
Informacje o roślinach 
 

 

 

 

cm – wymiary  

 

 

 

 

 

Czas zbioru 
I Zima 
II Wiosna 
III Lato 
IV Jesień 

(czerwono-filoetowy lub biało-żóty)   Okres kwitnienia 
(miesiąc w roku)  

 

   Wielkość rośliny    Kolor kwiatu  
 

 

Ogólne informacje dotyczące wyglądu oraz wielkości rośliny na kartach roślin  
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pl. Żywokost lekarski 

bot.  Symphytum officinalis 

dt.  Beinwell  

engl.  Comfrey 

Występowanie: podmokłe łąki, brzegi, mokre trawy, bagna 

Okres kwitnienia: od maja do lipca/sierpnia 

Zastosowanie: maść przy urazach wewnętrznych  

Zdatność do spożycia: młode liście są jadalne; ze względu na zawartość 

określonych substancji, nie spożywać zbyt wiele i za często! 

Szczególne właściwości: Korzenie mają tak dużą siłę wzrostu, że nacięte 

odrastają ponownie i wypuszczają nową roślinę. Na podstawie tej obserwacji 

już w dawnych czasach uznawano go za roślinę leczniczą.  



 

 

 

 

 

 

 

 

pl. Pokrzywa zwyczajna 

bot. Urtica dioica 

dt. Brennnessel 

engl. Nettle 

 

Występowanie: wszędzie, chętnie na żyznej glebie, częsta na terenach 

zurbanizowanych 

Okres kwitnienia: od czerwca do października 

Zastosowanie: do naparów, oczyszczania nerek, pęcherza oraz dróg 

moczowych, jako dzikie warzywo, spożywana na surowo lub po ugotowaniu 

Zdatność do spożycia: zawiera minerały i witaminy, używać tylko młodych liści 

oraz nasion! 



 

 

 

 

 

 

 

 

pl. Bluszcz pospolity 

bot. Hedera helix 

dt. Efeu 

engl. Ivy 

 

Występowanie: na murach, drzewach, w lasach i na żywopłotach, w wąwozach, 

na skałach, często w głębokim cieniu 

Okres kwitnienia: od sierpnia/września do października/listopada, tylko stare 

rośliny zakwitają  

Zastosowanie: do produkcji mydła, ponieważ roślina zawiera saponiny  

Zdatność do spożycia: nie wskazana 

Sczególne właściwości / ciekawostka roślina pnąca, która wspina się na 

murach i drzewach za pomocą czepnych korzeni. Dożywa wieku do ponad 300 

lat. 



 

 

 

 

 

 

 

pln. Stokrotka pospolita 

bot. Bellis perennis 

dt. Gänseblümchen 

engl. Daisy 

 

Występowanie: na łąkach, na obrzeżach pól, dróg i lasów  

Okres kwitnienia: prawie przez cały rok 

Zastosowanie: jako dzikie warzywo 

Zdatność do spożycia: posiada gorycze i olejki eteryczne, może być spożywana 

w sałatkach i służyć jako dekoracja do potraw 

 



 

 

 

 

 

 

 

pln. Podagrycznik pospolity 

bot. Aegopodium podagraria 

dt. Giersch 

engl. Ground elder, bishop’s weed 

 

Występowanie: Wiesen, Gebüsche, Wälder, verträgt gut Schatten 

Okres kwitnienia: od czerwca do lipca/sierpnia 

Zastosowanie: jako dzikie warzywo; znany jako okład przy podagrze, bólach 

reumatycznych oraz rwie kulszowej 

Zdatność do spożycia: młode liście są dobrym dzikim warzywem, na surowo i 

ugotowane 

 



 

 

 

 

 

 

 

pln. Bez czarny 

bot. Sambucus nigra  

dt. Holunder, Schwarzer Holunder 

engl. Elderberry 

 

Występowanie: Zakrzaczenia, żywopłoty, obrzeża lasów, ogrodów i osiedli 

Okres kwitnienia: od końca maja do lipca  

Zastosowanie: Czarny bez uznawany jest za „bożą aptekę“, ponieważ od setek 

lat jego kwiaty, liście, owoce i kora stosowane są do celów leczniczych. Kwiaty 

zawierają olejki eteryczne i pod postacią herbaty pomagają przy 

przeziębieniach. Dojrzałe owoce dają dobrą herbatę, sok i mus, stosowane są 

przeciwko grypie i przeziębieniom, ponieważ zawierają dużo witaminy A i C. 

Zdatność do spożycia: wszystkie części rośliny powinny być koniecznie 

gotowane przed spożyciem, na surowo łatwo wywołują mdłości! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

pln. Lebiodka pospolita 

bot. Origanum vulgaris 

dt. Oregano, Dost, wilder Majoran 

engl. Oregano 

 

Występowanie: suche łąki, zarośla, skarpy, pobocza dróg, chętnie rośnie na 

wapiennym podłożu 

Okres kwitnienia: od lipca do września/października  

Zastosowanie: jako przyprawa, zawiera olejki eteryczne, działa uspakajająco, 

łagodzi kaszel 

Zdatność do spożycia: jako przyprawa do sałatek, pizzy, zup, składnik herbat 

 



 

 

 

 

 

 

 

pln. Mięta pieprzowa 

bot. Mentha x piperita 

dt. Pfefferminze 

engl. Peppermint 

 

Występowanie: rowy, pobocza ulic, nieużytki; na wilgotnym piaskowym 

podłożu; roślina uprawna  

Okres kwitnienia: od czerwca do lipca/sierpnia  

Zastosowanie: zawiera silne olejki eteryczne, stosowany jako herbata lub 

dodatek do kąpieli, działa uspokajająco, oczyszcza drogi oddechowe i pomaga 

przy wzdęciach oraz bólach głowy  

Zdatność do spożycia: uprawiana w ogrodach jako roślina lecznicza i 

aromatyczna (przyprawy), najczęściej używane są liście, a kwiaty jako dekoracja 

do potraw 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

pln. Rzepak 

bot. Brassica napus 

dt. Raps 

engl. Rapeseed 

 

Występowanie: rośnie na nieużytkach, ugorach oraz powierzchniach 

ruderalnych 

Okres kwitnienia: od kwietnia do sierpnia/września 

Zastosowanie: uprawiany dla pozyskiwania oleju i nasion 

Zdatność do spożycia: spokrewniony z rzepą, jadalny, zbierany z pól nie jest 

wskazany ze względu na dużą ilość stosowanych w uprawie pestycydów  

Szczególne właściwości: we współczesnym rolnictwie udaje się uzyskać dwa 

zbiory rocznie 



 

 

 

 

 

 

 

pln. Krwawnik 

bot. Achillea millefolium 

dt. Schafgarbe 

engl. Yarrow 

 

Występowanie: na łąkach, obrzeżach pół i lasów, na nasłonecznionych stokach 

Okres kwitnienia: od czerwca do października  

Zastosowanie: bogata w substancje czynne i gorycze, stymuluje i wzmacnia 

trawienie, krążenie krwi, poprawia gojenie się ran, stosowany jako herbata, 

dodatek do sałatek i kąpieli 

Zdatność do spożycia: młode liście, pozostałe części rośliny są łykowate  

 



 

 

 

 

 

 

 

pln. Babka lancetowata 

bot. Plantago lanceolata 

dt. Spitzwegerich 

engl. Ribwort plantain 

 

Występowanie: łąki, zakrzaczenia, pobocza dróg, łąki 

Okres kwitnienia: od maja do września/października  

Zastosowanie: zawarte w roślinie substancje wspierają gojenie się ran, działają 

wykrztuśnie i uwalniająco na drogi oddechowe oraz przeciwobrzękowo przy 

ukąszeniach owadów 

Zdatność do spożycia: stosuje się (młode) liście, do sałatek, smoothie, tynktur 

(nalewek) i syropu na kaszel  



 

 

 

 

 

 

 

pln. Tymianek 

bot. Thymus vulgaris 

dt. Thymian 

engl. Thyme 

 

Wystepowanie: suche, pagórkowate łąki, pobocza dróg, skaliste zbocza 

Okres kwitnienia: od maja do września/października 

Zastosowanie: stosowany w postaci olejków eterycznych, jako przyprawa oraz 

roślina lecznicza, składnik herbat, sałatek, dodawany do kąpieli; łagodzi kaszel, 

ból głowy oraz problemy żołądkowe, działa uspokajająco 

Zdatność do spożycia: spożywamy płatki i liście, także w formie jadalnej 

dekoracji 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Kardensamen 

pln. Szczeć pospolita 

bot.  Dipsacus sylvestris 

dt. Wilde Karde 

engl. Wild teasel 

 

Występowanie: pobocza dróg, brzegi, tereny ruderalne  

Okres kwitnienia: od lipca do sierpnia 

Zastosowanie: na bazie korzeni sporządza się tynkturę (nalewkę), znaną w 

ziołolecznictwie ludowym, jako środek na dolegliwości wątrobowe i żołądkowe, 

według Storl uchodzi za środek skuteczny w leczeniu Boreliozy.  

Zdatność do spożycia: zasadniczo nie spożywana 

 


