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Streszczenie
Artykuł dotyczy analizy dziejów badań biologicznych i zastosowań terapeutycznych wy-
branych krajowych gatunków roślin pasożytniczych i półpasożytniczych. Omawia także 
wpływ różnych nauk przyrodniczych i medycznych na przebieg badań roślin pasożytni-
czych oraz przedstawia dzieje badań roślin leczniczych na tle historii botaniki.

Summary
The article examines the history of biological research and therapeutic applications of se-
lected domestic species of parasitic and semi-parasitic plants. It also discusses on the im-
pact of various life sciences and medical research on the direction of research on parasitic 
plants and describes of medicinal plant research on the background of botany history.
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