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Wstęp 

 

 

Książka jest zbiorem wszystkich informacji, których autor książki zdołał 

się dowiedzieć poprzez inne książki, odbyte wyprawy oraz z opowieści 

innych istot. Z książki dowiesz się o magicznych wodnych roślinach, 

tych bardziej i mniej znanych. 
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1. Świat 

 

 

Gagania Okrutna 
 

 
 

Wygląd: Złożona jest z trzech części, które się wyróżnia. Głównych kielichów – są to 

przezroczyste, podłużne i symetryczne kwiaty, które świecą się w wodzie na jasną 

zieleń bądź fiolet. Łodyżki, brunatno zabarwionej, na której gęsto zagnieżdżają się 

białe bąble, posiadające kwaśny roztwór w środku. I ostatnia część to dolna łodyga, 

zakończona poszarpanym łukiem. 

Występowanie: Morze Śródziemne, Morze Tyrreńskie, Morze Czerwone 

Zastosowanie: Gagania nie bez powodu nazywana jest okrutną, gdyż właśnie swoją 
ostatnią częścią czyli dolną, o ostrych krawędziach łodygą potrafi zranić ryby i małe 

ssaki. Zawarta substancja w bąblach rośliny wykorzystywana jest do trutek na 
zwierzęta lądowe.  

 

Dodatkowe informacje: Czarodziejskie społeczeństwo negatywnie spogląda na tę 

magiczną roślinę. Organizowane są różnego rodzaju akcje, polegające na 

wyplenieniu tych roślin z nadbrzeży mórz, po to by dla ssaków lądowych nie 

sprawiały zagrożenia. 
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Otruk Czarny 
 
 

 
 
  

Wygląd: Niebieskiego koloru kwiaty o kształcie trąbkowatym. Ich łodyga oraz liście 

są brunatnego bądź czarnego koloru. 

Występowanie: Występuje okresowo, jedynie w sezonie zimowym gdy jezioro 

pokryte jest warstwą lodu. Spotykana jedynie na tereny o zimnym klimacie. 

Zastosowanie: Zabarwia wodę na ciemny popiołowy kolor. Zjedzenie kwiatów 

skutkuje chwilowym skurczem języka. Stosowana jest do różnych wyrobów 

cukierniczych m.in. do białych, twardych cukierków „Truczki”. 

Dodatkowe informacje: Po zgnieceniu rośliny, wydobywa się podobny dźwięk jak 

przy zgnieceniu purchawki. 

 

 

Muszkietka 
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Wygląd: Brązowa łodyga, gruba od 9 do 14 centymetrów. Podłużne kwiaty koloru 

pomarańczowego lub żółtego, natomiast owoce niebieskiego. 

Występowanie: Zachodnia Azja, Cała rozciągłość wschodniego wybrzeża Ameryki 

Północnej 

Zastosowanie: Z rośliny wydobywa się cuchnący, bezbarwny płyn, który sączy się 

bardzo powoli. Płyn odtrąca zapachem większość magicznych podwodnych 

stworzeń. Niebieskie owoce nie mają obecnie żadnego zastosowania. 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

Nunu 

 

 

 

Wygląd: Blada jak ściana bulwa, z wiecznie młodymi, małymi listkami. Z cienkich 

niebieskich pączków wyrastają delikatne kwiatki.  

Występowanie: Morze kaspijskie, Łotwa, Estonia, Finlandia, Rosja 

Zastosowanie: Duże skupiska tych roślin na jednym terenie działają magicznie 

zwalniając ruch w wodzie (każde stworzenie wolniej płynie). 

Dodatkowe informacje: Stosowano je kiedyś w fosach wokół zamków. Rycerze, 

którzy przypadkowo wpadli do fosy, mieli marne szansy na powrót. 
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Połowica 

 

 

 

Wygląd: Różowe owoce wiszą na gałązkach bulwy. Liście tworzą „gniazdo” dla 

owoców. 

Występowanie: Hawaje, kraje śródziemnomorskie 

Zastosowanie: Z owoców można uzyskać odtrutkę na słabsze dolegliwości brzucha. 

Używany jako surowiec lekarski. 

Dodatkowe informacje: Niewykształceni czarodzieje mogą pomyśleć, że różowe 

owoce są jajkami jakiegoś podwodnego stworzenia, gdyż roślina niemalże imituje 

małe podwodne drzewko, z „gniazdem” złożonym z liści. 

 

 

2. Europa 
 
 

 

Agrotnik 
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Wygląd: W wodzie roślina przybiera napuchniętą formę w kształcie litery „Y”. Na 

powierzchni roślina zmienia się w formę półprzezroczystego nienadmuchanego 

balona, zachowując dalej kształt natomiast kolor staje się bardziej szary. Stare 

Agrotniki sięgają aż 15 metrów wysokości. 

Występowanie: Kraje nordyckie oraz Wielka Brytania 

Zastosowanie: Działa dokładnie jak gąbka, wsysając w siebie wodę. By wycisnąć z 

niej wodę, trzeba wyskrobać otwór w dolnej części. Wtedy płyn powinien stopniowo 

zacząć wypływać. 

Dodatkowe informacje: Młode rośliny zazwyczaj ważą 80 dekagramów. Dorosła 

roślina może ważyć nawet do 2 kilogramów. 

 

 

Ammus 
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Wygląd: Z niebieskiej, twardej jak metal łodygi wyrastają boczne kwiaty, które są 

ostrymi igłami w złotym kolorze. Roślina posiada tylko jeden główny kwiat, złożony 

z 3 wielkich płatków. 

Występowanie: Rzadko spotykana roślina, uznawana jest za wyjątkowo zagrożoną 

wyginięciem rośliną. 

Zastosowanie: Kwiat ma działanie nasenne. Nadaje się do dużej ilości eliksirów i 

wywarów. Roślina może aktywować swój system obronny, jeśli wyczuje zagrożenie. 

Wtedy boczne ostre kwiaty zaczynają nieprzewidywalnie wymachiwać w różne 

strony. 

Dodatkowe informacje: Krąży kilka legend odnośnie tej rośliny. 

 

 

Brusz 
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Wygląd: Zgrubiała, mięsista łodyga porośnięta liśćmi. Na czubku rośliny znajdują się 

macki, sięgające rozpiętością do 7 metrów. Kolor zależy od głębokości: 

Pomarańczowo-brązowy występuje od 5 do 30 metrów pod poziomem lądu 

Brunatny występuje od 30 metrów pod poziomem lądu 

Występowanie: Morze Barentsa 

Zastosowanie: Macki rośliny zaczynają „łaskotać” ofiarę, nie powodując żadnego 

uszczerbku na zdrowiu.  

Dodatkowe informacje: Wykorzystywana w magicznych basenach dla dzieci i 

dorosłych jako element rozrywki. 

 

 

Krynica 
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Wygląd: Jest dwukolorowa, błękitna i żółta. Kolory nie łączą się nawzajem, więc 

widoczne są wyraźne linie kończące jeden kolor od drugiego. Mierzy od 2 do 3,5 

metrów wysokości. 

Występowanie: Centrala Europa. 

Zastosowanie: Zachowuje się jak glon. Z żółtego miąższu można pozyskać olejek, 

który ma działanie regeneracyjne. Stosuje się go poprzez rozprowadzenie substancji 

po skórze. 

Dodatkowe informacje: W kulturze słowackiej oraz węgierskiej używana jest do 

różnego rodzaju potraw. 

 

 

Lisica 
 

 

 
 
 

Wygląd: Przybiera wygląd ulubionego kwiata osoby, która na nią spojrzy 
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Występowanie: Lisica naturalnie występuje na terenie państw położonych nad 

Bałtykiem. 

Zastosowanie: Zdradliwa roślina, swoim wyglądem imituje ulubiony kwiat osoby, 

która na nią spojrzy. Posiada więc zbliżone działanie do Bogina, gdzie dla każdej 

osoby przybiera inną formę. 

Dodatkowe informacje: Osoba która zanadto się zbliży, może spotkać nieprzyjemne 
porażona, podobne do siły kopnięcia prądem. 

 

 

Skrzeloziele 

 

 

 

Wygląd: Przypomina zwitek oślizgłych, szczurzych ogonów barwy szarozielonej. 

Występowanie: Morze Śródziemne, Wybrzeża Wielkiej Brytanii 

Zastosowanie: Roślina jest jadalna (Konsumowanie przypomina żucie bezkręgowca). 

Całkowite jego spożycie daje możliwość przebywania pod wodą przez określony 

czas, maksymalnie przez 60 minut. Konsument pod wpływem spożytej rośliny 

przechodzi przemianę. 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

3. Azja 
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Murapuk 
 

 
 
  

Wygląd: Posiada różne wariacje kolorowe. Ich kwiatostany są w formie pomponu. 

Posiada długie i cienkie "serpentynki”. 

Występowanie: Chiny, rzadko spotykana. 

Zastosowanie: Za pomocą serpentyn łapią wszystko to co w ich zasięgu się znajdzie 

– najczęściej drobnej wielkości ryby.  

Dodatkowe informacje: Największa populacja tych roślin występuje w magicznym 

parku w Szanghaju.  

 
 

 

Muszaisha 
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Wygląd: Przypomina okrąg, przez który przelatuje się na miotle (posiada wycięcie w 
środku). 

Występowanie: Cały teren Chin, spotykana głównie w płytkich zbiornikach 

wodnych 

Zastosowanie: Zjedzenie ugotowanych części rośliny wspomaga organizm oraz 

poprawia zdolność narzucania na przedmioty magicznych run. 

Dodatkowe informacje: W nocy, poświata pomarańczowego środka mieni się na 

kolory czerwieni. 

 

 

Vival 
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Wygląd: Charakterystyczne są wielkich rozmiarów kwiaty, które są bardzo grube 

oraz okrągłe. W środku każdego kwiatu znaleźć można po jednym owocu, o nazwie 

Patini. 

Występowanie: Indie, Indochiny 

Zastosowanie: Z rozdrobnionej rośliny uzyskuje się pył, który rzucając na warzywa 

bądź owoce podkręca ich smak w sposób nienaturalny. 

Dodatkowe informacje: Bardzo droga roślina, zarówno do uprawy jak i kupna. 

 

Patini (Kapusta Indyjska) 

 

 

 

Wygląd: Pomarańczowa kulka, pokryta nieschematycznie rozmieszczonymi 

perłowego koloru krostami. 

Występowanie: Indie, Indochiny 

Zastosowanie: Jadalna roślina, zaliczana do grupy warzyw. Jest dziwacznie, 

intensywnie słona. 

Dodatkowe informacje: Inną stosowaną nazwą jest Kapusta Indyjska, ze względu, że 

kształtem i twardością przypomina kapustę. 

 

 

Xu-ub 
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Wygląd: Roślina purpurowego koloru z domieszką błękitu. Główną częścią jest 

łodyga, na której końcu wyrastają okrągłe pączki, z których w późniejszym czasie 

wyrastają liście, skierowane do góry. 

Występowanie: Roślina pochodzenia filipińskiego, występuje jedynie w ciepłych 

zbiornikach wodnych. 

Zastosowanie: Pączki mają właściwości lecznicze. Na ich bazie powstają różnego 

rodzaju magiczne lecznicze preparaty. 

Dodatkowe informacje: Obumiera gdy temperatura zniży się poniżej około 5 stopni 

Celsjusza. 

 

 

Yam-battis 

 

 

 

Wygląd: Wyglądają jak jajka, lecz można je odróżnić przez długi zielony liść 

wystający z czubka. 
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Występowanie: Bangladesz, Birma, Pakistan 

Zastosowanie: Stosowana przez znachorów w leczeniu magicznej choroby. 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

4. Ameryka Północna 
 

 

Fiaski 

 

 

Wygląd: Perfekcyjnie okrągłe bańki wystają z różowych łodyg 

Występowanie: Morze Karaibskie 

Zastosowanie: Po włożeniu części ciała w jedną z baniek, „różowe czułki” w środku 

wydzielają silny wstrząs, który skutkuje chwilowym drżeniem kończyny. 

Dodatkowe informacje: Bardzo mały procent czarodziejów jest uczulona na tą 

roślinę, dodatkowo, większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Osoby, które są 

na nie uczulone a będą miały z nimi kontakt, w ekstremalnym przypadku może 

dojść do zatrzymania akcji bicia serca. 
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Wczesne fazy rozwoju rośliny (z sadzonki do młodo wyrośniętej rośliny) 

Wpierw roślina całkowicie jest różowa. Dopiero po kilku tygodniach życia, roślina 

jaśnieje, zachowując różową łodygę, i w środku baniek wychodzą na światło dzienne 

czułki. Końcowym etapem jest zmienienie koloru baniek na kryształowy niebieski. 

 

 

Hassan 

 

 

 

Wygląd: Zielona, śliska roślina z niebieskimi owocami w owalnym kształcie. 

Występowanie: Zachodnia Ameryka Północna 

Zastosowanie: Żywią się nią niektóre magiczne gatunki ryb. 
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Dodatkowe informacje: Roślina bez źródła wody usycha po 8-10 godzinach. Więc, 

okresy suszy w mniejszych zbiornikach wodnych mogą przynieść dla rośliny 

tragiczny skutek. 

 

 

5. Ameryka Południowa 
 

 

 

Clossy 

 

 

 

Wygląd: Z zielonej bulwy wyrasta pomarańczowa „główka” z długim na 8 metrów 

językiem, którego koniec przechodzi w fioletowy kolor. Kłącza się silnie zgrubiałe i 

mięsiste. 

Występowanie: Cała Ameryka Południowa 

Zastosowanie: Za pomocą długiego języka potrafi dosięgnąć obiekty oddalone o 

kilkanaście metrów. Jest rośliną owadożerną. Bardzo szybko radzi sobie z 

owinięciem szyi nawet dorosłego czarodzieja. By uwolnić się od niej trzeba nadepnąć 

na kłącze, bądź odciąć język choć jest to ryzykowna metoda gdyż roślina w języku 
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wydziela substancje żrącą, więc po odcięciu może przypadkowo substancja rozlać się 

na szyję osoby duszonej. 

Dodatkowe informacje: Roślina dominująca inne gatunki, dość szybko się 

rozprzestrzenia. 

 

 

Szkaradniec 

 

 

 

Wygląd: Zielony, wstrętnie wyglądający glon, dodatkowo z nierównomiernie 

wychodzącymi różowymi pęcherzykami. 

Występowanie: Południe Ameryki Południowej 

Zastosowanie: Pęcherzyki po przekłuciu tryskają białą mazią, która jeśli dostanie się 

do gałek ocznych ryb bądź czarodzieja, może go oślepić (Zazwyczaj po kilku dniach 

wzrok wraca do normy). 

Dodatkowe informacje: Zaliczana do grupy roślin groźnych przez większość państw 

Ameryki Południowej. 

 

 

Rokoko 
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Wygląd: Z powyginanej fioletowej łodygi ukazują się dwa kwiaty o różowych 

płatkach z złotym środkiem.  

Występowanie: Amazonka 

Zastosowanie: Pachną bardzo mocno, zapach jest nieporównywalny do żadnego 

innego. Używana do magicznych perfum. 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

Turacas 

 

 

 

Wygląd: Niebieskie glony, z czerwonymi okrągłymi krostami. 

Występowanie: Galapagos, Falklandy. 
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Zastosowanie: Płaty miąższu wykorzystywane są w produkcji odwarów. Każdy 

pojedynczy glon ma przyczepioną, odstającą „trąbę” z której co kilka minut 

wypuszczają się błękitne bąbelki. 

Dodatkowe informacje: Mimo że gatunek występuje naturalnie jedynie na dwóch 

wyspach to jest dość popularnym składnikiem wśród czarodziejów Ameryki 

Południowej. 

 

 

6. Afryka 
 

 

Isitowiec (Isit) 

 

 

 

 

Wygląd: Bulwa rośliny jest w formie złączonych „łusek”. Łodyga i liście są koloru 

intensywnej zieleni. 

Występowanie:  Jezioro Wiktorii, Jezioro Wolta 

Zastosowanie: Roślina zdatna do spożycia, przypominająca w smaku bataty. 

Wykorzystywana w afrykańskich plemionach jako roślina alimentacyjna. Bulwa 

rośliny wykorzystywana jest w jednym z lokalnie przyrządzanym eliksirze. 

Dodatkowe informacje: Jest to roślina, która posiada szybki proces dojrzewania, więc 

zbierana jest kilkukrotnie w ciągu roku. 
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Jobb 

 

 

 

Wygląd: Przybiera morskie barwy, które pokrywają całą roślinę w tym niewielkie 

listki spoczywające na prostych rozgałęzieniach łodygi. 

Występowanie: RPA, Kongo 

Zastosowanie: Używana wśród mugoli jak i czarodziejów. Jest składnikiem 

„Elejstonu” – magicznego fajkowego ziela. Dzięki tej roślinie, dym przybiera różne 

kształty figur geometrycznych np. trójkątu. 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

7. Australia 
 

 

Widłak wodny 
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Wygląd: Koralowiec z szpiczastymi niebieskimi końcami rozchodzącymi się 

promieniście od wspólnej, grubej na 30 centymetrów łodygi. 

Występowanie: Rafy koralowe Australii. 

Zastosowanie: Posiekana roślina po zjedzeniu wspomaga słuch (jest bardziej 

wytężony). 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

Śnieżka 
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Wygląd: Fioletowy koralowiec, na którym zawieszone są do złudzenia podobne 

płatki śniegu. 

Występowanie: Rafy koralowe Australii. Na głębokości poniżej 40 metrów. 

Zastosowanie: Po zjedzeniu 8 płatków tej rośliny, widoczna jest niewielka poprawa 

w rzucaniu zaklęć typu Glacius. 

Dodatkowe informacje: Nie należy podawać czarodziejom do wieku 13 lat. Zjedzenie 

przez dziecko płatków koralowca po czasie może skutkować zaburzeniem 

prawidłowego przepływu krwi w żyłach na skutek przymarznięcia płytek krwi. 

 

 

Ufos 

 

 

 

Wygląd: Na zgrubiałej części bulwy można zauważyć wielkie, jajkowatego kształtu 

kwiaty. 

Występowanie: Australia 

Zastosowanie: Maść z kwiatów wodnego krzewu może posłużyć do ukojenia bólu 

spowodowanego poparzeniem przez ogien opalookiego antypodzkiego. 

Dodatkowe informacje: Używana również jako roślina dekoracyjna. 

 

 

Vitateum 
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Wygląd: W zielonych liściach skryte są jasno zielone małe pączki. 

Występowanie: Wschodnia Australia 

Zastosowanie: Roślina rozpyla chmury trujących substancji. W obrębie metra osoba, 

która zbyt długo będzie znajdywać się w obrębie rośliny może pochorować się 

(wymioty, ból głowy). 

Dodatkowe informacje: Brak 

 

 

 

 

 

Podziękowania 

 

 

Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej całej rodzinie, która mnie wspierała 

podczas pisania tej książki. Motywacja jaką uzyskałem od najbliższych oraz od 

uczniów z magicznej szkoły – Hogwart, jest bezwartościowa.  

 

Podziękowania też należą się wydawnictwu „Flourish & Blotts Publishers”, które 

zdecydowało się zająć produkcją tego dzieła. Dzięki nim jakość wykonania tych 

książek jest na bardzo wysokim poziomie.  
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(OOC: Grafika nie jest mojego autorstwa dlatego zamieszczę poniżej linki do źródeł, 

z których ją wykorzystałem.) 

http://bao22.blogspot.com/2012/02/plants.html 

https://graphicriver.net/item/fantasy-mushrooms-set/20494171?ref=gvector 

https://www.artstation.com/artwork/P4ZOy 

http://www.conceptart.org/forums/showthread.php/275790-Project-Outer-Space-

Forest 

https://vk.com/wall-29809816_131321 

https://www.deviantart.com/davesrightmind/art/Weedwhip-410956205 

https://pl.pinterest.com/pin/669136457112241174/ 

https://www.artstation.com/artwork/nxBy1 

https://pl.pinterest.com/pin/360499145168191886/ 

https://www.artstation.com/artwork/lXJrV 
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