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wstęp
W nowoczesnym planowaniu przestrzennym i urządzaniu 
terenów zielonych dużą wagę przywiązuje się do miejsca 
pochodzenia wysadzanego bądź wysiewanego materiału ro-
ślinnego. Uznaje się bowiem, że obszar źródłowy i miejsce 
posadowienia roślin powinny zamykać się w tym samym 
regionie biogeograficznym i charakteryzować podobnymi 
warunkami siedliskowymi (położenie n.p.m., właściwości 
fizyczne i chemiczne gleby, itp.). 

Korzyści wynikające z wykorzystywania w ogrodnictwie 
rodzimych gatunków roślin kwietnych są bezsporne. Często 
widoczne jest czynne zaangażowanie społeczności lokalnej 
w ochronę tych właśnie taksonów przez ich uprawę w miej-
scu naturalnego występowania albo trwały efekt zagospoda-
rowania (rośliny uzyskiwane z nasion pochodzących z innych 
rejonów biogeograficznych zwykle szybciej zamierają lub sła-
biej rosną). Niezwykle ważna też jest, a także zgodna, koeg-
zystencja z pozostałymi lokalnymi gatunkami flory i fauny.

Materiał zebrany na potrzeby publikacji został podzie-
lony na dwie części pod względem gatunków występujących 
w zbliżonych siedliskach. Planowane jest wydanie drugiej 
części poradnika w kolejnym roku. Niniejsze opracowanie 
dedykowane jest mieszkańcom obszarów wiejskich i miej-
skich Małopolski i stanowi cenny zbiór informacji ważnych 
przy podejmowaniu decyzji, które gatunki, jako najbardziej 
nadające się do tego celu, można wprowadzać do środowi-
ska naturalnego i antropogenicznie zmienionego. Autorzy 
opracowania wyszli z założenia, że ukazanie biologicznych 
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cech wybranych taksonów i kierowanie się podanymi wska-
zówkami uprawowymi będzie gwarancją sukcesu mierzone-
go trwałością i osiągniętym efektem kolorystycznym przy 
ich wprowadzaniu do środowiska przyrodniczego. 

Kierując się potrzebą podniesienia użyteczności po-
radnika do minimum skrócono opis botaniczny roślin 
sprowadzając go jedynie do podania przynależności takso-
nomicznej, typu wzrostu i stałości oraz wierności fitosocjo-
logicznej. Główny nacisk położono na wymagania siedli-
skowe (podane w formie liczb wskaźnikowych) i możliwe 
kierunki zastosowania, a także na dobrą praktykę postępo-
wania, zapewniającą trwałe i obfite kwitnienie. 

Poradnik jest propozycją rozszerzenia typowej oferty 
produkcyjnej gospodarstw rolniczych Małopolski i rozwo-
ju tzw. „zielonych usług” realizowanych przez zakłady zie-
leni lub firmy ogrodnicze na rzecz samorządów miejskich 
i gminnych (urządzanie i odnawianie miejskich zieleńców, 
terenów spacerowych, poboczy dróg i autostrad, terenów 
rekreacyjnych; zagospodarowanie użytków nadających się 
do rekultywacji biologicznej, itp.). 

Łatwy dostęp do mieszanek nasiennych z rodzimymi 
gatunkami roślin kwietnych, dostosowanych do zróżni-
cowanych warunków środowiska glebowego i najrozmait-
szych kierunków użytkowania, powinien przysłużyć się peł-
niejszemu wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju 
Małopolski, utrzymaniu wysokiego poziomu różnorodno-
ści biologicznej i ograniczeniu negatywnego wpływu roślin 
inwazyjnych obcego pochodzenia na rodzimą florę. 



charakterystyka wybranych gatunków roślin 
kwietnych Małopolski
W pierwszej części opracowania przedstawiono gatunki ro-
ślin typowe dla półnaturalnych i antropogenicznych krajo-
brazów Małopolski: niżowych łąk świeżych, kserotermicz-
nych muraw napiaskowych i nawapiennych. W opisach 
szczegółowych podano następujące dane: 

 •  nazwę gatunkową polską i łacińską (wg Mirka i in. 
2002), 

 •  nazwę rodziny polską i łacińską, 
 •  formę życiową według Raunkiaera oraz opis pokroju 
rośliny, łodygi, liści, kwiatów i owoców,

 •  wykaz typowych siedlisk (szczególnie w odniesieniu 
do terenu Małopolski) zajmowanych przez dany ga-
tunek, 

 •  wartości ekologicznych liczb wskaźnikowych (we-
dług Zarzyckiego i in. 2002), 

 •  fitocenozy (według Matuszkiewicza 2006), 
 •  informacje o rozmieszczeniu w Polsce na podstawie 
Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych (Zając & 
Zając 2001), statusie ochronnym (Rozporządze-
nie 2014) i zagrożeniu danego gatunku na terenie 
kraju (Kaźmierczakowa i in. 2014; Kaźmiercza-
kowa i in. 2016),

 •  informacje o znaczeniu użytkowym danego gatunku,
 •  zalecenia i wskazówki pomocne przy uprawie danego 
gatunku, a w szczególności propozycje działań sprzy-
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jających obfitemu kwitnieniu i owocowaniu oraz 
podnoszące walory dekoracyjne i użytkowe rośliny.

Podane w charakterystykach gatunków ekologiczne licz-
by wskaźnikowe roślin (Zarzycki i in. 2002) pozwalają 
na opis podstawowych warunków środowiska, typowych 
dla danego gatunku, za pomocą wartości liczbowych. 
W  opracowaniu podano informacje dotyczące siedmiu 
wskaźników środowiska: świetlnego (L), termicznego (T), 
wilgotności gleby (W), trofizmu podłoża (GTr), kwaso-
wości podłoża (R), właściwości granulometrycznych gle-
by (D) oraz zawartości materii organicznej (H). Zakres 
wartości poszczególnych wskaźników oznacza odpowied-
nio:

 •  L – wskaźnik świetlny: 1 – głęboki cień; 2 – umiar-
kowany cień; 3 – półcień; 4 – umiarkowane światło; 
5 – pełne światło;

 •  T – wskaźnik termiczny: 1 – najzimniejsze obszary 
kraju, głównie piętra alpejskie i subniwalne; 2 – ob-
szary umiarkowanie zimne, głównie piętra subal-
pejskie i regla górnego; 3 – umiarkowanie chłodne 
warunki klimatyczne, piętro regla dolnego, dział 
północny na niżu i specjalne mikrosiedliska – tor-
fowiska wysokie; 4 – umiarkowanie ciepłe warun-
ki klimatyczne, przeważająca część niżu i pogórze; 
5 – najcieplejsze mikroregiony i mikrosiedliska, ob-
szary uprzywilejowane termicznie;
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 •  W – wskaźnik wilgotności gleby: 1 – bardzo su-
che; 2 – suche; 3 – świeże; 4 – wilgotne; 5 – mokre; 
6 – woda;

 •  GTr – wskaźnik trofizmu: 1 – gleby (woda) skrajnie 
ubogie – torfowiska wysokie, piaski luźne, bór su-
chy; 2 – gleby (woda) ubogie – bór świeży sosnowy; 
3 – gleby (woda) umiarkowanie ubogie – las mie-
szany, grądy wysokie, acydofilne dąbrowy i buczy-
ny; 4 – gleby (woda) zasobne – grądy niskie, żyzne 
buczyny; 5 – gleby (woda) bardzo zasobne (skrajnie 
żyzne, przenawożone);

 •  R – wskaźnik kwasowości gleby (wody): 1 – gleby 
silnie kwaśne, pH < 4; 2 – gleby kwaśne, 4 ≤ pH < 5; 
3 – gleby umiarkowanie kwaśne, 5 ≤ pH < 6; 4 – gle-
by obojętne, 6 ≤ pH < 7; 5 – gleby zasadowe, pH > 7;

 •  D – wskaźnik granulometryczny gleby: 1 – skały 
i  szczeliny skalne; 2 – rumosz skalny, piarg, żwir; 
3  –  piasek; 4 – gliny piaszczyste i utwory pylaste; 
5 – gliny ciężkie i iły;

 •  H – wskaźnik zawartości materii organicznej: 1 – gle-
by ubogie w humus, materię organiczną; 2 – gleby 
mineralno-próchnicze; 3 – gleby bogate w materię 
organiczną, organogeniczne.

W przypadku użytkowania podano propozycje możliwych 
zastosowań danego gatunku, przy czym szczególny nacisk 
położono na następujące aspekty wykorzystania roślin:
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 •  gatunki przydatne w ochronie terenów rolnych 
(miedze, pobocza pól i dróg, nieużytki, śródpolne 
skarpy, z występującymi na nich roślinami), mogą 
być rozpatrywane jako element infrastruktury eko-
logicznej środowiska upraw, a w szczególności jako 
źródło endogennych mikroorganizmów symbio-
tycznych możliwych do wykorzystania w rolnictwie 
i baza pokarmowa dla owadów zapylających i ento-
mofagów przydatnych w biologicznej ochronie ro-
ślin przez utrzymanie siedlisk dla owadów zapylają-
cych oraz przydatnych do biologicznego zwalczania 
szkodników,

 •  gatunki umożliwiające utworzenie bądź zachowanie 
korytarzy ekologicznych i wpływających korzystnie 
na zwiększenie stopnia bioróżnorodności danego re-
gionu,

 •  gatunki do wykorzystania w zielni publicznej (zieleń-
ce, skwery i trawniki oraz tereny rekreacyjne i o zna-
czeniu kulturowym),

 •  gatunki do wykorzystania w założeniach naturali-
stycznych (kwietnie łąki),

 •  gatunki do wykorzystania na terenach rekultywowa-
nych i osłonowych, 

 •  gatunki do wykorzystania przy infrastrukturze dro-
gowej (w szczególności rośliny o walorach ozdob-
nych, łamiące monotonię ciągów drogowych oraz 
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wzbogacające atrakcyjność wizualną pasów między 
jezdniami),

 •  rośliny miododajne oraz stanowiące pożytki dla 
pszczół samotnic.





ł ą K i  ś w i e ż e

Wykaz gatunków: 
Bniec czerwony 
Chaber austriacki (Ch. frygijski) 
Chaber łąkowy   
Głowienka pospolita   
Groszek żółty 
Komonica zwyczajna 
Koniczyna różnoogonkowa 
Kozibród łąkowy   
Krwawnik pospolity   

Lnica pospolita   
Pępawa dwuletnia   
Pierwiosnek (Pierwiosnka) 
     wyniosły  
Rzeżucha łąkowa 
Świerzbnica polna   
Tojeść pospolita   
Wilżyna bezbronna   
Wyka ptasia  
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Rodzina: goździkowate 
(Caryophyllaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga pojedyncza, 
wzniesiona, owłosiona, osiąga do 
1 m wysokości. Liście odziomko-
we w  różyczce, odwrotnie jajowa-
te. Kwiaty jednopłciowe, zebrane 
w  wierzchotkę. Korona purpuro-
woczerwona. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V-VII (IX).
Siedlisko: preferuje wilgotne lasy 

i ich obrzeża, łąki, polany, kamień-
ce nadrzeczne. 

Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 4-2; 
W 4; GTr 4; R 4; D 4; H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-
rakterystycznym.

Występowanie i ochrona: gatunek 
rozpowszechniony w górach i na północy, rzadki w centralnej 
części kraju.

Użytkowanie: kolekcjonerski gatunek do uprawy w większych 
ogrodach skalnych i naturalistycznych założeniach ogrodów 
przydomowych oraz publicznych terenach zieleni.

Zalecenia do uprawy: zasobne umiarkowanie wilgotne gle-
by, stanowiska półcieniste i cieniste. Rozmnaża się z nasion 
i przez podział karp jesienią.

Bniec czerwony 
Melandrium rubrum Garcke
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikrypto-

fit. Osiąga wysokość 30-80 (110) cm. 
Liście ciemnozielone, niepodzielone, 
podługowate bądź podłużnie elip-
tyczne, sztywno i szorstko owłosione, 
ku nasadzie zwężone. Kwiaty rurko-
wate, jasnopurpurowe lub różowe 
(brzeżne, płonne, wyraźnie dwu-
wargowe), w koszyczkach na szczy-
tach łodygi i gałązek. Łuski okrywy 
koszyczka z przyczepkami lanceto-
watymi, frędzlowatymi i czarniawy-
mi, wydłużone w odstający koniec. 
Owocem jest niełupka.

Kwitnienie: VIII-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, pastwi-

skach, polanach i brzegach lasów. 
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 

W 3; GTr 3; R 3; D 4-5; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany głównie na po-

łudniu kraju, w górach po krainę regli, ma również stanowiska 
w północnej Polsce. 

Użytkowanie: miododajna i ozdobna roślina rabatowa lub do 
nasadzeń w grupach, również na kwiat cięty. Gatunek przy-
datny przy założeniach naturalistycznych terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na świeżych 
glebach.

chaBer austriacki (ch. frygijski) 
Centaurea phrygia L.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 20-100  cm. 
Liście eliptyczne, jajowate lub lance-
towate. Kwiaty rurkowate, brzoskwi-
niowo-czerwone lub różowo-pur-
purowe (brzeżne, płonne, wyraźnie 
dwuwargowe), w koszyczkach, po-
jedynczo na szczycie łodygi. Łuski 
okrywy koszyczka z  przyczepkami 
rozmaitej barwy i postaci, jasnobru-
natne do czarniawych. Owocem jest 
błyszcząca niełupka do 3 mm długa 
bez puchu kielichowego.

Kwitnienie: VI-X.
Siedlisko: występuje na łąkach, pa-

stwiskach, polanach, na skrajach la-
sów, wśród zarośli i na przydrożach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 
W 3; GTr 4; R 3-4; D 5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Molinio- 
-Arrhenatheretea.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany pospolicie w ca-
łym kraju, w górach po krainę regli.

Użytkowanie: miododajna i ozdobna roślina rabatowa. Gatu-
nek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów rolnych 
(użytki zielone) oraz do założeń naturalistycznych na siedli-
skach łąkowych terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego lub 
półcienistego na glebie przepuszczalnej, umiarkowanie wil-
gotnej, mineralno-próchniczej. 

chaBer łąkowy   
Centaurea jacea L.
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikrypto-

fit. Łodyga wzniesiona, o wysokości 
do ok. 30 cm, naprzeciwlegle ulist-
niona. Szczyt pędu zwieńczony jest 
główkowatym kwiatostanem składa-
jącym się z drobnych, grzbiecistych 
kwiatów o barwie fioletowej lub nie-
biesko-fioletowej.

Kwitnienie: V-X.
Siedlisko: rośnie na łąkach, przydro-

żach i obrzeżach lasów.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 

W 3-4; GTr 4; R 4;D 2; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystycz-

ny dla klasy Molinio-Arrhenatheretea.
Występowanie i ochrona: gatunek 

pospolity na terenie całej Polski.
Użytkowanie: cenny gatunek 

w ochronie bioróżnorodności w trawnikach naturalistycznych 
i użytkach zielonych terenów rolnych i terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby świeże dość 
żyzne. Rozmnaża się z nasion, ale również przez podział roślin.

głowienka pospoLita   
Prunella vulgaris L.



Charakterystyka wybranych gatunków...-20-

Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga płożąca, rozgałęziona, 
wiotka, do 100 cm długości. Li-
ście złożone z parą lancetowatych 
listków i wąsami czepnymi. Kwia-
ty motylkowate, zebrane w grona, 
płatki korony żółte. Owocem jest 
czarny, nagi strąk.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na łąkach, przydro-

żach i w zaroślach. 
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 

W 3-4; GTr 4; R 4; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystycz-

ny dla klasy Molinio-Arrhenatheretea.
Występowanie i ochrona: gatunek 

pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: bardzo cenny gatunek 

biocenotyczny w założeniach naturalistycznych, w parkach, 
na zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, 
w ochronie bioróżnorodności użytków zielonych terenów rol-
nych na świeżych siedliskach glebowych. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: preferuje otwarte stanowiska, na zasob-
nej glebie, umiarkowanie wilgotniej. Rozmnaża się z nasion 
i  przez podział karpy.

groszek żółty 
Lathyrus pratensis L.



Łąki świeże -21-

Rodzina: bobowate 
(Fabaceae).

Charakterystyka: bylina, 
hemikryptofit. Łody-
ga rozesłana lub pod-
nosząca się, do 40 cm 
długości. Liście pierza-
stozłożone, pięciolistko-
we, przy czym 2 listki są 
przesunięte do nasady 
ogonka. Kwiaty motyl-
kowe, żółte, zebrane po 
3-8 w baldaszki osadzone na długich szypułkach. Owocem 
jest równowąski strąk osiągający do 3 cm długości.

Kwitnienie: V-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, pastwiskach, murawach, przydro-

żach i zaroślach.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-2; W 3-4; GTr 4-3; R 3-5; 

D 4; H 1.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Arrhenatheretalia 

elatioris.
Występowanie i ochrona: gatunek pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: bardzo cenny gatunek biocenotyczny w założe-

niach naturalistycznych, w parkach, na zieleńcach, poboczach 
dróg, autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek w ochronie 
bioróżnorodności użytków zielonych terenów rolnych na 
świeżych siedliskach glebowych. Roślina paszowa. Gatunek 
odwiedzany przez pszczoły samotnice.

Zalecenia do uprawy: preferuje otwarte stanowiska, na glebie 
umiarkowanie wilgotnej. Rozmnaża się z nasion.

komonica zwyczajna 
Lotus corniculatus L.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: roślina roczna, 

terofit. Pędy podnoszące się do 
wzniesionych, 15-30 cm wysoko-
ści. Ulistnienie skrętoległe, listki 
trójlistkowe, ale środkowy listek 
osadzony jest na wyraźnie dłuższym 
ogonku. Kwiaty żółte (po przekwit-
nieniu jasnobrązowe), motylkowe, 
zebrane w 20-30-kwiatowe główki 
o długości 7-10 mm.

Kwitnienie: VI-VIII (IX).
Siedlisko: rośnie na suchych łąkach, 

trawnikach, przydrożach i polach.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-3; 

W 2; GTr 3; R 3-5; D 4-2; H 2.
Fitocenozy: gatunek charaktery-

styczny dla klasy Koelerio glaucae-
-Corynephoretea canescentis.

Występowanie i ochrona: występuje w całej Polsce, nieco rza-
dziej tylko w północno-wschodniej części kraju.

Użytkowanie: gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
cenny gatunek do wykorzystania w zieleni publicznej – za-
łożenia naturalistyczne w parkach, na zieleńcach, poboczach 
dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do obsiewu na dachach 
budynków i budowli. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion. Dobrze 
znosi suszę.

koniczyna różnoogonkowa 
Trifolium campestre Schreb.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: roślina dwuletnia 

lub bylina, hemikryptofit. Liście 
równowąskie, zwykle łukowato 
zgięte. Kwiaty żółte, języczkowe, ze-
brane w szczytowe koszyczki. List-
ki okrywy koszyczka mają długość 
brzeżnych kwiatów.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie na łąkach, mura-

wach, przydrożach i miejscach ru-
deralnych.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 
W 3; GTr 4; R 4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla związku Arrhenatherion 
elatioris.

Występowanie i ochrona: gatunek 
pospolity w całej Polsce.

Użytkowanie: cenny gatunek w ochronie bioróżnorodności 
w trawnikach naturalistycznych i użytkach zielonych terenów 
rolnych i terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby świeże, dość 
żyzne. Rozmnaża się z nasion.

koziBród łąkowy  
Tragopogon pratensis L.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 50-80 cm. 
Liście zielone lub szarawozielone, 
owłosione na górnej i dolnej po-
wierzchni, podwójnie lub potrójnie 
pierzastosieczne, o odcinkach rów-
nowąskich, z lekko zaostrzonym 
szczytem. Kwiaty drobne, zwykle 
białe (rurkowate i  języczkowate) 
zebrane w koszyczki, a te, w balda-
chogrona na szczycie łodygi. Owo-
cem jest srebrzystoszara, oskrzydlo-
na niełupka.

Kwitnienie: VI-VIII (X).
Siedlisko: brzegi lasów i zarośli, pa-

stwiska, łąki, miedze, a także pola, 
ogrody i miejsca ruderalne.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4; 
W 4; GTr 4; R 3-4; D 3-4; H 2-3.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Arrhenatheretalia.
Występowanie i ochrona: w Polsce pospolity. 
Użytkowanie: roślina lecznicza, ozdobna i przyprawowa. Gatu-

nek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów rolnych 
(murawy, miedze, skarpy, zbocza) oraz do założeń naturali-
stycznych na terenach zieleni. Kwiatostany nadają się do świe-
żych i suchych kompozycji roślinnych.

Zalecenia do uprawy: rośnie na każdej glebie, ale preferuje 
stanowiska słoneczne. Wytwarza kłącza, za pomocą których 
szybko się rozrasta. Rozmnaża się przez podział bryły korze-
niowej wczesną wiosną lub jesienią. Dość dobrze znosi nie-

zbyt częste koszenie, kwitnie powtórnie.

krwawnik pospoLity   
Achillea millefolium L.
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Rodzina: trędownikowate 
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. Ło-
dyga wzniesiona, pojedyncza, do 
90 cm wysokości. Liście równową-
skie, skrętolegle ułożone. Kwiaty 
zebrane w grono w szczytowej czę-
ści łodygi. Korona kwiatów grzbie-
cista, z  dość długą ostrogą, barwy 
jasnożółtej z  ciemnożółtą gardzie-
lą. Bardzo liczne nasiona powstają 
w owocu typu torebka.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, pastwi-

skach, murawach, miedzach i przy-
drożach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-3; 
W 2-3; GTr 3-4; R 3-5; D 2-4;  
H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla podklasy 
Artemisienea Vulgaris i zespołu Artemisio-Tanacetetum Vulgaris.

Występowanie i ochrona: gatunek pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodno-

ści terenów rolnych i terenów zieleni publicznej na siedliskach 
ruderalnych, szczególnie cenny na półnaturalne kwietne mu-
rawy kserotermiczne.

Zalecenia do uprawy: gatunek preferuje słoneczne stanowiska 
i przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne gleby. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion.

Lnica pospoLita   
Linaria vulgaris Mill.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: roślina dwuletnia, 

hemikryptofit. Osiąga wysokość 
30-120 cm. Liście żywo zielone, 
nagie lub krótko owłosione, bardzo 
zmienne w kształcie, zwykle pierza-
sto wcinane. Kwiaty złocistożółte, 
zebrane w dość duże i liczne ko-
szyczki tworzące baldachokształtne 
wiechy. 

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, miedzach, 

przydrożach i brzegach lasów. 
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 

W 3; GTr 4; R 4-5; D 3-4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystycz-

ny dla związku Arrhenatherion.
Występowanie i ochrona: w Polsce 

pospolita w całym kraju, na półno-
cy występuje rzadziej.

Użytkowanie: lecznicza i ozdobna roślina rabatowa. Gatunek 
przydatny w ochronie terenów rolnych, a szczególnie użytków 
zielonych, oraz do ogrodów zielarskich (ostatnio wzrasta zain-
teresowanie tym gatunkiem) i przy założeniach naturalistycz-
nych.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego, słonecznego stanowi-
ska na żyznej glebie. 

pępawa dwuLetnia   
Crepis biennis L.
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pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły  
Primula elatior (L.) Hill

Rodzina: pierwiosnkowate 
(Primulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Z różyczki liściowej wyrasta 
pojedynczy pęd osiągający do 40 cm 
wysokości, zwieńczony kwiatosta-
nem składającym się z jasnożółtych 
kwiatów. Kwiaty wewnątrz gardzieli 
mają pomarańczowy pierścień.

Kwitnienie: (III) IV-VI.
Siedlisko: rośnie na łąkach, mura-

wach, zaroślach oraz w lasach, czę-
sto w miejscach wilgotnych.

Wskaźniki ekologiczne: L 3-4; 
T 4-1; W 3-4; GTr 4; R 4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla rzędu Fagetalia sylvaticae.

Występowanie i ochrona: rozpo-
wszechniony w południowej części 
kraju, bardzo rzadki w  centrum i na północy. Najbogatsze 
stanowiska notuje się w niższych położeniach w Karpatach. 
Podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: ozdobna, długowieczna bylina rabatowa, sadzo-
na również w pojemnikach i założeniach naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska półcieniste, na gle-
bie stale lecz umiarkowanie wilgotnej, nie piaszczystej. Nasio-
na najlepiej wysiewać jesienią, po zbiorze. Dobrze rozmnaża 
się wegetatywnie przez podział starszych egzemplarzy dokony-
wany po kwitnieniu.
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rzeżucha łąkowa 
Cardamine pratensis L.

Rodzina: kapustowate (Brassicaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 10-45 cm. 
Liście nagie, nieparzysto-pierzaste, 
dolne w różyczce ze szczytowym 
listkiem większym od pozostałych. 
Liście łodygowe o listkach równo-
wąskich. Kwiaty liliowe lub białe do 
1,5 cm długie. Owocem jest łusz-
czyna.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie na wilgotnych łą-

kach, w rowach i źródliskach, nie-
kiedy masowo. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 
W 4; GTr 4; R 3-4; D 4-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Molinio-Arrhenatheretea.

Występowanie i ochrona: w Polsce 
spotykana na całym obszarze.

Użytkowanie: lecznicza, miododajna i ozdobna roślina raba-
towa. Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności tere-
nów rolnych oraz do wykorzystania w zieleni publicznej i przy 
założeniach naturalistycznych łąk i terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego na wil-
gotnej glebie. Jesienią przylegające do ziemi liście tworzą uko-
rzeniające się pączki przybyszowe.
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Rodzina: szczeciowate (Dipsacaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, owłosio-
na, rozgałęziona o wysokości do 
60 cm. Liście pierzastosieczne, na-
przeciwległe. Kwiaty niebieskofiole-
towe lub białawe zebrane w półkuli-
stą główkę o średnicy do 4 cm.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, pastwi-

skach, murawach, przydrożach 
i w zaroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; 
W 3; GTr 3-4; R 4-5; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla związku Arrhenatherion 
elatioris.

Występowanie i ochrona: pospolita 
w całej Polsce.

Użytkowanie: cenny gatunek biocenotyczny w założeniach na-
turalistycznych, w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, 
autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek w ochronie bioróż-
norodności użytków zielonych terenów rolnych na świeżych 
siedliskach glebowych. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: preferuje otwarte stanowiska, na zasob-
nej glebie, umiarkowanie wilgotniej. Rozmnaża się z nasion.

ŚwierzBnica poLna   
Knautia arvensis  (L.) Coult.
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tojeŚć pospoLita   
Lysimachia vulgaris L.

Rodzina: pierwiosnkowate 
(Primulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Łodyga wzniesiona, górą roz-
gałęziona, do 120 cm wysokości. 
Liście podługowato-jajowate, na-
przeciwległe lub w okółkach po 3-4. 
Kwiaty liczne, zebrane w szczytową 
wiechę. Korona żółta. Owocem jest 
kulista torebka.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na łąkach, brzegach 

wód i w wilgotnych zaroślach.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 

W 4-5; GTr 4-3; R 4; D 4-5; H 3.
Fitocenozy: gatunek charaktery-

styczny dla związku Filipendulion 
ulmariae i zespołu Lysimachio 
vulgaris-Filipenduletum.

Występowanie i ochrona: gatunek pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: cenny gatunek biocenotyczny w założeniach 

naturalistycznych terenów zieleni i w ochronie bioróżnorod-
ności użytków zielonych terenów rolnych na wilgotnych i ba-
giennych siedliskach.

Zalecenia do uprawy: preferuje otwarte stanowiska, na glebie 
wilgotnej. Rozmnaża się z nasion i przez podział karpy.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit lub półkrzew, nanofanero-
fit. Pędy proste lub wzniesione do 
50  (80)  cm wysokości, bez cierni. 
Liście podłużnie eliptyczne. Kwiaty 
motylkowate, skupione w groniaste 
kwiatostany na szczytach pędów. 
Korona różowa, ciemno żyłkowana.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie na suchych łąkach, 

pastwiskach, nasypach, zboczach 
i przydrożach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; 
W 3; GTr 3-4; R 4-5; D 4-2; H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-
rakterystycznym.

Występowanie i ochrona: gatunek 
rozpowszechniony na niżu i w niż-
szych położeniach górskich, na północy kraju spotykany rza-
dziej.

Użytkowanie: gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek 
biocenotyczny do szerszego wykorzystania w zieleni publicz-
nej, szczególnie na dachach budynków i budowli i na półna-
turalnych murawach kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion.

wiLżyna BezBronna   
Ononis arvensis L.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Pędy podnoszące się lub pnące 
do 150 cm długości. Łodygi wiot-
kie, rozgałęzione. Liście z 5-8 (12) 
parami listków o osi zakończonej 
rozgałęzionym wąsem czepnym. 
Listki podługowate, eliptyczne do 
lancetowatych. Kwiatostan liczno-
kwiatowy, kwiaty bezwonne o ko-
ronie niebiesko-fioletowej.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie w różnych typach 

siedlisk: na łąkach, pastwiskach, 
przydrożach, miejscach ruderal-
nych, a także jako chwast na polach 
uprawnych, odłogach i ugorach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; 
W 2; GTr 4; R 4-5; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Molinio- 
-Arrhenatheretea.

Występowanie i ochrona: pospolita w całej Polsce.
Użytkowanie: cenny gatunek w założeniach naturalistycznych, 

w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii ko-
lejowych, do obsiewu na dachach budowli i budynków, bar-
dzo cenny w ochronie bioróżnorodności użytków zielonych 
terenów rolnych. Roślina pastewna i miododajna – kwiaty 
licznie odwiedzane przez pszczoły.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby świeże, dość 
żyzne. Rozmnaża się z nasion.

wyka ptasia   
Vicia cracca L.





Wykaz gatunków: 
Aster gawędka
Babka średnia
Bodziszek czerwony
Chaber driakiewnik
Chaber nadreński  
Cieciorka pstra
Czyściec prosty  
Dąbrówka kosmata  
Driakiew żółtawa
Dzwonek skupiony  
Głowienka wielkokwiatowa
Goryczka krzyżowa 
Goździk kartuzek
Goździk kropkowany  
Janowiec barwierski

Jastrzębiec kosmaczek 
Koniczyna długokłosowa  
Koniczyna dwukłosowa
Koniczyna pagórkowa
Lebiodka pospolita 
Len włochaty
Len złocisty 
Lepnica wąskopłatowa 

(l. usznica)
Lucerna sierpowata 
Macierzanka austriacka
Macierzanka nagolistna  
Macierzanka piaskowa  
Macierzanka zwyczajna
Oman szorstki 



M u r a w y

Oman wąskolistny
Ożanka właściwa
Pępawa różyczkolistna  
Pierwiosnek (Pierwiosnka) 

lekarski  
Pięciornik biały 
Pięciornik piaskowy
Pięciornik wiosenny
Pięciornik wyprostowany 
Prosienicznik plamisty
Przelot pospolity  
Przetacznik kłosowy
Przetacznik pagórkowy 
Przetacznik ząbkowany 
Pszeniec gajowy 

Pszeniec różowy
Rozchodnik ostry  
Rozchodnik sześciorzędowy
Rozchodnik wielki  
Rumian żółty
Rutewka mniejsza  
Sasanka łąkowa  
Smagliczka pagórkowa 

(s. piaskowa)
Smółka pospolita
Szałwia łąkowa
Szałwia okręgowa  
Szczodrzeniec główkowaty  
Szczodrzeniec rozesłany
Zawilec wielkokwiatowy  
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aster gawędka 
Aster amellus L.

Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 20-60 cm. 
Brzeżne kwiaty języczkowate żeń-
skie, zwykle fioletowe, rzadziej bia-
łe, wewnętrzne kwiaty rurkowate, 
żółte. Zebrane w koszyczki o śred-
nicy do 5 cm, ułożone w formie 
podbaldachu. Liście dolne łopatko-
we, górne lancetowate, 3-nerwowe, 
i szorstko owłosione. 

Kwitnienie: VIII-IX.
Siedlisko: spotykany w murawach 

kserotermicznych, na słonecznych 
zboczach, stepach i brzegach lasów, 
najczęściej na podłożu wapiennym. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5; 
W 2; GTr 2; R 5; D 4-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Cirsio-Brachypodion 

pinnati i zespołu Inuletum ensifoliae.
Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany głównie w pasie 

wyżyn oraz na północy kraju. Sklasyfikowany na Czerwonej 
liście jako bliski zagrożenia (NT).

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa, do dużych ogrodów 
skalnych i na kwiaty cięte. Cenny gatunek do uprawy na da-
chach. Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności tere-
nów rolnych oraz do wykorzystania w zieleni publicznej i przy 
założeniach naturalistycznych na siedliskach murawowych.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na zasob-
nej, bogatej w wapń glebie. Dobrze znosi suszę, łatwo się ob-
siewa i może tworzyć zwarte łany. Rozmnaża się przez podział 
w okresie wiosny lub przez sadzonki pobierane w maju.
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Rodzina: babkowate (Plantaginaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Liście eliptyczne, skupione 
w przyziemną rozetę z której wyra-
stają bezlistne pędy dochodzące do 
30 (40) cm wysokości, zakończone 
walcowatym kwiatostanem typu 
kłos. Korona biaława z wystającymi 
różowymi nitkami pręcików. Owo-
cem jest czteronasienna torebka.

Kwitnienie: V-IX.
Siedlisko: ciepłe murawy, zbocza 

wzgórz, miedze oraz przydroża. 
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-2; 

W 2-3; GTr 4-3; R 5-4; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystycz-

ny dla klasy Festuco-Brometea.
Występowanie i ochrona: gatunek 

pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 

terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek 
biocenotyczny do szerszego wykorzystania w zieleni publicz-
nej, szczególnie na dachach budynków i budowli i na półna-
turalnych murawach kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion.

BaBka Średnia 
Plantago media L. 



Charakterystyka wybranych gatunków...-38-

Bodziszek czerwony 
Geranium sanguineum L. 

Rodzina: bodziszkowate (Geraniaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, odstająco 
owłosiona, do 50 cm wysokości. Li-
ście okrągłe w zarysie, mocno dło-
niasto podzielone. Kwiaty wyrastają 
pojedynczo, korona barwy krwisto-
czerwonej o średnicy do 4 cm.

Kwitnienie: V-IX.
Siedlisko: rośnie w prześwietlonych 

lasach i na ich obrzeżach, zaroślach 
i murawach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5-4; 
T 5-4; W 2; GTr 3; R 4-5; D 4-3; 
H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Geranion sanguinei.

Występowanie i ochrona: rozpo-
wszechniony i dość częsty na niżu 
Polski.

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycz-
nych publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych  zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wy-
korzystania w zieleni publicznej.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne i półcieniste, gle-
by przepuszczalne umiarkowanie wilgotne i suche, zasobne 
w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion i przez podział karpy.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 40-100 cm. 
Kwiaty rurkowate, purpurowe, ró-
żowe lub różowo-czerwone (brzeż-
ne, płonne, słabo powiększone), 
w koszyczkach na szczytach łodygi 
i gałązek. Łuski okrywy koszyczka 
z przyczepkami trójkątnymi, frędz-
lowatymi, czarniawymi i  zbiegają-
cymi po bokach. Liście pojedynczo 
lub podwójnie pierzastodzielne, 
dolne ogonkowe, górne siedzące. 
Owocem jest niełupka do 5  mm 
długa z równie długim puchem kie-
lichowym.

Kwitnienie: VI-X.
Siedlisko: w świetlistych zaroślach, 

dąbrowach, na skraju lasów, na po-
lanach i ciepłych łąkach, przy gro-
blach i murach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; W 2-3; GTr 3; R 4-5; 
D 3-5; H 2-3.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco-Brometea.
Występowanie i ochrona: w Polsce pospolity w całym kraju.
Użytkowanie: miododajna i ozdobna roślina rabatowa i na 

kwiat cięty. Gatunek przydatny przy założeniach naturali-
stycznych ciepłych łąk, w zagospodarowaniu muraw kseroter-
micznych terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska na za-
sobnej glebie. Dobrze znosi suszę.

chaBer driakiewnik 
Centaurea scabiosa L.



Charakterystyka wybranych gatunków...-40-

Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: roślina dwuletnia 

lub bylina, hemikryptofit. Osiąga 
wysokość 20-90 (120) cm. Kwiaty 
rurkowate, fioletowo-różowe lub 
bladoróżowe (brzeżne, płonne, po-
większone), w licznych koszyczkach 
na szczytach łodygi i gałązek. Łuski 
okrywy koszyczka z przyczepkami 
trójkątnymi, krótko zbiegającymi, 
z  czarnymi lub na szczytach biała-
wymi frędzlami. Liście pierzasto-
sieczne o odcinkach równowąskich.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: preferuje miejsca suche, 

silnie nasłonecznione, na podłożu 
zasobnym w węglan wapnia. Spo-
tykany w murawach kserotermicz-
nych, suchych zboczach, przydro-
żach i siedliskach ruderalnych. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-5; W 2; GTr 2; R 5; D 2-4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco-Brometea.
Występowanie i ochrona: w Polsce pospolity na niżu, w niż-

szych położeniach górskich rzadki.
Użytkowanie: roślina miododajna i ozdobna roślina rabat jed-

norocznych. Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych i przy założeniach naturalistycznych muraw 
kserotermicznych terenów zieleni. Może być rozpowszech-
niany na nieużytkach dla wzbogacenia pożytków pszczelich. 
W naturalnym środowisku wytwarza gęste skupiska.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na zasob-
nej, bogatej w wapń glebie. Dobrze znosi suszę i łatwo się 

rozsiewa.

chaBer nadreński   
Centaurea stoebe L.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 30-120 cm. 
Liście nieparzystopierzaste, najczę-
ściej 13-23-listkowe. Kwiaty o bar-
wie biało-różowej zebrane w  kwia-
tostany typu pozornej główki, 
a wyrastające z kątów liści. 

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: zarośla, łąki, miedze, przy-

droża, wały kolejowe i rzeczne, rów-
nież widne lasy, skaliste stoki i miej-
sca ruderalne. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-5; 
W 2; GTr 3; R 4-5; D 2-4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Trifolio-Geranietea.

Występowanie i ochrona: w Polsce 
pospolity w całym kraju, w górach 
po regiel górny.

Użytkowanie: lecznicza (dawniej) i ozdobna roślina okrywowa, 
uprawiana ze względu na ładne kwiaty. Umacnia strome sto-
ki. Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów 
rolnych (skarpy, miedze, zbocza), cenny gatunek do obsiewu 
poboczy dróg i autostrad oraz do wykorzystania przy założe-
niach naturalistycznych w zieleni publicznej.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na zasado-
wej glebie. Dobrze znosi suszę, jest ekspansywna i może two-
rzyć zwarte łany. 

cieciorka pstra 
Coronilla varia L. 
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, pojedyn-
cza lub rozgałęziona do 70 (100) cm 
wysokości. Liście górne siedzące, 
dolne na krótkich ogonkach o kar-
bowanym brzegu. Kwiaty białawe 
lub żółto-białe zebrane są w gro-
na na szczytach łodyg, złożone 
z 4-10 nibyokółków.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na suchych, zasob-

nych w węglan wapnia murawach, 
spotykana również na skałkach, 
okrajkach i brzegach lasów.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-5; 
W 2; GTr 3; R 5; D 1-4; H 2.

Fitocenozy: charakterystyczny dla 
klasy Festuco-Brometea.

Występowanie i ochrona: niezbyt częsty gatunek, rośnie na 
niżu i w niższych położeniach górskich, głównie w pasie wy-
żyn, na północy kraju bardzo rzadki.

Użytkowanie: uprawiany jako gatunek kolekcjonerski, głównie 
w ogrodach naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skar-
pach, stromych zboczach, cenny gatunek do wykorzystania 
w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na 
zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz 
do nasadzeń na dachach budynków i budowli. Roślina mio-
dodajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się  z nasion i przez 

podział karpy korzeniowej. Dobrze znosi suszę.

czyŚciec prosty   
Stachys recta L.
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dąBrówka kosmata   
Ajuga genevensis L.

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 10-40 cm. 
Cała roślina silnie owłosiona, bez 
rozłogów. Liście eliptyczne, zebra-
ne w rozetę. Podsadki siedzące, 
zmniejszające się ku górze, przeważ-
nie 3-klapowe. Posiada ciemnonie-
bieskie lub różowe kwiaty, zebrane 
w  kłosokształtny kwiatostan. Uło-
żone są w pozorne okółki na prze-
mian z liśćmi. Owocem jest brunat-
na rozłupka.

Kwitnienie: V-VII (VIII).
Siedlisko: spotykana na suchych 

zboczach, widnych zaroślach i na 
ciepłych miedzach.

Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 4-5; 
W 2-3; GTr 3; R 4-5; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco- 
-Brometea.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykana głównie na niżu 
i w niższych położeniach górskich.

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa i na skalniaki. Roślina 
lecznicza. Gatunek przydatny przy założeniach naturalistycz-
nych i zagospodarowaniu muraw kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne i półcie-
niste, tolerancyjna wobec gleby, dobrze znosi suszę.



Charakterystyka wybranych gatunków...-44-

driakiew żółtawa 
Scabiosa ochroleuca L.

Rodzina: szczeciowate (Dipsacaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, do 80 cm 
wysokości. Liście łodygowe pierza-
stosieczne, złożone z równowąskich 
odcinków. Kwiaty żółtobiałe, zebra-
ne w półkulistą główkę o średnicy 
1,5-3,5 cm.

Kwitnienie: VI-X.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych, na świetlistych su-
chych zboczach, przydrożach i mie-
dzach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-5; 
W 2; GTr 3; R 5-4; D 3-4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla zespołu Scabioso canescentis-
-Genistetum i rzędu Festucetalia  
valesiacae.

Występowanie i ochrona: gatunek dość częsty na niżu i w niż-
szych położeniach górskich.

Użytkowanie: uprawiany jako gatunek kolekcjonerski, głównie 
w ogrodach naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skar-
pach, stromych zboczach, cenny gatunek do wykorzystania 
w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na 
zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz 
do nasadzeń na dachach budynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: najlepiej rośnie na słonecznych siedli-
skach, glebach zasobnych w węglan wapnia. Rozmnażany 
z nasion.
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dzwonek skupiony   
Campanula glomerata L.

Rodzina: dzwonkowate 
(Campanulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Osiąga wysokość 30-60 cm. 
Liście owłosione, w dole łodygi na 
oskrzydlonym ogonku, o nasadzie 
sercowatej, zaokrąglonej lub uciętej. 
Górne liście łodygowe podłużnie 
lancetowate i siedzące. Wyróżnia się 
dużymi, siedzącymi, intensywnie 
fioletowymi kwiatami o długości 
do 3,5 cm, zebranymi w szczytową 
główkę oraz w kątach górnych liści. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, ciepłych 

murawach, wzdłuż brzegów widnych 
lasów, na miedzach i połoninach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-2; 
W 3; GTr 3; R 4; D 3; H 1.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco-Brometea.
Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany na całym obszarze.
Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa. Można go sadzić rów-

nież w niewielkich grupach na brzegach rabat i kwietników. Ga-
tunek przydatny w ochronie zachowania bioróżnorodności tere-
nów rolnych oraz do wykorzystania w zieleni publicznej i przy 
założeniach naturalistycznych łąk i muraw terenów zieleni.

Zalecenia do uprawy: potrzebuje pełnego słońca i gleb prze-
ciętnych, umiarkowanie wilgotnych, dobrze zdrenowanych, 
o odczynie zasadowym. W sprzyjających warunkach siedlisko-
wych może być ekspansywny, dlatego na rabatach powinien 
być sadzony razem z bylinami o mocnym wzroście.
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głowienka wieLkokwiatowa 
Prunella grandiflora (L.) Scholler 

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona do 25 cm, 
owłosiona z podługowato-jajowa-
tymi, słabo karbowanymi liśćmi. 
Kwiatostan szczytowy, główkowaty, 
składa się z dość dużych, niebiesko-
-fioletowych kwiatów.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na suchych, zasob-

nych w węglan wapnia murawach, 
spotykana również na okrajkach 
i brzegach lasów.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 2; GTr 3; R 5; D 2;4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla klasy Trifolio-Geranietea 
sanguinei.

Występowanie i ochrona: gatunek 
niezbyt częsty, spotkany głównie w południowej i zachodniej 
części kraju. Najbogatsze stanowiska znajdują się na wyżynach 
na południu Polski. Gatunek sklasyfikowany na Czerwonej li-
ście jako bliski zagrożenia (NT).

Użytkowanie: do uprawy w ogródkach skalnych i założeniach 
naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, raczej suche.
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goryczka krzyżowa  
Gentiana cruciata L.

Rodzina: Goryczkowate (Gentianaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Roślina kępkowa. Łodyga 
wzniesiona, nie rozgałęziona, do 
50 cm wysokości. Liście jajowa-
to podługowate, naprzemianległe. 
Kwiaty zebrane po kilka w kątach 
liści. Kwiaty 4-krotne o błękitnej 
koronie.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych i w prześwietlonych 
zaroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; 
W 2; GTr 3; R 5; D 3-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla klasy Festuco-Brometea 
i zespołu Adonido-Brachypodietum 
pinnati.

Występowanie i ochrona: występuje rzadko na niżu i w niż-
szych położeniach górskich. Podlega ścisłej ochronie gatun-
kowej. Gatunek sklasyfikowany na Czerwonej liście jako na-
rażony (VU).

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy w ogródkach skal-
nych i założeniach naturalistycznych. Gatunek cenny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych  zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wy-
korzystania w zieleni publicznej.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, umiarkowanie 
wilgotne zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion 
i przez podział karpy.
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goździk kartuzek 
Dianthus carthusianorum L. 

Rodzina: goździkowate 
(Caryophyllaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Osiąga wysokość 15-70 cm. 
Różowo-purpurowe kwiaty zebrane 
w wierzchotkę na szczycie łodygi. 
Liście równowąskie, o nasadach 
zrośniętych w długą pochwę, obej-
mującą łodygę.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: występuje na ciepłych łą-

kach, murawach kserotermicznych, 
skałach i w lasach sosnowych na 
podłożu wapiennym i na piaskach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 2; GTr 2; R 5-3; D 1-4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla klasy Festuco-Brometea 
i zespołu Sileno otitis-Festucetum.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany na niżu. W Biesz-
czadach na szczytowych skałach rośnie tylko goździk kartuzek 
skalny (Dianthus carthusianorum subsp. saxigenus).

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa, do ogrodów skalnych 
i na kwiat cięty. Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorod-
ności terenów rolnych (murawy, miedze, skarpy, zbocza) oraz 
do założeń naturalistycznych na terenach zieleni. Przydatny 
do nasadzeń na dachach i do obsiewu poboczy dróg i auto-
strad.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska na 
piaszczysto-gliniastej, bogatej w wapń glebie.
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goździk kropkowany   
Dianthus deltoides L.

Rodzina: goździkowate 
(Caryophyllaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Osiąga wysokość 20-40 cm. 
Liście równowąskie, naprzeciwle-
głe, 3-nerwowe. Różowo-purpu-
rowe, jaśniej kropkowane kwiaty 
pojedynczo na łodygach. Owocem 
jest torebka z drobnymi nasionami.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na łąkach, pastwi-

skach, nieużytkach, suchych zbo-
czach i miedzach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4/3; T 4; 
W 2; GTr 2; R 3; D 3-4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Vicio lathyroidis- 
-Potentillion, oraz zespołu Diantho-
-Armerietum.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany na całym niżu 
i w niższych położeniach górskich.

Użytkowanie: ozdobna roślina okrywowa i do ogrodów skal-
nych. Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności tere-
nów rolnych (murawy napiaskowe) oraz do założeń naturali-
stycznych na terenach zieleni na siedliskach skrajnie ubogich.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na glinia-
sto-piaszczystej glebie. Rozmnażany z nasion i przez podział 
bryły korzeniowej.
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janowiec Barwierski 
Genista tinctoria L. 

Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: krzew, chamefit. 

Osiąga wysokość 30-60 cm. Pędy 
wzniesione i sztywne. Żółte kwiaty 
zebrane na wierzchołkach pędów 
w  groniaste kwiatostany. Liście 
krótkoogonkowe, eliptyczne lub 
lancetowate. Owocem jest strąk 
z brunatnymi płaskimi nasionami.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w widnych i su-

chych lasach, w słonecznych zaro-
ślach i na miedzach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4; 
W 2-3; GTr 3; R 3-4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla zespołu Scabioso-Genistetum.

Występowanie i ochrona: w Polsce 
spotykany na większej części niżu, 

w górach po regiel dolny. W północnej części kraju rzadszy.
Użytkowanie: miododajna, lecznicza, trująca i ozdobna roślina 

do ogrodów skalnych, na mury. Gatunek przydatny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych – suche zbocza i mie-
dze, skarpy, ubogie pastwiska. Cenna roślina do nasadzeń 
krzewinek rabatowych oraz do nasadzeń na skarpach dróg, 
autostrad i linii kolejowych.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na suchej, 
ubogiej, piaszczystej a nawet kamienistej glebie. Dobrze znosi 
suszę.
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jastrzęBiec kosmaczek  
Hieracium pilosella L.

Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga bezlistna i nierozgałę-
ziona, do ok. 30 cm wysokości. Li-
ście zebrane w przyziemną rozetkę, 
owłosione. Kwiaty języczkowate, 
żółte, zebrane w koszyczki osadzone 
na szycie łodygi.

Kwitnienie: V-X.
Siedlisko: rośnie w miejscach nasło-

necznionych, zwykle na piaskach, 
murawach, wydmach, wrzosowi-
skach i przydrożach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-2; 
W 2; GTr 2; R 2-5; D 2-4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Nardo-Callunetea.

Występowanie i ochrona: pospolity 
w całej Polsce.

Użytkowanie: roślina do zastosowania w naturalistycznych 
założeniach ogrodów przydomowych i publicznych terenów 
zieleni. Gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności terenów 
rolnych na miedzach, skarpach, stromych  zboczach, cenny do 
nasadzeń na dachach budynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne piaszczyste, suche, ubogie w węglan wapnia. Rozmnaża 
się z nasion i przez podział rozłogów.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Łodygi wzniesione, do 
60 (100) cm wysokości. Liście trój-
listkowe, listki wąskoeliptyczne, 
płytko i ostro piłkowane. Kwiaty 
o  koronie ciemnopurpurowej, ze-
brane w walcowate główki o długo-
ści (3)4-7cm.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: jest składnikiem suchych 

muraw, widnych lasów i ich obrzeży 
oraz ciepłolubnych zarośli.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5; 
W 2-3; GTr 3; R 5; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Geranion sanguinei.

Występowanie i ochrona: niezbyt 
częsty gatunek niżu, sklasyfikowany 

na Czerwonej liście jako narażony (VU).
Użytkowanie: uprawiana jako gatunek kolekcjonerski, głównie 

w ogrodach naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skar-
pach, stromych zboczach, cenny gatunek do wykorzystania 
w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na 
zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz 
do nasadzeń na dachach budynków i budowli. Roślina mio-
dodajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion. Dobrze 
znosi suszę.

koniczyna długokłosowa   
Trifolium rubens L. 
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodygi wzniesione, do 40 cm 
wysokości, owłosione. Liście trój-
listkowe, listki wąskoeliptyczne, 
całobrzegie lub ząbkowane. Kwiaty 
o  koronie intensywnie czerwonej 
lub purpurowej, zebrane są w jajo-
wate główki, osadzone zwykle po 
2 na szczycie łodygi. Owocem jest 
strąk.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na obrzeżach wid-

nych lasów, w ciepłolubnych zaro-
ślach oraz na murawach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-4; 
W 2; GTr 3; R 5-3; D 4-1; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla zespołu Geranio-Trifolietum 
alpestris.

Występowanie i ochrona: występuje dość często na niżu, 
znacznie rzadziej w Karpatach.

Użytkowanie: uprawiana jako gatunek kolekcjonerski w ogro-
dach naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochronie bio-
różnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, stro-
mych zboczach, cenny gatunek do wykorzystania w zieleni 
publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na zieleń-
cach, poboczach dróg, autostrad i linii kolejowych. Roślina 
miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
suchych, mezotroficznych, zasadowych lub lekko kwaśnych. 
Rozmnaża się z nasion.

koniczyna dwukłosowa 
Trifolium alpestre L.
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koniczyna pagórkowa 
Trifolium montanum L.

Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: roślina dwuletnia 

lub bylina, hemikryptofit. Łodyga 
wzniesiona, 15-60 (70) cm wyso-
kości, pojedyncza lub słabo rozga-
łęziona w górze, wełnisto, przylega-
jąco owłosiona. Liście trójlistkowe. 
Kwiaty białe, motylkowe, zebrane 
w główki o długości 1-2 cm, począt-
kowo kuliste, potem wydłużone.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na murawach, su-

chych łąkach i pastwiskach, zaro-
ślach oraz w widnych lasach i na ich 
skrajach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-3; 
W 3-2; GTr 3; R 5-4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla zespołu Anthyllidi-Trifolietum 
montani.

Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony w całym 
kraju

Użytkowanie: uprawiana jako gatunek kolekcjonerski, głównie 
w ogrodach naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skar-
pach, stromych  zboczach, cenny gatunek  do wykorzystania 
w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na 
zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz 
do obsiewu i nasadzeń na dachach budynków i budowli. Ro-
ślina miododajna. Pachnące kwiatostany nadają się na suche 
bukiety.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion. Do-

brze znosi suszę.
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LeBiodka pospoLita  
Origanum vulgare L.

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, cztero-
kanciasta, owłosiona, do 80 cm wy-
sokości. Liście jajowate, całobrzegie 
lub ząbkowane, naprzeciwległe. 
Kwiaty drobne, zebrane w pod-
baldachy o bladoróżowej koronie. 
Owocem jest rozłupnia rozpadająca 
się na 4 rozłupki.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych, suchych łąkach, 
brzegach lasów i okrajkach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-3; 
W 2-3; GTr 3-4; R 5; D 2-4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla klasy Trifolio-Geranietea 
sanguinei.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykana głównie w pasie 
wyżyn na południu kraju.

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycz-
nych publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wy-
korzystania w zieleni publicznej, szczególnie na dachach bu-
dynków i budowli i na półnaturalnych kwietnych murawach 
kserotermicznych. Roślina lecznicza, przyprawowa, bardzo 
licznie odwiedzana przez pszczoły miodne. 

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion i przez podział karpy.
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Len włochaty 
Linum hirsutum L. 

Rodzina: lnowate (Linaceae).
Charakterystyka: roślina dwuletnia, 

hemikryptofit. Łodyga wzniesiona, 
górą rozgałęziona, do 90 cm wyso-
kości, kutnerowato owłosiona. Li-
ście podługowate, siedzące. Kwiaty 
dość duże, zebrane w wierzchot-
kowaty kwiatostan. Działki koro-
ny niebieskie, ciemno żyłkowane. 
Owocem jest kulista torebka.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w nawapiennych 

murawach kserotermicznych.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5; 

W 2; GTr 3; R 5; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakte-

rystyczny dla związku Cirsio- 
-Brachypodion pinnati i zespołu  
Inuletum ensifoliae.

Występowanie i ochrona: występuje 
bardzo rzadko w pasie wyżyn na południu Polski. Podlega ści-
słej ochronie gatunkowej. Gatunek sklasyfikowany w Czerwo-
nej księdze i na Czerwonej liście jako narażony (VU).

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycz-
nych publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wy-
korzystania w zieleni publicznej, szczególnie na dachach bu-
dynków i budowli i na półnaturalnych kwietnych murawach 
kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. 
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Len złocisty  
Linum flavum L.

Rodzina: lnowate (Linaceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Łodyga wzniesiona, górą 
rozgałęziona, do 50 cm wysokości. 
Liście łopatkowate, ułożone skrę-
tolegle. Kwiaty dość duże, zebrane 
w wierzchotkowaty kwiatostan. 
Działki korony jaskrawożółte.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w nawapiennych 

murawach kserotermicznych.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5; 

W 2; GTr 3; R 5; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystycz-

ny dla związku Cirsio-Brachypodion 
pinnati i zespołu  Inuletum ensifoliae.

Występowanie i ochrona: występuje 
rzadko w pasie wyżyn na południu 
kraju. Podlega ścisłej ochronie ga-
tunkowej. Gatunek sklasyfikowany na Czerwonej liście jako 
narażony (VU).

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycz-
nych publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych  zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego 
wykorzystania w zieleni publicznej, szczególnie na dachach 
budynków i budowli i na półnaturalne kwietne murawy kse-
rotermiczne.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia.
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Lepnica wąskopłatowa (L. usznica) 
Silene otites (L.) Wibel

Rodzina: goździkowate  
(Caryophyllaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Roślina dwupienna. Roślina 
o wysokości 20-50 (120) cm. Łody-
ga wzniesiona, pojedyncza. Liście 
dolne skupione w  rozetkę, górne 
siedzące na łodydze. Kwiaty liczne, 
drobne, zebrane w wąską wiechę. 
Płatki są żółto-zielone, do 5 mm 
długie, niepodzielone.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych, piaskach, wydmach 
i suchych zboczach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; 
W 2; GTr 3; R 5; D 3; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla klasy Festuco-Brometea 
i zespołu Sileno otitis-Festucetum.

Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony w całej 
niżowej części Polski.

Użytkowanie: bylina kolekcjonerska do ogrodów skalnych. Ga-
tunek przydatny w ochronie bioróżnorodności siedlisk piasz-
czystych terenów rolnych i zieleni publicznej. Cenna roślina 
okrywowa na dachy budynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego. Roz-
mnaża się z nasion. Dobrze znosi suszę.
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Lucerna sierpowata  
Medicago falcata L.

Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: roślina jednorocz-

na, terofit lub dwuletnia, hemikryp-
tofit. Łodyga silnie rozgałęziona, 
płożąca lub wzniesiona, do 60  cm 
długości. Liście złożone, trójlistko-
we. Kwiaty o żółtej koronie, sku-
pione po 20-30 w gęste, groniaste 
kwiatostany. Strąki sierpowato wy-
gięte, w różnym stopniu owłosione.

Kwitnienie: V-IX.
Siedlisko: rośnie w miejscach nasło-

necznionych: na skarpach, mura-
wach, miedzach, nasypach, tere-
nach ruderalnych i przydrożach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 2-3; GTr 3-4; R 5; D 2-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Geranion sanguinei.

Występowanie i ochrona: gatunek pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 

terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek 
biocenotyczny do szerszego wykorzystania w zieleni publicz-
nej, szczególnie na dachach budynków i budowli i na pół-
naturalnych murawach kserotermicznych. Roślina pastewna. 
Odwiedzana przez trzmiele, pszczoły miodne i samotnice.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion. 
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macierzanka austriacka 
Thymus austriacus Bernh.

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, chame-

fit zielny. Tworzy gęste darnie 
osiągające do 30 (40) cm wysoko-
ści. Łodyga pokładająca się, górą 
wzniesiona, czterokanciasta, liście 
dość silnie owłosione. Kwiaty drob-
ne, wargowe, różowe, czerwonawe 
lub fioletowe skupione są w głów-
kowate kwiatostany. 

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: nasłonecznione mura-

wy kserotermiczne, rośnie również 
w murawach naskalnych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 2; GTr 3; R 5; D 2-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla związku Festucetalia 
valesiacae.

Występowanie i ochrona: niezbyt częsta, rośnie głównie 
w pasie wyżyn w południowej części kraju.

Użytkowanie: uprawiana jako roślina kolekcjonerska, jest także 
przydatna w ochronie bioróżnorodności terenów rolnych – na 
miedzach, skarpach i  zboczach. Nadaje się również do wy-
korzystania w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne 
w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii ko-
lejowych oraz do nasadzeń na dachach budynków i budowli. 
Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion. Dobrze 
znosi suszę.
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Rodzina: jasnotowate 
(Lamiaceae).

Charakterystyka: bylina, 
chamefit zielny. Tworzy 
gęste darnie osiągające 
do 30 cm wysokości. 
Łodyga czterokanciasta, 
liście drobne, nakrzyż-
ległe, nieowłosione lub 
co najwyżej pokryte po-
jedynczymi włoskami. 
Kwiaty drobne, wargo-
we, różowe, czerwonawe lub fioletowe skupione są w główko-
wate kwiatostany. 

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: nasłonecznione murawy kserotermiczne, rośnie 

również w murawach naskalnych.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; W 2; GTr 3; R 5; D 2-5; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Festucetalia 

valesiacae.
Występowanie i ochrona: niezbyt częsta, rośnie głównie 

w pasie wyżyn w południowej części kraju.
Użytkowanie: uprawiana jako roślina kolekcjonerska, głównie 

w ogrodach naturalistycznych. Przydatna w ochronie bioróż-
norodności terenów rolnych na miedzach, skarpach i stro-
mych  zboczach. Cenny gatunek  do wykorzystania w zieleni 
publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na zieleń-
cach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do na-
sadzeń na dachach budynków i budowli. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion. Dobrze 
znosi suszę.

macierzanka nagoListna   
Thymus glabrescens Willd.
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, chamefit 

zielny. Tworzy gęste i zwarte dar-
nie o wysokości do 30 cm. Łodyga 
zdrewniała u nasady, podnosząca 
się, czterokanciasta, owłosiona do-
okoła. Liście małe, nakrzyżległe. 
Kwiatostan główkowaty, na koń-
cach pędów, kwiaty wargowe, ja-
snoróżowe.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w miejscach su-

chych i nasłonecznionych, w mura-
wach napiaskowych, na wydmach, 
skrajach lasów.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4; 
W 2; GTr 1-2; R 5-3; D 3; H 1.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla klasy Koelerio glaucae-
-Corynephoretea canescentis.

Występowanie i ochrona: gatunek częsty w całej niżowej części 
Polski.

Użytkowanie: gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
cenny gatunek do wykorzystania w zieleni publicznej – za-
łożenia naturalistyczne w parkach, na zieleńcach, poboczach 
dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do nasadzeń na dachach 
budynków i budowli. Roślina lecznicza, ozdobna i miododaj-
na. Nadaje się do ogrodów skalnych.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska i lekko 
kwaśnego podłoża. Rozmnaża się z nasion i przez podział kar-
py korzeniowej. Dobrze znosi suszę.

macierzanka piaskowa   
Thymus serpyllum L. em. Fr.
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, chamefit 

zielny. Roślina tworzy kępiaste dar-
nie, łodygi czterokanciaste, owłosio-
ne tylko na kantach, podnoszące się. 
Liście drobne, ułożone nakrzyżlegle. 
Kwiaty drobne, różowe, czerwo-
nawe lub fioletowe (rzadko białe), 
ułożone w nibyokółkach tworząc 
w szczytowej części pędu główkowa-
ty lub wydłużony kwiatostan.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na słonecznych i su-

chych miejscach, murawach, ubo-
gich łąkach i pastwiskach, przydro-
żach, skarpach i skałach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-3; 
W 3-2; GTr 3; R 5-3; D 4; H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-
rakterystycznym.

Występowanie i ochrona: gatunek pospolity w całej Polsce.
Użytkowanie: cenny gatunek w założeniach naturalistycznych, 

w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii ko-
lejowych, do nasadzeń na dachach budynków i budowli, bar-
dzo cenny w ochronie bioróżnorodności użytków zielonych 
terenów rolnych. Roślina lecznicza i miododajna.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby świeże dość 
żyzne. Rozmnaża się z nasion, ale również przez podział roślin.

macierzanka zwyczajna 
Thymus pulegioides L.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, do 50 cm 
wysokości, owłosiona. Liście jajo-
wato-podługowate, szorstko owło-
sione, siedzące. Kwiaty żółte, brzeż-
ne językowate, środkowe rurkowate 
zebrane w koszyczki o średnicy do 
5,5 cm.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych i w ciepłolubnych 
zaroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5; 
W 2; GTr 3; R 5-4; D 4-5; H 3.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Geranion sanguinei.

Występowanie i ochrona: występu-
je rzadko i w rozproszeniu na niżu 

Polski. Gatunek sklasyfikowany na Czerwonej liście jako za-
grożony (EN).

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycz-
nych publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wy-
korzystania w zieleni publicznej, w tym do nasadzeń na da-
chach budynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne i półcieniste, gle-
by przepuszczalne umiarkowanie wilgotne i suche, zasobne 
w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion i przez podział karpy.

oman szorstki  
Inula hirta L.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, naga, do 
60 cm wysokości. Liście równową-
skie, siedzące, ułożone skrętolegle. 
Kwiaty żółte, brzeżne językowate, 
środkowe rurkowate zebrane w ko-
szyczki o średnicy do 5,5 cm osa-
dzone pojedynczo na łodydze.

Kwitnienie: VI-VII (VIII).
Siedlisko: jest składnikiem nawa-

piennych muraw kserotermicznych, 
rośnie również na skałach i w prze-
świetlonych zaroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5; 
W 1-2; GTr 3; R 5; D 4; 2; H 2-3.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Cirsio-Brachypodion 
pinnati oraz zespołu Inuletum 
ensifoliae.

Występowanie i ochrona: występuje rzadko w pasie wyżyn na 
południu Polski.

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycznych 
publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie bio-
różnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, stro-
mych zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wykorzy-
stania w zieleni publicznej, szczególnie na dachach budynków 
i budowli lub na półnaturalnych kwietnych murawach ksero-
termicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion i przez podział karpy. 

oman wąskoListny 
Inula ensifolia L. 
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ożanka właŚciwa 
Teucrium chamaedrys L.

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, chamefit 

zielny. Pędy podnoszące się, do-
łem zdrewniałe do 40 cm wysoko-
ści. Liście jajowate, karbowane na 
brzegach, ułożone naprzeciwlegle. 
Kwiaty grzbieciste o jasnopurpuro-
wej koronie, zebrane po 6 w niby-
okółkach w kątach przysadek, sku-
pione w szczytowej części pędu.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: preferuje miejsca suche 

i  nasłonecznione: murawy, zarośla, 
polany, kamieniste zbocza.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 2; GTr 2; R 5; D 2-4;H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Festuco-Brometea.

Występowanie i ochrona: niezbyt 
częsty gatunek, rośnie na niżu i w niższych położeniach gór-
skich, głównie w pasie wyżyn. Gatunek sklasyfikowany na 
Czerwonej liście jako bliski zagrożenia (NT).

Użytkowanie: uprawiana jako gatunek ozdobny na rabaty byli-
nowe, obwódki, skarpy oraz  w założeniach naturalistycznych. 
Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów 
rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, cenny 
gatunek do wykorzystania w zieleni publicznej – założenia 
naturalistyczne w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, 
autostrad, linii kolejowych oraz do nasadzeń na dachach bu-
dynków i budowli. Roślina lecznicza i miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska. Wy-
maga gleb bogatych w węglan wapnia. Można rozmnażać 

przez wysiew nasion (wiosną) lub podział kęp (jesienią). 
Gatunek odporny  na suszę.
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pępawa różyczkoListna   
Crepis praemorsa (L.) Tausch

Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga wysokość 15-70  cm. 
Jasnożółte kwiaty języczkowe, ze-
brane w koszyczki, a te ułożone 
w  wiechę lub grono. Liście w ró-
życzce, podłużnie jajowate, ząbko-
wane. Owocem niełupka do 5 mm 
długa z puchem kielichowym.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie na ciepłych łąkach, 

zboczach i wzgórzach, w widnych 
zaroślach, rzadziej w lasach dębo-
wych. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-4; 
W 2-3; GTr 3; R 4-5; D 4-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Festuco-Brometea.

Występowanie i ochrona: w Polsce 
niezbyt częsty na niżu. Gatunek 
sklasyfikowany na Czerwonej liście jako narażony (VU).

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa i do większych ogro-
dów skalnych oraz muraw kserotermicznych i nasadzeń na 
dachach.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na zasob-
nej, zasadowej glebie.
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Rodzina: pierwiosnkowate  
(Primulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit. Z różyczki liściowej wyrasta 
pojedynczy pęd do 40 cm wyso-
kości, zwieńczony baldaszkiem 
składającym się z kilku-kilkunastu 
złocistożółtych kwiatów. Wewnątrz 
gardzieli korony widać 5 pomarań-
czowych plamek.

Kwitnienie: III-V (VI).
Siedlisko: murawy, łąki, okrajki, za-

rośla i świetliste lasy, preferuje miej-
sca otwarte i nasłonecznione.

Wskaźniki ekologiczne: L 4-5; 
T  5-4; W 2-3; GTr 3; R 5; D 4; 
H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-
rakterystycznym.

Występowanie i ochrona: częsty na terenie całego kraju. Pod-
lega częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: uprawiany jako gatunek kolekcjonerski, głów-
nie w ogrodach naturalistycznych, roślina lecznicza, cenna 
w ochronie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, 
skarpach, stromych zboczach, przydatny gatunek ozdobny do 
wykorzystania w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne 
w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii ko-
lejowych oraz do nasadzeń na dachach budynków.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne, dość su-
che, na glebie zasobnej w węglan wapnia. Nasiona najlepiej 
wysiewać po zbiorze jesienią.

pierwiosnek (pierwiosnka) Lekarski   
Primula veris L.



Murawy -69-

pięciornik Biały  
Potentilla alba L.

Rodzina: różowate (Rosaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga pełzająca, rozgałę-
ziona, do 15 cm wysokości. Liście 
odziomkowe dłoniasto podzielo-
ne, 5-listkowe, listki jajowato lan-
cetowate, jedwabiście owłosione. 
Kwiaty o średnicy do 2,5 cm, płatki 
korony białe. Owocem jest odpada-
jący orzeszek.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: prześwietlone lasy liścia-

ste, ciepłolubne zarośla, czasem 
spotykany również w murawach.

Wskaźniki ekologiczne: L 3-4; T 5-4; 
W 2-3; GTr 3-4; R 4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla związku Potentillo albae- 
-Quercion petraeae.

Występowanie i ochrona: występuje niezbyt często, głównie 
na niżu.

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy na rabatach bylino-
wych ogrodów przydomowych i założeniach naturalistycz-
nych publicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wy-
korzystania w zieleni publicznej, szczególnie na dachach bu-
dynków i budowli i na półnaturalnych kwietnych murawach 
kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion i przez podział karpy.
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pięciornik piaskowy 
Potentilla arenaria Borkh. 

Rodzina: różowate (Rosaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga rozesłana lub wzno-
sząca się, do 15 cm wysokości. Li-
ście dłoniasto podzielone, dolne 
zwykle złożone z 5 a górne z 3 list-
ków. Kwiaty do 1,5 cm średnicy, 
płatki korony złocistożółte.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w miejscach otwar-

tych i nasłonecznionych, na mura-
wach, skałach i piaskach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 1; GTr 2-3; R 5; D 2-5; H 1-2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla rzędu Festucetalia valesiacae.

Występowanie i ochrona: dość czę-
sty na niżu w całej Polsce.

Użytkowanie: roślina ozdobna do 
przydomowych ogrodów skalnych i ogrodów skalnych pu-
blicznych terenów zieleni. Gatunek cenny w ochronie bioróż-
norodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych  
zboczach, cenny gatunek ozdobny do szerszego wykorzystania 
w zieleni publicznej, szczególnie na dachach budynków i bu-
dowli i na półnaturalnych kwietnych murawach kserotermicz-
nych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion i przez podział karpy. 
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Rodzina: różowate (Rosaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga rozesłana lub wznoszą-
ca się. Liście dłoniasto podzielone, 
zwykle złożone z 5-7 ząbkowanych 
na brzegu listków. Kwiaty do 2 cm 
średnicy, płatki korony intensywnie 
żółte. Uwaga! Krzyżuje się z innymi 
gatunkami pięciorników.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: ciepłe murawy, zbocza 

wzgórz, wychodnie skalne.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4; 

W 2; GTr 3; R 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystycz-

ny dla klasy Festuco-Brometea.
Występowanie i ochrona: gatunek 

niezbyt częsty, spotykany głównie 
w zachodniej części kraju.

Użytkowanie: gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek 
biocenotyczny do szerszego wykorzystania w zieleni publicz-
nej, szczególnie na dachach budynków i budowli i na półna-
turalnych murawach kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion.

pięciornik wiosenny 
Potentilla neumanniana Rchb. 
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Rodzina: różowate  
(Rosaceae).

Charakterystyka: bylina, 
hemikryptofit. Łodyga 
wzniesiona, górą rozga-
łęziona, do 70  cm wy-
sokości. Liście dłoniasto 
podzielone, zwykle zło-
żone z 5-7 ząbkowanych 
na brzegu listków. Ło-
dygi i liście obficie po-
kryte włoskami. Kwiaty 

zebrane są w  luźny kwiatostan w górnej części łodygi, mają 
do 1,5 cm średnicy. Płatki korony intensywnie żółte, owocem 
jest niełupka.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: murawy kserotermiczne, skały, miejsca ruderalne.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; W 2; GTr 3; R 5; D 2-4; 

H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: występuje w rozproszeniu, głównie 

na południu Polski. Sklasyfikowany na Czerwonej liście jako 
bliski zagrożenia (NT).

Użytkowanie: gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, przydatny w zie-
leni publicznej, szczególnie cenny na półnaturalnych mura-
wach kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion.

pięciornik wyprostowany  
Potentilla recta L.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga wzniesiona, 30-100 cm 
wysokości. Liście zebrane w przy-
ziemną różyczkę, podługowato-
-eliptyczne, często z  czerwonawymi 
plamami (stąd nazwa gatunkowa 
rośliny). Kwiaty języczkowate, zło-
cistożółte, zebrane w 1-3 koszyczki.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie na murawach 

i w prześwietlonych lasach.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-5; 

W 2-3; GTr 3; R 4; D 3-4; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-

rakterystycznym.
Występowanie i ochrona: gatunek 

raczej rzadki, spotykany głównie na 
niżu, bardzo rzadko w górach.

Użytkowanie: cenny gatunek biocenotyczny w założeniach na-
turalistycznych, w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, 
autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek w ochronie bioróż-
norodności użytków zielonych terenów rolnych na świeżych 
siedliskach glebowych.

Zalecenia do uprawy: preferuje otwarte stanowiska, na glebie 
umiarkowanie wilgotniej. Rozmnaża się z nasion.

prosienicznik pLamisty 
Hypochoeris maculata L. 
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, he-

mikryptofit. Osiąga wysokość 
10-40 (60) cm. Liście spodem 
owłosione, odziomkowe zebrane 
w  różyczkę z kilkoma parami list-
ków i znacznie większym listkiem 
szczytowym. Kwiaty motylkowe, 
zebrane w wielokwiatową głów-
kę, żółte lub złocisto-żółte, do 
2 cm długości, o dużym, rozdętym 
i  owłosionym kielichu. Owocem 
jest jednonasienny strąk.

Kwitnienie: V-VIII.
Siedlisko: rośnie na ciepłych łąkach, 

pastwiskach, na zboczach dróg 
i w widnych zaroślach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-3; 
W 3; GTr 3; R 4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Anthyllidi-
-Trifolietum montani (regionalnie).

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany na całym obsza-
rze, poza wysokimi górami.

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa, na skalniaki i do ob-
sadzania skarp. Gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych i użytków zielonych oraz do wykorzystania 
w zieleni publicznej i przy założeniach naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska na gle-
bie bogatej w wapń. Dobrze znosi suszę, łatwo się obsiewa 
i może tworzyć zwarte łany.

przeLot pospoLity   
Anthyllis vulneraria L.
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przetacznik kłosowy 
Veronica spicata L.

Rodzina: trędownikowate  
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: bylina, hemikryp-
tofit lub chamefit zielny. Łodyga 
wzniesiona, do 50 cm długości. 
Liście lancetowate, na brzegu słabo 
karbowane. Kwiatostan groniasty, 
w górnej części pędu, wyraźnie od-
graniczony. Kwiaty barwy niebie-
skiej, rzadko spotykane są formy 
różowe. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: preferuje suche murawy, 

szczególnie na zboczach i w miej-
scach skalistych.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-4; 
W 1-2; GTr 2; R 4-5; D 3-2; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Festuco-Brometea.

Występowanie i ochrona: gatunek 
rozpowszechniony w niżowej części Polski.

Użytkowanie: uprawiany jako roślina ozdobna w ogrodach 
skalnych i naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochronie 
bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, 
stromych  zboczach, cenny gatunek do wykorzystania w ziele-
ni publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na zieleń-
cach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do na-
sadzeń na dachach budynków i budowli. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: siedliska ubogich i suchych gleb z dużą 
zwartością węglanu wapnia. Rozmnażany jest przez podział 
kęp lub wysiew nasion.
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przetacznik pagórkowy  
Veronica teucrium L.

Rodzina: trędownikowate  
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: bylina, chamefit 
zielny. Łodyga wzniesiona do 60 cm 
wysokości. Liście lancetowate, gru-
bo karbowane na brzegu, ułożone 
naprzeciwlegle. Kwiaty zebrane 
w kłosowate kwiatostany typu gro-
no o barwie intensywnie niebieskiej 
lub ciemnoniebieskiej.

Kwitnienie: VI.
Siedlisko: rośnie w suchych mura-

wach i zaroślach, a także na skrajach 
lasów.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5; 
W 2; GTr 3; R 5; D 2-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Geranion sanguinei.

Występowanie i ochrona: występuje 
w rozproszeniu na obszarze niżowej części kraju, najliczniej 
w pasie wyżyn oraz w zachodniej części Polski.

Użytkowanie: uprawiany na rabatach jako roślina ozdobna, 
okrywowa i miododajna. Gatunek przydatny w ochronie bio-
różnorodności terenów rolnych na miedzach, skarpach, stro-
mych zboczach, cenny gatunek do wykorzystania w zieleni 
publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na zieleń-
cach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do na-
sadzeń na dachach budynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnażany jest przez podział 
kęp lub wysiew nasion.
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Rodzina: trędownikowate  
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: bylina, chamefit 
zielny. Łodyga wzniesiona lub pod-
nosząca się, do 30 (50) cm wysoko-
ści. Liście lancetowate, ząbkowane 
na brzegach. Kwiaty zebrane w dłu-
gie groniaste kwiatostany, niebie-
skie lub fioletowo-niebieskie.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie w murawach ksero-

termicznych, ciepłolubnych zaro-
ślach, prześwietlonych lasach i na 
ich obrzeżach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5; 
W 2; GTr 3; R 5-4; D 2-5; H 3.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla związku Cirsio-Brachypodion 
pinnati.

Występowanie i ochrona: rzadki, występuje głównie w pasie 
wyżyn na południu Polski.

Użytkowanie: gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
cenny gatunek do wykorzystania w zieleni publicznej – za-
łożenia naturalistyczne w parkach, na zieleńcach, poboczach 
dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do nasadzeń na dachach 
budynków i budowli. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion. Dobrze 
znosi suszę.

przetacznik ząBkowany  
Veronica austriaca L.
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Rodzina: trędownikowate  
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: roślina roczna, 
terofit, półpasożyt. Łodyga wznie-
siona do 70 cm wysokości. Liście 
jajowate, krótkoogonkowe, na-
krzyżległe. Podsadki oszczepo-
wate, często fioletowo zabarwio-
ne. Kwiaty wyrastają pojedynczo 
w  kątach przysadek tworząc jed-
nostronne grono. Korona żółta 
z  pomarańczową lub czerwonawą 
nasadą.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie w prześwietlonych 

lasach i zaroślach ciepłolubnych, na 
okrajkach oraz w zarastających mu-
rawach kserotermicznych.

Wskaźniki ekologiczne: L 3-4; T 4; 
W 3; GTr 3; R 3-4; D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Trifolio- 
-Melampyretum nemorosi.

Występowanie i ochrona: gatunek dość częsty na terenie całe-
go kraju.

Użytkowanie: cenna roślina w ochronie bioróżnorodności tere-
nów rolnych, do nasadzeń na miedzach, skarpach, stromych  
zboczach, poboczach dróg, autostrad i linii kolejowych.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego lub 
umiarkowanie ocienionego. Rozmnaża się z nasion.

pszeniec gajowy  
Melampyrum nemorosum L. 



Murawy -79-

Rodzina: trędownikowate  
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: roślina roczna, te-
rofit, półpasożyt. Łodyga wzniesio-
na, w górnej połowie często rozga-
łęziona, do 50 cm wysokości. Liście 
lancetowate, siedzące, naprzeciwle-
głe. Podsadki różowe, powcinane. 
Kwiaty o koronie wargowej, różo-
wej z żółtą gardzielą, zebrane w kło-
sokształtny kwiatostan.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych i w ciepłolubnych 
zaroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4-5; 
W 2-3; GTr 3; R 5; D 4-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakte-
rystyczny dla zespołu Adonido- 
-Brachypodietum pinnati.

Występowanie i ochrona: występuje niezbyt często, głównie 
w pasie wyżyn na południu Polski.

Użytkowanie: gatunek cenny w ochronie bioróżnorodności 
terenów rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, 
poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych, cenny gatunek 
biocenotyczny do szerszego wykorzystania w zieleni publicz-
nej, szczególnie na dachach budynków i budowli i na półna-
turalnych murawach kserotermicznych.

Zalecenia do uprawy: stanowisko słoneczne, gleby przepusz-
czalne, suche, zasobne w węglan wapnia. Rozmnaża się z na-
sion.

pszeniec różowy 
Melampyrum arvense L. 
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Rodzina: gruboszowate (Crassulaceae).
Charakterystyka: bylina, chamefit. 

Roślina tworząca niską, gęstą darń 
do 10 cm wysokości. Łodyga pło-
żąca lub słabo wzniesiona mierzy 
5-15 cm. Liście wałeczkowate, gęsto 
ustawione na łodydze, nie tworzą 
wyraźnych rzędów i pozbawione są 
wyrostka u nasady. Kwiaty jaskrawo 
żółte. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: preferuje miejsca suche 

i  nasłonecznione, rośnie na mura-
wach, wydmach, murkach i ska-
łach oraz na przydrożach, nasypach 
i zboczach.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 1; GTr 1; R 3-5; D 3-1; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis.

Występowanie i ochrona: częsty na terenie całego kraju.
Użytkowanie: cenna bylina do ogrodów skalnych. Gatunek 

przydatny w ochronie bioróżnorodności siedlisk piaszczystych 
terenów rolnych i zieleni publicznej. Cenna roślina okrywowa 
na dachy budynków i budowli. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego, jako 
sukulent dobrze znosi suszę.

rozchodnik ostry   
Sedum acre L.
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Rodzina: gruboszowate 
(Crassulaceae).

Charakterystyka: bylina, 
chamefit. Roślina two-
rząca niską, gęstą darń 
do 10 cm wysokości. 
Łodyga zwykle płożą-
ca, czasem wzniesiona 
ma do 15 cm długości. 
Liście grube, wałecz-
kowate z wyrostkiem 
u nasady. Kwiaty żółte, 
zebrane w kilkukwiatowe podbaldachy na szczytach pędów.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w miejscach piaszczystych i żwirowatych, na 

murawach, wydmach, skałach, murach czy nasypach kolejo-
wych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4; W 1; GTr 1; R 5-4; D 1-3; 
H 2.

Fitocenozy: gatunek zwykle uznawany za charakterystyczny dla 
klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis oraz zespołu 
Corynephoro-Silenetum tataricae.

Występowanie i ochrona: częsty na terenie całego kraju.
Użytkowanie: cenna bylina do ogrodów skalnych. Gatunek 

przydatny w ochronie bioróżnorodności siedlisk piaszczystych 
terenów rolnych i zieleni publicznej. Cenna roślina okrywowa 
na dachy budynków i budowli. Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego. Roz-
mnaża się zarówno z nasion, jak i przez sadzonki. Dobrze zno-
si suszę.

rozchodnik szeŚciorzędowy 
Sedum sexangulare L.
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Rodzina: gruboszowate (Crassulaceae).
Charakterystyka: bylina, geofit. Ło-

dyga wzniesiona, mięsista, często 
o czerwonawym zabarwieniu, dora-
stającą do 60 cm wysokości. Kwiaty 
barwy  żółtej, zielono-żółtej, czasa-
mi białej lub jasnoróżowej są zebra-
ne w duże, rozgałęzione baldachy.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie na murawach, zbo-

czach, miedzach i okrajkach.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 

W 2; GTr 3; R 5-4; D 1-2; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-

rakterystycznym.
Występowanie i ochrona: częsty na 

terenie całego kraju.
Użytkowanie: cenna bylina rabato-

wa (barwne odmiany), do dużych 
ogrodów skalnych oraz założeń naturalistycznych. Uprawiany 
również na kwiat cięty i suche bukiety. 

Zalecenia do uprawy: może być uprawiany z nasion, najłatwiej 
jednak rozmnażać go z sadzonek lub przez podział rozrośnię-
tej kępy. Dobrze znosi suszę.

rozchodnik wieLki   
Sedum maximum (L.) Hoffm.
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Rodzina: astrowate 
(Asteraceae).

Charakterystyka: bylina, 
hemikryptofit. Osiąga 
wysokość 30-60 cm. 
Kwiaty (języczkowate 
i  rurkowate, złotożół-
te) zebrane w koszyczki 
o średnicy 20-35 mm 
rosnące na szczytach 
szypułek. Liście owło-
sione, grzebieniasto-
pierzastosieczne.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na murawach kserotermicznych, suchych zbo-

czach, przydrożach, również w zbiorowiskach ruderalnych i 
na nasypach kolejowych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; W 2; GTr 3; R 5; D 2, 4; 
H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Festucetalia 
valesiacae.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany pospolicie na 
niżu, w górach dość rzadko.

Użytkowanie: dawniej roślina barwierska, obecnie miododaj-
na i ozdobna, na rabaty oraz do ogrodów skalnych. Gatunek 
przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów rolnych przy 
założeniach naturalistycznych siedlisk murawowych i ruderal-
nych.

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na zasob-
nej, bogatej w wapń glebie. Można uprawiać go z nasion, ła-
two rozmnaża się przez podział jesienią lub wiosną albo przez 
sadzonki pobierane latem.

rumian żółty 
Anthemis tinctoria L.
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Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: roślina 
dwuletnia lub bylina, 
hemikryptofit. Łody-
ga silnie rozgałęziona, 
do 150 cm wysokości. 
Liście pierzastodziel-
ne o całobrzegich lub 
trójząbkowych listkach. 
Kwiaty żółtawe lub zie-
lonkawe, zebrane w wie-
chowate kwiatostany.

Kwitnienie: VI-VII (VIII).
Siedlisko: rośnie na suchych murawach, w widnych lasach i cie-

płolubnych zaroślach.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5-3; W 2; GTr 3; R 5; D 2-5; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Geranion 

sanguinei.
Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony w całym 

kraju. 
Użytkowanie: uprawiana jako gatunek kolekcjonerski, głównie 

w ogrodach naturalistycznych. Gatunek przydatny w ochro-
nie bioróżnorodności terenów rolnych na miedzach, skar-
pach, stromych zboczach, cenny gatunek do wykorzystania 
w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne w parkach, na 
zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii kolejowych oraz 
do nasadzeń na dachach budynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i gleb 
bogatych w węglan wapnia. Rozmnaża się z nasion i przez po-
dział karpy korzeniowej. Dobrze znosi suszę.

rutewka mniejsza   
Thalictrum minus L.
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sasanka łąkowa   
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Rodzina: jaskrowate (Ranunculaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Łodyga silnie owłosiona, pro-
sta, wzniesiona o długości do ok. 
20-35 cm (podczas owocowania się 
wydłuża) z pierzastosiecznymi liść-
mi odziomkowymi. Łodyga, zwień-
czona jest pojedynczym, dość du-
żym, dzwonkowatym zwieszonym 
kwiatem o barwie szaro-fioletowej. 
Owoce to niełupki z długą, pierza-
stą ością, pełniącą funkcję aparatu 
lotnego.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie na murawach kse-

rotermicznych, na świetlistych su-
chych zboczach oraz w widnych 
borach sosnowych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 
W 2-3; GTr 2; R 5; D 3; H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: występuje rzadko na niżu Polski. 

Podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Gatunek sklasyfikowany 
na Czerwonej liście jako narażony (VU).

Użytkowanie: kolekcjonerski gatunek do uprawy w ogród-
kach skalnych. Cenny w murawach naturalistycznych założeń 
ogrodów przydomowych oraz w publicznych terenach zieleni.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne, dość su-
che, na glebie zasobnej w węglan wapnia. Nasiona najlepiej 
wysiewać zaraz po zawiązaniu, czyli do końca lipca.
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smagLiczka pagórkowa (s. piaskowa) 
Alyssum montanum L.

Rodzina: kapustowate (Brassicaceae).
Charakterystyka: bylina, pół-

krzew, chamefit. Osiąga wyso-
kość 10-20 cm. Łopatkowate liście 
pokryte gęsto gwiazdkowatymi wło-
skami, srebrzysto-popielato-zielone. 
Kwiaty promieniste żółte o średnicy 
1 cm, zebrane w grono. Owocem 
jest jajowato-okrągława łuszczynka.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: na miejscach suchych, sil-

nie nasłonecznionych. Spotykana 
w murawach kserotermicznych, su-
chych piaszczystych polach oraz na 
skałach i murach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5; 
W 2; GTr 2; R 5; D 2; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystycz-
ny dla zespołu Potentillo-Stipetum 
capillatae.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany głównie wzdłuż 
Wisły i Odry. Gatunek ujęty na Czerwonej liście jako bliski 
zagrożenia (NT).

Użytkowanie: ozdobna roślina okrywowa, szczególnie do ogro-
dów skalnych. Cenny gatunek do nasadzeń na dachach.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska. Tole-
rancyjna co do gleb i odporna na suszę.
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smółka pospoLita 
Viscaria vulgaris Röhl.

Rodzina: goździkowate  
(Caryophyllaceae).

Charakterystyka: bylina, chamefit 
zielny lub hemikryptofit. Łodyga 
prosta, wzniesiona do 75 cm wyso-
kości. Liście naprzeciwległe, dolne 
łopatkowate, górne równowąskie. 
Kwiaty różowo-purpurowe, zebrane 
w wiechę wierzchotkowatą.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie na suchych łąkach, 

w prześwietlonych zaroślach i na 
brzegach lasów. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4; 
W 2-3; GTr 3; R 3-5; D 3-4; H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-
rakterystycznym.

Występowanie i ochrona: występuje 
w rozproszeniu na niżu całego kraju.

Użytkowanie: jest uprawiana jako roślina ozdobna na rabatach, 
w ogrodach skalnych i założeniach naturalistycznych. Gatu-
nek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów rolnych 
na miedzach, skarpach, stromych zboczach, cenny gatunek do 
wykorzystania w zieleni publicznej – założenia naturalistyczne 
w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, autostrad, linii ko-
lejowych oraz do nasadzeń na dachach budynków i budowli. 
Roślina miododajna.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego. Do-
brze rośnie na glebach zarówno suchych, jak i umiarkowanie 
wilgotnych. Rozmnażana jest przez podział kęp lub wysiew 
nasion.
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szałwia łąkowa 
Salvia pratensis L.

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga do 80 cm wysokości, 
łodyga czterokanciasta, wzniesiona, 
pojedyncza lub słabo rozgałęziona 
w szczytowej części. Liście odziom-
kowe długoogonkowe, zebrane 
w  rozetę. Kwiaty wargowe, barwy 
niebieskiej (czasem spotyka się for-
my o kwiatach różowych lub bia-
łych), zebrane po 4-8 w nibyokółki.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: suche murawy, ciepłe łąki, 

zarośla i przydroża oraz skraje lasów.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; 

W 2; GTr 3; R 5; D 3-5; H 3.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-

rakterystycznym.
Występowanie i ochrona: rozpo-

wszechniona na niżu, szczególnie w południowej i zachodniej 
części kraju.

Użytkowanie: uprawiana jako gatunek kolekcjonerski, głów-
nie w ogrodach naturalistycznych, cenna roślina miododajna. 
Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów 
rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, cenny 
gatunek ozdobny do wykorzystania w zieleni publicznej – za-
łożenia naturalistyczne w parkach, na zieleńcach, poboczach 
dróg, autostrad, linii kolejowych oraz do nasadzeń na dachach 
budynków i budowli. Kwiaty produkują dużo nektaru dostęp-
nego dla trzmieli. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne, dość su-
che, na glebie zasobnej w węglan wapnia. Rozmnażanie – wy-

siew nasion jesienią.
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szałwia okręgowa   
Salvia verticillata L.

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikryp-

tofit. Osiąga do 60 cm wysoko-
ści. Łodyga odstająco owłosiona, 
w  górze rozgałęziona. Ulistnienie 
nakrzyżległe. Kwiaty niebiesko-fio-
letowe zebrane w okółki.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: występuje na suchych 

murawach, zboczach, przydrożach, 
nasypach kolejowych, rzadko jako 
chwast w uprawach rolnych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; 
W 2-3; GTr 3; R 5-4; D 4; H 3.

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny rzędu Festucetalia valesiacae 
i zespołu Salvio verticillatae- 
Artemisietum.

Występowanie i ochrona: gatunek 
dość częsty w południowej i cen-
tralnej Polsce, na północy znacznie rzadszy.

Użytkowanie: do uprawy jako gatunek kolekcjonerski, głów-
nie w ogrodach naturalistycznych, cenna roślina miododajna. 
Gatunek przydatny w ochronie bioróżnorodności terenów 
rolnych na miedzach, skarpach, stromych zboczach, cenny 
gatunek do wykorzystania w zieleni publicznej – założenia 
naturalistyczne w parkach, na zieleńcach, poboczach dróg, 
autostrad, linii kolejowych oraz do nasadzeń na dachach bu-
dynków i budowli.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne, dość su-
che, na glebie zasobnej w węglan wapnia. Rozmnażanie – wy-
siew nasion jesienią.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: krzew, chamefit. 

Osiąga wysokość 20-60 (100) cm. 
Kwiaty żywo żółte, na szypułkach 
kosmato owłosionych w gęstych 
szczytowych główkach. Liście trój-
listkowe skrętoległe, z obu stron 
owłosione. Owocem jest ciemno-
brązowy, odstająco owłosiony strąk.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie na zakrzewionych 

wzgórzach, zboczach, wąwozach, 
w suchych i widnych lasach sosno-
wych. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5; 
W 2; GTr 3; R 5; D 3-5; H 2.

Fitocenozy: nie jest gatunkiem cha-
rakterystycznym.

Występowanie i ochrona: w Polsce 
spotykany głównie na Wyżynie Małopolskiej i na Śląsku.

Użytkowanie: polecany do przydomowych ogrodów a także do 
zadrzewień krajobrazowych. Gatunek przydatny do nasadzeń 
na terenach zurbanizowanych z uwagi na wysoką tolerancję na 
zanieczyszczenia powietrza, szczególnie na ciągach komunika-
cyjnych dróg i autostrad.

Zalecenia do uprawy: wymaga suchych i słonecznych stano-
wisk na glebach gliniasto-piaszczystych i kamienistych. Wy-
trzymały na mrozy. 

szczodrzeniec główkowaty   
Chamaecytisus supinus (L.) Link
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: krzew, chamefit. 

Osiąga wysokość 10-60 cm. Kwiaty 
żółte, umieszczone po 2-3 na krót-
kopędzie, osadzone bocznie na całej 
długości pędu. Liście trójlistkowe 
skrętoległe, całobrzegie o drobnych 
listkach. Owocem jest ciemnobrą-
zowy, owłosiony strąk o długości 
2-3 cm.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w widnych borach 

szpilkowych, na brzegach lasów, 
w zaroślach i na słonecznych wzgó-
rzach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-5; 
W 2; GTr 3; R 3-5; D 3-5; H 2.

Fitocenozy: -.
Występowanie i ochrona: w Polsce 

spotykany głównie na wschodzie i  południu, w Karpatach 
bardzo rzadki.

Użytkowanie: ozdobna roślina na skalniaki, skarpy i mury 
ogrodowe. Do zadrzewień krajobrazowych, w zieleni osiedli 
i ogrodach przy domach. Gatunek przydatny do nasadzeń na 
terenach zurbanizowanych z uwagi na wysoką tolerancję na 
zanieczyszczenia powietrza, szczególnie na ciągach komunika-
cyjnych dróg i autostrad.

Zalecenia do uprawy: nie posiada specjalnych wymagań, do-
brze rośnie na ubogich, kwaśnych piaskach jak również na gle-
bach wapiennych. Preferuje piaszczyste i suche podłoże. Źle 
znosi przesadzanie. 

szczodrzeniec rozesłany 
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
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Rodzina: jaskrowate (Ranunculaceae).
Charakterystyka: bylina, hemikrypto-

fit. Osiąga wysokość 15-40 (50) cm. 
Liście na długich, owłosionych ogon-
kach o kształcie dłoniastym, ząbko-
wane. Wyróżnia się dużymi białymi 
kwiatami o  średnicy 4-6 (7) cm, 
osadzonymi przeważnie pojedynczo 
na łodygach. Nasiona rozsiewane są 
przez wiatr.

Kwitnienie: V (VI).
Siedlisko: preferuje miejsca suche, 

silnie nasłonecznione, na podłożu 
zasobnym w węglan wapnia (rędzi-
ny, lessy, gleby brunatne). Spotyka-
ny w murawach kserotermicznych, 
polanach, okrajkach i w prześwie-
tlonych zaroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4-3; 
T 4-5; W 2; GTr 3; R 5; D 4-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Geranio-
-Anemonetum sylvestris.

Występowanie i ochrona: w Polsce spotykany głównie na Wy-
żynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz nad dolną Wisłą i Odrą. 
Podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa. Gatunek przydatny 
w ochronie terenów rolnych oraz do wykorzystania w zieleni 
publicznej i przy założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga ciepłego stanowiska na zasob-
nej, bogatej w wapń glebie. Dobrze znosi suszę, przy niskim 
zadarnieniu płatów łatwo się obsiewa i może tworzyć zwarte 
łany.

zawiLec wieLkokwiatowy   
Anemone sylvestris L.
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Aster gawędka 36
Babka średnia 37
Bniec czerwony 16
Bodziszek czerwony 38
Chaber austriacki  

(Ch. frygijski) 17
Chaber driakiewnik 39
Chaber łąkowy  18
Chaber nadreński   40
Cieciorka pstra 41
Czyściec prosty   42
Dąbrówka kosmata   43
Driakiew żółtawa 44
Dzwonek skupiony   45
Głowienka wielkokwiatowa  46
Głowienka pospolita  19
Goryczka krzyżowa  47
Goździk kartuzek 48
Goździk kropkowany   49
Groszek żółty 20
Janowiec barwierski 50
Jastrzębiec kosmaczek  51
Komonica zwyczajna 21
Koniczyna długokłosowa   52
Koniczyna dwukłosowa 53
Koniczyna pagórkowa 54
Koniczyna różnoogonkowa 22
Kozibród łąkowy  23
Krwawnik pospolity  24
Lebiodka pospolita  55
Len włochaty 56
Len złocisty  57
Lepnica wąskopłatowa  

(l. usznica) 58
Lnica pospolita   25
Lucerna sierpowata  59
Macierzanka austriacka 60
Macierzanka nagolistna   61
Macierzanka piaskowa   62
Macierzanka zwyczajna 63

Oman szorstki  64
Oman wąskolistny 65
Ożanka właściwa 66
Pępawa dwuletnia 26
Pępawa różyczkolistna   67
Pierwiosnek (Pierwiosnka)  

lekarski   68
Pierwiosnek (Pierwiosnka)  

wyniosły  27
Pięciornik biały  69
Pięciornik piaskowy 70
Pięciornik wiosenny  71
Pięciornik wyprostowany  72
Prosienicznik plamisty 73
Przelot pospolity   74
Przetacznik kłosowy 75
Przetacznik pagórkowy  76
Przetacznik ząbkowany  77
Pszeniec gajowy  78
Pszeniec różowy 79
Rozchodnik ostry   80
Rozchodnik sześciorzędowy 81
Rozchodnik wielki   82
Rumian żółty 83
Rutewka mniejsza   84
Rzeżucha łąkowa 28
Sasanka łąkowa   85
Smagliczka pagórkowa  

(s. piaskowa) 86
Smółka pospolita 87
Szałwia łąkowa 88
Szałwia okręgowa   89
Szczodrzeniec główkowaty   90
Szczodrzeniec rozesłany 91
Świerzbnica polna  29
Tojeść pospolita   30
Wilżyna bezbronna   31
Wyka ptasia   32
Zawilec wielkokwiatowy   92
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Skorowidz nazw łacińskich
Achillea millefolium L. 24
Ajuga genevensis L. 43
Alyssum montanum L. 86
Anemone sylvestris L. 92
Anthemis tinctoria L. 83
Anthyllis vulneraria L. 74
Aster amellus L. 36
Campanula glomerata L. 45
Cardamine pratensis L. 28
Centaurea jacea L. 18
Centaurea phrygia L. 17
Centaurea scabiosa L. 39
Centaurea stoebe L. 40
Chamaecytisus ratisbonensis  

(Schaeff.) Rothm. 91
Chamaecytisus supinus  

(L.) LINK 90
Coronilla varia L.  41
Crepis biennis L. 26
Crepis praemorsa (L.) Tausch 67
Dianthus carthusianorum L.  48
Dianthus deltoides L. 49
Genista tinctoria L.  50
Gentiana cruciata L. 47
Geranium sanguineum L.  38
Hieracium pilosella L. 51
Hypochoeris maculata L.  73
Inula ensifolia L.  65
Inula hirta L. 64
Knautia arvensis (L.) Coult. 29
Lathyrus pratensis L. 20
Linaria vulgaris Mill. 25
Linum flavum L. 57
Linum hirsutum L.  56
Lotus corniculatus L. 21
Lysimachia vulgaris L. 30
Medicago falcata L. 59
Melampyrum arvense L.  79
Melampyrum nemorosum L.  78

Melandrium rubrum Garcke 16
Ononis arvensis L. 31
Origanum vulgare L. 55
Plantago media L.  37
Potentilla alba L. 69
Potentilla arenaria Borkh.  70
Potentilla neumanniana Rchb.  71
Potentilla recta L. 72
Primula elatior (L.) Hill 27
Primula veris L. 68
Prunella grandiflora  

(L.) Scholler  46
Prunella vulgaris L. 19
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 85
Salvia pratensis L. 88
Salvia verticillata L. 89
Scabiosa ochroleuca L. 44
Sedum acre L. 80
Sedum maximum (L.) Hoffm. 82
Sedum sexangulare L. 81
Silene otites (L.) Wibel 58
Stachys recta L. 42
Teucrium chamaedrys L. 66
Thalictrum minus L. 84
Thymus austriacus Bernh. 60
Thymus glabrescens Willd. 61
Thymus pulegioides L. 63
Thymus serpyllum L. em. Fr. 62
Tragopogon pratensis L. 23
Trifolium alpestre L. 53
Trifolium campestre Schreb. 22
Trifolium montanum L. 54
Trifolium rubens L.  52
Veronica austriaca L. 77
Veronica spicata L. 75
Veronica teucrium L. 76
Vicia cracca L. 32
Viscaria vulgaris Röhl. 87
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