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wstęp
Niniejsze opracowanie jest już czwartym z serii Kwieci-
sta Małopolska. Pierwsza część poświęcona była ochronie 
krajobrazów kulturowych Małopolski w oparciu o natu-
ralne i półnaturalne zespoły roślinne (Mitka i in. 2018). 
W części drugiej i trzeciej przedstawiono charakterystykę 
najbardziej atrakcyjnych roślin kwietnych typowych dla łąk 
świeżych, muraw kserotermicznych, łąk górskich, łąk wil-
gotnych i zmiennowilgotnych, pól uprawnych oraz terenów 
synantropijnych: przydroży, przychaci i miejsc ruderalnych 
(Mitka i in. 2019, 2020). Część czwarta stanowi kontynu-
ację tomów drugiego i trzeciego, i zawiera opisy oraz pro-
pozycję zastosowań roślin kwietnych charakterystycznych 
dla kilku typowych dla Małopolski grup siedlisk: lasów 
i zarośli, muraw górskich i naskalnych oraz różnych typów 
siedlisk otwartych. Poradnik przeznaczony jest w szczegól-
ności dla samorządów miejskich i gminnych, organizacji 
samorządowych, firm i przedsiębiorstw zajmujących się 
usługami ekosystemowymi, gospodarstw rolnych i agrotu-
rystycznych oraz osób prywatnych pragnących w świado-
my i zrównoważony sposób kształtować swoje otoczenie.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wydawnictw 
z serii, dobór gatunków do niniejszego tomu nie był przy-
padkowy. Przede wszystkim wybrano gatunki roślin wyróż-
niające się atrakcyjnym wyglądem: mające duże i barwne 
kwiaty lub kwiatostany, cechujące się długim okresem kwit-
nienia i – w miarę możliwości – szeroką amplitudą ekolo-
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giczną. Kolejnym kryterium było ich znaczenie ekologicz-
ne w środowisku, w tym przydatność dla owadów – jako 
źródło nektaru czy miejsce żerowania, schronienie, miejsce 
rozrodu, a także ochrona gruntów przed erozją bądź wspo-
maganie retencji wody w glebie. Wreszcie ostatnim, lecz 
również bardzo istotnym czynnikiem, był wybór tych ga-
tunków, które w szczególny sposób podkreślają tożsamość 
przyrodniczego krajobrazu Małopolski. Przykładem może 
tu być miłek wiosenny, typowa roślina muraw kseroter-
micznych pasa wyżyn.

Godny podkreślenia jest fakt, że wiele z opisanych 
w poradniku gatunków jest w chwili obecnej w coraz więk-
szym stopniu zagrożona. Jest to konsekwencją postępującej 
degradacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych, co związa-
ne jest z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodar-
czymi. Zjawiska te w szczególności dotyczą roślin siedlisk 
o  charakterze półnaturalnym, użytkowanym przez czło-
wieka. Rośliny lasów, zarośli czy skał są zagrożone w nie-
co mniejszym stopniu, gdyż ich siedliska są dość stabilne, 
a  zachodzące w nich procesy sukcesyjne są ograniczone. 
Niemniej prowadzona w wielu częściach kraju intensyw-
na gospodarka leśna prowadzi do degradacji runa leśnego 
i wpływa negatywnie na występowanie wielu gatunków. 
Należy również zaznaczyć, że w ostatnich dekadach coraz 
większą rangę osiąga problem wkraczania obcych gatunków 
inwazyjnych. Niektóre z nich kolonizują nawet siedliska 
o naturalnym charakterze – jak lasy czy zbiorowiska naskal-
ne – i wypierają z nich rodzime gatunki roślin.
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Świadomy i odpowiedzialny dobór gatunków roślin 
wprowadzanych do środowiska niesie wiele korzyści. Jedną 
z nich jest poprawa estetyki obszarów zieleni, urozmaicenie 
otoczenia oraz zachowanie tradycyjnego krajobrazu kultu-
rowego. Kolejną jest ochrona środowiska przyrodniczego 
przez zachowanie najcenniejszych, ukształtowanych w toku 
długotrwałego, ekstensywnego gospodarowania człowieka, 
zbiorowisk roślinnych. Inne korzyści wynikają ze wzglę-
dów ekonomicznych – rośliny miejscowego pochodzenia 
są z reguły znacznie lepiej przystosowane do lokalnych wa-
runków glebowych i klimatycznych, a przez to łatwiejsze 
i tańsze w uprawie i pielęgnacji. Większość z nich dodat-
kowo łatwo się obsiewa lub rozmnaża wegetatywnie, dzięki 
czemu można ograniczyć środki związane z corocznym po-
zyskiwaniem materiału nasiennego lub sadzonek. Wreszcie 
bardzo ważną korzyścią, ze społecznego punktu widzenia, 
jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – drobnych go-
spodarstw i firm zajmujących się produkcją i dystrybucją 
nasion rodzimego pochodzenia.
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charakterystyka wybranych gatunków roślin 
kwietnych Małopolski
W niniejszym opracowaniu przedstawiono 79 gatunków 
roślin, typowych dla naturalnych i półnaturalnych krajo-
brazów Małopolski: lasów i zarośli, muraw naskalnych oraz 
różnych typów siedlisk otwartych. Część opisową, podob-
nie jak w poprzednich tomach (Mitka i in. 2019, 2020) 
ograniczono do podania następujących informacji:

 •  nazwa gatunkowa polska i łacińska (wg Mirka i in. 
2002),

 • nazwa rodziny polska i łacińska,
 •  forma życiowa według Raunkiaera oraz opis pokroju 
rośliny: łodygi, liści, kwiatów i owoców,

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

 •  wartości ekologicznych liczb wskaźnikowych (wg 
Zarzyckiego i in. 2002),

 • fitocenozy (wg Matuszkiewicza 2006),
 •  informacji 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),

 • informacji 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 opisach gatunków ekologiczne liczby wskaźni-
kowe roślin (Zarzycki i in. 2002) pozwalają na opis pod-
stawowych warunków środowiska, typowych dla danego 
gatunku, za pomocą wartości liczbowych. W opracowaniu 
podano informacje dotyczące 7 wskaźników środowiska: 
świetlnego (L), termicznego (T), wilgotności gleby (W), 
trofizmu podłoża (GTr), kwasowości podłoża (R), właści-
wości granulometrycznych gleby (D) oraz zawartości mate-
rii organicznej (H). Zakres wartości poszczególnych wskaź-
ników oznacza odpowiednio:

 •  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;

 •  W – wskaźnik wilgotności gleby: 1 – bardzo suche; 
2 – suche; 3 – świeże; 4 – wilgotne; 5 – mokre; 6 – woda;
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 •  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 sil-
nie kwaśne, pH < 4; 2 – gleby kwaśne, 4 ≤ pH < 5; 
3 – gleby umiarkowanie kwaśne, 5 ≤ pH < 6; 4 – gleby 
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:

 •  gatunki przydatne w ochronie terenów rolnych (mie-
dze, pobocza pól i dróg, nieużytki, śródpolne skarpy, 
z występującymi na nich roślinami) mogą być rozpa-
trywane jako element infrastruktury ekologicznej śro-
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dowiska upraw, a w szczególności jako źródło endogen-
nych mikroorganizmów symbiotycznych możliwych 
do wykorzystania w rolnictwie, baza pokarmowa dla 
owadów zapylających i entomofagów przydatnych 
w biologicznej ochronie roślin przez utrzymanie sie-
dlisk dla owadów zapylających 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 zieleni publicznej (zie-
leńce, skwery i trawniki oraz tereny rekreacyjne 
i o znaczeniu 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 
wzbogacające atrakcyjność wizualną pasów między 
jezdniami,

 •  rośliny miododajne oraz stanowiące pożytki dla 
pszczół samotnic.





lasy i zarośla

Wykaz gatunków: 
Barwinek pospolity
Bodziszek żałobny
Cieszynianka wiosenna
Czosnek niedźwiedzi
Dąbrówka rozłogowa
Dyptam jesionolistny
Dzwonek brzoskwiniolistny
Gajowiec żółty
Groszek czerniejący
Groszek wiosenny
Kokorycz pełna
Kokorycz pusta
Kokoryczka wielkokwiatowa
Kokoryczka wonna
Konwalia majowa
Lilia złotogłów
Miesiącznica trwała
Miodownik melisowaty

Miodunka ćma
Miodunka miękkowłosa
Naparstnica zwyczajna
Orlik pospolity
Przylaszczka pospolita
Przytulia wonna
Szałwia lepka
Śledziennica skrętolistna
Śnieżyczka przebiśnieg
Tojad mołdawski
Wawrzynek wilczełyko
Wierzbówka kiprzyca
Zawilec gajowy
Zawilec żółty
Ziarnopłon wiosenny
Złoć żółta
Żarnowiec miotlasty
Żywiec cebulkowy
Żywiec gruczołowaty



Charakterystyka wybranych gatunków...-16-

Rodzina: toinowate (Apocynaceae).
Charakterystyka: bylina, cha-

mefit zielny. Drobna krzewinka 
osiągająca wysokość do 25 cm. 
Liście ułożone naprzeciwlegle, 
skórzaste i zimozielone. Kwiaty 
wyrastają pojedynczo w  kątach 
liści i  są dość duże (do 2,5  cm 
średnicy). Kielich krótki, zie-
lony, korona barwy niebieskiej 
lub jasnofioletowej. Płatki pła-
sko rozłożone z lejkowatą rurką 
w nasadzie. Owocem są cylin-
dryczne mieszki.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach 

liściastych: grądach, buczynach, 
a rzadziej również w łęgach, po-
nadto gatunek spotykany na po-
lanach i brzegach lasów. 

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce barwinek jest rozpowszech-

niony w całej niżowej części kraju, w górach spotykany rza-
dziej do piętra regla dolnego.

Użytkowanie: roślina lecznicza i ozdobna – wykorzystywa-
na jako okrywowa oraz na kobierce i obwódki, szczególnie 
w miejscach zacienionych. 

Zalecenia do uprawy: ma małe wymagania co do światła i gle-
by, dobrze rośnie w miejscach zacienionych. Rozmnaża się 
wegetatywnie.

Barwinek pospolity  
Vinca minor l.
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Rodzina: bodziszkowate 
(Geraniaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Pędy osiągają wysokość 
do 75 cm, wzniesione, szorstko 
owłosione i rozgałęziające się. 
Liście odziomkowe dłoniasto 
dzielne, długoogonkowe. Liście 
łodygowe skrętolegle ułożone, 
mniejsze. Często występują na 
nich brunatne przebarwienia. 
Kwiaty liczne, zebrane po 2 na 
dość długich szypułkach. Korona 
o płasko rozpostartych płatkach 
barwy ciemnofioletowej lub fiole-
towo-brunatnej, czasami niemal 
czarnych. Owocem jest szorstko 
owłosiona rozłupnia.

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: żyzne lasy liściaste i ich 

obrzeża, zarośla, brzegi potoków i wód oraz ziołorośla.
Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 4-2; W 3-4; GTr 4; R 4-5; D 4; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Alnetum incanae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rozpowszechnio-

ny w górach – od pogórza po piętro kosówki, spotykany także 
w południowej części niżu, szczególnie wzdłuż dolin rzecznych.

Użytkowanie: gatunek uprawiany jako ozdobna roślina rabato-
wa, do ogrodów skalnych i założeń naturalistycznych. Wyko-
rzystywany często jako roślina okrywowa.

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i stosunkowo wilgotnej 
gleby, dobrze jednak znosi okresowe przesuszanie. Stanowisko 
powinno być półcieniste. Rozmnaża się przez wysiew na-
sion wiosną lub podział rozrośniętych kęp jesienią.

Bodziszek żałoBny 
Geranium phaeum l.
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Rodzina: selerowate (Apiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Z pełzającego kłącza 
wyrasta rozeta liści tworząca 
kępy do 25 cm wysokości. Liście 
odziomkowe dłoniastozłożone, 
ząbkowane, trój- lub pięciopłat-
kowe. Posiada niezwykle orygi-
nalny kwiatostan – jest to bal-
dach prosty, złożony z drobnych 
kwiatów o złocistożółtej koro-
nie, wsparty pięcioma zielonymi 
podsadkami przypominającymi 
okwiat. Owocem jest rozłupnia.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach 

liściastych, zwłaszcza w grądach, 
łęgach i buczynach.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce roślina spotykana jest głów-

nie w Karpatach w piętrze pogórza. Na terenie Małopolski ro-
śnie jedynie w rezerwacie „Cieszynianka” w Mogilanach koło 
Krakowa i w sąsiadującym Radziszowie w rezerwacie „Kozie 
Kąty”. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej, została wpisana 
na Czerwoną listę jako bliska zagrożenia (NT).

Użytkowanie: bywa uprawiana jako ozdobna roślina rabatowa 
w ogrodach skalnych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej gleby i stale wilgotnego 
podłoża, stanowisko powinno być półcieniste. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion lub podział rozrośniętych kęp w końcu zimy.

Cieszynianka wiosenna  
Hacquetia epipactis  (sCop.) d.C.
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Rodzina: amarylkowate 
(Amaryllidaceae).

Charakterystyka: bylina, geo-
fit. Roślina osiąga wysokość 
30-50 cm. Z podziemnej cebuli 
wyrastają zwykle dwa, czasem je-
den lub trzy liście z eliptyczno-
-lancetowatą blaszką i długim 
ogonkiem. Szypułka kwiatosta-
nu bezlistna, prosto wzniesiona. 
Kwiaty, zebrane po 3-30, tworzą 
luźny baldach pozorny na szczy-
cie głąbika. Kwiaty białe. Owo-
cem jest torebka. Cała roślina 
wydziela charakterystyczny, wy-
czuwalny z daleka zapach.

Kwitnienie: IV-VI, optimum w V.
Siedlisko: rośnie zwykle całymi 

łanami w wilgotnych, cienistych, 
żyznych lasach liściastych, grą-
dach, buczynach, nad potokami i przy źródliskach. 

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany w ca-

łym kraju, ale na północy rzadko. Dość częsty natomiast na 
południu, szczególnie w górach i na pogórzu. Sięga do piętra 
regla dolnego. Podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: roślina lecznicza, ozdobna i jadalna. Do spożycia na-
dają się wszystkie części, liście najlepiej zbierać przed kwitnieniem.

Zalecenia do uprawy: wymaga półcienistego stanowiska na za-
sobnej, próchniczej glebie. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub – w okresie lata i jesieni – sadzenie cebul.

Czosnek niedźwiedzi 
Allium ursinum l.
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Osiąga wysokość do 
30 cm, łodyga prosta, wzniesio-
na, czterokanciasta, w środkowej 
i górnej części owłosiona. Z na-
sady pędu wyrastają płożące się 
rozłogi. Liście odwrotnie jajo-
wate, zebrane w rozetę. Liście ło-
dygowe ułożone naprzeciwlegle. 
Kwiaty dwuwargowe o niebie-
skofioletowej koronie zebrane są 
w groniasty kwiatostan w szczy-
towej części łodygi. Spotyka się 
też formy o kwiatach białych lub 
różowych. Owocem są jajowate 
rozłupki.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach 

liściastych i na ich obrzeżach.
Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 4-3; W 3; GTr 3-4; R 3; D 4; 

H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany pospo-

licie na terenie całego kraju.
Użytkowanie: roślina ozdobna i okrywowa na rabaty i do ogro-

dów skalnych, sadzona także na „zielone dachy” i w pojemni-
kach. 

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej gleby. Dobrze rośnie za-
równo w świetle, jak i w półcieniu, nie toleruje jednak nad-
miernego przesuszenia podłoża. Rozmnaża się jesienią przez 
podział rozrośniętych kęp.

dąBrówka rozłogowa 
Ajuga reptans l.
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Rodzina: rutowate (Rutaceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Roślina o pojedynczej 
łodydze do 120 cm wysokości. 
Pędy nadziemne drewnieją. Li-
ście nieparzystopierzaste, ciem-
nozielone, przypominają liście 
jesionu wyniosłego. Kwiaty ze-
brane są w szczytowe grona, ko-
rona biała lub różowa z ciemniej-
szym żyłkowaniem. Owocem 
jest torebka.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: skraje ciepłych zarośli 

i lasów.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 5; 

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

charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek bardzo rzadki, 

znany zaledwie z kilku stanowisk. Podlega ścisłej ochronie ga-
tunkowej, został wpisany do Czerwonej księgi i na Czerwoną 
listę jako krytycznie zagrożony (CR).

Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza, zawiera silnie pach-
nące olejki eteryczne. 

Zalecenia do uprawy: wymaga gleby próchniczej, wapiennej 
i słonecznego stanowiska. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub podział rozrośniętych kęp na wiosnę.

dyptam jesionolistny  
Dictamnus albus l.
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Rodzina: dzwonkowate 
(Campanulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona 
osiąga do 90 (100) cm wyso-
kości. Liście wąsko lancetowa-
te, sztywne i błyszczące. Kwiaty 
duże o bladoniebieskiej koronie, 
zebrane po 1-6 w szczytowe gro-
no. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w widnych la-

sach i na ich obrzeżach oraz 
w zaroślach.

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

Fitocenozy: gatunek charakte-
rystyczny dla rzędu Quercetalia 
pubescenti-petraeae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rozpowszechniony 
i dość częsty w całym kraju.

Użytkowanie: roślina ozdobna do wykorzystywania na raba-
tach oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego i raczej suchego 
stanowiska. Rozmnaża się przez wysiew nasion lub podział 
bryły korzeniowej – po kwitnieniu lub na wiosnę.

dzwonek Brzoskwiniolistny 
Campanula persicifolia L.
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Rodzina: jasnotowate 
(Lamiaceae).

Charakterystyka: by-
lina, chamefit zielny. 
Roślina o prostej, 
wzniesionej, cztero-
kanciastej łodydze. 
Liście sercowate gru-
bo piłkowane, często 
z białymi plamami. 
Ulistnienie naprze-
ciwległe. Kwiaty 
dwuwargowe, grzbieciste, osadzone po 6-10 w nibyokółkach. 
Kielich ząbkowany, korona z prostą rurką, zrosłopłatkowa 
o intensywnie żółtej barwie. Owocem jest rozłupnia.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w lasach liściastych i zaroślach, w górach sięga 

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

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia 

sylvaticae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany pospo-

licie na całym obszarze kraju.
Użytkowanie: roślina miododajna, używana także jako trwała 

bylina okrywowa w zacienionych miejscach – do parków i za-
łożeń naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje zacienione stanowisko i żyzną, 
wilgotną glebę, gatunek jest bardzo ekspansywny i nastręcza 
trudności w uprawie. Rozmnaża się z nasion (wiosną) oraz 
przez podział (wiosną lub jesienią) lub z sadzonek pędowych 
(latem).

gajowieC żółty  
Galeobdolon luteum  Huds. emend. Holub.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: bylina, 

geofit. Łodyga wzniesiona 
i  rozgałęziająca się, do 
50 (80) cm wysokości. Liście 
sinozielone, pierzasto złożone 
z  4-6 (8) par listków. Podczas 
suszenia roślina czernieje. Kwia-
ty motylkowe, zebrane w grona 
złożone z 3-10 kwiatów, począt-
kowo barwy purpurowej, stop-
niowo przebarwiają się na fiole-
towo. Owocem jest strąk.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie w zaroślach oraz 

żyznych lasach liściastych i na 
ich obrzeżach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Quercetalia 
pubescenti-petraeae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany w roz-
proszeniu na całym niżu i w niższych położeniach w górach.

Użytkowanie: do uprawy w ogrodach naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby oraz 

stanowiska ciepłego, jasnego lub półcienistego. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion.

groszek CzerniejąCy  
Lathyrus niger (l.) Bernh.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae)
Charakterystyka: bylina, geofit. 

Łodyga pojedyncza, wzniesiona, 
do 40 cm wysokości. Liście pie-
rzasto złożone z 2-4 par listków. 
Kwiaty motylkowe, zebrane 
w grona złożone z 5-10 kwiatów, 
początkowo koloru czerwono-
-fioletowego, stopniowo prze-
barwiają się na niebiesko-purpu-
rowy kolor. Owocem jest strąk.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie w zaroślach oraz 

żyznych lasach liściastych i na 
ich obrzeżach.

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

Fitocenozy: gatunek charaktery-
styczny dla rzędu Fagetalia.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany dość 
często w całym kraju.

Użytkowanie: do uprawy jako roślina okrywowa oraz w założe-
niach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje gleby próchniczne, umiar-
kowanie wilgotne o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym, 
dobrze znosi zacienienia. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
w końcu III lub w początku IV.

groszek wiosenny   
Lathyrus vernus (l.) Bernh.
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Rodzina: dymnicowate 
(Fumariaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Z kulistej podziemnej bulwy 
wyrasta delikatna, wzniesiona 
łodyga do 20 cm wysokości. 
Liście dwa, podwójnie trójdziel-
ne oraz pojedynczy łuskowaty 
liść u nasady łodygi. W obrębie 
kwiatostanu występują palcza-
stowrębne przysadki. Kwiaty 
o  koronie częściowo zrośniętej, 
z długą ostrogą, barwy ciemno 
purpurowej, fioletowej lub bia-
łej. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach 

liściastych i na ich obrzeżach 
oraz w zaroślach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany dość 

często na niżu i w niższych położeniach w górach.
Użytkowanie: do uprawy w ogrodach naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby. Roz-

mnaża się przez wysiew nasion.

kokoryCz pełna  
Corydalis solida (l.) Clairv.
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Rodzina: dymnicowate 
(Fumariaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Z kulistej podziemnej bulwy 
(w środku pustej) wyrasta wznie-
siona łodyga do 30 (35) cm wy-
sokości. Liście dwa, podwójnie 
trójdzielne. W obrębie kwiato-
stanu występują jajowate, nie-
podzielone przysadki. Kwiaty 
o koronie częściowo zrośniętej, 
z  długą ostrogą, barwy czer-
wonawej lub biało-kremowej. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach 

liściastych i na ich obrzeżach 
oraz w zaroślach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany dość 

często na niżu i w niższych położeniach w górach.
Użytkowanie: wykorzystywana jako roślina okrywowa i do 

uprawy w ogrodach naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby. Roz-

mnaża się przez wysiew nasion zaraz po zbiorze – kiełkują 
wiosną w następnym roku lub po stratyfikacji.

kokoryCz pusta  
Corydalis cava sChweigg. et koerte
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Rodzina: szparagowa-
te (Asparagaceae)

Charakterystyka: by-
lina, geofit. Łodyga 
obła, wzniesiona lub 
łukowato wygięta, 
do 70 cm wysokości. 
Liście siedzące, uło-
żone dwustronnie 
wzdłuż osi łodygi, 
eliptyczne, malejące 
ku szczytowi. Kwia-
ty białe z zielonka-

wym nalotem, dzwonkowate, zwisające po 3-5 w kątach liści. 
Owocem są jagody barwy czarno-granatowej zawierające kilka 
nasion.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach liściastych: bukowych, bu-

kowo-grabowych i grądach oraz w zaroślach. 
Wskaźniki ekologiczne: L 2-3; T 4-3; W 3; GTr 4; R 4; D 4; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia.
Występowanie i ochrona: roślina spotykana dość często w całej 

Polsce.
Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Do wykorzystania 

w ogrodach naturalistycznych oraz na zacienionych rabatach.
Zalecenia do uprawy: rośnie zarówno w cieniu, jak i półcieniu, 

na zasobnej, próchniczej glebie. Rozmnaża się przez podział 
kłącza jesienią lub sadzonki kłączowe (od jesieni do wczesnej 
wiosny). Rozmnażanie z nasion jest mało wydajne.

kokoryCzka wielokwiatowa  
Polygonatum multiflorum  (l.) all.
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Rodzina: szparagowate 
(Asparagaceae)

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Łodyga kanciasta, wzniesiona 
lub łukowato wygięta, mierzy 
od 20 do 60 cm. Liście siedzące, 
ułożone dwustronnie wzdłuż osi 
łodygi, podłużnie jajowate lub 
eliptyczne, malejące ku szczyto-
wi. Kwiaty białe lub zielonkawe, 
dzwonkowate, zwisające poje-
dynczo lub w małych gronach 
po 2-3 w kątach liści. Owocem 
są jagody barwy czarno-sinej.

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

sach liściastych i na ich obrze-
żach, w zaroślach oraz murawach 
kserotermicznych i naskalnych. 

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Geranion 
sanguinei.

Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony w całej 
Polsce na niżu i w niższych położeniach górskich.

Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Do wykorzystania 
w ogrodach naturalistycznych oraz na zacienionych rabatach.

Zalecenia do uprawy: rośnie zarówno w cieniu, jak i półcieniu, 
na zasobnej, próchniczej glebie. Rozmnaża się przez podział 
kłącza wczesną wiosną lub jesienią.

kokoryCzka wonna   
Polygonatum odoratum (mill) druCe
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Rodzina: szparagowate 
(Asparagaceae).

Charakterystyka: bylina, geo-
fit. Roślina osiąga wysokość 
20-30  cm. Z cienkiego kłącza 
pełzającego tuż pod powierzch-
nią gruntu wyrastają zwykle 
dwa, czasem jeden lub trzy liście, 
wydłużone do lancetowatych, 
zbiegające w  ogonek. Kwiato-
stan osadzony na bezlistnym 
głąbiku, zwykle nieco krótszym 
od liści. Kwiaty białe, kulisto-
-dzwonkowate, zebrane po 5-9 
w szczytowe, jednostronne gro-
no, wydzielają intensywny i bar-
dzo przyjemny zapach. Owocem 
są zwisające, czerwone jagody.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie zwykle całymi 

łanami w żyznych lasach liściastych i mieszanych, szczególnie 
często w buczynach, dąbrowach i grądach. 

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: gatunek spotykany dość często w ca-

łej Polsce. W górach sięga do piętra regla dolnego.
Użytkowanie: roślina lecznicza, ozdobna i wykorzystywana w prze-

myśle perfumeryjnym. Uprawiana jest na rabatach i na kwiat cię-
ty – wykorzystywana jako składnik wiązanek ślubnych. Czasem 
stosowana jako roślina okrywowa na cienistych stanowiskach.

Zalecenia do uprawy: wymaga półcienistego stanowiska na zasob-
nej, próchniczej glebie. Rozmnaża się przez podział kłącza pod 

koniec lata lub jesienią oraz z nasion (zaraz po zbiorze).

konwalia majowa  
Convallaria majalis l.
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Rodzina: liliowate (Liliaceae).
Charakterystyka: bylina, geofit. 

Łodyga pojedyncza, wzniesiona, 
do 100 (150) cm wysokości. 
Liście siedzące, zebrane po 4-8 
w  dość gęste nibyokółki, liście 
górne ułożone skrętolegle. Kwia-
ty zebrane są po kilka-kilkanaście 
na szczycie łodygi w luźny kwia-
tostan groniasty. Listki okwiatu 
różowo-czerwonawe z purpuro-
wymi plamkami. Owocem jest 
torebka.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie w żyznych, prze-

świetlonych lasach liściastych 
(grądy, buczyny, dąbrowy) i na 
ich obrzeżach oraz w zaroślach. 
W górach spotykana również 
wśród ziołorośli i traworośli oraz 
w zaroślach kosodrzewiny.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany w roz-

proszeniu w całym kraju. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.
Użytkowanie: bardzo atrakcyjna roślina wykorzystywana jako 

ozdobna i do uprawy w ogrodach naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby. Roz-

mnaża się głównie przez rozsadzanie cebul powstających przy 
cebuli macierzystej.

lilia złotogłów    
Lilium martagon l.
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Rodzina: kapustowate 
(Brassicaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga wzniesiona, 
górą rozgałęziona, 
osiąga do 150 cm wy-
sokości. Liście duże, 
sercowate, na brzegu 
lekko ząbkowane. 
Kwiaty o  przyjem-
nym, mocnym zapa-

chu, zebrane w grona. Korona barwy bladofioletowej. Owocem 
są eliptyczne, bocznie spłaszczone łuszczyny.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w lasach liściastych (szczególnie w jaworzy-

nach) na stromych, kamienistych zboczach, wąwozach oraz 
u podnóży skał, rumowisk i osypisk.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Tilio 
platyphyllis-Acerion pseudoplatani oraz zespołu Lunario-Aceretum 
pseudoplatani.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadko spotykany 
na południu kraju – głównie w niższych położeniach górskich 
i w pasie wyżyn.

Użytkowanie: atrakcyjna roślina do nasadzeń naturalistycz-
nych. Łuszczyny wykorzystywane są do ozdabiania suchych 
bukietów.

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej, próchniczej gleby oraz 
zacienionego stanowiska. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub podział kęp.

miesiąCzniCa trwała  
Lunaria rediviva l.
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Łodyga kanciasta, 
wzniesiona, nierozgałęziona, 
osiąga do 50 (75) cm wysoko-
ści. Liście jajowate, zaostrzone 
z karbowanym brzegiem, ułożo-
ne naprzeciwlegle. Kwiaty duże, 
wargowe, biało-różowe, zebrane 
po kilka w kątach górnych liści. 
Owocem jest rozłupnia.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: widne i prześwietlone 

lasy liściaste: buczyny, dąbro-
wy i grądy, ciepłolubne zarośla, 
obrzeża muraw.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Quercetalia 
pubescenti-petraeae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek niezbyt często spo-
tykany na niżu i  w  niższych położeniach górskich. Podlega 
częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: gatunek uprawiany jako efektowna roślina 
ozdobna. 

Zalecenia do uprawy: preferuje żyzną glebę na ciepłym, sło-
necznym lub półcienistym stanowisku. Rozmnaża się głównie 
przy pomocy nasion.

miodownik melisowaty   
Melittis melissophyllums L. 
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Rodzina: ogóreczniko-
wate (Boraginaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga wzniesiona, 
słabo rozgałęziona, 
ogruczolna, osiąga 
do 30 cm wysoko-
ści. Liście odziom-
kowe na ogonkach, 
łodygowe siedzące, 
lancetowate. Gór-
na powierzchnia li-

ści pokryta jest szorstkimi szczecinkami, bez plam lub tylko 
z nielicznymi. Kwiaty zebrane są w dwustronny sierpik, po 
otwarciu pąków różowo-czerwone, starsze niebiesko-fioleto-
we. Owocem jest rozłupnia.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w żyznych lasach liściastych i na ich obrzeżach 

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

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia.
Występowanie i ochrona: roślina często spotykana w całej Pol-

sce.
Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Do wykorzystania 

na rabatach oraz w ogrodach naturalistycznych.
Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska półcieniste lub 

cieniste, na żyznych, gliniastych glebach. Rozmnaża się przez 
wysiew nasion wiosną lub podział rozrośniętych kęp (zimą lub 
na wiosnę).

miodunka ćma   
Pulmonaria obscura  dumort.
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miodunka miękkowłosa 
Pulmonaria mollis wulfen ex hornem.

Rodzina: ogórecznikowate  
(Boraginaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
słabo rozgałęziona, ogruczol-
na, osiąga do 35 cm wysokości. 
Liście odziomkowe jajowato-
-podługowate, na ogonkach, 
łodygowe siedzące, lancetowate. 
Górna powierzchnia liści pokry-
ta jest szorstkimi szczecinkami, 
bez plam lub tylko z nieliczny-
mi. Kwiaty zebrane są w dwu-
stronny sierpik, po otwarciu 
pąków różowo-czerwone, starsze 
niebiesko-fioletowe. Owocem 
jest rozłupnia.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie w widnych i su-

chych lasach liściastych (szcze-
gólnie chętnie w dąbrowach) i na ich obrzeżach oraz w zaro-
ślach i okrajkach.

Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 5-4; W 3; GTr 4; R 5; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Quercetalia 

pubescenti-petraeae.
Występowanie i ochrona: gatunek spotykany niezbyt często, 

głównie w południowo-wschodniej części kraju. Wpisany na 
Czerwoną listę z kategorią narażony (VU).

Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Do wykorzystania 
na rabatach oraz w ogrodach naturalistycznych, na stanowi-
sku zacienionym może służyć również jako roślina okrywowa.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska półcieniste i cieniste, 
na żyznych, zasobnych i dostatecznie wilgotnych glebach. 
Rozmnaża się przez podział rozrośniętych kęp (zimą 
lub na przełomie wiosny i lata).
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Rodzina: babkowa-
te (Plantaginaceae), 
dawniej zaliczany do 
trędownikowatych 
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: ro-
ślina dwuletnia lub 
bylina, hemikrypto-
fit. Łodyga wzniesio-
na, pojedyncza,  do 
100 cm wysokości. 
Liście duże, wydłu-

żone, w środku najszersze, ułożone skrętolegle. Kwiaty zebra-
ne są w szczytowe, jednostronne grono w szczytowej części ło-
dygi. Są dość duże, zwieszone w dół, o dzwonkowatej koronie 
żółtej barwy. W gardzieli znajdują się rozproszone, brunatne 
plamki. Owocem są ogruczolone  torebki.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie w widnych lasach i na ich obrzeżach, na pola-

nach, porębach i skarpach, w górach również w ziołoroślach 
i w zaroślach kosówki.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: roślina rozpowszechniona, lecz nie-

zbyt liczna w całej Polsce, nieco częściej spotykana w górach. 
Podlega częściowej ochronie gatunkowej. 

Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Do wykorzystania 
na rabatach oraz w ogrodach naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska półcieniste, na ży-
znych, przepuszczalnych glebach. Rozmnaża się przez wysiew 
nasion jesienią lub podział rozrośniętych kęp.

naparstniCa zwyCzajna   
Digitalis grandiflora  mill.
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Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
rozgałęziona, do 70 (100) cm 
wysokości. Liście odziomkowe 
podwójnie trójsieczne na dłu-
gich ogonkach, liście łodygowe 
mniejsze i słabiej wcinane. Kwia-
ty stosunkowo duże o fioletowej 
barwie, spotykane są także okazy 
o kwiatach białych lub różowa-
wych. Wyróżnia je okwiat z ha-
kowato zagiętymi ostrogami. 
Owocem jest mieszek.

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: rośnie w widnych i prze-

świetlonych lasach, zaroślach, na 
murawach oraz na suchych i na-
słonecznionych zboczach.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: gatunek w Polsce dość częsty. Podle-

ga częściowej ochronie gatunkowej.
Użytkowanie: ceniona roślina ozdobna na rabaty i kwiat cięty, 

choć w uprawie dominują kultywary i mieszańce, dawniej sto-
sowana również jako roślina lecznicza. 

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska oraz 
żyznej, przepuszczalnej, próchnicznej gleby. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion jesienią i na wiosnę lub podział rozro-
śniętych kęp.

orlik pospolity   
Aquilegia vulgaris l.
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Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Z krótkiego kłącza wy-
rastają pędy kwiatowe, a po kwit-
nieniu liście, osiąga do 15 (25) cm 
wysokości. Liście odziomkowe 
trójklapowe, klapy całobrzegie, 
jajowate, ciemnozielone. Kwiaty 
pojedynczo na pędzie, podparte 
przez trzy liście umieszczone tuż 
poniżej, imitujące działki kieli-
cha. Kwiaty niebieskofioletowe, 
rzadziej różowe, o średnicy do 
4 cm. Płatków 6-8 (10), łatwo 
odpadające. Owocem są drobne 
orzeszki z dzióbkiem.

Kwitnienie: III-IV.
Siedlisko: rośnie w cienistych 

i  wilgotnych lasach liściastych 
i zaroślach oraz na ich obrzeżach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Querco-Fagetea.
Występowanie i ochrona: gatunek w Polsce dość częsty na 

niżu, w Karpatach tylko w najniższych położeniach.
Użytkowanie: uprawiana w ogrodach pod drzewami i krzewa-

mi jako roślina okrywowa. Do zastosowania szczególnie w za-
łożeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: dobrze rośnie na stanowisku półcie-
nistym, na glebie gliniastej, zasadowej. Rozmnaża się przez 

wysiew nasion zaraz po zbiorze lub zimą lub przez podział 
rozrośniętych kęp (po kwitnieniu lub późnym latem).

przylaszCzka pospolita   
Hepatica nobilis Mill.



Lasy i zarośla -39-

Rodzina: marzanowate 
(Rubiaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga podnosząca 
się, delikatna i czte-
rokanciasta, osiąga 
do 30 cm wysokości. 
Liście lancetowa-
te, ciemnozielone, 
po 6-9 w okółkach. 
Kwiaty drobne 
o białej koronie, zebrane na szczycie łodygi w kwiatostan typu 
baldachogrono. Owocem jest rozłupnia.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w lasach liściastych (zwłaszcza grądach i bu-

czynach) oraz w zaroślach.
Wskaźniki ekologiczne: L 2; T 4-3; W 3; GTr 3-4; R 3-5; D 4; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia 

sylvaticae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany dość 

często na niżu i w niższych położeniach górskich.
Użytkowanie: atrakcyjna roślina okrywowa do zadarniania du-

żych powierzchni pod koronami drzew i do nasadzeń natu-
ralistycznych. Wykorzystywana również jako roślina lecznicza 
i kosmetyczna.

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej, próchniczej gleby oraz 
zacienionego stanowiska. Rozmnaża się przez wysiew nasion, 
podział darni lub sadzonki.

przytulia wonna (marzanka wonna) 
Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.)
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Rodzina: jasnotowate 
(Lamiaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Osiąga wysokość do 
1 m, łodyga wznie-
siona, czterokancia-
sta i rozgałęziona, 
w środkowej i górnej 
części lepka i pokry-
ta włoskami. Liście 
łodygowe ułożone 

naprzeciwlegle, trójkątne z sercowatą nasadą. Kwiaty dwu-
wargowe o żółtej koronie zebrane są w kłosowaty kwiatostan 
w  szczytowej części łodygi, zebrane po 6 w nibyokółkach. 
Owocem są rozłupki.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie w zaroślach, żyznych lasach liściastych i na ich 

obrzeżach, często w sąsiedztwie cieków wodnych.
Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 3; W 3-4; GTr 4; R 4-5; D 4; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Querco-Fagetea.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek pospolity w Karpa-

tach (po regiel dolny), na nizinach rzadki, tylko na południu.
Użytkowanie: roślina ozdobna do założeń naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej gleby. Dobrze rośnie za-

równo w świetle, jak i w półcieniu, nie toleruje jednak nad-
miernego przesuszenia podłoża. Rozmnaża się przez wysiew 
nasion.

szałwia lepka   
Salvia glutinosa  l.
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Rodzina: skalnicowate 
(Saxifragaceae).

Charakter ys tyka : 
bylina, hemikryp-
tofit. Roślina drob-
na o  wzniesionej, 
pojedynczej ło-
dydze osiągającej 
5-20 cm wysokości. 
Liście odziomkowe 
na długich ogonkach 
o blaszce z brzegami 
karbowano-wrębnymi. Kwiaty tworzą wiechę lub podbaldach 
w szczytowej części pędu. Funkcję powabni pełnią złocistożół-
te liście przykwiatowe oraz działki, korony brak. 

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w lasach na brzegach potoków, w miejscach 

wilgotnych i przy wysiękach wód, również na torfowiskach.
Wskaźniki ekologiczne: L 2; T 4-2; W 4-5; GTr 4; R 4-5; 

D 4-5; H 2-3.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Alno-Ulmion.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek często spotykany 

w całym kraju.
Użytkowanie: do wykorzystania jako roślina okrywowa na sta-

nowiskach zacienionych i wilgotnych oraz do nasadzeń natu-
ralistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska cieniste, wymaga 
żyznej, próchniczej i mokrej gleby gleby o odczynie obojęt-
nym lub nieco zasadowym. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub podział darni.

ŚledzienniCa skrętolistna (= Ś. naprzemianlistna)  
Chrysosplenium alternifolium L.
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Rodzina: amarylkowate  
(Amaryllidaceae)

Charakterystyka: bylina, geo-
fit. Kwitnie na przedwiośniu, 
a liście zamierają u progu lata. 
Osiąga do 30 cm wysokości. Li-
ście sinozielone, mięsiste, rów-
nowąskie, zwykle z cebuli wy-
rastają 2, czasem 3 (4). Łodyga 
obła, pojedyncza, w czasie 
kwitnienia wzniesiona, a podczas 
owocowania pokładająca się. 
Kwiaty pojedyncze, zwisające, 
białe. Wewnętrzne listki okwia-
tu z zielonkawym zakończe-
niem. Owocem jest dość duża 
zielonkawa torebka.

Kwitnienie: III (IV).
Siedlisko: rośnie w lasach łęgo-

wych, grądach i buczynach.
Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 4-3; W 4; GTr 4; R 4; D 4-5; 

H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek występuje głów-

nie na południu, w górach i na wyżynach. Podlega częściowej 
ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: często uprawiana jako roślina ozdobna, okrywo-
wa i w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska półcieniste lub cie-
niste na glebach przepuszczalnych, żyznych, próchnicznych. 
Rozmnaża się przez wysiew nasion na wiosnę lub przez po-
dział kęp i rozsadzanie cebul przybyszowych.

ŚnieżyCzka przeBiŚnieg   
Galanthus nivalis L.
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tojad mołdawski   
Aconitum moldavicum haCq.

Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona 
lub pokładająca się, rozgałęzio-
na, osiąga do 150 cm wysoko-
ści. Liście dość duże, dłoniasto-
klapowane, ułożone skrętolegle. 
Kwiaty zebrane są w grono na 
szczycie łodygi. Są stosunkowo 
duże, grzbieciste, barwy brud-
nofioletowej lub niebieskawej. 
Owocem jest mieszek zawierają-
cy drobne nasiona.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w lasach i na 

ich brzegach (głównie w buczy-
nach, grądach oraz olszynkach), 
w zaroślach, nad potokami oraz 
w ziołoroślach.

Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 3-4; W 4; GTr 4; R 4; D 4; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadki, spotykany 

głównie w Karpatach i w pasie Wyżyn. Podlega ścisłej ochro-
nie gatunkowej, został wpisany do Czerwonej księgi i na Czer-
woną listę jako narażony (VU).

Użytkowanie: roślina ozdobna, na półcieniste rabaty bylinowe 
i do ogrodów naturalistycznych. Roślina trująca!

Zalecenia do uprawy: wymaga umiarkowanie słonecznego, ra-
czej chłodnego stanowiska oraz żyznej, świeżej lub wilgotnej, 
próchnicznej gleby. Rozmnaża się przez wysiew nasion zaraz 
po zbiorze lub podział rozrośniętych kęp.
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Rodzina: wawrzynkowate  
(Rutaceae).

Charakterystyka: krzew, nanofane-
rofit. Osiąga zwykle wysokość do 
1 m (rzadko do 2 m). Gałązki po-
kryte szaro-brązową korą. Liście 
do 8 cm długości, lancetowato-
-klinowate, w środku najszersze, 
ułożone skrętolegle. Kwiaty ze-
brane na końcach gałązek, cztero-
krotne, o różowej (rzadko białej) 
koronie, przyjemnie pachnące. 
Owocem jest czerwony pestko-
wiec. Cała roślina jest trująca.

Kwitnienie: II-III (IV).
Siedlisko: lasy liściaste i mieszane, 

zarośla.
Wskaźniki ekologiczne: L 2-3; 

T  4-3(2); W 3; GTr 4; R 4-5; 
D 4; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia 
sylvaticae.

Występowanie i ochrona: gatunek występuje w rozproszeniu 
na terenie całego kraju. Podlega częściowej ochronie gatun-
kowej.

Użytkowanie: roślina ozdobna do ogrodów naturalistycznych. 
Roślina trująca!

Zalecenia do uprawy: preferuje półcieniste lub cieniste stano-
wisko oraz wymaga wapienną i lekko wilgotną glebę. Roz-
mnaża się przez wysiew nasion lub podział rozrośniętych kęp.

wawrzynek wilCzełyko   
Daphne mezereum L.
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wierzBówka kiprzyCa   
Epilobium angustifolium (l.) holuB

Rodzina: wiesiołkowate  
(Onagraceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga zwykle po-
jedyncza, prosta, wzniesiona, 
o wysokości do 1,5 (2) m. Liście 
lancetowate do podługowatych, 
siedzące lub na krótkich ogon-
kach, ułożone skrętolegle. Kwia-
ty zebrane w szczytowy kwiato-
stan typu grono, nieraz bardzo 
okazały. Kwiaty słabo grzbieciste, 
płatki korony różowo-czerwone 
z lekkim fioletowym odcieniem. 
Owocem jest torebka skręcająca 
się podczas otwierania.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: rośnie na leśnych zrę-

bach, wiatrołomach i skrajach 
lasów, przydrożach, terenach ru-
deralnych, żwirowiskach i zboczach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Epilobietea 
angustifolii, związku Epilobion angustifolii oraz zespołu 
Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek występuje pospo-
licie na terenie całego kraju.

Użytkowanie: ozdobna i okazała roślina ogrodowa. W szczególno-
ści do założeń naturalistycznych i jako wysoka bylina okrywowa.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego lub umiarkowanie 
ocienionego stanowiska na żyznej glebie. Rozmnaża się przez 
wysiew nasion lub podział kłączy, może być ekspan-
sywna, stąd konieczne bywa przycinanie pędów 
i ograniczanie owocowania.
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Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Z walcowatego kłącza wyrasta-
ją części nadziemne zamierające 
latem. Łodyga kwiatostanowa 
10-30 cm wysokości, delikatna, 
z  jednym kwiatem. Pojedynczy, 
zwykle trójlistkowy liść odziom-
kowy, na łodydze również okó-
łek 3 liści łodygowych. Płatki 
korony białe z delikatnym różo-
wawym żyłkowaniem. Owocem 
jest niełupka.

Kwitnienie: III-IV.
Siedlisko: rośnie w lasach liścia-

stych i mieszanych, zaroślach sa-
dach i parkach, spotykany także 
na polanach i pastwiskach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Querco-Fagetea.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek pospolity w całym 

kraju.
Użytkowanie: efektowna bylina okrywowa do miejsc cieni-

stych, pod drzewami, szczególnie do założeń naturalistycz-
nych, parków i zadrzewień. Kwitnie masowo wczesną wiosną 
tworząc białe kobierce.

Zalecenia do uprawy: dobrze rośnie na stanowisku półcieni-
stym, na glebie żyznej, próchniczej. Rozmnaża się przez wy-
siew nasion jesienią (ale to mało wydajna metoda) lub przez 
sadzonki kłączowe.

zawileC gajowy   
Anemone nemorosa L.
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Rodzina: jaskrowate 
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: by-
lina, geofit. Łodyga 
n i e rozga ł ę z iona , 
wzniesiona, osiąga 
10-20 cm wysoko-
ści. Liście łodygowe 
o blaszce dłoniasto 
trójdzielnej, zebrane 
po 3 w okółek. Kwia-
ty zwykle po 2 żółte, 
nieco mniejsze niż u zawilca gajowego. Owocem są niełupki.

Kwitnienie: III-IV.
Siedlisko: rośnie głównie w lasach liściastych i zaroślach, rza-

dziej na łąkach i brzegach rzek.
Wskaźniki ekologiczne: L 3; T 4-3; W 4; GTr 4; R 4; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia 

sylvaticae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek dość często spoty-

kany w całym kraju.
Użytkowanie: do wykorzystania jako wczesnowiosenna bylina 

okrywowa do miejsc cienistych, wilgotnych, pod drzewami. 
Także na półcieniste stanowiska w ogrodzie skalnym. Do sa-
dzenia w płatach lub masowo.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska częściowo ocienio-
nego lub cienistego, na glebie żyznej, próchniczej, przepusz-
czalnej. Rozmnaża się przez podział rozrośniętych kęp lub 
przez sadzonki kłączowe, można także jesienią wysiewać na-
siona do gruntu.

zawileC żółty  
Anemone ranunculoides  L.
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Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Łodyga pojedyncza lub rozga-
łęziona, płożąca się, do 30 cm 
długości. Liście kształtu okrągła-
wo-sercowatego o brzegu całym 
lub karbowanym, błyszczące. Po 
kwitnieniu rozwijają się w ką-
tach dolnych liści jajowate, bia-
ławe bulwki. Kwiaty pojedyncze, 
do 3 cm średnicy,  złocistożółte, 
lśniące. Owocem są niełupki, 
rzadko jednak zawiązują się na 
roślinach.

Kwitnienie: III-V.
Siedlisko: rośnie w lasach liścia-

stych i zaroślach, spotykany 
również na łąkach i brzegach 
rzek.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia 
sylvaticae, związku Alno-Ulmion, i zespołu Ficario-Ulmetum 
minoris.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek często występuje 
w całym kraju.

Użytkowanie: do wykorzystania jako wczesnowiosenna bylina 
okrywowa do miejsc półcienistych, wilgotnych, pod drzewa-
mi. Do sadzenia w płatach lub masowo.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska częściowo ocienio-
nego lub cienistego, na glebie żyznej, próchniczej, wilgotnej. 

Nie znosi przesuszania. Rozmnaża się przez podział roz-
rośniętych kęp.

ziarnopłon wiosenny   
Ficaria verna Huds.



Lasy i zarośla -49-

złoć żółta   
Gagea lutea (l.) ker gawl.

Rodzina: liliowate (Liliaceae).
Charakterystyka: bylina, geofit. 

Osiąga 15-40 cm wysokości, 
łodyga prawie naga. Liść od-
ziomkowy długi, wąski, poje-
dynczy, do 10 mm szerokości, 
w górze wyraźnie kapturkowaty, 
zaostrzony. Podsadki dwie, na-
przeciwległe. Kwiaty o działkach 
złocistożółtych z zielonkawym 
nalotem. Kwiaty zebrane w bal-
dach po 3-10 na szczycie łodygi. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: III-IV.
Siedlisko: rośnie w lasach liścia-

stych, dębowo-grabowych, łę-
gach oraz zaroślach, a także na 
łąkach w dolinach rzek. 

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Alno-Ulmion.
Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony na 

niżu i w niższych położeniach górskich w całym kraju, nieco 
rzadziej tylko na północnym-wschodzie.

Użytkowanie: roślina ozdobna do uprawy w parkach i zadrze-
wieniach, nadaje się też na ogrody skalne i do założeń natura-
listycznych.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska umiarkowanie sło-
neczne lub w półcieniu, na glebach wilgotnych i podmokłych, 
przepuszczalnych, zasobnych w azot, zasadowych lub słabo 
kwaśnych. Rozmnaża się przez wysiew nasion oraz przez roz-
sadzanie cebul.
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Rodzina: bobowate 
(Fabaceae).

Charakter ys tyka : 
krzew, nanofane-
rofit. Osiąga do 
1,5 (2) m wysokości, 
tworzy kępy skła-
dające się z  pędów 
wzniesionych i roz-
gałęzionych. Liście 
w górze zwykle poje-
dyncze, drobne, wą-

skoeliptyczne i siedzące; w dole trójlistkowe, spodem owłosio-
ne. Kwiaty motylkowe, barwy złocistożółtej, wyrastają po 1-3 
w kątach podsadek, na ubiegłorocznych gałązkach. Owocem 
jest spłaszczony strąk.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie w widnych lasach, wrzosowiskach i wzgó-

rzach, na kwaśnych glebach piaszczystych. Często używany 
do umacniania wydm, skarp i nasypów kolejowych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4(3); W 3; GTr 3; R 3; D 3; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku 

Pruno-Rubion fruticosi i zespołów: Frangulo-Rubetum plicati 
oraz Calluno-Sarothamnetum.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek pospolity.
Użytkowanie: chętnie sadzony krzew ozdobny. Ma silny i głę-

boki system korzeniowy dzięki czemu jest odporny na suszę 
i nadaje się do umacniania lub rekultywacji terenów o luźnym 
i zakwaszonym podłożu.

Zalecenia do uprawy: preferuje gleby kwaśne, piaszczyste na 
widnych stanowiskach. W mroźne zimy część nadziemna 
może wymarzać, szybko jednak odbija z części podziemnych. 

Rozmnaża się przez wysiew nasion.

żarnowieC miotlasty   
Sarothamnus scoparius  (l.) wimm. ex w.d.j. koCh
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Rodzina: kapustowate 
(Brassicaceae).

Charakterystyka: by-
lina, geofit. Łodyga 
wzniesiona, nieroz-
gałęziona, osiąga do 
60 cm wysokości. 
Liście podługowate, 
dolne pierzasto-zło-
żone, na środku ło-
dygi trójlistkowe, zaś 
górne pojedyncze. 
Przy nasadzie liści występują charakterystyczne bulwki 
służące do rozmnażania wegetatywnego. Kwiaty zebrane 
w grona na szczytach łodyg. Korona barwy różowej, bladofio-
letowej lub białej. Owocem są wydłużone łuszczyny.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie w lasach liściastych (szczególnie w buczynach), 

często na stromych, cienistych zboczach.
Wskaźniki ekologiczne: L 2; T 4-3; W 3; GTr 4; R 3-5; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku 

Fagion sylvaticae oraz – regionalnie – dla zespołu Galio 
odorati-Fagetum.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany głównie 
na południu – w Karpatach i w pasie wyżyn, dalej na północ 
bardzo rzadko.

Użytkowanie: atrakcyjna roślina do parków, zadrzewień oraz 
nasadzeń naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej, próchniczej gleby oraz 
zacienionego lub półcienistego stanowiska. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion oraz wegetatywnie za pomocą bulwek 
w kątach liści. Jest jednym z nielicznych u nas gatunków czę-
ściowo żyworodnych. 

żywieC CeBulkowy  
Dentaria bulbifera  L.
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Rodzina: kapustowate 
(Brassicaceae).

Charakterystyka: by-
lina, geofit. Łodyga 
wzniesiona, nieroz-
gałęziona, osiąga 
do 30 cm wysoko-
ści. Liście wszystkie 
trójlistkowe, od-
ziomkowe 1 lub 2,  
łodygowe 3, tworzą 
okółek. Kwiaty ze-

brane w kilkukwiatowe grono na szczycie łodygi. Korona bar-
wy fioletowej. Owocem są wydłużone łuszczyny.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie w lasach liściastych (szczególnie w buczynach) 

i mieszanych, często nad potokami lub w ich pobliżu.
Wskaźniki ekologiczne: L 2; T 3(2); W 3-4; GTr 4; R 3-5; 

D 4-5; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Fagion 

sylvaticae, podzwiązku Dentario glandulosae-Fagenion i zespo-
łu Dentario glandulosae-Fagetum.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadko spotykany 
na południu kraju – głównie w Karpatach i u ich podnóża 
oraz w pasie wyżyn.

Użytkowanie: atrakcyjna roślina do nasadzeń naturalistycz-
nych – w szczególności do parków i różnych zadrzewień.

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej, próchniczej gleby oraz 
zacienionego lub półcienistego stanowiska. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion lub podział kęp jesienią.

żywieC gruCzołowaty   
Dentaria glandulosa  waldst. & kit.  
(syn. Cardamine glanduligera o. sChwarz)



Murawy górsKie 
i NasKalNe

Wykaz gatunków: 
Chryzantema Zawadzkiego
Czosnek skalny
Dzwonek drobny
Dzwonek wąskolistny
Goryczka krótkołodygowa
Goździk lodowcowy
Goździk postrzępiony wczesny
Jaskier skalny
Jastrzębiec alpejski

Omieg górski
Omieg kozłowiec
Pierwiosnek łyszczak
Przymiotno węgierskie
Skalnica gronkowa
Smagliczka skalna
Tojad mocny
Urdzik karpacki
Zawilec narcyzowy
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rodzina: astrowate (Asteraceae).
charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Pędy pojedyncze, 
wzniesione lub podnoszące 
się, osiągające wysokość do 
60 (70) cm. Liście odziomkowe 
w zarysie jajowate, pierzasto-
sieczne, łodygowe stopniowo 
coraz mniejsze i słabiej podzie-
lone. Wyższe liście często siedzą-
ce, lancetowate. Kwiaty zebra-
ne w  pojedyncze koszyczki na 
szczycie łodygi. Brzeżne kwiaty 
języczkowe są białe lub różo-
wofioletowe, środkowe kwiaty 
rurkowe są żółte. Owocem jest 
niełupka.

Kwitnienie: VII-VIII (IX).
Siedlisko: rośnie w murawach na 

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

H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek bardzo rzadki, 

spotykany tylko w Pieninach. Podlega ścisłej ochronie gatun-
kowej, został wpisany do Czerwonej księgi i na Czerwoną listę 
jako narażony (VU).

Użytkowanie: do uprawy w ogrodach skalnych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego lub 

półcienistego na lekkiej, przepuszczalnej i umiarkowanie wil-
gotnej glebie. Rozmnaża się przez wysiew nasion lub podział 
rozrośniętych kęp na wiosnę.

Chryzantema zawadzkiego (= złoCień zawadzkiego)   
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev
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Rodzina: amarylkowa-
te (Amaryllidaceae).

Charakter ys tyka : 
bylina, geofit. Osią-
ga wysokość do 
30-40 cm. Liście pła-
skie, równowąskie, 
wyrastają bezpośred-
nio z podziemnej ce-
buli. Kwiaty zebrane 
są na szczycie głą-
bika w kwiatostan 
typu baldach prosty. Okwiat różowo-fioletowy, owocem jest 
torebka.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie na skałach i w suchych murawach na zbo-

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

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku 

Seslerio-Festucion duriusculae i zespołu Carici sempervirentis-
-Festucetum tatrae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek niezbyt częsty, 
spotykany głównie w południowej części kraju – w pasie wy-
żyn i w górach.

Użytkowanie: gatunek uprawiany w ogrodach skalnych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska na za-

sobnej glebie Rozmnaża się przez wysiew nasion lub podział 
rozrośniętych kęp.

Czosnek skalny 
Allium montanum F.W. Schmidt 



Charakterystyka wybranych gatunków...-56-

Rodzina: dzwonkowate  
(Campanulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Tworzy gęste kępki lub 
darnie składające się z z różyczek 
liściowych. Osiąga wysokość do 
15 (25) cm. Łodyga wzniesiona 
lub podnosząca się. Liście od-
ziomkowe liczne, okrągławo ser-
cowate na długich ogonkach, li-
ście łodygowe równowąskie lub 
lancetowate. Kwiaty zebrane po 
kilka w jednostronne grono. Ko-
rona jasnoniebieska, dzwonko-
wata, do 2 cm długości. Pączki 
kwiatowe zwieszone. Owocem 
jest torebka.

Kwitnienie: VI-VII.
Siedlisko: rośnie na skałach, piar-

gach i żwirkach wapiennych, od 
regla dolnego po piętro alpejskie.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Thlaspietalia 
rotundifolii.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany tylko 
w Tatrach i na Babiej Górze, gdzie jest stosunkowo częsty.

Użytkowanie: roślina ozdobna wykorzystywana w ogrodach 
skalnych – w szczególności nadaje się do obsadzania murków 
i szczelin skalnych, ma zastosowanie także na obwódki rabat. 

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska i zasob-
nego w wapń podłoża. Rozmnaża się przez wysiew nasion lub 

podział rozrośniętych kęp jesienią.

dzwonek droBny   
Campanula cochleariifolia Lam.
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Rodzina: dzwonkowa-
te (Campanulaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Tworzy luźne kępy, 
łodyga wzniesiona, 
do 30 (40) cm wy-
sokości. Liście od-
ziomkowe okrągłe 
lub sercowate na 
długich ogonkach, 
liście łodygowe lan-
cetowate, siedzące. 
Kwiaty dość duże, zebrane po kilka w szczytowe grono. Koro-
na ciemnoniebieska, dzwonkowata. Pączki kwiatowe wznie-
sione. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie w wyższych położeniach górskich, na skałach, 

halach i wśród kosodrzewiny.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 3-1; W 3; GTr 3; R 3-5; D 1-2; 

H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany tylko 

w wyższych położeniach w Karpatach i Sudetach.
Użytkowanie: roślina ozdobna do wykorzystywania w ogrodach 

skalnych – w szczególności nadaje się do obsadzania murków 
i szczelin skalnych oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska. Roz-
mnaża się przez wysiew nasion lub podział rozrośniętych kęp 
jesienią.

dzwonek wąskolistny 
Campanula polymorpha Witasek 
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Rodzina: goryczkowate 
(Gentianaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Z podziemnego kłą-
cza wyrasta niska, do 15 cm wy-
sokości, nierozgałęziona łodyga. 
U jej nasady znajduje się rozeta 
lancetowatych, skórzastych liści. 
Liście łodygowe drobniejsze, na-
przeciwległe. Kwiaty duże, osa-
dzone pojedynczo na szczycie 
łodygi, barwy niebiesko-grana-
towej. Korona dzwonkowata. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie w górach na 

podłożu wapiennym – zasiedla 
hale, murawy naskalne i pastwi-
ska. Spotykana od piętra regla 
dolnego po alpejskie. 

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Seslerietea 
variae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany tylko 
w Tatrach. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: atrakcyjna bylina do ogrodów skalnych. 
Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne na glebie 

o odczynie zasadowym, nie znosi przesuszania. Rozmnaża się 
z nasion.

goryCzka krótkołodygowa   
Gentiana clusii E.P. Perrier et Songeon



Łąki świeże -59-Murawy górskie i naskalne -59-

Rodzina: goździkowa-
te (Caryophyllaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Niska, gęstokępkowa 
roślina o  wąskolan-
cetowatych liściach 
skupionych w ró-
życzkę. Kwiaty osa-
dzone pojedynczo na 
szczycie łodygi o pię-
ciu różowych płat-
kach korony i przyjemnym zapachu. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: rośnie w naskalnych murawach zarówno na podło-

żu wapiennym, jak i granitowym od regla górnego po piętro 
turniowe. 

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany tylko 

w wyższych położeniach w Tatrach. Podlega ścisłej ochronie 
gatunkowej.

Użytkowanie: atrakcyjna roślina do ogrodów skalnych. 
Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne, na gle-

bie żyznej, przepuszczalnej. Rozmnaża się przez wysiew na-
sion lub podział kęp jesienią.

goździk lodowCowy 
Dianthus glacialis Haenke ex Jacq.



Charakterystyka wybranych gatunków...-60-

 Rodzina: goździkowa-
te (Caryophyllaceae).

Charakter ys tyka : 
bylina, hemikryp-
tofit. Tworzy kępy 
do 30 cm wysoko-
ści. Łodyga zwykle 
n i e rozga ł ę z iona , 
wyprostowana lub 
pokładająca się. 
Liście równowąskie, 
lancetowate, ułożone 
naprzeciwlegle. Kwia-

ty osadzone zwykle pojedynczo na szczycie łodygi. Kielich zrosło-
działkowy, zielony, korona o płatkach białych lub różowawych, 
strzępiasto powcinanych. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: rośnie na podłożu wapiennym, na skałach i w naskal-

nych murawach do piętra alpejskiego. 
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 3-2; W 3; GTr 3; R 5-3; D 1-2; 

H 2.
Fitocenozy: jest gatunkiem charakterystycznym dla zespołu 

Carici sempervirentis-Festucetum tatrae.
Występowanie i ochrona: endemit karpacki, w Polsce gatunek 

występuje tylko w  Tatrach i Pieninach. Podlega częściowej 
ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: bardzo atrakcyjna roślina do ogrodów skalnych. 
Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne na glebie 

żyznej i przepuszczalnej. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub podział kęp jesienią.

goździk postrzępiony wCzesny   
Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Kit.) Pawł.
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jaskier skalny   
Ranunculus oreophilus m. BieB. 

Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
pojedyncza lub słabo rozgałęzio-
na, do 30 cm wysokości. Liście 
ciemnozielone, dolne o 3-5 kla-
pach, łodygowe trójdzielne. 
Kwiaty intensywnie żółtej bar-
wy, po 1-3 na szczycie pędu, dno 
kwiatowe owłosione. Owocem 
jest niełupka.

Kwitnienie: IV-VII.
Siedlisko: rośnie w naskalnych 

murawach, na halach, piargach 
i  w szczelinach skalnych, prze-
ważnie na wapiennym podłożu.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Seslerion 
tatrae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany tylko 
w Karpatach (Tatry, Pieniny, Babia Góra) oraz na wapiennych 
zboczach koło Miechowa.

Użytkowanie: do uprawy w ogrodach skalnych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska oraz 

płytkiej, wapiennej gleby. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
jesienią.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
silnie owłosiona, pojedyncza, 
zwykle do 25 cm wysokości. 
Liście odziomkowe lancetowate 
lub łopatkowate, również owło-
sione. Na łodydze poniżej ko-
szyczka zwykle występują jeszcze 
1-3 drobne, lancetowate liście. 
Kwiaty żółte, zebrane w poje-
dynczy koszyczek na szczycie ło-
dygi. Owocem jest niełupka.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: rośnie na halach, w mu-

rawach naskalnych oraz szczeli-
nach skalnych na bezwapiennym 
podłożu.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Juncetea trifidi 
oraz zespołów: Calamogostietum villosae (tatricum) i Oreochloo 
distichae-Juncetum trifidi.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany jedynie 
w wyższych położeniach w Karpatach i Sudetach.

Uwagi: gatunek zbiorowy, zróżnicowany na bardzo podobne 
i trudne do oznaczenia taksony: Hieracium alpinum s. str. (Kar-
paty, Sudety), H. melanocephalum, H. tubulosum, H. schustleri 
(endemity Sudetów) oraz H. halleri (Tatry, Babia Góra, Gorce).

Użytkowanie: do uprawy w ogrodach skalnych i naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga jasnego stanowiska oraz żyznej, 

przepuszczalnej gleby. Rozmnaża się przez wysiew nasion.

jastrzęBieC alpejski   
Hieracium alpinum L.
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Rodzina: astrowate 
(Asteraceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga wzniesiona, 
górą rozgałęzio-
na, zwykle do 
100-120 cm wyso-
kości. Liście ułożo-
ne naprzemianlegle 
o zróżnicowanym 
kształcie: dolne ser-
cowate osadzone na 
ogonkach, zaś środkowe skrzypcowate, obejmujące uszkowatą 
nasadą łodygę. Kwiaty żółte, zebrane w liczne koszyczki osią-
gające do 7 cm średnicy. Owocem jest niełupka.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w ziołoroślach, nad potokami oraz w kosówce. 

Na niżu spotykany również w prześwietlonych lasach w doli-
nach rzecznych.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Adenostylion 
alliariae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany głównie 
w Karpatach i Sudetach, rzadko w pasie wyżyn.

Użytkowanie: atrakcyjna roślina do założeń naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby oraz 

wilgotnego stanowiska. Rozmnaża się przez podział rozrośnię-
tych kęp lub wysiew nasion.

omieg górski 
Doronicum austriacum Jacq.
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Rodzina: astrowate 
(Asteraceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga wzniesiona, 
pojedyncza, dość 
gruba, zwykle do 
40  cm wysokości. 
Liście odziomko-
we podługowate, 
szorstko owłosione, 
zebrane są w przy-
ziemną rozetę. Liście 

łodygowe drobne, lancetowate, ułożone naprzemianlegle. Na 
szczycie łodygi położony jest pojedynczy koszyczek złożony 
z żółtych kwiatów, osiąga do 6 cm średnicy. Owocem jest nie-
łupka.

Kwitnienie: VI-VIII.
Siedlisko: rośnie w murawach wysokogórskich i ziołoroślach na 

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

H 3.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany tylko 

w wyższych położeniach w Tatrach.
Użytkowanie: atrakcyjna roślina do ogrodów skalnych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga umiarkowanie żyznej, prze-

puszczalnej gleby oraz jasnego stanowiska. Rozmnaża się przez 
podział rozrośniętych kęp wiosną lub po kwitnieniu.

omieg kozłowieC   
Doronicum clusii (All.) Tausch.
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Rodzina: pierwiosnko-
wate (Primulaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga pojedyncza, 
bezlistna, wzniesio-
na, do 15 (25) cm 
wysokości. Liście 
nieco mięsiste, sku-
pione w różyczkę 
u nasady pędu, elip-
tyczne lub odwrot-
nie jajowato-podługowate, często biało omączone. Kwiaty 
zebrane w baldach na szczycie łodygi złożony zwykle z 2-20 
przyjemnie pachnących kwiatów. Korona pięciopłatkowa, 
żółta, u nasady zrośnięta w rurkę, w części zewnętrznej płasko 
rozpostarta. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: rośnie na skałach wapiennych i w murawach, od pię-

tra reglowego po alpejskie.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 3-2; W 3; GTr 2; R 5; D 1; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Potentillion 

caelescentis.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek bardzo rzadki, zna-

ny aktualnie tylko z Tatr, gdzie jednak, na podłożu wapiennym, 
jest rośliną pospolitą. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: stosowana jako roślina ozdobna w ogrodach 
skalnych, rabatach oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje gliniasto-próchnicze podłoże 
z dodatkiem wapiennego gruzu, można także sadzić w szczeli-
nach i załomach skalnych. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub oddzielanie bocznych różyczek liściowych.

pierwiosnek łyszCzak 
Primula auricula L.
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Łodyga pojedyncza, 
wzniesiona, szorstko owłosiona, 
zwykle od 5 do 15 (30) cm wy-
sokości. Liście łopatkowate, tępo 
zakończone, zebrane w przyziemną 
rozetę, ponadto wyżej na łodydze 
kilka drobniejszych i zaostrzonych. 
Kwiaty zebrane w pojedynczy ko-
szyczek na szczycie łodygi. Na 
brzegu koszyczka liliowe kwiaty 
języczkowate, natomiast kwiaty 
rurkowate, skupione wewnątrz 
koszyczka, są barwy żółtej. Owo-
cem jest niełupka.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: rośnie na halach, upła-

zach i w szczelinach skalnych, 
głównie na wapiennym podło-

żu, w piętrze subalpejskim i alpejskim.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 1-2; W 3; GTr 3; R 4; D 1; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Seslerion 

tatrae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany jedynie 

w wyższych położeniach w Tatrach. Podlega ścisłej ochronie 
gatunkowej, został wpisany na Czerwoną listę jako bliski za-
grożenia (NT).

Użytkowanie: do uprawy w ogrodach skalnych i w założeniach 
kolekcjonerskich. 

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby oraz 
widnego stanowiska. Rozmnaża się przez wysiew nasion 

lub podział rozrośniętych kęp w końcu zimy.

przymiotno węgierskie   
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.
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skalniCa gronkowa 
Saxifraga paniculata mill. 

Rodzina: skalnicowate  
(Saxifragaceae).

Charakterystyka: bylina, chame-
fit. Roślina poduszkowa two-
rząca zimotrwałe rozety. Łodyga 
wzniesiona, pojedyncza, osią-
ga do 40 cm wysokości. Liście 
owalne do wydłużonych, grube, 
mięsiste, barwy sinozielonej. 
Tworzą zbitą, przyziemną roze-
tkę. Kwiaty są drobne o białej 
koronie, zebrane na szczycie ło-
dygi w kwiatostan typu balda-
chogrono. Owocem jest mieszek 
zawierający drobne nasiona.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie na skałkach, 

piargach i w niskich murawach 
naskalnych, w górach zarówno 
na wapieniu, jak i na granicie.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Saxifrago-
-Festucetum versicoloris i związku Potentillion caulescentis.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadko spotykany 
na południu kraju – w Karpatach oraz na Jurze. Podlega czę-
ściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: atrakcyjna bylina do ogrodów skalnych, na mur-
ki i do nasadzeń naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne lub pół-
cieniste, wymaga mineralnej, niebyt żyznej gleby o odczynie 
obojętnym lub nieco zasadowym. Rozmnaża się przez wysiew 
nasion lub podział darni.
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Rodzina: kapustowate 
(Brassicaceae).

Charakterystyka: by-
lina, chamefit zielny. 
Pędy rozgałęzione, 
wzniesione lub pokła-
dające się, osiąga do 
30 cm. Liście wydłu-
żone, zebrane w  ro-
zetę u  nasady pędu, 
pokryte gwiazdko-
watymi włoskami. 
Liście łodygowe ło-

patkowate lub równowąskie ze zwężoną nasadą. Kwiaty liczne, 
zebrane w baldachogrona w szczytowych częściach pędów. Ko-
rona barwy złocistożółtej. Owocem są zaokrąglone łuszczynki.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie na skałach wapiennych, szczególnie piono-

wych i silnie nasłonecznionych, oraz w szczelinach i na piar-
gach u ich podnóży.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany bardzo 

rzadko – tylko na wapiennych skałach w Pieninach.
Użytkowanie: bardzo atrakcyjna roślina ozdobna do ogrodów 

skalnych i na murki, można ją stosować również na brzegowe 
partie rabaty bylinowej jako roślinę okrywową na obwódki.

Zalecenia do uprawy: dość łatwa w uprawie, wymaga sta-
nowiska słonecznego i ciepłego na przepuszczalnej glebie 
o  odczynie obojętnym lub zasadowym, dobrze znosi suszę. 
Rozmnaża się przez wysiew nasion lub sadzonki pędowe 

pobierane w sierpniu.

smagliCzka skalna (= s. arduina)   
Alyssum saxatile L.  (= Aurinia saxatilis (L.) Desv.)
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tojad moCny 
Aconitum firmum rChB. 

Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
nierozgałęziona, gruba, sztyw-
na, osiąga do 150 cm wysokości. 
Liście dłoniastodzielne, ułożone 
skrętolegle. Kwiaty tworzą grono 
lub kilka gron na szczycie łodygi. 
Są stosunkowo duże, grzbieciste, 
barwy ciemnogranatowej lub 
fioletowej. Owocem jest mieszek 
zawierający drobne nasiona.

Kwitnienie: VII-IX.
Siedlisko: rośnie w ziołoroślach, 

nad potokami, na brzegach la-
sów oraz halach górskich.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Adenostylion 
alliariae i zespołu Aconitetum firmi.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadki, spotykany 
jedynie w wyższych położeniach w Karpatach, w Tatrach po-
spolity. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: roślina ozdobna, na półcieniste, stale wilgotne 
rabaty bylinowe i do ogrodów naturalistycznych. Roślina tru-
jąca!

Zalecenia do uprawy: wymaga umiarkowanie słonecznego, ra-
czej chłodnego stanowiska oraz żyznej, świeżej lub wilgotnej, 
próchnicznej gleby. Rozmnaża się przez wysiew nasion zaraz 
po zbiorze lub podział rozrośniętych kęp.
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Rodzina: pierwiosnkowate  
(Primulaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Liście rozwijają się 
dopiero po przekwitnięciu kwia-
tów. Łodyga pojedyncza, bezlist-
na, wzniesiona, do 20 (25) cm 
wysokości. Liście zimozielone, 
skórzaste i dość grube, okrągła-
wo-sercowate. Kwiaty wyrastają 
1-3 na szczycie łodygi. Korona 
lejkowata, zrosła, ale pocięta na 
drobniutkie frędzelki barwy ja-
snofioletowej. Owocem jest to-
rebka.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie w lasach, za-

roślach kosówki, murawach, 
piargach, nad potokami i w wy-
leżyskach na podłożu zarówno 

wapiennym, jak i granitowym.
Wskaźniki ekologiczne: L 3-4; T 3-1; W 3-4; GTr 3; R 2-5; 

D 4; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rośnie tylko w wyż-

szych partiach Karpat: Tatrach – gdzie jest dość pospolity, Pie-
ninach i Beskidach. Jest endemitem zachodniokarpackim.

Użytkowanie: stosowany jako roślina ozdobna w ogrodach 
skalnych, rabatach oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska z częściowym ocie-
nieniem, raczej chłodnego, na glebie mineralno-próchniczej, 
zasobnej w humus. Rozmnaża się przez wysiew nasion lub po-

dział kęp.

urdzik karpaCki   
Soldanella carpatica Vierh.
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zawileC narCyzowy 
Anemone narcissiflora l. 

Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Osiąga 20-40 (80) cm wysoko-
ści. Łodyga kwiatostanowa nie-
rozgałęziona, wzniesiona, dolna 
część bezlistna. Liście odziomko-
we o długich ogonkach i blaszce 
dłoniasto trójdzielnej, owłosio-
ne. Liście łodygowe mniejsze, 
siedzące, o blaszkach trójdziel-
nych. Kwiaty zebrane po kilka 
w baldachowaty kwiatostan, 
okwiat zbudowany z 6-8 białych 
działek. Owocem są oskrzydlone 
niełupki.

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: hale, upłazy, murawy 

wysokogórskie, głównie w pię-
trze subalpejskim, zarówno na 
wapieniach, jak i na granitach.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek występuje tylko 

w górach: Tatrach, na Babiej Górze, a poza tym rzadko w Biesz-
czadach i Sudetach. Podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: do wykorzystania w ogrodach skalnych i do za-
łożeń naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego, dobrze 
rośnie na glebach płytkich, szkieletowych. Rozmnaża się przez 
wysiew nasion zaraz po zbiorze lub podział kęp jesienią.





rośliNy tereNów 
otwartych

Wykaz gatunków: 
Bluszczyk kurdybanek
Dziewanna fioletowa
Dzwonek rozpierzchły
Fiołek wonny
Goryczka wąskolistna
Goryczuszka orzęsiona
Języczka syberyjska
Krzyżownica zwyczajna
Kukułka szerokolistna
Lilia bulwkowata
Miłek wiosenny
Ostrołódka kosmata

Pierwiosnek omączony
Podbiał pospolity
Posłonek rozesłany pospolity
Przetacznik ożankowy
Sasanka otwarta
Starzec kędzierzawy
Storczyk kukawka
Ślaz zaniedbany
Śniedek baldaszkowaty
Traganek duński
Wilżyna ciernista
Zawciąg pospolity
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Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae).
Charakterystyka: bylina, geofit. 

Roślina o pędach pełzających 
po podłożu, osiąga do 20 cm 
wysokości. Łodyga kanciasta, 
rozgałęziona, pędy kwitnące 
podnoszące się. Liście okrągła-
we z karbowanym brzegiem, 
zimotrwałe, ułożone naprzeciw-
legle. Kwiaty drobne, osadzone 
po 2-4 na krótkich szypułkach, 
wargowe. Kielich rurkowaty, 
korona wyraźnie dłuższa barwy 
niebieskofioletowej z włoskami 
w  gardzieli. Rzadko spotykane 
są okazy albinotyczne. Owocem 
jest rozłupnia.

Kwitnienie: IV-VI.
Siedlisko: lasy łęgowe, polany, za-

krzaczenia, wilgotne lub okreso-
wo zalewane łąki, także tereny ruderalne, przydroża.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Glechometalia 
hederaceae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany pospo-
licie na całym obszarze kraju.

Użytkowanie: posiada wiele zastosowań – jest to ceniona rośli-
na lecznicza, ozdobna, miododajna, przyprawowa i pastewna. 

Zalecenia do uprawy: preferuje żyzną i wilgotną glebę, jest bar-
dzo ekspansywny i nastręcza trudności w uprawie. Rozmnaża 
się przy pomocy sadzonek pędowych uzyskiwanych latem, lub 

wiosną i jesienią przez podział kęp, można także podsie-
wać nasiona.

BluszCzyk kurdyBanek   
Glechoma hederacea L.
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dziewanna fioletowa 
Verbascum phoeniceum l. 

Rodzina: trędownikowate  
(Scrophulariaceae).

Charakterystyka: bylina, rza-
dziej roślina dwuletnia, hemi-
kryptofit. Łodyga pojedyncza, 
wzniesiona, omszona o wyso-
kości do 1 m. Liście odziomko-
we zebrane są w rozetę, u nasa-
dy pędy, na łodydze jajowate 
liście ułożone skrętolegle. Kwia-
ty grzbieciste, fioletowej barwy 
tworzą szczytowy kwiatostan. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: suche murawy, skraje 

lasów, przydroża.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; 

T  4-3; W 2; GTr 3; R 3-5; 
D 3-5; H 2.

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Festucetalia 
valesiacae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany niezbyt 
często na niżu, głównie na południowym wschodzie. W Kar-
patach bardzo rzadki. Podlega częściowej ochronie gatunko-
wej, został wpisany na Czerwoną listę jako bliski zagrożenia 
(NT).

Użytkowanie: ozdobna roślina rabatowa i do ogrodów skal-
nych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska na za-
sobnej, próchniczej glebie. Rozmnaża się przez wysiew nasion, 
najlepiej od razu w miejscu docelowym, gdyż źle znosi prze-
sadzanie.
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Rodzina: dzwonkowate  
(Campanulaceae).

Charakterystyka: roślina dwu-
letnia, hemikryptofit. Łodyga 
wzniesiona lub podnosząca się 
o wysokości 30-70 cm. Liście 
dolne podłużnie łopatkowate, 
łodygowe i górne lancetowate. 
Kwiaty średniej wielkości o nie-
bieskofioletowej koronie, zebra-
ne w luźny, wiechowaty kwiato-
stan. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: zasiedla głównie łąki, 

ale spotykany także na polanach, 
zrębach, obrzeżach lasów jak 
i w widnych lasach i parkach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku 
Arrhenatherion elatioris.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek pospolity w całym 
kraju.

Użytkowanie: roślina ozdobna do wykorzystywania na ra-
batach, założeniach naturalistycznych oraz różnych typach 
kwietnych łąk. 

Zalecenia do uprawy: ma małe wymagania co do żyzności 
podłoża, najlepiej rośnie na świeżym gruncie. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion lub podział rozrośniętych kęp.

dzwonek rozpierzChły   
Campanula patula L.
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Rodzina: fiołkowate 
(Violaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Tworzy luźne dar-
nie, posiada ścielą-
ce się rozłogi, pędy 
kwiatowe do 10 cm 
wysokości. Liście 
o sercowatej nasa-
dzie, nerkowate lub 
jajowate, omszone. 
Kwiaty pojedyncze, 
ciemnofioletowe (czasem białe), przyjemnie i mocno pachną-
ce. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: III-IV, czasem powtórnie kwitnie jesienią (IX).
Siedlisko: rośnie w lasach liściastych i na ich obrzeżach, w par-

kach, zaroślach, przydrożach i skwerach – często sadzony 
i dziczejący.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Glechometalia 
hederaceae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rozpowszechniony 
na całym niżu.

Użytkowanie: roślina ozdobna do wykorzystywania na cieniste 
rabaty w założeniach naturalistycznych i parkowych. Atrakcyj-
na ze względu na wczesną porę kwitnienia oraz wonne kwiaty. 

Zalecenia do uprawy: dobrze znosi ocienienie, wymaga gleby 
żyznej, nie nazbyt suchej. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub podział rozrośniętych darni.

fiołek wonny 
Viola odorata L.
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Rodzina: goryczkowate  
(Gentianaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
do 80 cm wysokości, zwykle 
nierozgałęziona. Liście równo-
wąskie, siedzące. Kwiaty duże, 
osadzone pojedynczo lub po 
kilka w kątach liści w szczytowej 
części pędu. Korona barwy nie-
bieskofioletowej, dzwonkowata. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na wilgotnych 

łąkach, w szczególności na trzę-
ślicowych. 

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla związku Molinion 
caeruleae i zespołu Molinietum caeruleae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rozproszony na 
niżu, szczególnie w południowo-zachodniej i wschodniej 
części, a także w niższych położeniach w Karpatach. Podlega 
ścisłej ochronie gatunkowej, został wpisany na Czerwoną listę 
jako narażony (VU).

Użytkowanie: atrakcyjna roślina do założeń naturalistycznych 
w miejscach wilgotnych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne oraz wil-
gotne, nie znosi przesuszania. Rozmnaża się przez wysiew na-
sion.

goryCzka wąskolistna 
Gentiana pneumonanthe l. 
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Rodzina: goryczkowate  
(Gentianaceae).

Charakterystyka: roślina dwu-
letnia lub bylina, hemikryp-
tofit. Łodyga wzniesiona, do 
20 (35)  cm wysokości, zwykle 
pojedyncza, rzadko gałęzista. 
Liście drobne, równowąskie do 
lancetowatych, siedzące. Kwiaty 
duże, osadzone pojedynczo lub 
po kilka na szczycie pędu, barwy 
od ciemnogranatowej po nie-
bieskofioletową, czasem białe. 
Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VIII-X.
Siedlisko: rośnie na suchych mu-

rawach na podłożu wapiennym, 
spotykana także na brzegach la-
sów i zarośli oraz na pastwiskach. 

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco-Brometea.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rozpowszechnio-

ny w południowej części kraju, szczególnie w pasie wyżyn 
i w niższych położeniach górskich. Podlega częściowej ochro-
nie gatunkowej.

Użytkowanie: roślina miododajna i ozdobna, szczególnie do 
wykorzystania w ogródkach skalnych oraz założeniach natu-
ralistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne na glebie 
o odczynie zasadowym. Rozmnaża się z nasion.

goryCzuszka orzęsiona   
Gentianella ciliata (L.) Borkh.  
(= Gentianopsis ciliata (L.) Ma)
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Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, hemi-

kryptofit. Tworzy gęste kępy, 
pędy osiągają wysokość do 
1 (1,5) m. Łodyga wzniesiona, 
nierozgałęziona. Liście ułożone 
skrętolegle, dolne sercowatego 
kształtu na długich ogonkach, 
stopniowo coraz mniejsze, gór-
ne siedzące. Kwiaty zebrane 
w liczne koszyczki o średni-
cy do 4 cm barwy żółtej lub 
żółtopomarańczowej. Owocem 
jest niełupka.

Kwitnienie: VII-VIII.
Siedlisko: rośnie na wilgotnych 

łąkach i torfowiskach, w źródli-
skach i olszynach oraz brzegach 
potoków.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek bardzo rzadki, 

znany zaledwie z kilku stanowisk. Podlega ścisłej ochronie ga-
tunkowej, został wpisany do Czerwonej księgi i na Czerwoną 
listę jako zagrożony (EN).

Użytkowanie: gatunek kolekcjonerski do założeń naturalistycz-
nych oraz do stref nabrzeżnych oczek wodnych. 

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska wilgotnego lub pod-
mokłego, na żyznej, torfowej glebie o odczynie obojętnym lub 
słabo zasadowym. Rozmnaża się głównie przez podział rozro-
śniętych kęp w końcu zimy.

języCzka syBeryjska   
Ligularia sibirica  (L.) Cass.
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krzyżowniCa zwyCzajna 
Polygala vulgaris l. 

Rodzina: krzyżownicowate  
(Polygalaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Posiada drewniejące 
u nasady, wzniesione lub pod-
noszące się łodygi o wysokości 
15-30 cm. Liście siedzące, uło-
żone skrętolegle, wąsko lance-
towate, malejące ku szczytowi. 
Kwiaty zebrane są w szczytowe, 
groniaste kwiatostany składające 
się z 5-30 kwiatów barwy fiole-
towo-niebieskiej. Owocem są 
bocznie spłaszczone torebki.

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

skach, wrzosowiskach i  w  wid-
nych skrajach lasów. Preferuje 
miejsca objęte ekstensywną go-
spodarką, nie toleruje nawożenia.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; W 3; GTr 3; R 4; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Nardetalia 

oraz zespołów: Polygalo-Nardetum oraz Calluno-Nardetum 
strictae.

Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony w całej 
Polsce na niżu i w niższych położeniach górskich.

Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Do wykorzystania 
na rabatach oraz w ogrodach naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne, na 
glebach przepuszczalnych, wilgotnych i niezbyt żyznych. Roz-
mnaża się przez wysiew nasion jesienią lub wiosną w zimnym 
inspekcie, z początkiem lata można również z powodzeniem 
ukorzeniać młode łodygi pod osłonami.
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Rodzina: storczykowate  
(Orchidaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Łodyga obła, pojedyncza, wznie-
siona, w środku pusta, do 50 cm 
wysokości. Liście siedzące, jajowa-
to-lancetowate, ułożone skrętole-
gle. Na blaszce liściowej występują 
nieregularne, brunatne plamki. 
Kwiaty zebrane są w gęsty kwiato-
stan na szczycie łodygi, osiągający 
do 20 cm długości. Kwiaty barwy 
fioletowo-purpurowej, na warżce 
dodatkowo z ciemnym rysunkiem. 
Owocem jest torebka zawierająca 
liczne, bardzo drobne nasiona.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie głównie na wil-

gotnych łąkach, torfowiskach 
i  młakach, rzadko spotykana 
w murawach i zaroślach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3; W 4; GTr 3-4; R 3-5; D 4; H 3.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Juncetum 

subnodulosi (regionalnie).
Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony w całej 

Polsce na niżu i w niższych położeniach górskich. Podlega czę-
ściowej ochronie gatunkowej, został wpisany na Czerwoną listę 
jako bliski zagrożenia (NT).

Użytkowanie: bardzo dekoracyjna roślina ozdobna. Do wykorzysta-
nia w ogrodach naturalistycznych oraz na zacienionych rabatach.

Zalecenia do uprawy: rośnie na wilgotnym podłożu na zasobnej, 
próchniczej glebie. Rozmnaża się z nasion, jednak ze względu na 
specyficzną biologię rozwoju (kiełkowanie nasion wymaga miko-

ryzy z odpowiednim gatunkiem grzyba), proces jest trudny 
w warunkach ogrodowych. 

kukułka szerokolistna   
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.
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Rodzina: liliowate 
(Liliaceae).

Charakterystyka: by-
lina, geofit. Łodyga 
pojedyncza, gru-
ba, wzniesiona, do 
100 cm wysokości. 
Liście siedzące, lan-
cetowate, ułożone 
skrętolegle. W ich 
kątach wyrastają 
bulwki służące jako 
rozmnóżki. Kwiaty bar-
dzo duże – do 10 cm średnicy, wyrastają po 1 lub kilka two-
rząc baldachowaty kwiatostan. Listki okwiatu barwy poma-
rańczowej z żółtawą nasadą. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: VI-VII.
Wskaźniki ekologiczne: nie podano.
Siedlisko: rośnie na kośnych łąkach, polanach i pastwiskach.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek bardzo rzadki – 

tylko na łąkach w niższych położeniach w Karpatach i Sude-
tach. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej, został wpisany do 
Czerwonej księgi i na Czerwoną listę jako zagrożony (EN).

Użytkowanie: roślina posiada jedne z największych kwiatów 
spośród rodzimych roślin, często uprawiana jest jako atrakcyj-
na roślina ozdobna. 

Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby oraz 
słonecznego stanowiska. Rozmnaża się głównie wegetatywnie 
za pomocą bulwkowatych rozmnóżek. Bulwki dojrzewają we 
wrześniu i po odpadnięciu od rośliny zimują w ziemi.

lilia Bulwkowata 
 Lilium bulbiferum L.
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Rodzina: jaskrowate  
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: bylina, hemi-
kryptofit. Łodyga wzniesiona, 
słabo rozgałęziona, do 40 cm 
wysokości. Liście pierzaste, po-
dzielone na wąskie łatki. Kwia-
ty stosunkowo duże – do 7 cm 
średnicy, osadzone pojedynczo 
na szczycie łodygi. Płatki o in-
tensywnie złocistożółtej barwie. 
Owocem są drobne orzeszki.

Kwitnienie: IV-V.
Siedlisko: rośnie w murawach 

kserotermicznych, na suchych 
i  nasłonecznionych zboczach 
lub w widnych zaroślach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Festucetalia 
valesiacae i zespołu Adonido-Brachypodietum pinnati.

Występowanie i ochrona: w Polsce rzadki, spotykany głównie 
w pasie wyżyn na południu kraju. Podlega ścisłej ochronie 
gatunkowej, został wpisany na Czerwoną listę jako narażony 
(VU).

Użytkowanie: roślina ozdobna i lecznicza. Roślina trująca!
Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska oraz 

żyznej, próchnicznej gleby. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
zaraz po zbiorze lub podział rozrośniętych kęp.

miłek wiosenny   
Adonis vernalis  L.
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ostrołódka kosmata 
Oxytropis pilosa  (l.) dC.

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

kryptofit. Osiąga do 30 cm wy-
sokości, tworzy kępy składające 
się z pojedynczych, wzniesionych 
pędów pokrytych odstającymi 
włoskami. Liście nieparzystopie-
rzasto złożone z 7-15 par listków 
jajowatego lub lancetowatego 
kształtu. Kwiaty motylkowe, 
zebrane w owalne kwiatostany 
z 20-40 kwiatów o jasnożółtej 
koronie. Owocem jest czarny, 
owłosiony strąk.

Kwitnienie: V-VII.
Siedlisko: jest składnikiem muraw 

kserotermicznych, rośnie na sło-
necznych wzgórzach, zboczach 
i na skałkach.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Festucetalia 
valesiacae i zespołu Potentillo-Stipetum capillatae.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadki, notowany 
w pasie wyżyn i na północy. Podlega ścisłej ochronie gatun-
kowej, został wpisany na Czerwoną listę jako narażony (VU).

Użytkowanie: do uprawy jako ciekawy gatunek kolekcjonerski 
oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje gleby próchniczne, umiar-
kowanie wilgotne o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym, 
dobrze znosi zacienienia. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
w końcu marca lub początku kwietnia.
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Rodzina: pierwiosnko-
wate (Primulaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga pojedyncza, 
bezlistna, wzniesio-
na, do 20 (30) cm 
wysokości. Liście 
nieco mięsiste, sku-
pione w różyczkę 
u nasady pędu, elip-
tyczne lub odwrot-

nie jajowato-podługowate. Młode liście i głąbik białawo omą-
czone. Kwiaty zebrane w baldaszek na szczycie łodygi złożony 
zwykle z kilku lub kilkunastu (do 30) kwiatów. Korona pię-
ciopłatkowa, różowa, u nasady zrośnięta w rurkę, w części ze-
wnętrznej płasko rozpostarta. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V (VI).
Siedlisko: rośnie na wilgotnych łąkach, pastwiskach i w obsza-

rach źródliskowych.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 3; W 4; GTr 3; R 5; D 4; H 3.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Caricetalia 

davallianae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek bardzo rzadki, zna-

ny aktualnie tylko z jednego stanowiska w Beskidzie Sądeckim. 
Podlega ścisłej ochronie gatunkowej, został wpisany do Czer-
wonej księgi i na Czerwoną listę jako krytycznie zagrożony (CR).

Użytkowanie: stosowany jako roślina ozdobna w ogrodach 
skalnych, nasadzeniach kolekcjonerskich oraz w założeniach 
naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje odkwaszone gleby torfowe zasob-
ne w węglan wapnia, w czasie sezonu wegetacyjnego podłoże 

powinno być stale wilgotne, a suchsze dopiero zimą. Roz-
mnaża się przez wysiew nasion zaraz po zbiorze.

pierwiosnek omąCzony   
Primula farinosa L.  
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podBiał pospolity 
Tussilago farfara l. 

Rodzina: astrowate (Asteraceae).
Charakterystyka: bylina, geofit. 

Wiosną jako pierwszy pojawia 
się pęd kwiatostanowy, liście 
odziomkowe tworzą się po kwit-
nieniu. Łodyga kwiatostanu 
wzniesiona, pojedyncza, pokryta 
drobnymi, łuskowatymi liśćmi, 
zwykle do 30 cm wysokości. 
Liście odziomkowe dość duże, 
okrągło-sercowate, od spodu 
pokryte srebrzystymi włoskami. 
Drobne, złocistożółte kwiaty ze-
brane w koszyczek. Owocem jest 
niełupka.

Kwitnienie: II-IV.
Siedlisko: rośnie na gliniastym 

podłożu na żwirowiskach, przy-
drożach, terenach ruderalnych 
i przemysłowych oraz na polach 
uprawnych.

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

Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołów: 
Poo-Tussilaginetum farfarae oraz Senecioni-Tussilaginetum.

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek pospolity na tere-
nie całego kraju.

Użytkowanie: roślina lecznicza i do założeń naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga żyznej i zasobnej gleby oraz ja-

snego, ciepłego stanowiska. Rozmnaża się przez wysiew na-
sion lub podział rozrośniętych kęp w końcu zimy.
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Rodzina: czystkowate 
(Cistaceae).

Charakter ys tyka : 
krzewinka, chame-
fit. Pędy rozesłane 
lub podnoszące się, 
osiąga do 30 cm wy-
sokości. Liście elip-
tyczne lub równo-
wąsko-lancetowate, 
na spodzie z szarym 

kutnerem. Kwiaty pojedyncze o jasnożółtej koronie złożonej 
z pięciu płatków. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V-VIII.
Siedlisko: jest składnikiem muraw kserotermicznych, rośnie na 

słonecznych wzgórzach, zboczach i na skałkach.
Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-3; W 2; GTr 2; R 3-5; D 3-5; 

H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla klasy Festuco- 

-Brometea.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek dość częsty na po-

łudniu kraju, notowany w pasie wyżyn i w niższych położe-
niach górskich.

Użytkowanie: do uprawy jako roślina ozdobna na rabaty i do 
ogrodów skalnych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowiska słoneczne na gle-
bach zasobnych w wapń. Rozmnaża się przez wysiew nasion 
lub odkłady.

posłonek rozesłany pospolity   
Helianthemum nummularium (L.) Mill.  
subsp. obscurum (Čelak.) Holub.
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przetaCznik ożankowy 
 Veronica chamaedrys L.

Rodzina: babkowate (Plantaginaceae), 
dawniej zaliczany do trędowniko-
watych (Scrophulariaceae).

Charakterystyka: bylina, chame-
fit niezdrewniały. Łodyga wznie-
siona lub podnosząca się, górą 
rozwidlona, pokryta dwoma na-
przeciwległymi rzędami długich 
włosków. Osiąga wysokość do 
30 (40) cm wysokości. Liście na-
przeciwległe, trójkątno-jajowa-
te o brzegach karbowanych lub 
piłkowanych. Kwiaty zebrane są 
w dwa szczytowe, luźne grona. 
Korona kółkowa, intensywnie 
błękitna z ciemniejszym żyłko-
waniem i białawym obrzeże-
niem. Owocem są spłaszczone, 
odwrotnie sercowate  torebki.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: łąki, murawy, widne lasy i ich skraje, zarośla, przy-

droża, miejsca ruderalne.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-2; W 3; GTr 4; R 4; D 4; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: gatunek pospolity w całej Polsce. 
Użytkowanie: bywa uprawiany jako roślina ozdobna i okrywo-

wa. Do wykorzystania na rabatach oraz w ogrodach naturali-
stycznych.

Zalecenia do uprawy: dobrze rośnie zarówno na stanowiskach 
półcienistych, jak i słonecznych, na różnych typach podłoża. 
Rozmnaża się przez wysiew nasion, podział rozrośniętych kęp 
jesienią lub sadzonki tworzone latem.
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Rodzina: jaskrowate 
(Ranunculaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga wzniesiona, 
pojedyncza, silnie 
owłosiona, do 35 cm 
wysokości. Liście od-
ziomkowe dłonia-
stosieczne, rozwijają 
się po kwitnieniu. 

Kwiaty stosunkowo duże – do 6 cm długości, osadzone są po-
jedynczo na szczycie łodygi. Listki okwiatu o intensywnie fio-
letowo-niebieskiej barwie, w czasie kwitnienia szeroko otwar-
te. Owocem są niełupki z długą, pierzastą ością.

Kwitnienie: III-IV (V).
Siedlisko: rośnie w prześwietlonych borach, na skrajach lasów 

oraz w murawach na suchych i nasłonecznionych zboczach.
Wskaźniki ekologiczne: L 4-5; T 4; W 2; GTr 2; R 3-5; D 3-4; 

H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek spotykany rzad-

ko, głównie na północnym wschodzie kraju. Na południu już 
tylko na pojedynczych stanowiskach. Podlega ścisłej ochronie 
gatunkowej, został wpisany do Czerwonej księgi i na Czerwoną 
listę jako zagrożony (EN).

Użytkowanie: atrakcyjna roślina ozdobna, do wykorzystania 
w  ogródkach skalnych i w założeniach naturalistycznych. 
Duże walory dekoracyjne ma również w fazie owocowania.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska oraz 
lekkiej, nieco wapiennej gleby. Rozmnaża się przez wysiew 

nasion zaraz po zbiorze lub podział rozrośniętych kęp.

sasanka otwarta   
Pulsatilla patens (L.) Mill.  
(= Anemone patens L.)  
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Rodzina: astrowate 
(Asteraceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Pęd osiąga wyso-
kość do 60 (80) cm. 
Łodyga wzniesiona, 
rozgałęziona, paję-
czynowato owłosio-
na. Liście odziomko-
we i dolne łodygowe 
mają jajowato-łopatkowaty kształt z sercowatą nasadą. Wyższe 
liście często siedzące, lancetowate. Kwiaty zebrane w liczne 
koszyczki barwy żółtej lub pomarańczowej. Owocem jest nie-
łupka.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: rośnie na wilgotnych łąkach, w źródliskach i olszy-

nach oraz na brzegach potoków.
Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4-3(2); W 4; GTr 4; R 4; D 3.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek niezbyt częsty na 

południu kraju – głównie w górach i na wyżynach.
Użytkowanie: gatunek kolekcjonerski do założeń naturalistycz-

nych. 
Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego lub 

półcienistego na żyznej, wilgotnej glebie. Rozmnaża się przez 
wysiew nasion.

starzeC kędzierzawy (s. nadpotokowy)  
Senecio rivularis (Waldst. & Kit.) DC.  

(= Tephroseris crispa (Jacq.) Rchb.)
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Rodzina: storczykowate  
(Orchidaceae).

Charakterystyka: bylina, geofit. 
Łodyga pojedyncza, wzniesiona, 
do 50 (70) cm wysokości. Liście 
siedzące w liczbie 3-5, jajowato-
-lancetowate, tworzą rozetę u na-
sady pędu, najwyższy obejmuje 
tutkowato pęd kwiatostanowy. 
Kwiaty, od kilku do ponad 50, 
zebrane są w gęsty kwiatostan 
na szczycie łodygi. Listki okwia-
tu biało-filetowe lub różowawe. 
5 listków okwiatu jest stulonych 
razem tworząc hełm, warżka jest 
trójłatkowa. Owocem jest to-
rebka zawierająca liczne, bardzo 
drobne nasiona.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: murawy kserotermiczne 

na podłożu zasobnym w węglan wapnia, również w ciepłych 
zaroślach, prześwietlonych lasach i na słonecznych zboczach. 

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 5-4; W 2-4; GTr 3; R 5; D 4; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: gatunek niezbyt częsty na niżu kra-

ju – nieco częściej występuje jedynie w pasie wyżyn na połu-
dniu Polski. Podlega ścisłej ochronie gatunkowej, został wpi-
sany na Czerwoną listę jako narażony (VU).

Użytkowanie: bardzo dekoracyjna roślina ozdobna. Do wyko-
rzystania w ogrodach naturalistycznych.

Zalecenia do uprawy: wymaga stanowiska słonecznego i zasob-
nej w węglan wapnia gleby. Rozmnaża się z nasion, jednak ze 

względu na specyficzną biologię rozwoju (kiełkowanie nasion 
wymaga mikoryzy z odpowiednim gatunkiem grzyba), 

proces jest trudny w warunkach ogrodowych.

storCzyk kukawka   
Orchis militaris  L.
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Rodzina: ślazowate 
(Malvaceae).

Charakterystyka: ro-
ślina dwuletnia lub 
bylina, hemikryp-
tofit. Pędy płożące 
i pokładające się  lub 
nieco podnoszące, 
do 50 (100) cm dłu-
gości. Liście długo-
ogonkowe o blaszce 
liściowej okrągławej 
do okrągło-nerkowatej z sercowatą nasadą i brzegiem nierów-
no ząbkowanym lub karbowanym. Kwiaty w pachwinach liści, 
w luźnych pęczkach po 2-4. Płatki korony o zwężonej w pa-
znokieć nasadzie, różowe do purpurowych, rzadko białawe, 
z ciemniejszymi żyłkami na szczycie. Owocem jest rozłupnia.

Kwitnienie: VI-IX.
Siedlisko: rośnie na przydrożach, w miejscach ruderalnych i na 

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

H 2-3.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla zespołu Urtico- 

-Multum neglectae.
Występowanie i ochrona: gatunek pospolity na całym niżu, 

w wyższych położeniach rzadszy.
Użytkowanie: roślina lecznicza i jadalna. Można ją wykorzysty-

wać jako okrywową oraz do założeń naturalistycznych. 
Zalecenia do uprawy: nie znosi większego zacienienia, preferu-

je gleby umiarkowanie wilgotne. Rozmnaża się z nasion.

Ślaz zaniedBany 
malva negleCta L.
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Rodzina: szparagowa-
te (Asparagaceae).

Charakter ys tyka : 
bylina, geofit. Two-
rzy bezlistną łody-
gę kwiatostanową 
o  wysokości do 
30  cm. Liście od-
ziomkowe długie, 
wąskie, rynienkowa-
tego kształtu, z  bia-
łym paskiem pośrod-

ku. Kwiaty o działkach białych z zielonym paskiem osadzone 
na długich szypułkach. Zebrane po kilka-kilkanaście w balda-
chogrono. Owocem jest torebka.

Kwitnienie: V.
Siedlisko: rośnie w murawach, trawiastych zboczach, suchych 

łąkach, miedzach i przydrożach. 
Wskaźniki ekologiczne: L 5-4; T 4-5; W 3; GTr 3; R 3-4; 

D 3-4; H 2.
Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: gatunek rozpowszechniony na niżu 

w południowej i zachodniej Polsce.
Użytkowanie: roślina ozdobna, dość krótko kwitnąca, liście 

szybko zanikają. Do uprawy w ogrodach skalnych i naturali-
stycznych między innymi roślinami na rabatach bylinowych.

Zalecenia do uprawy: preferuje stanowisko słoneczne lub 
w półcieniu, nie jest wymagająca co do podłoża – rośnie na 
różnych typach gleb. Rozmnaża się głównie przez rozsadzanie 
cebul przybyszowych, a także z nasion wysiewanych jesienią 
do gruntu.

Śniedek Baldaszkowaty   
Ornithogalum umbellatum L.  
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traganek duński 
 Astragalus danicus Retz.

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

kryptofit. Osiąga do 30 cm wyso-
kości, pędy wzniesione lub nieco 
pokładające się, owłosione, roz-
gałęzione rosną pojedynczo lub 
w kępach. Łodygi powyginane, 
cienkie, słabo kanciaste, rzad-
ko odstająco owłosione. Liście 
nieparzystopierzastozłożone 
z  8-12  par równowąskich lub 
lancetowatych listków. Kwiaty 
motylkowe o niebieskofioletowej 
koronie, zebrane w zwarte, kuli-
ste kwiatostany. Owocem jest za-
okrąglony, owłosiony strąk.

Kwitnienie: V-VI.
Siedlisko: jest składnikiem muraw 

kserotermicznych, rośnie na sło-
necznych wzgórzach, zboczach 
i w suchych, widnych lasach.

Wskaźniki ekologiczne: L 4; T 4; W 2; GTr 3; R 5; D 4; H 2.
Fitocenozy: gatunek charakterystyczny dla rzędu Festucetalia 

valesiacae.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek rzadki, notowany 

w rozproszeniu na niżu. Został wpisany na Czerwoną listę jako 
narażony (VU).

Użytkowanie: do uprawy jako ciekawy gatunek kolekcjonerski 
oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje gleby zasobne na słonecznym, 
ciepłym stanowisku. Rozmnaża się przez wysiew nasion.
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Rodzina: bobowate (Fabaceae).
Charakterystyka: półkrzew, nano-

fanerofit lub hemikryptofit. Osią-
ga do 60 (80) cm wysokości, pędy 
wzniesione, rozgałęzione, zdrew-
niałe. Łodygi pokryte cierniami, 
często czerwono nabiegłe. Listki 
wąsko eliptyczne, wąsko jajowate 
do odwrotnie lancetowatych, na 
szczycie szpiczaste. Kwiatostan gę-
sty na krótkich pędach bocznych 
lub rzadki na dłuższych pędach. 
Kwiaty osadzone pojedynczo 
w kątach liści o koronie różowej 
z ciemny żyłkowaniem. Owocem 
jest jednonasienny strąk.

Kwitnienie: VI-VIII (IX).
Siedlisko: preferuje suche łąki, 

pastwiska, pobocza i widne, cie-
płe zarośla.

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

Fitocenozy: nie jest gatunkiem charakterystycznym.
Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek występuje dość 

często, szczególnie w zachodniej i południowej części kraju. 
Podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Użytkowanie: do uprawy jako ciekawy gatunek kolekcjonerski 
oraz w założeniach naturalistycznych. 

Zalecenia do uprawy: preferuje gleby żyzne, w miejscach 
słonecznych. Rozmnaża się przez wysiew nasion.

wilżyna Ciernista   
Ononis spinosa  L.
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Rodzina: ołownicowate 
(Plumbaginaceae).

Charakterystyka: by-
lina, hemikryptofit. 
Łodyga wzniesiona 
osiąga do 60 cm wy-
sokości. Liście od-
ziomkowe, wąsko 
lancetowate, zimotr-
wałe. Kwiaty zebrane 
w główkowaty kwia-
tostan na szczycie 
pędu. Korona barwy 
bladoróżowej lub czerwonawej. Owocem jest torebka. Gatunek 
zróżnicowany na kilka podgatunków nieznacznie różniących się 
wyglądem i wymaganiami siedliskowymi.

Kwitnienie: VI-IX, ale najintensywniej na początku tego okresu.
Siedlisko: rośnie na wydmach i na suchych, piaszczystych lub ka-

mienistych terenach otwartych, jedne z podgatunków (A. maritima 
subsp. halleri) również na murawach galmanowych.

Wskaźniki ekologiczne: L 5; T 4; W 3; GTr 3; R 4; D 3; H 2.
Fitocenozy: podgatunek A. maritima subsp. elongata to gatunek cha-

rakterystyczny dla związku  Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae 
i zespołu Diantho-Armerietum elongate. Podgatunek A.  maritima 
subsp. halleri dla zespołu Armerietum halleri, natomiast A. maritima 
subsp. maritima dla związku Armerion maritimae. 

Występowanie i ochrona: w Polsce gatunek dość często spotyka-
ny w zachodniej i środkowej części kraju, na pozostałym obszarze 
w rozproszeniu.

Użytkowanie: roślina ozdobna na skalniaki i ogrody o charakterze 
wrzosowiskowym, do sadzenia w mniejszych lub większych gru-
pach. Może służyć na obwódki lub do zadarniania niedużych po-
wierzchni, także dachów.

Zalecenia do uprawy: wymaga słonecznego stanowiska o przecięt-
nej wilgotności, dobrze znosi suszę. Preferuje gleby lekkie, piasz-
czyste, o pH neutralnym lub lekko kwaśnym. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion, podział rozrośniętych kęp (przed 
lub po kwitnieniu) oraz sadzonki (jesienią).

zawCiąg pospolity 
armeria maritima  Willd.
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Barwinek pospolity  16
Bluszczyk kurdybanek   74
Bodziszek żałobny  17
Chryzantema Zawadzkiego  

(= złocień Zawadzkiego)   54
Cieszynianka wiosenna  18
Czosnek niedźwiedzi  19
Czosnek skalny 55
Dąbrówka rozłogowa  20
Dyptam jesionolistny  21
Dziewanna fioletowa 75
Dzwonek brzoskwiniolistny 22
Dzwonek drobny  56
Dzwonek rozpierzchły 76
Dzwonek wąskolistny  57
Fiołek wonny 77
Gajowiec żółty  23
Goryczka krótkołodygowa  58
Goryczka wąskolistna 78
Goryczuszka orzęsiona   79
Goździk lodowcowy 59
Goździk postrzępiony  

wczesny   60
Groszek czerniejący  24
Groszek wiosenny   25
Jaskier skalny    61
Jastrzębiec alpejski  62
Języczka syberyjska  80
Kokorycz pełna 26
Kokorycz pusta  27
Kokoryczka wielokwiatowa  28
Kokoryczka wonna   29
Konwalia majowa  30
Krzyżownica zwyczajna 81
Kukułka szerokolistna   82
Lilia bulwkowata 83
Lilia złotogłów   31
Miesiącznica trwała  32
Miłek wiosenny   84
Miodownik melisowaty   33
Miodunka ćma  34
Miodunka miękkowłosa 35
Naparstnica zwyczajna   36

Omieg górski 63
Omieg kozłowiec   64
Orlik pospolity   37
Ostrołódka kosmata 85
Pierwiosnek łyszczak 65
Pierwiosnek omączony   86
Podbiał pospolity 87
Posłonek rozesłany pospolity   88
Przetacznik ożankowy 89
Przylaszczka pospolita  38
Przymiotno węgierskie   66
Przytulia wonna  

(marzanka wonna) 39
Sasanka otwarta   90
Skalnica gronkowa  67
Smagliczka skalna  

(= s. Arduina) 68
Starzec kędzierzawy  

(s. nadpotokowy)  91
Storczyk kukawka   92
Szałwia lepka   40
Ślaz zaniedbany 93
Śledziennica skrętolistna  

(= ś. naprzemianlistna)  41
Śniedek baldaszkowaty    94
Śnieżyczka przebiśnieg  42
Tojad mocny  69
Tojad mołdawski   43
Traganek duński 95
Urdzik karpacki   70
Wawrzynek wilczełyko  44
Wierzbówka kiprzyca   45
Wilżyna ciernista   96
Zawciąg pospolity 97
Zawilec gajowy   46
Zawilec narcyzowy 71
Zawilec żółty  47
Ziarnopłon wiosenny   48
Złoć żółta   49
Żarnowiec miotlasty   50
Żywiec cebulkowy  51
Żywiec gruczołowaty   52
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Aconitum firmum Rchb.  69
Aconitum moldavicum Hacq. 43
Adonis vernalis  L. 84
Ajuga reptans L. 20
Allium montanum F.W. Schmidt  55
Allium ursinum L. 19
Alyssum saxatile L.   

(= Aurinia saxatilis (L.) Desv.) 68
Anemone narcissiflora L.  71
Anemone nemorosa L. 46
Anemone ranunculoides  L. 47
Aquilegia vulgaris L. 37
Armeria maritima  Willd. 97
Astragalus danicus Retz. 95
Campanula cochleariifolia Lam. 56
Campanula patula L. 76
Campanula persicifolia L. 22
Campanula polymorpha Witasek  57
Chrysosplenium alternifolium L. 41
Convallaria majalis L. 30
Corydalis cava Schweigg. et Koerte 27
Corydalis solida (L.) Clairv. 26
Dactylorhiza majalis (Rchb.)  

P.F. Hunt & Summerh. 82
Daphne mezereum L. 44
Dendranthema zawadskii  

(Herbich) Tzvelev 54
Dentaria bulbifera  L. 51
Dentaria glandulosa  Waldst. & Kit.  

(syn. Cardamine glanduligera  
O. Schwarz) 52

Dianthus glacialis Haenke ex Jacq. 59
Dianthus plumarius L. ssp.  

praecox (Kit.) Pawł. 60
Dictamnus albus L. 21
Digitalis grandiflora  Mill. 36
Doronicum austriacum Jacq. 63
Doronicum clusii (All.) Tausch. 64
Epilobium angustifolium (L.) Holub 45
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. 66
Ficaria verna Huds. 48
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 49
Galanthus nivalis L. 42
Galeobdolon luteum   

Huds. emend. Holub. 23
Galium odoratum (L.) Scop.  

(Asperula odorata L.) 39
Gentiana clusii E.P.  

Perrier et Songeon 58

Gentiana pneumonanthe L.  78
Gentianella ciliata (L.) Borkh.   

(= Gentianopsis ciliata (L.) Ma) 79
Geranium phaeum L. 17
Glechoma hederacea L. 74
Hacquetia epipactis  (Scop.) D.C. 18
Helianthemum nummularium  

(L.) Mill. subsp. obscurum  
(Čelak.) Holub. 88

Hepatica nobilis Mill. 38
Hieracium alpinum L. 62
Lathyrus niger (L.) Bernh. 24
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 25
Ligularia sibirica  (L.) Cass. 80
Lilium bulbiferum L. 83
Lilium martagon L. 31
Lunaria rediviva L. 32
Malva neglecta L. 93
Melittis melissophyllums L.  33
Ononis spinosa  L. 96
Orchis militaris  L. 92
Ornithogalum umbellatum L.   94
Oxytropis pilosa  (L.) DC. 85
Polygala vulgaris L.  81
Polygonatum multiflorum  (L.) All. 28
Polygonatum odoratum  

(Mill) Druce 29
Primula auricula L. 65
Primula farinosa L.   86
Pulmonaria mollis  

Wulfen ex Hornem. 35
Pulmonaria obscura  Dumort. 34
Pulsatilla patens (L.) Mill.   

(= Anemone patens L.)   90
Ranunculus oreophilus M. Bieb.  61
Salvia glutinosa  L. 40
Sarothamnus scoparius   

(L.) Wimm. ex W.D.J. Koch 50
Saxifraga paniculata Mill.  67
Senecio rivularis (Waldst. & Kit.)  

DC. (= Tephroseris crispa (Jacq.) 
Rchb.) 91

Soldanella carpatica Vierh. 70
Tussilago farfara L.  87
Verbascum phoeniceum L.  75
Veronica chamaedrys L. 89
Vinca minor L. 16
Viola odorata L. 77
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