno goj¹cych siê ran dowodz¹,
¿e to w³aœnie substancje czynne zawarte
w olejku eterycznym stymuluj¹ syntezê obecnych w skórze lipidów. Pobudzaj¹ równie¿
dzia³anie mitochondriów, pozwalaj¹c na ich
szybk¹ odbudowê i przywrócenie oryginalnej
struktury. Hamuj¹ te¿ czynniki zapalne oraz
dzia³aj¹ odka¿aj¹co na skórê.
Najlepsze w³aœciwoœci ma olejek uzyskiwany w procesie destylacji czystka.

Czystek szary
Cistus incanus
Czystek szary, wystêpuj¹cy te¿ pod nazw¹
kreteñski (Cistus creticus), roœnie g³ównie w zachodniej czêœci Morza Œródziemnego. Ma
kwiaty koloru purpuroworó¿owego. Spoœród
wielu gatunków czystka, Cictus incanus jest

najbardziej znany ze swojej skutecznoœci i szeroko wykorzystywany do celów leczniczych.
Dzia³anie i zastosowanie lecznicze
Dziêki obecnoœci polifenoli preparaty
z czystka wykazuj¹ wiele korzystnych dzia³añ, wœród których najwa¿niejsze to w³aœciwoœci podnosz¹ce odpornoœæ na infekcje bakteryjne i wirusowe oraz wzmacniaj¹ce naczynia krwionoœne. Roœlinê wykorzystuje siê leczeniu stanów zapalnych, mia¿d¿ycy, a tak¿e
chorób nowotworowych. Polifenole zawarte
w czystku maj¹ dzia³anie antyoksydacyjne;
usuwaj¹ wolne rodniki i zapobiegaj¹ ich tworzeniu, maj¹ dzia³anie przeciwwirusowe (wirusy jelitowe, opryszczka), grzybobójcze (np.
w zwalczaniu grzybów Candida) oraz antyseptyczne; wykazuj¹ te¿ dzia³anie przeciwhistaminowe (zmniejszaj¹ce reakcje alergiczne). Ponadto chroni¹ uk³ad kr¹¿enia i zapobiegaj¹ chorobom wieku starczego. S¹ pomocne w leczeniu nadciœnienia, dusznicy, cukrzy-

cy, a tak¿e w przypadku infekcji ¿o³¹dkowojelitowych.
Popularna jest herbata z czystka, któr¹ wed³ug tradycyjnej receptury przyrz¹dza siê nastêpuj¹co: garœæ herbaty (ok.10 g) zalewa siê
1 litrem wody, doprowadza do wrzenia, a nastêpnie gotuje na ma³ym ogniu przez ok. 5 minut. Herbatê mo¿na te¿ przygotowaæ zalewaj¹c wrz¹tkiem 1 czubat¹ ³y¿eczkê herbaty
i zaparzaj¹c przez 5-8 minut.
Herbata mo¿e byæ u¿ywana na choroby
gard³a, kaszel, biegunkê, choroby uk³adu kr¹¿enia, alergie, owrzodzenia, choroby skóry
(równie¿ ³uszczyca), opryszczkê, pó³pasiec
oraz profilaktycznie na nowotwory.
Wed³ug najnowszych badañ czystek jest
nadziej¹ dla chorych na boreliozê, gdy¿ przyczynia siê do sklejania bakterii, dziêki czemu
nie dopuszcza siê do ich po³¹czenia z b³on¹
komórkow¹. Ma te¿ dzia³anie odstraszaj¹ce
owady. Niemieccy leœnicy stosuj¹ go w profilaktyce przeciwkleszczowej.
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Czystek sza³wiolistny

Czystek purpurowy

Cistus salvifolius

Cistus purpureus

Czystek sza³wiolistny, podobnie jak poprzedni gatunek, wystêpuje przede wszystkim
w zachodniej czêœci obszaru œródziemnomorskiego (te dwa gatunki czêsto rosn¹ obok siebie). Kwiaty ma bia³e, œrednicy 3-5 cm. Ma
podobne dzia³anie i zastosowanie jak poprzednie gatunki.

Czystek purpurowy roœnie przede wszystkim na Wyspach Kanaryjskich, przez Portugaliê, Hiszpaniê po Pó³wysep Apeniñski. Jest
mieszañcem miêdzygatunkowym i powsta³
ze skrzy¿owania Cistus creticus i Cistus ladanifer.

Jest to niski krzew dorastaj¹cy do 90 cm
wysokoœci, o wzniesionych ³odygach; liœcie
ma w¹skie, do 5 cm d³ugoœci, ciemnozielone,
od spodu szaro ow³osione; m³ode listki lepkie
w dotyku.
Kwitnienie trwa ok. miesi¹ca, na ogó³ na
prze³omie czerwca i lipca; kwiaty s¹ purpurowe, pachn¹ce, zebrane w szczytowe grona.
Pojedynczy kwiat jest piêciop³atkowy z bordow¹ plamk¹ u nasady.
Rozmna¿anie i uprawa
W naszym kraju czystek mo¿na uprawiaæ
w warunkach domowych jako ozdobn¹ roœlinê doniczkow¹. Rozmna¿a siê go przez pó³zdrewnia³e sadzonki lub przez odk³ady.
W tym celu nale¿y postawiæ drug¹ doniczkê
wype³nion¹ ziemi¹, nagi¹æ zewnêtrzne pêdy,
przyszpiliæ i obsypaæ w wêz³ach ziemi¹, a gdy
siê ukorzeni¹, odci¹æ i wsadziæ do doniczki.
M³od¹ roœlinê przesadzamy co roku. Poniewa¿ w stanie dzikim czystki rosn¹ na kamienistych zboczach, staramy siê im zapewniæ podobne pod³o¿e. W tym celu do ziemi do
kwiatków dosypujemy ¿wiru i ³y¿eczkê wapna lub startej na py³ kredy. Wapno jest potrzebne, gdy¿ czystki rosn¹ na glebach zasadowych.
Jeœli chcemy uformowaæ roœlinê np. w postaci kuli czy sto¿ka, to po kwitnieniu przycinamy j¹, ale bardzo ostro¿nie, najwy¿ej 3-4
listki poni¿ej pêdów kwiatostanowych, czyli
tylko tyle, by œci¹æ kwiatostany i utrzymaæ formê krzewu. Jeœli zrobimy mocniejsze ciêcie,
roœlina padnie.
Najni¿sza temperatura, jak¹ czystek wytrzymuje, to -5 st. C, wiêc na zimê trzeba go
chroniæ. Lubi ciep³e stanowiska s³oneczne.
Najlepszym miejscem do jego uprawy jest po³udniowy balkon lub taras. Roœlina nie lubi nadmiernej wilgoci, woli przesuszenie ni¿ stale
wilgotn¹ ziemiê.
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U WA G A ! D R O G I C Z Y T E L N I K U ! ! !
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci – przed stosowaniem preparatów zio³owych nale¿y bezwzglêdnie skontaktowaæ siê z lekarzem.

