
ROŚLINY NIELEŚNE 
uroczyska Polichty



Uroczysko Polichty leży na Pogórzu Karpackim na tere-
nie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Jego 
„sercem” jest użytek ekologiczny „Polichty” oraz funkcjonują-
cy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Miejsce to jest odwiedzane 
przez liczne grupy młodzieży szkolnej, studentów, turystów, 
wędrowców a także okolicznych mieszkańców. Flora i  fauna 
obfituje w rzadkie, chronione, jak też pospolite, lecz niejedno-
krotnie bardzo interesujące gatunki. Wędrując wyznaczonymi 
ścieżkami po lasach, polanach, czy zatrzymując się nad sta-
wem, wiele osób przygląda się z zaciekawieniem zwierzętom, 
roślinom i  grzybom i  z  trudem próbuje sobie przypomnieć 
choćby ich nazwę. Mamy nadzieję, że niniejsza seria pomoże 
wszystkim amatorom przyrody i miłośnikom Policht jeszcze 
lepiej zapoznać się, przynajmniej z częścią gatunków składa-
jących się na tutejszą bioróżnorodność.

W przewodniku pt. „Rośliny nieleśne uroczyska Polich-
ty” prezentujemy Państwu wybrane rośliny wodne, łąkowe, 
a także te, które można spotkać na polach czy przy drogach. 
Feeria barw kwiatów tworzy klimat późnej wiosny, lata i jesie-
ni w Polichtach. Pragniemy przybliżyć informacje dotyczące 
„znanych z widzenia” a jednak ciągle zaskakujących gatunków 
roślin nieleśnych.

Wśród roślin o pięknych kwiatach niejednokrotnie znaj-
dują się gatunki objęte ochroną prawną, dlatego też powin-
niśmy pamiętać o tym i starannie wybierać te, które posłużą 
nam za ozdobę.

ROŚLINY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE GATUNKOWEJ



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 3

Grzybienie białe – kwiat. Fot. MK

Liście i kwiaty grzybieni białych  
na powierzchni stawu. Fot. arch. ZPKWM

Żaby na liściach grzybieni  
białych. Fot. PB

Młode liście grzybieni białych – jeszcze 
pod powierzchnią wody. Fot. MK

GRZYBIENIE BIAŁE (Nymphaea alba)
Potoczne nazwy tej rośliny to 

nenufar czy lilia wodna. Wielolet-
nie kłącze o długości ok. 1 metra 
„pełza” w  mulistym lub piasz-
czystym dnie niezbyt głębokich 
zbiorników wodnych (do 3 m głę-
bokości). 

Grzybienie zakwitają od 
czerwca do września. Charakte-
rystyczne duże kwiaty (do 15 cm 
średnicy) otwierają się jedynie 
w godzinach przedpołudniowych. 
Duże skórzaste liście unoszące się 
na wodzie często służą żabom 
i  innym niewielkim zwierzętom 
za miejsce odpoczynku.

CIEKAWOSTKA: Grzybienie wykorzystywano niegdyś w ziołolecznictwie, 
kwiaty mają działanie uspokajające.

OCHRONA CZĘŚCIOWA
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GRZYBIEŃCZYK WODNY  
(Nymphoides peltata)

Rośnie w  płytkich zbiornikach 
wodnych – do 1,6 metra głębokości. 
Roślina posiada kłącze o  długości 
osiągającej nawet 1,5 metra, zako-
rzenione w dnie akwenu. Niewielkie, 
okrągławe liście i żółte kwiaty poja-
wiające się od lipca do września uno-
szą się na powierzchni, natomiast 
owoce dojrzewają pod wodą.

Roślina wpisana do „Czerwonej 
księgi roślin naczyniowych w Polsce”.

Grzybieńczyk wodny. Fot. MK Grzybieńczyk wodny. Fot. MK

CIEKAWOSTKA: Liście grzybieńczyka wodnego są podobno jadalne  
po ugotowaniu, jednak ze względu na ochronę gatunkową tej rośliny,  

ich zbiór jest zakazany.
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Grążel żółty. Fot. arch. ZPKWM

Kwiaty wyrastają na kilkanaście centymetrów ponad powierzchnię wody. Fot. arch. ZPKWM

CZY WIESZ, ŻE: Grążel żółty nie jest „wybredny” jeśli chodzi o  warunki  
życia. Występuje zarówno w zbiornikach o wysokiej żyzności, jak i o niskiej, 

na podłożu piaszczystym jak i zamulonym.

GRĄŻEL ŻÓŁTY (Nuphar lutea)
Kłącze grążela może osią-

gać długość nawet do 4 metrów. 
Sercowate liście unoszą się na 
powierzchni. Pojawiające się od 
czerwca do września kwiaty osa-
dzone są na bardzo długich szy-
pułkach (od 2,5 m długości), wy-
stających ponad zwierciadło wody 
na kilkanaście cm. Kwiaty wydzie-
lają nektar i są zapylane przez owa-
dy. Owoc ma kształt przypomina-
jący butelkę.
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CIEKAWOSTKA: Na końcach korzeni tej rośliny znajdują się jadalne  
„bulwki”. Zawierają one dużo skrobi i mają ponoć orzechowy smak.

RDESTNICA PŁYWAJĄCA  
(Potamogeton natans)

Występuje pospolicie w  różnego 
rodzaju wodach stojących i  wolno pły-
nących. Roślina posiada wieloletnie, 
zakorzenione w dnie kłącze oraz łodygę 
nadziemną, na której znajdują się za-
równo podwodne jak i  unoszące się na 
powierzchni liście. Te ostatnie mają ja-
jowaty kształt i  skórzastą powierzchnię. 
Niepozorne, kłosowate, zielone kwiato-
stany pojawiają się od czerwca do sierp-
nia. Owocem jest orzeszek, który dzięki 
wewnętrznej tkance powietrznej jest 
w stanie unosić się na wodzie.

Roślina ta bywa sadzona w przydo-
mowych stawach i  oczkach wodnych, 
jako roślina ozdobna.

Kwiatostan rdestnicy.  
Fot. arch. ZPKWM

Rdestnica pływająca. Fot. arch. ZPKWM
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Knieć błotna. Fot. PŁW

Knieć błotna preferuje wilgotne siedliska.  
Fot. PŁW

„Kobierce” tworzone przez knieć 
błotną. Fot. PŁW

CIEKAWOSTKA: W medycynie ludowej „kaczeńce” służyły do sporządza-
nia maści na trudno gojące się rany, ze względu na ich antybakteryjne, 

przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe właściwości.

KNIEĆ BŁOTNA (Caltha palustris)
Potoczna nazwa tej rośliny to kacze-

niec. Rośnie w miejscach wilgotnych, na 
podmokłych łąkach, przy brzegach stru-
mieni oraz w rowach. Jest byliną wysoką 
na 15-50 cm, o rozgałęzionej na górze ło-
dydze. Kwiaty o 5 płatkach, pojawiają się 
wiosną, zazwyczaj w kwietniu i w maju, 
często masowo. Zdarza się, że roślina za-
kwita ponownie we wrześniu. Kwiaty są 
zapylane przez owady, zwabiane przez 
nektar, intensywnie żółty kolor oraz nie-
widoczne dla ludzkiego oka ultrafioleto-
we wzory na płatkach.

W  stanie świeżym knieć błotna ma 
właściwości trujące – wypasające się na 
łąkach bydło unika tej rośliny.
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NIEZAPOMINAJKA BŁOTNA  
(Myosotis palustris)

Występuje na błotnistych brze-
gach stawów, młak, rowów a także 
na podmokłych łąkach i zaroślach. 
Pod ziemią roślina posiada wielo-
letnią łodygę czyli kłącze. Łodyga 
nadziemna osiąga do 60 cm wy-
sokości. Rosnące na niej podłużne 
liście o gładkich brzegach są deli-
katnie owłosione. Pięciopłatkowe, 
płaskie kwiaty pojawiają się od 
maja do lipca.

CZY WIESZ, ŻE: Niezapominajka kojarzona jest zwykle z niebieskimi 
kwiatami, jednak niekiedy zdarzają się też osobniki o białych kwiatach.

Pięciopłatkowe kwiaty niezapominajki 
błotnej. Fot. PŁW

Niezapominajka występuje m. in. w zaroślach.  
Fot. arch. ZPKWM

Niezapominajka błotna.  
Fot. arch. ZPKWM



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 9

Mniszek lekarski zakwita i wytwarza nasiona masowo. 
Fot. arch. ZPKWM

Dmuchawiec. Widoczne 
pojedyncze nasiona  

z aparatem lotnym. Fot. DZ

Kwiatostany mniszka 
lekarskiego. Fot. MK

CZY WIESZ, ŻE: Pszczeli miód z  mniszka lekarskiego uchodzi wśród 
pszczelarzy za trudny do pozyskania, ma charakterystyczny jasnokremo-

wy kolor.

MNISZEK LEKARSKI (Taraxacum officinale)
Żółte „mlecze” kwitnące masowo w kwietniu 

i maju są w rzeczywistości kwiatostanami składa-
jącymi się z wielu drobnych kwiatów, które są za-
pylane przez owady. Po przekwitnięciu z każdego 
pojedynczego kwiatu powstaje nasiono wyposa-
żone w aparat lotny ułatwiający rozsiewanie przez 
wiatr. Tak zwany dmuchawiec jest tworzony przez 
wiele opisanych wyżej nasion. 

Zwyczajowa nazwa – „mlecz” wzięła się od 
soku mlecznego wydzielanego przez tę roślinę, 
łatwego do zaobserwowania np. po przełamaniu 
łodygi. Należy jednak uważać, ponieważ płyn 
ten może pozostawiać plamy na skórze. 

Liście mniszka są jadalne – młode nadają 
się do przyrządzania zdrowych, wiosennych sa-
łatek.
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CZY WIESZ, ŻE: Łacińska nazwa gatunkowa „rivulare” ma związek z wystę-
powaniem tej rośliny w miejscach wilgotnych (rivulus – strumień).

OSTROŻEŃ ŁĄKOWY (Cirsium rivulare)
Najliczniej występuje w  niższych partiach gór oraz na wyżynach. 

Rośnie na wilgotnych łąkach, nad brzegami potoków. Jest byliną. Jego 
prosta, nierozgałęziona łodyga ma długość od 30 do 120 cm, jej górny 
odcinek nie jest ulistniony, a dolna część ma czerwonawy kolor. Ostro-
żeń kwitnie w czerwcu i w lipcu. Na łodydze rozwija się kilka koszyczko-
watych kwiatostanów, z których jeden jest wzniesiony a pozostałe ułożo-
ne niemal pod kątem prostym względem niego.

Ostrożeń łąkowy. Fot. PŁW
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CZY WIESZ, ŻE:  Pierwiosnek wyniosły może tworzyć mieszańce  
z pierwiosnkiem lekarskim.

PIERWIOSNEK WYNIOSŁY  
syn. PIERWIOSNKA WYNIOSŁA  
(Primula elatior)

Jak sugeruje nazwa, jest jednym z pierw-
szych wiosennych kwiatów. Występuje w  gó-
rach i  regionach podgórskich. Kwitnie od 
marca do lipca – w  zależności od wysokości 
nad poziomem morza danego stanowiska – na 
Pogórzu Karpackim zazwyczaj w  kwietniu. 
Pierwiosnek najczęściej rośnie na wilgotnych 
łąkach, w  zaroślach oraz nad brzegami rzek 
i  potoków. Pomarszczone liście tworzą nie-
wielką rozetę. Na owłosionej łodyżce znajduje 
się kwiatostan utworzony przez kilka do kilku-
nastu kwiatów.

Ma właściwości lecznicze, jako środek wy-
krztuśny oraz o działaniu napotnym i moczo-
pędnym.

OCHRONA CZĘŚCIOWA

Liście pierwiosnki są pomarszczone. 
 Fot. arch. ZPKWMPierwiosnka wyniosła. Fot. MK

Pierwiosnka wyniosła 
kwitnie wczesną  
wiosną. Fot. PŁW
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CZY WIESZ, ŻE: Ten gatunek paproci może rozmnażać się wegetatywnie 
– poprzez rozłogi.

PIÓROPUSZNIK STRUSI  
(Matteucia struthiopteris)

Gatunek paproci spotykany nad rzekami. Posiada krótkie kłącze 
z  podwójnie pierzastymi liśćmi asymilacyjnymi rosnącymi w  formie 
charakterystycznej rozety i osiągającymi wysokość nawet do 1,5 metra. 
We wrześniu ze środka „lejka” wyrasta pęd zarodnionośny. Liście na tym 
pędzie są jednostronnie pierzaste, najpierw zielone, a następnie brązowe 
- przypominają z wyglądu strusie pióra. 

Paproć ta bywa sadzona w ogrodach jako roślina ozdobna. Na sta-
nowiskach naturalnych gatunek jest zagrożony ze względu na niszczenie 
siedlisk związane z regulacją rzek.

Liście tej paproci układają się  
w charakterystyczną rozetę. Fot. MK

Liście zarodnionośne przypominające 
kształtem pióra strusia. Fot. PŁW

OCHRONA CZĘŚCIOWA
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Podbiał pospolity – widoczne łuskowate 
liście na łodyżce. Fot. PŁW

Kwiatostan podbiału pospolitego. 
Fot. arch ZPKWM

CZY WIESZ, ŻE: Liść podbiału jest surowcem zielarskim. Stosuje się go 
obecnie w leczeniu zapalenia błon śluzowych jamy ustnej oraz krtani. Wy-
war z podbiału stosuje się również w leczeniu otwartych wrzodów, czyra-

ków oraz wyprysków.

PODBIAŁ POSPOLITY (Tussilago farfara)
Gatunek mylony czasami 

z  mniszkiem lekarskim, jed-
nak zakwita dużo wcześniej niż 
„mlecz” bo już nawet w  marcu 
– przez co jest jednym z pierw-
szych zwiastunów wiosny. Na 
łodyżkach kwiatów dostrzec 
można niewielkie łuskowate li-
ście. Odziomkowe liście tej ro-
śliny pojawiają się pod koniec 
kwitnienia, co przypada zwykle 
na koniec kwietnia. Spodnia ich 
część ma białawy kolor. Pod zie-
mią rozwija się kłącze, czyli pod-
ziemna łodyga mogąca osiągać 
nawet metr długości.

Podbiał rośnie na skarpach, 
w miejscach kamienistych, czę-
sto nad rzekami.
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CIEKAWOSTKA: Budowa kwiatu podkolana jest charakterystyczna dla 
storczyków. Duży, skierowany ku dołowi płatek nazywany jest warżką - 
przywabia on owady zapylające oraz stanowi dla nich „lądowisko”. Całość 

kwiatu jest skręcona wokół własnej osi o 180°.

PODKOLAN BIAŁY (Platanthera bifolia)
Jeden z częściej spotykanych krajowych ga-

tunków storczyków, czyli orchidei. Niewielka 
roślina – osiąga maksymalnie 50 cm wysokości. 
Rośnie na łąkach, polanach śródleśnych oraz 
w zaroślach. Białe kwiaty zebrane w kwiatostan 
o długości ok. 20 cm można spotkać od maja do 
lipca. Wydzielają one przyjemny zapach, wyczu-
walny szczególnie wieczorem i  w  nocy – woń 
ta przywabia motyle nocne, które uczestniczą 
w ich zapylaniu. 

Roślina wieloletnia, posiada owalne bulwy.
Kwiatostany bywają zbierane na bukiety, co 

jest niedopuszczalne ze względu na fakt, że pod-
kolan biały jest objęty ochroną gatunkową.Podkolan biały. Fot. PŁW

Kwiaty przekręcone są wokół własnej osi.
Fot. PŁW

Charakterystyczna budowa kwiatu  
storczyka. Fot. PŁW

OCHRONA CZĘŚCIOWA



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 15

Pszeniec różowy wytwarza tzw. ciała 
mrówcze. Fot. PŁW Pszeniec różowy. Fot. PŁW

CZY WIESZ, ŻE: Na każdym z nasion pszeńca występują „ciała mrówcze” – 
bogate w tłuszcze i węglowodany wyrostki, służące mrówkom za pokarm. 
„Zaproszone” w ten sposób owady przyczyniają się do roznoszenia nasion 

i rozprzestrzeniania się rośliny.

PSZENIEC RÓŻOWY (Melampyrum arvense)
Niewielka roślina (ok. 20-30 cm 

wysokości) o  dekoracyjnych kwia-
tach pojawiających się od czerwca 
do sierpnia. Kłosokształtny kwiato-
stan osiąga do 10 cm długości. Ro-
śnie na łąkach, przydrożach, w zaro-
ślach, a także jako chwast na polach 
uprawnych. Preferuje glebę bogatą 
w węglan wapnia.

Jest półpasożytem – przepro-
wadza fotosyntezę, jednak wodę 
i  związki mineralne pobiera z  ko-
rzeni innych roślin. 

Ma właściwości trujące.
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CIEKAWOSTKA: Przed wstawieniem kwiatów do wazonu należy zagotować 
końce łodyg przez chwilę w wodzie. Spowoduje to zahamowanie wycieku 

soku mlecznego oraz wydłuży żywotność kompozycji.

WILCZOMLECZ SOSNKA  
(Euphorbia cyparissias)

Różne gatunki wilczomleczu występują 
pospolicie na łąkach, przydrożach, miedzach, 
a także jako chwasty, w uprawach. Rośliny te, 
we wszystkich swoich organach zawierają sok 
mleczny, który wypływa np. po przełamaniu 
łodygi. Charakterystyczne dla tych roślin 
są także nibykwiaty, tzw. cyjacja (cyathia) – 
szczególne rodzaje kwiatostanów, które funk-
cjonują jak jednopłciowy kwiat. 

Występujące w  Polsce rośliny z  rodzaju 
wilczomlecz mają właściwości trujące – za-
równo w  stanie świeżym, jak i  suszone. Za-
wierają m. in. flawonoidy, żywice, kauczuk 
i kwasy organiczne.

Cyjacja wilczomlecza wyglą-
dają bardzo dekoracyjnie. 

Fot. PŁW

Wilczomlecz sosnka. Fot. PŁW
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Owady takie jak motyle zapylają kwiaty 
wrotycza pospolitego. Fot. PŁW

Koszyczkowate kwiatostany wrotycza 
pospolitego. Fot. MK

Wrotycz pospolity. Fot. PŁW

CIEKAWOSTKA: Ze względu na trujący charakter roślina była dawniej 
stosowana na ściółkach w oborach, jako środek przeciwko robactwu.

WROTYCZ POSPOLITY (Tanacetum vulgare)
Roślinę tę można spotkać na po-

boczach dróg, nieużytkach, a  także 
na skrajach lasów oraz brzegach rzek. 
Łodyga o  czterokanciastym przekroju 
może dorastać do 1,5 metra wysoko-
ści. Kwiatostany w  formie koszyczków 
o średnicy 7-12 mm, składają się nawet 
ze 100 obupłciowych, żółtych, bardzo 
drobnych kwiatów, które są obecne na 
roślinie od lipca do października. Wro-
tycz posiada charakterystyczny, dość 
intensywny zapach.

Roślina lecznicza, ale także trująca. 
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CZY WIESZ, ŻE: Roślina ta nosi nazwę „dzwonek” w wielu krajach na świe-
cie: w Anglii – bellflower lub bluebell, we Włoszech, Francji i Hiszpanii - 

campanula.

DZWONEK ROZPIERZCHŁY 
(Campanula patula)

Występuje na średnio wilgot-
nych oraz suchych łąkach kośnych, 
a  także na zrębach i  w  zaroślach, 
na dobrze nasłonecznionych sta-
nowiskach. Jest byliną lub rośliną 
dwuletnią. Kanciasta łodyga osiąga 
wysokość od 30 do 60 cm. Liczne, 
wzniesione lub zwisające, fioleto-
we lub rzadziej białe kwiaty zebra-
ne w luźną wiechę pojawiają się od 
maja do sierpnia.

Dzwonek rozpierzchły jest pospolitą 
rośliną łąkową. Fot. PB

Dzwonek rozpierzchły.  
Fot. arch. ZPKWM
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Firletka poszarpana. Każdy z płatków podzie-
lony jest na 4 części. Fot. arch. ZPKWM

Firletka poszarpana.  
Fot. arch. ZPKWM

Firletka poszarpana.  
Fot. arch. ZPKWM

CZY WIESZ, ŻE: Łacińska nazwa gatunkowa znaczy kwiat kukułki  
(flos – kwiat, cuculus – kukułka), ponieważ kwitnie w maju i czerwcu – 

 kiedy ptak o tej nazwie odzywa się najczęściej.

FIRLETKA POSZARPANA 
(Lychnis flos-cuculi)

Jedna z  bardziej popularnych ro-
ślin łąkowych. Jest gatunkiem charak-
terystycznym dla trwale lub okresowo 
wilgotnych łąk. Rozgałęziona łodyga 
osiąga nawet do 80 cm wysokości. Na 
jej szczycie znajduje się kwiatostan 
składający się z  kilku różowych lub 
różowo-białych kwiatów. Każdy z płat-
ków jest podzielony na cztery wąskie 
części – dzięki tej charakterystycznej 
budowie, trudno jest pomylić firletkę 
z jakąkolwiek inną rośliną łąkową.

Firletka poszarpana nie jest pożą-
dana na łąkach w  większych ilościach, 
ponieważ obniża jakość siana. Zjadana 
w dużych ilościach może szkodzić zwie-
rzętom gospodarskim.
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CZY WIESZ, ŻE:  Wyka jest rośliną pastewną, chętnie zjadaną przez  
zwierzęta, zarówno w postaci świeżej, jak i w sianie.

WYKA PTASIA (Vicia cracca)

Roślina ta występuje najczęściej 
na łąkach, w  zaroślach oraz na po-
lach. Wyka należy do tzw. roślin 
motylkowych o  charakterystycz-
nej budowie kwiatu oraz owocach 
w formie strąków. Zebrane w grono, 
fioletowe kwiaty pojawiają się od 
czerwca do września. Pnąca łody-
ga tej rośliny dorasta maksymalnie 
do długości 120 cm. Liście złożone 
z  6-12 par listków zakończone są 
„wąsem”.

Wyka często występuje na polach. 
Fot. PŁW Kwiat zapylany przez trzmiela. Fot. PŁW
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Goryczka trojeściowa. Fot. MK

Kwiat goryczki trojeściowej.  
Fot. arch. ZPKWM

CIEKAWOSTKA: Roślina posiada właściwości trujące, ale także lecznicze. 
Dawniej w  medycynie ludowej goryczkę trojeściową stosowano na brak 
łaknienia, zaburzenia trawienia, niestrawność, niedostateczne wydzielanie 

soków trawiennych, zaparcia, osłabienie i choroby skórne.

GORYCZKA TROJEŚCIOWA 
(Gentiana asclepiadea)

Występuje w rejonach górskich i pod-
górskich – jest dość pospolita w  Karpa-
tach, natomiast rzadsza w  Sudetach. Tą 
dość okazałą, dorastającą do 1 metra wy-
sokości, wieloletnią roślinę można spo-
tkać kwitnącą w  sierpniu i  we wrześniu. 
Rośnie zazwyczaj na polanach i  łąkach, 
czasem także na skrajach lasów. Kwiaty są 
zapylane głównie przez trzmiele.

Roślina zawdzięcza swoją nazwę za-
wartości związków o gorzkim smaku.

W  Polsce osiąga północną granicę 
zasięgu.

OCHRONA CZĘŚCIOWA
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UROCZYSKO POLICHTY

Łąka ostrożeniowa. Fot. PŁW

Fot. KM
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