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PODZADANIE 1 

Wyniki badań uzyskane w latach 2016-2018 wskazują, że przy typowaniu stanowisk 

naturalnych do ekologicznego zbioru surowców niewystarczające są deklaracje 

zarządzających terenem o nie stosowaniu niedozwolonych środków ochrony roślin. W 

roku 2017 przeprowadzono wstępne badania nad występowaniem pozostałości 

pestycydów w organach surowcowych najpowszechniej występujących dziko rosnących 

roślin leczniczych. Wśród dotychczas przebadanych najbardziej „wrażliwymi” 

(podatnymi na kumulowanie pestycydów) były mniszek lekarski i pokrzywa zwyczajna, 

co istotne, występujące w bardzo zróżnicowanych zbiorowiskach roślinnych. Gatunki te 

wydają się być najbardziej predysponowane (z dotychczas ocenianych) do tego, aby 

uznać je za wskaźnikowe przy typowaniu nowych stanowisk ekologicznych. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008, art. 63.1.c użycie tych roślin do 

weryfikacji stanowisk mogłoby być zastosowane jako uzupełniający środek ostrożności 

podejmowany w celu ograniczenia zanieczyszczeń produktów zielarskich substancjami 

niedozwolonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Wyniki badań 

przeprowadzonych w tym względzie w 2018 r. nie były jednoznaczne. Dlatego też w 

roku 2019 zaplanowano ścisłe doświadczenia polowe mające na celu określenie 

„podatności” ww. dwóch gatunków na gromadzenie w organach roślinnych 

pozostałości wybranych pestycydów. W celu zbadania szczególnej „wrażliwości” 

mniszka lekarskiego i pokrzywy zwyczajnej na kumulowanie pozostałości pestycydów, 

ich doświadczalną uprawę usytuowano w odległości około 300 m od intensywnie 

chronionego sadu doświadczalno-produkcyjnego (zgodnie z wytycznymi jednostek 

certyfikujących produkcję ekologiczną miejsce zbioru roślin dzikorosnących w terenach 

rolniczych powinno być oddalone co najmniej 50m od sadów konwencjonalnych). 

Stanowisko to było zlokalizowane w miejscu z którego w okresie wegetacji roślin 

większość wiatrów wieje w kierunku ww. sadu. 
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Ogólny widok doświadczenia  

Poletko doświadczalne mniszka lekarskiego 
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A. Wytypowanie dziko rosnących roślin leczniczych jako wskaźników 

„skażenia” stanowisk naturalnych substancjami niedopuszczonymi do stosowania 

w rolnictwie ekologicznym. 

Obiektami badań był mniszek lekarski oraz pokrzywa zwyczajna. Materiały 

rozmnożeniowe obydwu gatunków przygotowane zostały wczesną wiosną w Ośrodku 

Szklarniowym SGGW w Warszawie. Późną wiosną rośliny te wysadzono na Polu 

Doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie w ścisłym 

doświadczeniu.  

Pestycydy użyte w badaniach wytypowane zostały na podstawie informacji uzyskanych 

z GIJHARS. Były to środki najczęściej występujące w notyfikacjach dla roślin:  

 herbicyd: glifosat (Roundoup), 

 insektycydy: chloropiryfos (Dursban), deltametryna (Deltam), DEET (Mugga), 

 fungicydy: tebuconasol (Ambrossio), pirymetanil (Batalion), boskalid i 

piraklostrobina (Signum). 

Opryski ww. środkami wykonano w sposób i w stężeniach zalecanych standardowo 

przez producenta. W przypadku pokrzywy zwyczajnej surowce do badań (ziele) 

analizowano 2-krotnie, tj.: 1) bezpośrednio po okresie karencji przewidzianym 

standardowo dla tych substancji, 2) po 2 miesiącach od ich zastosowania. Surowce 

mniszka lekarskiego (roślina o wolnym wzroście w początkowym okresie rozwoju), tj. 

liście i korzenie analizowano 1-krotnie, bezpośrednio po upływie okresu karencji.  

Uzyskane surowce, po ich wysuszeniu w temp. 40°C, poddane zostały analizom na 

obecność pozostałości pestycydów oraz zawartość polifenoli, będących wskaźnikami 

stresu rośliny. Analizy pozostałości pestycydów wykonane zostały w zewnętrznym 

akredytowanym laboratorium urzędowym w zakresie rolnictwa ekologicznego, a 

zawartość polifenoli w laboratorium KRWiL, SGGW. 

  



6 

 

Aplikacja preparatu Roundoup 

 

Aplikacja fungicydów 

Obróbka pozbiorcza ziela pokrzywy Obróbka pozbiorcza korzeni mniszka 

  

Próby korzeni przygotowane do suszenia 

Suszenie korzeni w suszarni typu Leśniczanka 
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Tab.1. Zawartość pozostałości, użytych w badaniach pestycydów, w nadziemnych i 

podziemnych organach pokrzywy zwyczajnej i mniszka lekarskiego w okresie 

bezpośrednio po upływie okresu karencji dla tych preparatów. 
Środek ochrony (nazwa handlowa) 

- substancja czynna 

Pokrzywa zwyczajna Mniszek lekarski 

ziele korzenie liście korzenie 

Roundoup 

- glifosat (herbicyd) 

ns. ns. ns. ns. 

Dursban 

- chloropiryfos (insektycyd) 

2,2±1,1 0,029±0,014 0,47±0,24 ns. 

Deltam 

- deltametryna (insektycyd) 

ns. ns. ns. ns. 

Mugga 

- DEET (insektycyd) 

ns. ns. ns. ns. 

Ambrossio 

- tebuconasol (fungicyd) 

20±10 2,8±1,4 9,3±4,7 0,069±0,035 

Batalion 

- pirymetanil (fungicyd) 

2,6±1,3 ns. 0,97±0,49 ns. 

Signum 

- boskalid (fungicyd) 

11,5±5,8 ns. 5,9±3,0 0,019±0,010 

Signum 

- piraklostrobina (fungicyd) 

0,45±0,23 ns. ns. ns. 

ns. - nie stwierdzono obecności 

 

 

Tab.2. Zawartość związków fenolowych (mg x 100g s.m.) w nadziemnych i 

podziemnych organach pokrzywy zwyczajnej i mniszka lekarskiego traktowanych 

środkami ochrony roślin.  
Środek ochrony (nazwa handlowa) 

- substancja czynna 

Pokrzywa zwyczajna Mniszek lekarski 

ziele* korzenie** liście** korzenie** 

Roundoup 1,47 0,02 2,56 4,56 

Dursban 2,05 0,15 3,18 3,25 

Deltam 1,09 0,55 1,19 3,96 

Mugga 2,00 0,18 3,44 4,01 

Ambrossio 1,73 0,20 2,55 2,86 

Batalion 3,12 0,13 4,03 4,22 

Signum 2,18 0,19 3,12 3,57 

*suma kwasu chlorogenowego i kawowojabłkowego - związki oznaczone przy użyciu wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC); **ogólna zawartość związków fenolowych (Farmakopea Polska); 

wszystkie wyniki przeliczono na bezwzględnie suchą masę surowca. 

 

Tab.3. Obecność pozostałości pestycydów, które nie były stosowane na roślinach 

doświadczalnych w analizowanych surowcach. 
Środek ochrony 

- substancja czynna 

Pokrzywa zwyczajna Mniszek lekarski 

ziele korzenie liście korzenie 

diphenylamine + + + + 

dimethomorph    + 

ametoctradin + +  + 

hexythiazox    + 

karbendazim +  +  

propamocarb + +   
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Z zastosowanych w doświadczeniu polowym środków ochrony, w badanych surowcach 

nie wystąpiły pozostałości glifosatu (Roundoup) i deltametryny (Deltam). W przypadku 

glifosatu mogło to wynikać ze sposobu jego aplikacji (doglebowy oprysk 

międzyrzędzi). Najsilniej kumulowany był fungicyd tebukonazol (Ambrossio), którego 

pozostałości stwierdzono w obydwu badanych gatunkach, zarówno w organach 

nadziemnych, jak i podziemnych. Szczególnie wysoką zawartość tego związku 

stwierdzono w zielu. W surowcu tym (u obydwu gatunków) w znacznych ilościach 

kumulował się także boskalid, wchodzący w skład fungicydu Signum. Wysoka 

zawartość pozostałości badanych środków w zielu w dużym stopniu może wynikać z 

ich dolistnego sposobu aplikacji (Tab.1). 

W analizowanym materiale roślinnym wykryto także pozostałości sześciu innych 

pestycydów, które nie były stosowane w naszym doświadczeniu (Tab.3), a zostały użyte 

we wspomnianym w metodyce sadzie doświadczalno-produkcyjnym, oddalonym od 

tego doświadczenia o około 300 m. Wydaje się zatem, że odległość miejsca zbioru ziół 

ekologicznych ze stanowisk naturalnych od sadów produkcyjnych powinna być jeszcze 

większa. Dotychczasowe zalecenia wskazujące, że wystarczającą w tym względzie jest 

odległość 50m, mogą być niedoszacowane. Ryzyko pozyskiwania surowców z 

obszarów rolniczych jest zdecydowanie wyższe przy tak niewielkich odległościach od 

intensywnie chronionych upraw. 

Wyniki te wskazują na potrzebę weryfikacji dotychczasowych zaleceń dotyczących 

odległości miejsca zbioru od źródeł zagrożeń, szczególnie na terenach użytkowanych 

rolniczo. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki wydaje się, że obydwa badane gatunki wykazują 

podobną wrażliwość odnośnie kumulowania pozostałości pestycydów. Jednakże przy 

zbiorze surowców typu ziele, czy liść (organy nadziemne) bardziej przydatną może być 

pokrzywa zwyczajna, natomiast w przypadku surowców korzeniowych – mniszek 

lekarski. W zależności od typu stanowiska, i jego składu gatunkowego rośliny te można 

zatem stosować jako wskaźnikowe, wymiennie.  

 



9 

 

B. Wpływ czynników pozbiorczych na gromadzenie się pozostałości 

pestycydów w zielu i korzeniach pokrzywy zwyczajnej 

Badania prowadzono na roślinie modelowej, tj. na pokrzywie zwyczajnej. Wybór ten 

gatunku związany był zarówno z dużą ilością pozyskiwanego z tej rośliny surowca, jak 

i faktem że dostarcza ona różnych surowców (liść, ziele, nasiona, organy podziemne), o 

zróżnicowanym składzie chemicznym, a co za tym idzie podlegającym różnym 

metodom obróbki pozbiorczej. Wybór pokrzywy jako rośliny modelowej związany był 

także z możliwością użycia w przypadku tego gatunku, jednorodnej genetycznie 

populacji klonalnej charakteryzującej się identycznym rozwojem osobniczym i składem 

chemicznym surowców.  

Materiałem rozmnożeniowym do założenia doświadczenia były sadzonki rozłogowo-

pędowe jednego klonu pokrzywy pozyskane wczesną wiosną. 

W trakcie rozwoju doświadczalne rośliny traktowane były środkami ochrony roślin: 

 herbicyd: glifosat (Roundoup), 

 insektycyd: DEET (Mugga), 

 fungicydy: boskalid i piraklostrobina (Signum). 

Pestycydy te zostały wytypowane po uzyskaniu informacji z GIJHARS o związkach 

niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, występujących najczęściej 

w notyfikacjach dla roślinnych surowców ekologicznych. Były one stosowane w 

stężeniach zalecanych standardowo przez producenta. Ziele zbierano na początku 

wytwarzania kwiatostanów, a organy podziemne w okresie zawiązywania nasion. 

Warianty badanych surowców: 

 świeży, bezpośrednio po zbiorze, 

 świeży, po 2-3 dniowym składowaniu (odzwierciedlenie sytuacji często mającej 

miejsce w praktyce, gdy przed odbiorem surowca przez pracownika punktu skupu i 

przystąpieniem do jego suszenia surowiec ten jest leżakowany w pomieszczeniach 

gospodarskich przez zbieracza), 

 bezpośrednio po wysuszeniu w temp. 40˚, 60˚ i 90˚C, 

 po 2 miesięcznym przechowywaniu suchego surowca (tylko ziele). 

Zebrane surowce poddano analizie na obecność pozostałości pestycydów oraz zawartość 

polifenoli, będących wskaźnikami stresu rośliny. Analizy pozostałości pestycydów wykonane 

zostały w zewnętrznym akredytowanym laboratorium urzędowym w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, a zawartość polifenoli w laboratoriumh KRWiL, SGGW. 
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Tab.4. Wpływ temperatury suszenia i czasu przechowywania na zawartość pozostałości wybranych pestycydów w zielu i korzeniach pokrzywy 

zwyczajnej. 
Środek ochrony 

(nazwa handlowa) 

- substancja 

czynna 

Świeże, bezpośrednio po 

zbiorze 
Świeże, po 3 dniach 

przechowywania 
Suszenie w 40°C Suszenie w 60°C Suszenie w 90°C 

ziele korzenie ziele korzenie ziele korzenie ziele korzenie ziele korzenie 
bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

po 2 m-cach 

przechowy-

wania 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

po 2 m-cach 

przechowy-

wania 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

po 2 m-cach 

przechowy- 

wania 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 
Roundoup 

- glifosat 

(herbicyd) 

ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. ns. 

Mugga 

(DEET) 

0,025±0,013 ns. 0,024±0,012 ns. ns. 1,6 ±0,8 ns. ns. 1,4 ±0,7 ns. ns. 0,095±0,048 ns. 

Signum 

- boskalid 

(fungicyd) 

15,7±7,9 0,024±0,012 1,3 ±0,7 0,024±0,012 11,5±5,8 19,8±9,9 ns. 20,9±10,5 23,6±11,8 0,026±0,013 6,6±3,3 12,8±6,4 0,041±0,021 

Signum 

- piraklostrobina 

(fungicyd) 

0,13±0,07 0,024±0,012 0,025±0,013 ns. 0,45±0,23 1,1±0,6 ns. ns. 0,82±0,41 ns. ns. 0,35±0,18 ns. 

ns. - nie stwierdzono obecności  
 

Tab.5. Wpływ temperatury suszenia i czasu przechowywania na zawartość kwasów polifenolowych (mg x 100g s.m.) w zielu i korzeniach 

pokrzywy zwyczajnej. 
Środek ochrony (nazwa 

handlowa) 

- substancja czynna 

Świeże, bezpośrednio po 

zbiorze 

Świeże, 3 dni po 

zbiorze 

Wysuszone w 40°C Wysuszone w 60°C Wysuszone w 90°C 

ziele* korzenie** ziele* korzenie** ziele* korzenie** ziele* korzenie** ziele* korzenie** 
bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

po 2 m-cach 

przechowy-

wania 

bezpośrednio 

po wysuszeniu 
bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

po 2 m-cach 

przechowy-

wania 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 

po 2 m-cach 

przechowy- 

wania 

bezpośrednio 

po 

wysuszeniu 
Roundoup 

- glifosat (herbicyd) 

2,15 0,08 3,05 0,13 2,55 2,37 0,15 2,45 2,36 0,18 2,66 2,58 0,20 

Mugga 

(DEET) 

1,65 0,12 2,19 0,20 2,14 2,09 0,18 1,94 2,15 0,18 2,54 2,32 0,15 

Signum 

- boskalid (fungicyd) 

2,64 0,19 2,17 0,10 1,93 2,20 0,31 2,46 2,07 0,38 2,55 2,61 0,34 

Signum 

- piraklostrobina (fungicyd) 

2,22 0,30 1,96 0,09 2,01 2,24 0,18 2,15 2,34 0,22 2,47 2,57 0,28 

*suma kwasu chlorogenowego i kawowojabłkowego; związki oznaczone przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC); **ogólna zawartość związków 

fenolowych (Farmakopea Polska), wszystkie wyniki przeliczono na bezwzględnie suchą masę surowca. 
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Standardowa obróbka i postępowanie pozbiorcze surowców zielarskich pozyskiwanych 

przez zbieraczy obejmuje: sortowanie, transport świeżego surowca, przygotowanie do 

suszenia i jego suszenie, a następnie przechowywanie i dostarczenie do punktu skupu 

(w przypadku surowców zielarskich działania te nie są uznawane za przetwórstwo). 

Biorąc pod uwagę ww. czynności pozbiorcze w niniejszej pracy przeprowadzono 

badania polegające na oznaczeniu pozostałości ww. środków ochrony w świeżym zielu 

i korzeniach pokrzywy (bezpośrednio po zbiorze i po trzech dniach leżakowania), oraz 

w surowcach suszonych w temp. 40˚, 60˚ i 90˚C. W żadnym z wymienionych 

wariantów, zarówno w zielu jak i korzeniach nie wykryto pozostałości glifosatu. W 

korzeniach nie stwierdzono również obecności DEET. W świeżym i przewiędniętym 

(po trzech dniach leżakowania) zielu kumulował się on w stosunkowo niskim i 

zbliżonym stężeniu (0,024-0,025 mg/kg surowca). W suszonym zielu jego zawartość, 

oznaczona po dwóch miesiącach przechowywania, była wyższa, z tym że w miarę 

podwyższania temperatury suszenia zawartość ta malała. W skład użytego w badania 

fungicydu Signum wchodzą dwie substancje czynne tj. boskalid oraz piraklostrobina. 

Boskalid kumulował się zarówno w zielu jak i korzeniach, z tym, że w korzeniach 

występował w śladowych ilościach. Suszenie wyraźnie wpłynęło na stężenie boskalidu 

w zielu. Jego zawartość w tym surowcu była wyraźnie wyższa po dwóch miesiącach 

przechowywania. Z kolei stężenie piraklostrobiny w zielu było niewielkie, przy czym w 

surowcach poddanych suszeniu malało ono wraz ze wzrostem temperatury suszenia 

(Tab.4.). 

Uzyskane wyniki wskazują że czynniki pozbiorcze mogą wpływać na obecność 

pozostałości pestycydów w suchym surowcu zielarskim. Jednakże na podstawie 

uzyskanego materiału badawczego nie udało się uchwycić kierunkowych zależności 

pozwalających na sformułowanie ostatecznych zaleceń jeśli chodzi o postępowanie 

ostrożnościowe z ekologicznym surowcem, w tym dotyczące źródeł i dróg 

bezpośredniego skażenia surowca. 
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PODZADANIE 2 

Opracowanie zasad ekologicznego, zrównoważonego zbioru surowców zielarskich 

z wybranych dziko rosnących roślin leczniczych. 

Celem podjętych badań było określenie zasad zrównoważonego zbioru wybranych 

gatunków roślin występujących na stanowiskach naturalnych, z uwzględnieniem 

oszacowania zasobności surowcowej tych stanowisk. Do badań wybrano rośliny 

różniące się zarówno rodzajem surowca, jak i typem stanowisk naturalnych, na których 

występują. Były to: 

 glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.), 

 mydlnica lekarska (Saponaria officinalis L.),  

 pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), 

 rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper L.), 

 wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris Moench.), 

 bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata L.), 

 rdest ptasi (Polygonum aviculare L.), 

 nostrzyk żółty (Melilotus officinalis (L.) Pall.), 

 czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande), 

 bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.). 

Badaniami objęto tereny następujących województw: mazowieckie, podlaskie, 

lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Wybrane zostały stanowiska naturalne o dużej 

zasobności w dany gatunek, zróżnicowane zarówno pod względem przyrodniczym (np. 

wilgotne łąki, zarosła, piaszczyste murawy), jak i użytkowym (np. grunty przyleśne, 

łąki kośne, nieuprawne obszary przyrzeczne, nieużytki rolne, tereny ruderalne). 

Geograficzne położenie stanowisk określono przy użyciu odbiornika GPS firmy 

Garmin. Określono powierzchnię (w m2), którą zajmowała badana populacja oraz 

liczebność osobników badanego gatunku, za pomocą skali Brauna-Blanqueta, według 

której na danej powierzchni można określić ilościowość (procentowe pokrycie) danego 

gatunku. Wykonano także pełną dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzono 

podstawowe obserwacje fitosocjologiczne (spis gatunkowy roślin towarzyszących). 

Na badanych stanowiskach wyodrębniono poletka (w trzech powtórzeniach) o 

określonej powierzchni, na których zliczano osobniki i określano ich wybrane cechy 

morfologiczne. Następnie zbierano surowiec, odpowiednio: w 100% (wszystkie 
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osobniki badanego gatunku z poletka) i 70%. Określona została świeża oraz sucha masa 

surowca. W celu ujednolicenia danych, wyniki przeliczono na 10m2. 

Obserwacje fitosocjologiczne i zbiór surowców przeprowadzono w odpowiedniej dla 

danego gatunku surowcowej fazie rozwojowej, tj.: 

 ziele glistnika jaskółcze ziele, ziele pokrzywy zwyczajnej, ziele rdestu ostrogorzkiego, 

ziele wiązówki bulwkowej, liść bobrka trójlistkowego, ziele rdestu ptasiego, ziele 

nostrzyka żółtego, ziele czosnaczka pospolitego, ziele bluszczyku kurdybanka - na 

początku kwitnienia roślin; 

 organy podziemne mydlnicy lekarskiej i wiązówki bulwkowej - pod koniec wegetacji. 

W celu określenia wydajności surowcowej poszczególnych gatunków, na wybranych 

stanowiskach przeprowadzono ponowny zbiór surowców (odrost), jeśli faza rozwojowa 

roślin na to pozwalała. 

Na zebranym, powietrznie suchym materiale roślinnym, w próbach średnich 

mieszanych wykonano następujące analizy chemiczne:  

 w zielu glistnika jaskółcze ziele – ogólna zawartość kwasów fenolowych i 

flawonoidów 

 w korzeniach mydlnicy lekarskiej – ogólna zawartość kwasów fenolowych 

 w zielu pokrzywy zwyczajnej – zawartość i skład kwasów fenolowych 

 w zielu rdestu ostrogorzkiego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, garbników i 

polifenoli  

 w zielu wiązówki bulwkowej – ogólna zawartość kwasów fenolowych, 

flawonoidów, a w organach podziemnych – ogólna zawartość kwasów fenolowych, 

garbników i polifenoli 

 w zielu rdestu ptasiego – ogólna zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów, 

 w zielu nostrzyku żółtego – ogólna zawartość kwasów fenolowych 

 w zielu czosnaczka pospolitego – ogólna zawartość kwasów fenolowych 

 w zielu bluszczyku kurdybanka – ogólna zawartość kwasów fenolowych, 

garbników i polifenoli oraz zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego. 

Analizy na zawartości wymienionych związków biologicznie czynnych oraz na 

zawartość olejku eterycznego przeprowadzono w trzech powtórzeniach, zgodnie z 

Farmakopeą Polską VIII. Skład chemiczny olejku wykonano metodą chromatografii 

gazowej (GC), a związków fenolowych – metodą chromatografii cieczowej (HPLC). 
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GLISTNIK JASKÓŁCZE ZIELE (CHELIDONIUM MAJUS L.) 

Glistnik jaskółcze ziele to bylina z rodziny makowatych, dorastająca do ok. 80 cm 

wysokości. Łodyga jest widlasto rozgałęziona, cienka, wzniesiona, rzadko owłosiona. 

Ulistnienie skrętoległe, liście pierzastosieczne, o odcinkach jajowatych, brzegu 

karbowanym lub wciętym. Kwiaty glistnika są żółto-pomarańczowe, promieniste, 4-

płatkowe, w luźnych baldachogronach. Glistnik kwitnie od maja do września, przekwita 

szybko, wykształcając torebki przypominające wyglądem strąki. Korzenie są 

walcowate, ciemnobrunatne, silnie rozgałęzione. We wszystkich częściach rośliny 

występuje pomarańczowy sok mleczny. Glistnik jaskółcze ziele występuje pospolicie w 

Europie i północnej Azji, jest także zawleczony do Ameryki Północnej. Rośnie na 

stanowiskach zacienionych, w zaroślach, na brzegach lasów, a także jako chwast 

ruderalny w ogrodach, parkach i w pobliżu zabudowań. Z fitosocjologicznego punktu 

widzenia jest gatunkiem charakterystycznym dla rzędu Glechometalia w ramach 

podklasy Galio-Urticenea. Są to naturalne i półnaturalne, nitrofilne zbiorowiska typu 

okrajkowego, na wilgotnych, żyznych siedliskach, w różnym stopniu zacienionych. 

Surowcem zielarskim pozyskiwanym z glistnika jest ziele (Chelidonii herba), oraz 

znacznie rzadziej korzeń (Chelidonii radix). Ziele zawiera 0,2-0,5% alkaloidow 

izochinolinowych (m.in. chelidoninę, chelerytynę, sangwinarynę i berberynę), a także 

flawonoidy, kwasy fenolowe (kawowy, kumarowy, ferulowy, gentyzynowy). Korzeń 

glistnika zawiera znacznie więcej alkaloidów (do ok. 3%). Ziele działa rozkurczająco na 

mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych, a także 

podnosi ciśnienie krwi. Jest składnikiem mieszanek ziołowych o działaniu 

żółciopędnym. Świeży sok mleczny służy do usuwania kurzajek. Ze względu na 

toksyczność alkaloidów, surowce pozyskiwane z glistnika powinny być stosowane pod 

kontrolą lekarza.  

Ziele glistnika zbiera się wiosną, na początku kwitnienia roślin, kiedy łodygi są jeszcze 

cienkie i niezdrewniałe. Ścięte rośliny odrastają i zakwitają ponownie, dlatego możliwy 

jest powtórny zbiór surowca. Ziele łatwo ciemnieje, zwłaszcza w miejscach złamania 

lub zgniecenia, dlatego należy suszyć je ostrożnie, w warunkach naturalnych, 

rozkładając pędy w pojedynczej warstwie. Prawidłowo wysuszony surowiec powinien 

mieć jasnozieloną barwę i składać się z ulistnionych pędów z pączkami i kwiatami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_charakterystyczny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glechometalia&action=edit&redlink=1
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Badaniami objęto 5 stanowisk naturalnych glistnika jaskółcze ziele (Tab.6, Tabl.1-4). 

Stanowiska te były dość zróżnicowane pod względem florystycznym, a także 

zajmowanej powierzchni (20-200 m2). W większości miały one charakter okrajkowy i 

zaroślowy, o dość wysokiej wilgotności podłoża, jedynie w Bojanach i w Czarnowie 

glistnik występował na glebie piaszczystej, na stanowiskach o wysokim stopniu 

nasłonecznienia. Najbardziej wydajne pod względem surowcowym okazało się 

stanowisko w Janowie, gdzie przy ilościowości 4 sucha masa ziela glistnika wynosiła 

0,68 kg/10m2. Ponowny zbiór ziela wykonano na stanowisku Udrzyn, przy czym sucha 

masa odrostu była około trzykrotnie niższa w porównaniu do surowca z pierwszego 

zbioru (Tab.7). 

Ziele glistnika zebrane z badanych stanowisk różniło się pod względem składu 

chemicznego. Zawartość kwasów fenolowych wahała się od 0,35 do 0,62%, natomiast 

zawartość flawonoidów kształtowała się na poziomie od 0,36 do 1,04%. Ziele zebrane z 

odrostu cechowało się nieco niższą zawartością obu grup związków niż surowiec z 

pierwszego zbioru (Tab.8). 
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Tabela 6. Charakterystyka stanowisk naturalnych glistnika jaskółcze ziele* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

glistnika 

Stare Budy 
N 52 06 252 

E 020 33 275 

cieniste zarośla przy 

strumieniu  
200 m2 

mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, jasnota 

purpurowa, przytulia czepna, gwiazdnica 

pospolita, dąb, bez czarny  
3/4 

Udrzyn 
N 52 39 630 

E 021 44 144 

brzeg zacienionego 

zagajnika  
50 m2 

malina właściwa, babka lancetowata, babka 

zwyczajna, mniszek lekarski, pokrzywa 

zwyczajna, marchew dzika, przytulia czepna, 

szczaw 

3 

Bojany 
N 52 40 559 

E 021 46 212 

zarośla na piaszczystym 

wzniesieniu  
20 m2  

macierzanka piaskowa, rozchodnik, wiesiołek 

dwuletni, dziewanna wielkokwiatowa, bylica 

piołun, jastrzębiec kosmaczek, bylica pospolita, 

szczaw 

4 

Janów 
N 53 43 575 

E 021 46 465 
brzeg starego sadu  50 m2 

dziki bez czarny, leszczyna, pokrzywa zwyczajna, 

pokrzywa żegawka, szarłat szorstki, babka 

zwyczajna, komosa biała, jasnota biała, jasnota 

różowa, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, 

trawy, starzec jakubek, wrotycz pospolity, 

krwawnik pospolity 

4 

Czarnów 
N 52 05 666 

E 021 09 666 
brzeg lasu sosnowego 150 m2  

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, dziki bez 

czarny, babka zwyczajna, mniszek lekarski, babka 

lancetowata, pokrzywa zwyczajna, marchew 

dzika, szczaw 

4 

*gatunek rosnący w dużych skupieniach, niemal łanowo (Tabl.1)
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Tabela 7. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko  poletko 

obserwacyjne 

wysokość 

roślin (cm) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

ziela (kg) 

sucha 

masa 

ziela (kg) 

Stare Budy I zbiór 
a 55 100 1,42 0,39 

b 54 70 1,13 0,27 

Udrzyn 

I zbiór a 70 100 1,93 0,48 

odrost a 65 100 0,63 0,16 

Bojany I zbiór 
a 78 100 2,27 0,59 

b 78 70 1,95 0,51 

Janów I zbiór 
a 68 100 2,48 0,68 

b 70 70 2,90 0,71 

Czarnów I zbiór 
a 76 100 2,78 0,61 

b 78 70 2,90 0,75 

 

Tabela 8. Zawartość związków fenolowych w zielu glistnika jaskółcze ziele 

stanowisko  zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

flawonoidów (%) 

Stare Budy I zbiór 0,55 1,04 

Udrzyn 
I zbiór 0,54 0,78 

odrost 0,50 0,69 

Bojany I zbiór 0,62 0,79 

Janów I zbiór 0,35 0,46 

Czarnów I zbiór 0,43 0,36 
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Tablica 1. Glistnik jaskółcze ziele na stanowisku Stare Budy 
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Tablica 2. Glistnik jaskółcze ziele na stanowisku Udrzyn 
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Tablica 3. Glistnik jaskółcze ziele na stanowisku Bojany 
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Tablica 4. Glistnik jaskółcze ziele na stanowisku Janów 
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MYDLNICA LEKARSKA (SAPONARIA OFFICINALIS L.) 

Mydlnica lekarska to wieloletnia roślina z rodziny goździkowatych. Łodyga mydlnicy 

jest sztywna, dołem lekko płożąca, naprzeciwlegle ulistniona. Liście 

jajowatolancetowate, ostro zakończone, o wyraźnych trzech nerwach. Kwiaty są dość 

duże, bladoróżowe, skupione w dwuramienne wierzchotki. Owocem jest torebka. 

Korzenie długie, walcowate, brunatnoczerwone, kłącze silnie rozgałęzione, płożące. 

Roślina ta występuje powszechnie w środkowej i południowej Europie oraz w Azji, na 

obszarze klimatu umiarkowanego. W Polsce rośnie powszechnie na glebie 

przepuszczalnej, niezbyt żyznej, na stanowiskach słonecznych, takich jak miedze, 

przydroża, brzegi rzek i rowów. Jest to gatunek charakterystyczny dla zespołu Sencion 

fluviatilis, w ramach związku Convonvuletalia sepium, w klasie Artemisietea vulgaris. 

Są to nitrofilne zbiorowiska welonowych okrajków nad brzegami zbiorników wodnych.  

Surowcem pozyskiwanym z mydlnicy jest korzeń (Saponariae radix), zawierający do 

ok. 5% saponin triterpenowych. Związki te drażnią błony śluzowe jamy ustnej, gardła i 

przewodu pokarmowego, pobudzają wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz przywracają 

ruch nabłonka rzęskowego ułatwiając odkrztuszanie. Korzeń mydlnicy jest składnikiem 

mieszanek o działaniu wykrztuśnym, stosowanych w ostrych i przewlekłych nieżytach 

górnych dróg oddechowych.  

Surowiec zbiera się wiosną lub jesienią. Biorąc pod uwagę, że organy podziemne 

mydlnicy silnie się rozrastają, kopie się je w dużym promieniu, pozostawiając drobne 

korzenie w ziemi. Z wykopanych organów podziemnych (kłącze z korzeniami) usuwa 

się drobne korzonki oraz ziemię. Surowiec suszy się w temperaturze ok 40°C. 

Prawidłowo wysuszony surowiec ma barwę brunatnoczerwoną, na przekroju białą, o 

żółtym rdzeniu. Powinien składać się z kłaczy i korzeni o grubości nie mniejszej niż 5-7 

mm, bez drobnych korzonków, części nadziemnych i zanieczyszczeń mineralnych.  

W przedstawionym projekcie scharakteryzowano 7 stanowisk naturalnych, na których 

mydlnica lekarska występowała w ilościowości 2-4. Stanowiska te różniły się zarówno 

wielkością (50-100 m2), jak i składem florystycznym (Tab.9, Tabl.5-10). Miały one 

głównie charakter półnaturalny, antropogeniczny (nieużytek, skraj lasu, okrajek i polana 

leśna). Sucha masa korzeni mydlnicy wahała się od 1,5 kg/10m2 (Czechów) do 3,5 

(Lipna Góra, Chrabków, Podłęże) kg/10m2 (Tab.10). Zawartość kwasów fenolowych w 

korzeniach zebranych z badanych stanowisk była niewielka (0,05 – 0,10%) (Tab.11). 
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Tabela 9. Charakterystyka stanowisk naturalnych mydlnicy lekarskiej* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

mydlnicy 

Podłęże 
N 50 32 254 

E 20 34 112 

skraj lasu sosnowego przy 

rozlewisku, będącym 

siedliskiem bobrów  

100 m2 

sosna zwyczajna, robinia akacjowa, czeremcha, śliwa 

tarnina, bez czarny, jarząb pospolity, dąb, pokrzywa 

zwyczajna, pięciornik gęsi, przytulia czepna, kozłek lekarski, 

krwawnik pospolity, mniszek lekarski, tojeść pospolita, 

sitowie   

3 

Czechów 
N 50 33 587 

E 020 35 341 
nieużytkowna łąka  100 m2  

babka zwyczajna, babka lancetowata, trawy, starzec jakubek, 

wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, bylica pospolita, 

dzika marchew, nawłoć kanadyjska, mniszek pospolity, 

dziurawiec zwyczajny, rdest ostrogorzki, chaber łąkowy, 

przymiotno kanadyjskie, szczaw zwyczajny, skrzyp polny   

2 

Janów  

„Ścigna” 

N 50 70 945 

E 20 34 843 

nasyp kolejowy pozostały 

po zlikwidowaniu 

torowiska  

100 m2 

śliwa tarnina, trawy, żmijowiec zwyczajny, dziewanna 

wielkokwiatowa, wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, 

bylica pospolita, dzika marchew, szczaw łąkowy, rozchodnik 

ostry, mniszek pospolity, dziurawiec zwyczajny, lepnica 

rozdęta, szczaw zwyczajny, babka lancetowata, macierzanka 

piaskowa, macierzanka zwyczajna, przytulia właściwa 

3 

Chrabków 
N 50 53 833  

E 20 66 916 
brzeg lasu sosnowego 50 m2 

sosna zwyczajna, dąb, czeremcha, trawy, wrotycz pospolity, 

mniszek lekarski 
2 

Lipna Góra 
N 50 93 695 

E 020 13 645 

podnóże wyniosłości, 

charakterystyczne dla 

Ponidzia 

100 m2 

trawy, żmijowiec zwyczajny, jeżyna pospolita, wilżyna 

ciernista, wrotycz pospolity, krwawnik pospolity, dzika 

marchew, szczaw łąkowy, mniszek pospolity, dziurawiec 

zwyczajny, babka lancetowata 

3 

Podłęże las 
N 50 32 437 

E 20 34 320 
polana leśna 100 m2 

sosna zwyczajna, trawy, mikołajek polny, macierzanka 

piaskowa  
4 

Zabłocie 
N 52 334 06 

E 020 64 13 

rów melioracyjny przy 

uprawie owsa 
70 m2 

skrzyp łąkowy, bylica pospolita, przytulia czepna, krwawnik 

pospolity, marchew dzika, cykoria podróżnik, powój polny, 

mniszek lekarski, trawy 
3 

*gatunek rosnący w dużych skupieniach (Tabl.10)



24 

 

Tabela 10. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

surowca (kg) 

sucha masa 

surowca (kg) 

Podłęże 

a 100 7,6 3,5 

b 70 5,4 1,9 

Czechów 
a 100 3,5 1,5 

b 70 3,2 1,1 

Janów „Ścigna” 

a 100 7,4 3,4 

b 70 6,8 2,9 

Chrabków 
a 100 6,6 3,5 

b 70 4,0 2,6 

Lipna Góra 
a 100 7,0 3,5 

b 70 6,3 2,7 

Podłęże las 
a 100 7,2 3,3 

b 70 5,9 2,4 

Zabłocie 
a 100 7,3 3,4 

b 70 5,5 2,3 

 

Tabela 11. Zawartość kwasów fenolowych w korzeniach mydlnicy lekarskiej 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

Podłęże 0,10 

Czechów 3 0,05 

Janów „Ścigna” 0,06 

Chrabków  0,09 

Wzniesienie Lipna 

Góra 
0,08 

Podłęże las 0,07 

Zabłocie 0,08 
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Tablica 5. Mydlnica lekarska na stanowisku Podłęże 

  

 

Tablica 6. Mydlnica lekarska na stanowisku Czechów 
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Tablica 7. Mydlnica lekarska na stanowisku Janów „Ścigna” 

  

Tablica 8. Mydlnica lekarska na stanowisku Chrabków 
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Tablica 9. Mydlnica lekarska na stanowisku 

Lipna Góra 

Tablica 10. Mydlnica lekarska na 

stanowisku Podłęże las 
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POKRZYWA ZWYCZAJNA (URTICA DIOICA L.) 

Pokrzywa zwyczajna jest byliną z rodziny pokrzywowatych. Łodyga dorasta do ok. 2 

m, jest wzniesiona i czterokanciasta. Liście ułożone naprzeciwlegle, pojedyncze, 

ogonkowe, do 15 cm długości, grubo ząbkowane. Blaszka liściowa jest ciemnozielona, 

z pierzastym unerwieniem. Zarówno łodyga jak i liście pokryte są szczeciniastymi, 

parzącymi włoskami. Kwiaty pokrzywy są niepozorne, zielonkawe, zebrane na szczycie 

łodygi w wiechowate kwiatostany, osadzone w kątach liści. Kwitnie od czerwca do 

września, jest wiatropylna. Owocem jest orzeszek. Pokrzywa zwyczajna występuje 

powszechnie w Europie, Azji, Afryce Północnej i Ameryce Północnej. W Polsce rośnie 

powszechnie na stanowiskach półcienistych, w wilgotnych lasach, zaroślach, na 

stanowiskach okrajkowych, żyznych łąkach, nad brzegami rowów melioracyjnych i 

rzek. Jako roślina synantropijna występuje też w ogrodach, sadach, na obrzeżach pól 

oraz na pastwiskach. Jest rośliną azotolubną. Z fitosocjologicznego punktu widzenia 

pokrzywa zwyczajna stanowi gatunek charakterystyczny dla klasy Artemisietea 

vulgaris. Są to antropogeniczne zbiorowiska okazałych bylin na siedliskach ruderalnych 

i nad brzegami zbiorników wodnych. Surowce zielarskie pozyskiwane z pokrzywy 

zwyczajnej to liście (Urticae folium), ziele (Urticae herba), korzenie (Utricae radix) 

oraz owoce potocznie nazywane nasionami nasiona (Urticae fructus /semen). Liście i 

ziele pokrzywy zawierają kwasy fenolowe, przede wszystkim kwas chlorogenowy i 

kawowojabłkowy, na które standaryzowany jest surowiec farmakopealny (liść), około 

2% flawonoidów, związki mineralne, głównie sole potasu i krzemionkę (1,5%); 

barwinki roślinne, zarówno chlorofile jak i karotenoidy; a także witaminy. Nasiona 

pokrzywy są źródłem oleju bogatego w kwas linolowy. Z kolei organy podziemne 

wykorzystywane są ze względu na znaczne ilości steroli oraz związków fenolowych. 

Wyciągi z liści i ziela działają przeciwzapalnie, moczopędnie, przeciwkrwotocznie, 

pobudzają przemianę materii, a także zwiększają poziom hemoglobiny i liczbę 

czerwonych krwinek. Wykorzystywane są głównie w leczeniu chorób układu 

moczowego i reumatyzmu, oraz jako środek przeciwzapalny. Korzenie również 

wykazują aktywność przeciwzapalną, przy czym jest ona związana z obecnością steroli. 

Surowiec ten stosowany jest wspomagająco w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu 

krokowego. 

Liście i ziele pokrzywy zbiera się przed kwitnieniem roślin. Najwyższej jakości 

surowiec pozyskiwany jest w okresie od maja do czerwca, w fazie gdy pędy są jeszcze 
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zielone, wyraźnie uwodnione, niezdrewniałe, a liście w pełni wykształcone i 

intensywnie wybarwione. W późniejszym okresie pozyskuje się wyłącznie liść 

pokrzywy, gdyż jej pędy szybko drewnieją. Zawierają wtedy dużą ilość włókna i 

niewiele związków biologicznie aktywnych, co czyni z nich balast jakościowy dla 

surowca. Zbiór liści polega wtedy na szybkim ściągnięciu ręką liści z całej długości 

pędu. Wprawni zbieracze, zajmujący się pozyskiwaniem pokrzywy od lat, zabieg ten 

wykonują bez rękawic. 

Liście i ziele pokrzywy należy suszyć w cienkiej warstwie, często przekładając 

surowiec aby się nie zaparzył, gdyż szybko traci wtedy barwę i ciemnieje. Dobrej 

jakości surowiec powinien być ciemnozielony, bez nadmiernej ilości rozkruszu.  

W projekcie, do badań wytypowano 4 stanowiska, na których rosła pokrzywa 

zwyczajna (Tab.12, Tabl.11-13). W Czechowie 1 i Janowie gatunek ten występował w 

cienistych zaroślach, w Podłężu na leśnej polanie, a w Czechowie - na podmokłej łące. 

Na wszystkich badanych stanowiskach pokrzywa występowała w wysokiej ilościowości 

(4) i stanowiła gatunek dominujący. Najbardziej zasobne pod względem surowcowych 

było stanowisko w Janowie, gdzie zebrano 4,5 kg s.m ziela /10m2 (Tab.13). Ziele 

pokrzywy pozyskane z wytypowanych stanowisk różniło się pod względem zawartości 

kwasów fenolowych. Poziom tych związków wahał się od 0,29% (Janów) do 0,71% 

(Podłęże) (Tab.14). Wykonano ponadto analizę chromatograficzną HPLC frakcji 

związków fenolowych (Tab.14, Fot.1). Zidentyfikowano 6 związków, przy czym w 

największej ilości występował kwas kawowojabłkowy. Zawartość tej substancji wahała 

się od 0,7 mg/100 g (stanowisko Czechów 2) do 1,24 mg/100g (stanowisko Janów). 
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Tabela 12. Charakterystyka stanowisk naturalnych pokrzywy zwyczajnej* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

pokrzywy 

Czechów 1 
N 50 33 789 

E 020 35 689 
zarośla śródpolne 100 m2 

wierzba, olcha czarna, rdest ostrogorzki, 

mniszek lekarski, trawy, babka zwyczajna, 

przytulia czepna, szczaw  
4 

Janów 
N 53 43 575 

E 021 46 465 

zarośla przy sosnowym 

zagajniku  
50 m2 

sosna, lipa, babka zwyczajna, babka 

lancetowata, glistnik jaskółcze ziele, mniszek 

lekarski, rdest ptasi   
4 

Podłęże 
N 50 32 437 

E 20 34 320 
polana leśna 200 m2 sosna zwyczajna, jarząb pospolity, trawy   4 

Czechów 2 
N 50 33 298 

E 020 35 265 podmokła łąka 150 m2 
trawy, powój polny, bodziszek łąkowy, 

wrotycz pospolity 
4 

*gatunek rosnący łanowo (Tabl.12, 13)
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Tabela 13. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

surowca (kg) 

sucha masa 

surowca (kg) 

Czechów 1 

a 100 9,5 4,0 

b 70 7,4 3,6 

Janów 

a 100 10,8 4,5 

b 70 9,6 3,3 

Podłęże 

a 100 6,5 2,0 

b 70 4,0 1,5 

Czechów 2 

a 100 12,3 4,3 

b 70 10,0 3,0 
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Tabela 14. Zawartość kwasów fenolowych w zielu pokrzywy zwyczajnej 

stanowisko zawartość 

kwasów 

fenolowych (%) 

Zawartość związków fenolowych* 

(mg / 100 g s.m.) 

1 2 3 4 5 6 

Czechów 1 0,35 0,18 0,22 1,01 0,41 0,02 0,05 

Janów 0,29 0,24 0,22 1,24 0,59 0,04 0,05 

Podłęże 0,71 0,14 0,31 1,22 1,03 0,06 0,04 

Czechów 2 0,54 0,05 0,09 0,70 0,28 0,01 0,04 

1  – kwas neochlorogenowy; 2 – kwas chlorogenowy; 3 – kwas kawowojabłkowy; 4 – rutozyd;  

5 – hiperozyd; 6 – kwas cykoriowy  

*analiza HPLC ekstraktów metanolowych wykonana zgodnie z Farmakopeą Europejską IX 

 

1  – kwas neochlorogenowy; 2 – kwas chlorogenowy; 3 – kwas kawowojabłkowy; 4 – rutozyd;  

5 – hiperozyd; 6 – kwas cykoriowy 

Fot.1. Chromatogram ekstraktu z ziela pokrzywy zwyczajnej (stanowisko Podłęże) 
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Tablica 11. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Czechów 1 

  

Tablica 12. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Podłęże 
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Tablica 13. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Czechów 2 
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RDEST OSTROGORZKI (POLYGONUM HYDROPIPER L.) 

Rdest ostrogorzki to jednoroczna roślina z rodziny rdestowatych. Dorasta do ok. 60 cm. 

Łodyga jest wzniesiona i zgrubiała w węzłach liściowych. Liście wydłużone, 

lancetowate, zaostrzone, krótkoogonkowe, o falistym brzegu. Drobne, bladoróżowe 

kwiaty zebrane są w luźne, kłosokształtne kwiatostany. Rdest ostrogorzki kwitnie od 

lipca do września. Owocem są małe, brązowe, trójkanciaste orzeszki. Gatunek ten 

występuje powszechnie w Europie, w Afryce północnej i Ameryce Północnej. W Polsce 

rośnie na podmokłych stanowiskach, nad brzegami wód, przy rowach, na glebach 

żyznych i wilgotnych. Jest charakterystyczny dla zespołów roślinnych w ramach klasy 

Bidentetea tripartiti. Są to umiarkowanie nitrofilne, naturalne zbiorowiska z przewagą 

uczepów i rdestów, zarastające corocznie (od późnej wiosny) muliste podłoże na 

brzegach lub dnie zbiorników wód stojących i bardzo wolno płynących. W lecznictwie 

stosowane jest ziele rdestu ostrogorzkiego (Polygoni hydropiperis herba) bogate w 

garbniki hydrolizujące (ok.5%) (pochodne kwasu galusowego i elagowego), garbniki 

skondensowane, flawonoidy (ok. 3%) (pochodne kwercetyny) i śladowe ilości olejku 

eterycznego, w którym dominują aldehydy seskwiterpenowe. Wyciągi wodne z ziela 

rdestu ostrogorzkiego mają działanie ściągające, a alkoholowe stanowią lek 

przeciwkrwotoczny zwiększający krzepliwość krwi.  

Ziele rdestu ostrogorzkiego zbiera się na początku kwitnienia roślin, ścinając górne, 

ulistnione części pędów z kwiatostanami. Surowiec należy wysuszyć w temperaturze 

około 35-40°C. Dobrej jakości surowiec powinien zachować naturalną barwę.  

Badaniami objęto 5 stanowisk naturalnych, na których rdest ostrogorzki występował w 

ilościowości 2-3 (Tab.15, Tabl.14-18). Stanowiska te były zróżnicowane co do 

zajmowanej powierzchni (60-600m2), a także florystycznie, wszystkie jednak 

cechowały się wysoką wilgotnością podłoża (brzeg rozlewiska, brzeg stawu, mokre 

zarośla, podmokły rów). Największą wydajnością surowcową wykazało się stanowisko 

w Czechowie 1 (834,1 g s.m/10m2), z kolei najniższą – w Lalinie (190,5 g s.m/10m2) 

(Tab.16). Ziele rdestu ostrogorzkiego zebrane z badanych stanowisk różniło się pod 

względem składu chemicznego. Ogólna zawartość związków fenolowych wynosiła 

odpowiednio: kwasów fenolowych 0,43-0,65%, garbników 1,15-4,06%, polifenoli 2,77-

5,04% (Tab.17). 
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Tabela 15. Charakterystyka stanowisk naturalnych rdestu ostrogorzkiego* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

rdestu 

ostrogorzkiego 

Lalin 
N 49 38 225 

E 022 08 467 
brzeg stawu  600 m2 

sadziec konopiasty, mięta nadwodna, krwawnica 

pospolita, koniczyna czerwona, babka większa, 

pokrzywa zwyczajna, jastrzębiec kosmaczek, 

wiązówka błotna, skrzyp polny, skrzyp olbrzymi, 

tojeść pospolita 

2 

Grabówka 
N 49 39 864 

E 022 08 199 

wilgotny rów przy łące 

kośnej 
60 m2 

przymiotno kanadyjskie, poziewnik szorstki, 

koniczyna czerwona, marchew dzika, pokrzywa 

zwyczajna, śliwa tarnina, kielisznik zaroślowy, 

babka lancetowata, krwawnik zwyczajny, 

pięciornik gęsi 

2 

Podłęże 
N 50 32 254 

E 20 34 112 

skraj lasu sosnowego 

przy rozlewisku, 

będącym siedliskiem 

bobrów  

300 m2 

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, bez 

czarny, jarząb pospolity, dąb, sadziec konopiasty, 

pokrzywa zwyczajna, pięciornik kurze ziele, 

pięciornik gęsi, skrzyp błotny, przytulia czepna, 

kozłek lekarski, krwawnik pospolity, mniszek 

lekarski, tojeść pospolita, sitowie  

2 

Czechów 1 
 N 50 33 789 

E 020 35 689 
zarośla śródpolne 50 m2 

wierzba, olcha czarna, mniszek lekarski, trawy, 

babka zwyczajna, przytulia czepna, szczaw  
3 

Czechów 3 
 N 50 33 587 

E 020 35 341 
nieużytkowna łąka  100 m2  

babka zwyczajna, babka lancetowata, trawy, 

starzec jakubek, wrotycz pospolity, krwawnik 

pospolity, bylica pospolita, dzika marchew, 

szczaw łąkowy, nawłoć kanadyjska, mniszek 

pospolity, dziurawiec zwyczajny, mydlnica 

lekarska 

2 

*Gatunek rosnący w niewielkich skupiskach, w dużym rozproszeniu (Tabl.16,18)
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Tabela 16. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

liczba 

roślin na 

poletku 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Lalin 
a 22 100 472,7 190,5 

b 23 70 400,5 141,6 

Grabówka 
a 20 100 620,8 232,9 

b 22 70 580,3 193,4 

Podłęże 

a 27 100 597,2 228,5 

b 27 70 345,1 112,4 

Czechów 1 
a 78 100 2126,1 834,1 

b 55 70 1540,2 548,3 

Czechów 3 
a 28 100 492,7 210,5 

b 25 70 411,5 161,6 
 

Tabela 17. Zawartość związków fenolowych w zielu rdestu ostrogorzkiego 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

garbników (%) 

zawartość 

polifenoli (%) 

Lalin 0,49 2,22 3,77 

Grabówka 0,55 4,06 5,04 

Podłęże  0,43 2,36 3,95 

Czechów 1 0,65 1,15 2,77 

Czechów 3 0,65 1,40 2,85 
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Tablica 14. Rdest ostrogorzki na stanowisku Lalin 
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Tablica 15. Rdest ostrogorzki na stanowisku Grabówka 
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Tablica 16. Rdest ostrogorzki na stanowisku Podłęże 

  
  

Tablica 17. Rdest ostrogorzki na stanowisku Czechów 1 
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Tablica 18. Rdest ostrogorzki na stanowisku Czechów 3 
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WIĄZÓWKA BULWKOWA (FILIPENDULA VULGARIS Moench.) 

Wiązówka bulwkowa jest rośliną wieloletnią z rodziny różowatych. Łodyga dorasta do 

ok. 80–100 cm, jest wzniesiona, prosta i dość sztywna. Wiązówka bulwkowa posiada 

krótkie kłącze z bulwiasto zgrubiałymi korzeniami. Liście, nieco przypominające 

wyglądem liście paproci, są przerywano-pierzaste. Kremowo-białe kwiaty o 

intensywnym miodowo-balsamicznym zapachu, zebrane są w wiechokształtny 

kwiatostan. Okres kwitnienia przypada od czerwca do końca lipca. Owocem jest 

owłosiona niełupka.  

Jest to gatunek eurosyberyjski. Występuje na terenie Europy południowej i środkowej, 

w Azji aż po Syberię oraz w północno-zachodniej Afryce. W Polsce rośnie głównie na 

niżu i jest stosunkowo rzadki. Spotkać go można na suchych, słonecznych lub 

półcienistych łąkach, trawiastych zboczach, w świetlistych zaroślach oraz na obrzeżach 

lasów. Z fitosocjologicznego punktu widzenia wiązówka bulwkowa jest gatunkiem 

charakterystycznym dla klasy Festuco-Brometea. Są to zbiorowiska ciepłolubnych 

muraw o charakterze stepowym, na suchym podłożu o odczynie zasadowym. 

Jako surowce lecznicze pozyskuje się kwiaty, ziele oraz organy podziemne, tj. kłącza z 

bulwkowatymi korzeniami. Organy nadziemne bogate są we flawonoidy, przede 

wszystkim hiperozyd, astragalinę, spireozyd, kemferol i kwercetynę oraz kwasy 

fenolowe, m.in. kwas elagowy, galusowy, syryngowy, salicylowy, chlorogenowy, 

kawowy i rozmarynowy. Organy podziemne zawierają głównie garbniki (głównie 

katechina i jej pochodne: epigalokatechina, galusan epigalokatechiny i epikatechina). 

Ziele i kwiaty wiązówki działają napotnie, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo oraz 

moczopędnie. Wykorzystywane są jako środek leczniczy w przeziębieniach oraz w 

reumatyzmie. Z kolei organy podziemne, ze względu na znaczne ilości garbników 

stosowane są (głównie w medycynie ludowej) jako środek przeciwbiegunkowy, 

przeciwbakteryjny i ściągający.  

Organy nadziemne wiązówki bulwkowej zbiera się na początku kwitnienia roślin, 

ścinając ukwiecone części pędów oraz liście odziomkowe. Zbiór organów podziemnych 

ma miejsce wiosną lub jesienią. Wykopane kłącza, korzenie i bulwki należy dokładnie 

umyć, pokroić i suszyć w cienkiej warstwie, w temperaturze 50-60°C.  

W projekcie scharakteryzowano 3 stanowiska naturalne wiązówki bulwkowej (Tab.18., 

Tabl.19-21). Stanowiska w Smolniku i Galowie stanowiły rozległe nieużytki, natomiast 

w Odrzechowej wiązówka rosła w świetlistych zaroślach w okolicy łąki kośnej.  
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Sucha masa ziela pozyskanego z badanych stanowisk wahała się od 0,26 do 1,52 kg 

s.m./10m2, natomiast organów podziemnych od 0,54 do 1,25 kg s.m./10m2, przy 

ilościowości wiązówki bulwkowej na poziomie 2-3 (Tab.19). Surowce zebrane z 

wytypowanych stanowisk różniły się co do zawartości związków fenolowych. Ziele 

poddano analizom na zawartość kwasów fenolowych (0,49-0,81%) i flawonoidów 

(0,66-0,93%) (Tab.19). Z kolei organy podziemne przebadano pod kątem zawartości 

kwasów fenolowych (0,23-0,38%), garbników (1,65-2,69%) i polifenoli (2,95-4,63%) 

(Tab.21). 
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Tabela 18. Charakterystyka stanowisk naturalnych wiązówki bulwkowej* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

wiązówki 

bulwkowej 

Odrzechowa 
N 49 32 865 

E 021 58 013 
widne zarośla  200 m2 

wierzba iwa, leszczyna pospolita, przytulia 

czepna, krwawnik pospolity, bodziszek 

łąkowy 
1/2 

Smolnik 
N 49 14 574 

E 022 08 084 
rozległy nieużytek 2 ha  

krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny, 

wrotycz pospolity, dziewanna 

drobnokwiatowa, ostrożeń łąkowy, przytulia 

czepna, trawy 

2 

Galów 
N 50 52 305 

E 020 65 611  

nieużytkowana łąka na 

skraju lasu sosnowego, 

przechodząca w stary, 

zaniedbany sad 

500 m2 

dzika róża, nostrzyk żółty, krwawnik 

pospolity, dziurawiec zwyczajny, wrotycz 

pospolity, ostrożeń łąkowy, przytulia 

czepna, trawy, bluszczyk kurdybanek, 

koniczyna łąkowa, koniczyna biała, skrzyp 

polny, mniszek lekarski, niezapominajka 

polna, lepnica rozdęta, chaber łąkowy, 

żmijowiec zwyczajny, groszek bulwiasty, 

świerzbnica polna   

3 

*gatunek rosnący w dużym rozproszeniu, w populacjach o niewielkiej liczbie osobników  (Tabl. 19)
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Tabela 19. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko liczba 

roślin na 

poletku 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

ziela (kg) 

sucha 

masa 

ziela 

(kg) 

świeża masa 

organów 

podziemnych 

(kg) 

sucha masa 

organów 

podziemnych 

(kg) 

Odrzechowa 10 100 0,69 0,26 1,14 0,54 

Smolnik 17 100 2,46 0,83 1,97 0,90 

Galów 35 100 4,15 1,52 2,68 1,25 

 

Tabela 20. Zawartość związków fenolowych w zielu wiązówki bulwkowej  

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

flawonoidów (%) 

Odrzechowa 0,49 1,40 

Smolnik 0,81 0,93 

Galów 0,44 0,66 

 

Tabela 21. Zawartość związków fenolowych w organach podziemnych wiązówki bulwkowej  

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%)  

zawartość 

garbników (%) 

zawartość 

polifenoli (%) 

Odrzechowa 0,37 2,69 4,63 

Smolnik 0,23 1,65 2,95 

Galów 0,38 1,79 3,77 
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Tablica 19. Wiązówka bulwkowa na stanowisku Odrzechowa 
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Tablica 20. Wiązówka bulwkowa na stanowisku Smolnik 
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Tablica 21. Wiązówka bulwkowa na stanowisku Galów 
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BOBREK TRÓJLISTKOWY (MENYANTHES TRIFOLIATA L.) 

Bobrek trójlistkowy to bylina z rodziny bobrkowatych, dorastająca do ok. 30-40 cm 

wysokości. Wczesną wiosną wytwarza biało-różowe, lejkowate kwiaty, dorastające do 

1,4 cm, zebrane w groniasty kwiatostan, który wyrasta bocznie z kłącza na prosto 

wzniesionej, bezlistnej łodydze. Bobrek trójlistkowy posiada mięsiste, pokryte łuskami 

kłącze, które podzielone jest na krótkie międzywęźla, z korzeniami przybyszowymi. Z 

międzywęźli wyrastają 3-listkowe, błyszczące, gładkie, długoogonkowe liście. 

Poszczególne listki są siedzące, okrągławe lub odwrotnie jajowate, na szczycie tępawe. 

Owocem jest okrągłojajowata, 2–4 klapowa torebka zawierająca drobne, brązowe 

nasiona. Bobrek trójlistkowy występuje w całej Europie oraz w umiarkowanych 

strefach Azji i Ameryki Północnej. W Polsce jest gatunkiem rzadkim, objętym 

częściową ochroną prawną. Rośnie na torfowiskach, bagnach, mokrych łąkach, przy 

brzegach wód stojących. W fitosocjologicznej klasyfikacji zbiorowisk roślinnych 

gatunek ten charakterystyczny jest dla związku Caricion lasiocarpae, w ramach klasy 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Zbiorowisko to tworzy często gęste darnie pływające 

na powierzchni zbiorników wodnych i rozpoczyna proces sukcesji w kierunku 

torfowisk przejściowych. 

Surowcem zielarskim jest liść bobrka trójlistkowego (Menyanthidis trifoliatae folium) bogaty w 

związki goryczowe (współczynnik goryczy nie niższy niż 3000). Związkami czynnymi są tu 

glikozydy irydoidowe i sekoirydoidy (m.in. swerozyd, loganina, mentafolina, sekologanina), 

alkaloidy (gencjanina), garbniki, kwasy fenolowe, saponiny oraz flawonoidy (głównie 

hiperozyd i rutozyd). Wyciągi z liści bobrka pobudzają łaknienie i wydzielanie soku 

żołądkowego oraz żółci. Normalizują procesy trawienia, mają także działanie ściągające. 

Stosowane są głównie przy braku łaknienia i przy dolegliwościach trawiennych.  

Gatunek ten powinien być zbierany w miejscach obfitego występowania. Należy zostawić co 

najmniej połowę osobników z danej populacji. Nie należy wyrywać (wyciągać z wody) całych 

roślin, lecz pozyskiwać przy użyciu noży lub sekatorów jedynie szczytowe, intensywnie 

ulistnione części pędów. Biorąc pod uwagę, że bobrek trójlistkowy objęty jest częściową 

ochroną prawną, zbiór liści powinien być prowadzony tylko przez doświadczonych zbieraczy, 

na konkretne zamówienie. W projekcie scharakteryzowano stanowisko bobrka trójlistkowego 

zlokalizowane w rezerwacie Bagno Ławki, w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz stanowisko 

w okolicy miejscowości Kruszynek (Kujawy) (Tab.22, Tabl.22-23). Dane dotyczące masy 

surowców i ich jakości przygotowane w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania i 

współpracę z firmami zielarskimi. 
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Tabela 22. Charakterystyka stanowisk naturalnych bobrka trójlistkowego 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

bobrka 

trójlistkowego 

Bagno Ławki  
N 53 17 238 

E 022 36 653 

otwarty teren bagienny, 

torfowisko niskie  
ok. 6 ha 

trawy, turzyce, siedmiopalecznik błotny, 

krwawnica pospolita 
3/4 

Kruszynek 
N 52 56 442 

E 018 98 560 
brzeg stawu ok. 5 ha 

trawy, turzyce, pałka wodna, 

siedmiopalecznik błotny, pokrzywa 

zwyczajna, rdest ostrogorzki 

1/2 
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Tablica 22. Bobrek trójlistkowy na stanowisku Bagno Ławki 
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Tablica 23. Bobrek trójlistkowy na stanowisku Kruszynek 
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RDEST PTASI (POLYGONUM AVICULARE L.)  

Rdest ptasi to jednoroczna lub dwuletnia roślina należąca do rodziny rdestowatych. Jest 

to gatunek zmienny, występujący w wielu formach i odmianach. Łodygi rdestu ptasiego 

są silnie rozgałęzione, niekiedy czerwonawo nabiegłe, dorastające do ok. 100 cm, 

ścielące się po ziemi. Liście ułożone skrętolegle, drobne, eliptyczne, łopatkowate, o 

zaokrąglonym szczycie. Drobne, niepozorne, bladoróżowe kwiaty rozwijają się w 

kątach liści. Rdest ptasi kwitnie od czerwca do września, a owocem jest trójkątny 

orzeszek. Gatunek ten występuje powszechnie w strefach klimatu umiarkowanego. W 

Polsce pospolity na pastwiskach, łąkach, nieużytkach, a także jako chwast pól 

uprawnych. Rośnie, często tworząc jednolitą darń. Stanowi gatunek charakterystyczny 

dla klasy Stellarietea mediae, obejmującej antropogeniczne, nitrofilne zbiorowiska pól 

uprawnych i jednorocznych roślin terenów ruderalnych. 

 Surowcem zielarskim jest ziele rdestu ptasiego (Herba polygoni avicularis) bogate 

przede wszystkim we flawonoidy (awikularyna, kwercetyna, hiperozyd), kwasy 

fenolowe (kawowy, chlorogenowy, galusowy, p-kumarowy) oraz garbniki. Zawiera 

także ok. 1% kwasu krzemowego. Wyciągi z ziela stosowane są jako lek moczopędny, 

zapobiegający kamicy nerkowej. Surowiec ten jest także składnikiem preparatów 

stosowanych w chorobach wątroby.  

Ziele rdestu ptasiego zbiera się na początku kwitnienia roślin, ścinając ulistnione, 

niezdrewniałe szczyty pędów. Pędy ścina się przy użyciu noży i sierpów, a w miejscach 

masowego występowania można je kosić. Wyrywanie roślin zaleca się tylko na polach 

uprawnych (tylko ekologicznych), ale wtedy, z wyrwanych roślin niezwłocznie odcina 

się korzeń wraz z dolną, zdrewniałą częścią łodygi. Surowiec należy suszyć w cieniu i 

przewiewie, przy czym suszenie można zakończyć, gdy łodygi łamią się przy zginaniu.  

Do badań w niniejszym projekcie wybrano 8 stanowisk, na których rdest ptasi występował w 

ilościowości 2-4 (Tab.23, Tabl.24-26). Były one dość zróżnicowane pod względem składu 

gatunkowego, wszystkie jednak miały charakter antropogeniczny (przydroża, ścieżki, nieużytki, 

tereny ruderalne). Stanowiska te były także zróżnicowane co do wydajności surowcowej, gdzie 

sucha masa ziela rdestu ptasiego wahała się od 2,5 do 4,5 kg/10m2 (Tab.24). Na uwagę 

zasługuje stanowisko zlokalizowane w Średnich Małych 2, cechujące się wysoką wydajnością 

surowcową, a pozyskane stamtąd ziele było najbogatsze we flawonoidy (2,32%), w porównaniu 

do surowców zebranych na innych stanowiskach. Surowce te różniły się także pod względem 

zawartości kwasów fenolowych (0,18-0,32%) (Tab.25). 
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Tabela 23. Charakterystyka stanowisk naturalnych rdestu ptasiego* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

rdestu ptasiego 

Wroczeń 
N 49 38 329 

E 022 08 328 
kamieniste przydroże  200 m2 

rumianek bezpromieniowy, pięciornik gęsi, 

babka zwyczajna, dzika marchew, rdest 

ostrogorzki, krwawnik pospolity, komosa biała 
3 

Grabownica 
N 49 38 437 

E 022 05 262 

nieużytek przy 

zabudowaniach 
25 m2 

szczaw, trawy, koniczyna biała, ostrożeń polny, 

komosa biała, pokrzywa zwyczajna, babka 

zwyczajna 
3/4 

Udrzyn 
N 52 39 630 

E 021 44 144 
piaszczysta droga nad rzeką 80 m2 

bylica łąkowa, pokrzywa zwyczajna, krwawnik 

pospolity, powój polny, malina zwyczajna, 

nostrzyk biały, popłoch pospolity 
3 

Średnie Małe 
N 50 54 185 

E 023 04 560 

przydomowy nieużytek przy 

zabudowaniach 
40 m2 

trawy, mniszek lekarski, koniczyna łąkowa, 

bluszczyk kurdybanek, babka lancetowata 
3 

Średnie Małe 2 
N 50 52 326 

E 023 03 447 

nieużytek przy 

chodniku/stanowisko 

ruderalne 

60 m2 trawy, mniszek lekarski, babka szerokolistna  3 

Czernięcin 

Poduchowny 

N 50 48 446 

E 022 49 345 
przydomowe zarośla 30 m2 

żółtlica drobnokwiatowa, mniszek lekarski, 

krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, 

bluszczyk kurdybanek 
4 

Zdory 
N 53 43 591 

E 021 37 483 

ścieżka pomiędzy lasem i 

łąką 
170 m2 

trawy, babka szerokolistna, bylica pospolita, 

koniczyna biała, krwawnik pospolity, szczaw, 

rdest plamisty, cykoria podróżnik 
2 

Szczechy Wielkie 
N 53 42 349 

E 021 45 482 

ścieżka pomiędzy łąką a 

ekstensywną uprawą zbóż 
220 m2 

bylica pospolita, bylica piołun, krwawnik 

pospolity, łoboda, mniszek lekarski, powój polny, 

skrzyp łąkowy 
2 

*gatunek tworzący gęste darnie (Tabl.25)
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Tabela 24. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(kg) 

sucha 

masa 

surowca 

(kg) 

Wroczeń 
a 100 8,5 3,2 

b 70 6,3 2,9 

Grabownica 
a 100 13,2 4,3 

b 70 10,3 3,8 

Udrzyn a 100 9,9 3,5 

Średnie Małe 
a 100 8,0 3,0 

b 70 6,0 2,0 

Średnie Małe 2 a 100 16,5 4,4 

Czernięcin 

Poduchowny 
a 100 16,0 4,5 

Zdory 
a 100 11,0 3,6 

b 70 9,0 2,9 

Szczechy Wielkie 
a 100 7,2 2,5 

b 70 4,3 1,9 

 

Tabela 25. Zawartość związków fenolowych w zielu rdestu ptasiego 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

flawonoidów (%) 

Wroczeń 0,27 0,87 

Grabownica 0,28 0,75 

Udrzyn 0,16 0,72 

Średnie Małe 0,18 1,17 

Średnie Małe 2 0,18 2,32 

Czernięcin Poduchowny 0,32 1,97 

Zdory 0,25 0,95 

Szczechy Wielkie 0,20 1,60 
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Tablica 24. Rdest ptasi na stanowisku Wroczeń 

 
 

  



57 

 

Tablica 25. Rdest ptasi na stanowisku Grabownica 
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Tablica 26. Rdest ptasi na stanowisku Udrzyn 
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NOSTRZYK ŻÓŁTY (MELILOTUS OFFICINALIS L.)  

Jest to jednoroczna lub dwuletnia roślina z rodziny bobowatych, dorastająca do ok. 150 

cm, o wzniesionej, silnie rozgałęzionej łodydze. Liście są ogonkowe, trzylistkowe, o 

brzegach ząbkowanych, z przylistkami. Kwiaty nostrzyka są żółte, drobne, zebrane w 

długoszypulkowe, jednostronne grona. Nostrzyk żółty kwitnie od czerwca do sierpnia. 

Owocem jest jajowato-sercowaty, gładki, brunatny strąk. Gatunek ten rośnie na terenie 

Europy i w umiarkowanych strefach Azji, zawleczony jest także w obszarze Morza 

Śródziemnego i Ameryce Północnej. W Polsce jest pospolity na całym niżu, na ubogich 

stanowiskach typu suche zarośla, przydroża, skarpy. Często rośnie w dużych 

skupieniach. Z fitosocjologicznego punktu widzenia, nostrzyk żółty jest gatunkiem 

charakterystycznym dla zespołów Echio-Melilotetum i Erysmio-Melilotetum, w ramach 

związku Onopordion acanthii. Są to ciepłolubne zbiorowiska wysokich bylin 

ruderalnych, wytrzymałych na suszę.  

Surowcem zielarskim jest ziele nostrzyka (Herba meliloti), zawierające związki 

kumarynowe (m.in. kumarynę, melitolinę, wolny kwas kumarynowy, dikumarol), 

alantoinę, a także związki fenolowe. Ziele nostrzyka zmniejsza krzepliwość krwi, przez 

co poprawia przepływ przez naczynia żylne i włosowate, działa także przeciwzapalnie i 

przeciwskurczowo. Ze względu na silne działanie kumaryny, przy wewnętrznym 

stosowaniu tego surowca należy zachować ostrożność. Ziele nostrzyka stosowane jest 

także zewnętrznie jako środek zmiękczający skórę i przyspieszający gojenie się ran.  

Surowiec zbiera się w podczas kwitnienia rośliny, ścinając silnie ulistnione i ukwiecone 

wierzchołki pędów. Nie należy zbierać części pędów o grubych i zdrewniałych 

łodygach. Surowiec, po wysuszeniu w warunkach naturalnych powinien zachować 

naturalną barwę i mieć zapach kumaryny (przypominający zapach świeżego siana).  

W projekcie przedstawiono 5 stanowisk naturalnych nostrzyka żółtego (Tab.26, 

Tabl.27-30). W większości były to piaszczyste, dobrze nasłonecznione nieużytki o 

różnym stopniu wilgotności podłoża. Stanowiska różniły się wielkością (80-500m2) 

oraz składem gatunkowym, przy czym najbogatsze florystycznie było stanowisko w 

Galowie. Były one także zróżnicowane pod względem wydajności surowcowej. Sucha 

masa ziela nostrzyka żółtego kształtowana się na poziomie od 0,85 (w Kulasznym) do 

3,0 kg/10m2 (w Płonce) (Tab.27). Ziele nostrzyka żółtego zebrane z badanych 

stanowisk różniło się pod względem składu chemicznego. Zawartość kwasów 

fenolowych wynosiła do 0,25 do 0,44% (Tab.28). 
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Tabela 26. Charakterystyka stanowisk naturalnych nostrzyka żółtego 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

nostrzyka 

żółtego 

Odrzechowa 
N 49 32 809 

E 021 58 132 

piaszczyste przydroże przy 

nieużytku 
350 m2 

babka zwyczajna, bodziszek łąkowy, przytulia 

czepna, dziurawiec zwyczajny, krwawnica pospolita, 

pokrzywa zwyczajna, babka lancetowata 
3 

Karlików 
N 49 26 360 

E 022 03 939 
przydroże nad stawem  200 m2 

pałka wodna, kozłek lekarski, pokrzywa zwyczajna, 

babka zwyczajna, komonica zwyczajna 
2/3 

Kulaszne 
N 49 24 707 

E 022 09 837 
nieużytek na wzniesieniu 80 m2 

bylica łąkowa, pokrzywa zwyczajna, krwawnik 

pospolity, cykoria podróżnik, wrotycz pospolity, 

trawy, powój polny, wyka ptasia  
2 

Galów 
N 50 52 305 

E 020 65 611  

nieużytkowana łąka na skraju 

lasu sosnowego, 

przechodząca w stary sad   

500 m2 

dzika róża, wiązówka bulwkowa krwawnik 

pospolity, dziurawiec zwyczajny, wrotycz pospolity, 

ostrożeń łąkowy, przytulia czepna, trawy, bluszczyk 

kurdybanek, koniczyna łąkowa, koniczyna biała, 

skrzyp polny, mniszek lekarski, niezapominajka 

polna, lepnica rozdęta, chaber łąkowy, żmijowiec 

zwyczajny, groszek bulwiasty, świerzbnica polna   

2 

Płonka 
N 50 52 393 

E 022 58 534 

rów melioracyjny przy 

uprawie zbóż 
200 m2 

skrzyp polny, bylica pospolita, cykoria podróżnik, 

marchew dzika, wrotycz pospolity, dziurawiec 

zwyczajny, bniec biały, biedrzeniec mniejszy, 

krwawnik pospolity, ostrożeń polny, babka 

szerokolistna, jasnota różowa 

3 
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Tabela 27. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin (cm) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

ziela (g) 

sucha masa 

ziela (g) 

Odrzechowa 

a 160  100 3,7 0,98 

b 165 70 2,8 0,83 

Karlików a 115 100 3,5 0,92 

Kulaszne 

a 85 100 3,1 0,85 

b 83 70 2,4 0,79 

Galów 

a 89 100 2,9 0,89 

b 90 70 2,0 0,67 

Płonka 

a 110 100 11,5 3,0 

b 88 70 6,5 2,7 

 

Tabela 28. Zawartość związków fenolowych w zielu nostrzyka żółtego 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

Odrzechowa 0,30 

Karlików 0,44 

Kulaszne 0,42 

Galów 0,25 

Płonka 0,33 
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Tablica 27. Nostrzyk żółty na stanowisku Odrzechowa 
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Tablica 28. Nostrzyk żółty na stanowisku Karlików 
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Tablica 29. Nostrzyk żółty na stanowisku Kulaszne 
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Tablica 30. Nostrzyk żółty na stanowisku Galów 
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CZOSNACZEK POSPOLITY (ALLIARIA PETIOLATA (M. Bieb.) 

Cavara et Grande)  

 

Czosnaczek pospolity to dwuletnia roślina z rodziny kapustowatych. W pierwszym roku 

wegetacji wytwarza rozetę zimozielonych liści, w drugim – pęd kwiatostanowy, pojedynczy lub 

górą rozgałęziony, dorastający do ok. 100 cm. Liście czosnaczka są ogonkowe, karbowane, 

zatokowe ząbkowane, w stanie świeżym mocno pachnące czosnkiem. Kwiaty drobne, białe, 

czterokrotne, zebrane w szczytowe grona. Owocem czosnaczka jest równowąska, 

czterograniasta łuszczyna, (o długości 306 cm), osadzona na grubej szypułce. Kwitnie od 

kwietnia do maja.  

Czosnaczek pospolity rośnie powszechnie na terenie Europy, Afryki północnej i Azji zachodniej 

oraz południowej. W Polsce jest pospolity w całym kraju, poza częścią północno-wschodnią. 

Występuje głównie na stanowiskach okrajkowych, w lasach liściastych. Preferuje gleby 

gliniasto piaszczyste, bogate w próchnicę. Czosnaczek jest rośliną azotolubną, rośnie tworząc 

zwarte łany. W fitosocjologicznej klasyfikacji zbiorowisk roślinnych jest gatunkiem 

charakterystycznym dla związku Alliarion, rzędu Glechometalia hederaceae, w ramach klasy 

Artemisietea vulgaris i podklasy Galio urticenea. Są to nitrofilne, cienioznośne zbiorowiska 

okrajkowe, występujące na siedliskach żyznych i wilgotnych lasów liściastych w kompleksie 

fitocenoz leśnych lub odnośnych zbiorowisk zastępczych. Pierwotnym miejscem tego typu 

zbiorowisk były prześwietlenia w lesie: luki po wypadnięciu drzew, wąskie drogi i przecinki. W 

krajobrazie przekształconym przez człowieka, zyskały one liczne siedliska wtórne, takie jak 

parki, stare ogrody i zarośla.  

Surowcem pozyskiwanym z czosnaczka pospolitego jest ziele, zawierające niewielką ilość 

olejku eterycznego, związki fenolowe i glikozydy izosiarkocyjaninowe. Ze względu na 

czosnkowy aromat surowiec ten stosowany jest głównie jako przyprawa i składnik sałatek. W 

medycynie ludowej ziele czosnaczka wykorzystywane było jako środek pomocniczy przy 

trudno gojących się ranach.  

Badaniami objęto 2 stanowiska czosnaczka pospolitego. Były to wilgotne zarośla zlokalizowane 

na skraju drogi leśnej, o podobnym składzie florystycznym. Na obu badanych stanowiskach 

czosnaczek występował w wysokiej ilościowości (3-5), jako gatunek dominujący (Tab.29, Tabl. 

31-32). Stanowiska te były podobne pod kątem wydajności surowcowej (pozyskano 0,22 kg 

s.m. ziela/10 m2 w Strachowie i 0,65 kg s.m. ziela/10 m2 w Tuchlinie) (Tab.30). Zawartość 

kwasów fenolowych w zielu czosnaczka zebranym z tych siedlisk kształtowała się na 

niewielkim poziomie (odpowiednio 0,13 i 0,14%) (Tab.31). 
. 
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Tabela 29. Charakterystyka stanowisk naturalnych czosnaczka pospolitego* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

czosnaczka 

pospolitego 

Tuchlin 
N 52 35 219 

E 021 42 356 
droga przy lesie mieszanym 500 m2 

jasnota purpurowa, przytulia czepna, 

marchew dzika, mniszek lekarski, 

pokrzywa zwyczajna 

4/5 

Strachów 
N 52 32 365 

E 021 36 487 
zarośla przy polu uprawnym  200 m2 

glistnik jaskółcze ziele, przytulia czepna, 

skrzyp polny, mniszek lekarski, trawy, 

pokrzywa zwyczajna, malina właściwa 

3 

*Gatunek rosnący łanowo, o krótkim, wiosennym okresie wegetacji (Tabl.31,32)
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Tabela 30. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

liczba 

roślin 

na 

poletku 

wysokość 

roślin 

(cm) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(kg) 

sucha 

masa 

surowca 

(kg) 

Tuchlin 

a 270 45 100 2,35 0,65 

b 283 44 70 1,90 0,48 

Strachów 

a 150 39 100 0,86 0,22 

b 146 42 70 0,67 0,19 

 

Tabela 31. Zawartość kwasów fenolowych w zielu czosnaczka pospolitego 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

Tuchlin 0,14 

Strachów 0,13 
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Tablica 31. Czosnaczek pospolity na stanowisku Tuchlin 
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Tablica 32. Czosnaczek pospolity na stanowisku Strachów 
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BLUSZCZYK KURDYBANEK (GLECHOMA HEDERACEA L.) 

Bluszczyk kurdybanek to bylina z rodziny jasnotowatych, dorastająca do ok. 60 cm. 

Łodyga jest pełzająca, górą wznosząca się, z długimi naziemnymi rozłogami. Liście 

bluszczyku są sercowatookrągławe lub nerkowate, o grubo karbowanych brzegach. 

Niebieskofioletowe, drobne kwiaty wyrastają w kątach liści, w liczbie od jednego do 

trzech. Cała roślina jest charakterystycznie, krótko owłosiona. Bluszczyk kurdybanek 

kwitnie od kwietnia do czerwca. Owocem jest poczwórna rozłupnia.  

Gatunek ten występuje powszechnie w Europie i Azji, w Polsce jest pospolity na 

stanowiskach ruderalnych, w zaroślach, przydrożach, a także w lasach i zbiorowiskach 

trawiastych. Podobnie jak czosnaczek pospolity i glistnik jaskółcze ziele, gatunek ten 

charakterystyczny dla rzędu Glechometalia hederaceae, w klasie Artemisietea vulgaris i 

podklasie Galio urticenea. Są to naturalne i półnaturalne zbiorowiska typu 

okrajkowego, na żyznych siedliskach świeżych i wilgotnych, występujące przede 

wszystkim na obrzeżach i w prześwietleniach żyznych lasów liściastych.  

Surowcem zielarskim jest ziele bluszczyku kurdybanka (Herba glechomae), bogate 

przed wszystkim w związki fenolowe, takie jak: garbniki, flawonoidy (pochodne 

apigeniny, luteoliny i kwercetyny) i kwasy fenolowe (m.in. rozmarynowy, ferulowy, 

kawowy). Surowiec ten zawiera także związki triterpenowe (m.in. kwas oleanolowy i 

ursolowy), seskwiterpenowe (m.in. glechomafuran, glechomanolid) oraz śladowe ilości 

olejku eterycznego. Napary i odwary z ziela bluszczyku działają łagodnie zapierająco, 

zwiększają wydzielanie soku żołądkowego oraz ułatwiają przepływ żółci. Ziele 

stosowane jest głównie jako środek regulujący trawienie i wzmacniający.  

Ziele bluszczyku kurdybanka zbierane jest w początkowym okresie kwitnienia rośliny. 

Ścina się nadziemne części, z wyjątkiem dolnej części łodygi, zwykle słabo ulistnionej 

lub bezlistnej. Z zebranego surowca należy starannie usunąć inne rośliny. Ziele 

powinno być suszone w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Dobrej jakości, suchy 

surowiec składa się z ulistnionych i ukwieconych pędów o naturalnej barwie (liście i 

łodygi ciemnozielone; kwiaty niebieskofioletowe). 

W projekcie, do badań wytypowano 6 stanowisk naturalnych bluszczyku kurdybanka, 

na których gatunek ten występował w ilościowości 1-3 (Tab.32, Tabl.33-36). 

Stanowiska różniły się wielkością zajmowanej powierzchni (30-1500 m2) oraz składem 

gatunkowym roślin towarzyszących. W Średnich Małych i Czernięcinie Poduchownym 

bluszczyk kurdybanek rósł na nieużytkach, w Galowie i Tuchlinie na obszarach 
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przyleśnych (łąka, okrajek), w Udrzynie w przydomowych zaroślach, natomiast 

stanowisko w Nowinach miało postać rozległego zrębu leśnego w pierwszym roku po 

wycięciu drzew. Stanowiska te różniły się znacząco pod względem wydajności 

surowcowej: sucha masa ziela bluszczyku wahała się od 0,13 do 1,25 kg/10m2, przy 

czym najbardziej wydajne było stanowisko w Średnich Małych (Tab.33). Ponowny 

zbiór ziela przeprowadzono na stanowisku w Udrzynie, przy czym masa odrostu była 

około pięciokrotnie niższa niż przy pierwszym zbiorze (Tab.33). Ziele zebrane z 

wytypowanych stanowisk było zróżnicowane pod kątem składu chemicznego. 

Zawartość związków fenolowych wynosiła odpowiednio: kwasów fenolowych 0,48-

0,60%, garbników 0,26-1,60%, polifenoli 1,11-3,02%. Ziele zebrane w powtórnym 

zbiorze cechowało się niższą zawartością badanych związków niż to ze zbioru 

pierwszego (Tab.34). Ziele bluszczyku pozyskane z badanych stanowisk poddano 

analizie na zawartość olejku eterycznego, przy czym stwierdzono jedynie śladowe ilości 

tej substancji w surowcach (od 0,02 do 0,06%). Analiza chromatograficzna GC 

wykazała obecność 19 związków, w tym 8 dominujących, m.in. β kariofilen (8,95-

9,87%) i spatulenol (8,86-9,88%) (Tab.35, Fot.2). Dwa główne dominanty (związki o 

czasie retencji 24,18 i 24,82) pozostały niezidentyfikowane. 
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Tabela 32. Charakterystyka stanowisk naturalnych bluszczyku kurdybanka* 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

bluszczyku 

Zręb Nowiny 
N 52 39 496 

E 021 42 356 

zręb leśny w pierwszym roku 

po wycięciu drzew 
1500 m2 

jarząb pospolity, mniszek lekarski, glistnik 

jaskółcze zile, leszczyna pospolita, pokrzywa 

zwyczajna, trawy, tasznik pospolity, konwalijka 

dwulistna 

3 (kępy) 

Udrzyn 
N 52 38 630 

E 021 45 142 
zarośla przy zabudowaniach  30 m2 

glistnik jaskółcze ziele, przytulia czepna, jaskier 

rozłogowy, jasnota purpurowa, marchew dzika, 

łopian większy, gwiazdnica pospolita, skrzyp 

polny, mniszek lekarski, trawy, pokrzywa 

zwyczajna 

2 

Droga na Tuchlin 
N 52 37 235 

E02142 357 
okrajek leśny 100 m2 

jasnota purpurowa, marchew dzika, koniczyna 

czerwona, babka zwyczajna, turzyce, trawy 
1/2 

Galów 
N 50 52 305 

E 020 65 611  

nieużytkowana łąka na skraju 

lasu sosnowego, 

przechodząca w stary sad   

500 m2 

dzika róża, wiązówka bulwkowa, nostrzyk żółty, 

krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny, 

wrotycz pospolity, ostrożeń łąkowy, przytulia 

czepna, trawy, koniczyna łąkowa, koniczyna 

biała, skrzyp polny, mniszek lekarski, 

niezapominajka polna, lepnica rozdęta, chaber 

łąkowy, żmijowiec zwyczajny, groszek 

bulwiasty, świerzbnica polna   

2 

Średnie Małe 
N 50 54 185 

E 023 04 560 

nieużytek przy 

zabudowaniach 
100 m2 pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski, trawy 3 

Czernięcin 

Poduchowny 

N 50 48 446 

E 022 49 345 
nieużytek przydomowy 50 m2 

żółtlica drobnokwiatowa, mniszek lekarski, 

krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, rdest 

ptasi 
2 

*gatunek rosnący w kępach (Tabl.33,34)
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Tabela 33. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m2 

stanowisko  poletko 

obserwacyjne  

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

ziela (kg) 

sucha masa 

ziela (kg) 

Zręb Nowiny I zbiór 
a 100 2,40 0,68 

b 70 1,47 0,40 

Udrzyn 
I zbiór 

a 100 1,65 0,42 

b 70 1,35 0,34 

odrost a 100 0,25 0,08 

Droga na 

Tuchlin 
I zbiór a 100 0,39 0,13 

Galów I zbiór 

a 100 1,70 0,52 

b 70 1,20 0,39 

Średnie Małe I zbiór 
a 100 3,86 1,25 

b 70 3,50 1,05 

Czernięcin 

Poduchowny 
I zbiór a 100 2,50 0,65 

 

Tabela 34. Zawartość związków fenolowych w zielu bluszczyku kurdybanka 

stanowisko  zawartość 

kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

polifenoli (%) 

Zręb Nowiny I zbiór 0,51 1,60 3,02 

Udrzyn  

I zbiór 0,48 1,05 2,62 

odrost 0,32 0,64 2,55 

Droga na 

Tuchlin 
I zbiór 0,56 1,16 2,46 

Galów I zbiór 0,60 0,26 1,11 

Średnie Małe I zbiór 0,50 0,56 1,54 

Czernięcin 

Poduchowny 
I zbiór 0,48 0,67 1,26 
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Tabela 35. Skład chemiczny olejku eterycznego ziela bluszczyku kurdybanka 

  stanowisko 

  Zręb Nowiny Udrzyn Droga na 

Tuchlin 

Galów Średnie 

Małe 

Czernięcin 

Poduchowny 1 zbiór odrost 

zawartość olejku (%): 0,03 0,05 0,06 0,02 0,02 0,04 0,03 

czas retencji związek chemiczny 

10,06 1.8 cyneol 3,11 3,15 3,65 2,99 3,05 3,19 3,10 

10,67 niezidentyfikowany 3,34 2,98 3,13 3,18 3,44 3,25 2,85 

20,87 β kariofilen 9,47 9,55 9,63 9,87 8,95 9,47 9,60 

24,18 niezidentyfikowany 24,63 21,15 22,89 25,16 23,17 20,98 24,75 

24,82 niezidentyfikowany 16,51 15,62 15,87 17,01 16,12 17,56 15,63 

27,29 karweol 9,12 8,98 9,15 9,18 8,75 9,65 9,05 

34,42 spatulenol 9,38 9,35 9,88 9,52 9,12 8,86 9,55 

35,95 niezidentyfikowany 6,14 5,78 6,45 6,12 6,15 5,88 5,74 

 

 
Fot.2. Chromatogram olejku eterycznego z bluszczyku kurdybanka (stanowisko Udrzyn) 
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Tablica 33. Bluszczyk kurdybanek na stanowisku Zręb Nowiny 
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Tablica 34. Bluszczyk kurdybanek na stanowisku Udrzyn 
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Tablica 35. Bluszczyk kurdybanek na stanowisku Droga na Tuchlin 
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Tablica 36. Bluszczyk kurdybanek na stanowisku Galów 
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PODZADANIE 3 

Szkolenia w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich ze 

stanowisk naturalnych. 

Dotychczas, w roku 2019 przeprowadzono 2 szkolenia. Do ich przygotowania 

posłużyły wyniki badań z lat 2016-2019, uzyskane w ramach niniejszego tematu 

badawczego. Jedno z nich (w dn. 5 kwietnia) zorganizowane zostało przez jednostkę 

certyfikującą produkcję ekologiczną dla inspektorów tej jednostki.  

Tematyka prowadzonej przez nas części szkolenia: „Dobre praktyki zbioru roślin dziko 

rosnących oraz obróbka pozbiorcza surowców zielarskich”.  

Drugie szkolenie (warsztaty szkoleniowe) przeprowadzono w Lubelskim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Odbyło się ono w dn. 24 października. 

Uczestniczyli w nim pracownicy służy rolnej, rolnicy i pracownicy firm zielarskich 

(łącznie 25 osób).  

Temat warsztatów: Dziko rosnące rośliny lecznicze – ich ekologiczny zbiór i możliwość 

wykorzystania 

1. Zróżnicowanie dziko rosnących roślin leczniczych 

2. Stanowiska do ekologicznego zbioru surowców zielarskich  

3. Zasady ekologicznego zbioru surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych  

4. Postępowanie pozbiorcze z surowcami zielarskimi 

5. Czy należy wprowadzać rośliny dziko rosnące do uprawy, a jeżeli tak to w jaki sposób 

W dn. 22 listopada br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

odbędą się podobne warsztaty szkoleniowe.  
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZBIERACZY  

I INSPEKTORÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 
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GLISTNIK JASKÓŁCZE ZIELE (CHELIDONIUM MAJUS L.) 

Nazwy lokalne: 
Glistnik pospolity, jaskółcze ziele, ziele od brodawek, 

żółtnik 

Rodzina: Makowate (Papaveraceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok. 80 cm wysokości, o 

wzniesionej, widlasto rozgałęzionej łodydze. 

Ulistnienie skrętoległe, liście pierzastosieczne, o 

odcinkach jajowatych, brzegu karbowanym lub 

wciętym. Kwiaty żółto-pomarańczowe, 4-płatkowe, w 

luźnych baldachogronach. Kwitnie od maja do 

września, przekwita szybko, wykształcając owoce 

(torebki) przypominające wyglądem strąki. We 

wszystkich częściach rośliny występuje pomarańczowy 

sok mleczny. 

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Stanowiska wilgotne i zacienione, zarośla, brzegi 

lasów, rośnie także na stanowiskach ruderalnych,  w 

ogrodach, parkach i w pobliżu zabudowań. Tworzy 

zwarte kępy, a czasami rośnie niemal w łanie. 

Surowiec: 
Ziele glistnika jaskółcze ziele (Chelidonii herba), 

rzadziej korzeń (Chelidonii radix) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Ziele zawiera alkaloidy izochinolinowe 0,2-0,5% (m.in. 

chelidonina, chelerytyna, sangwinaryna i berberyna), a 

także flawonoidy (0,3-1,0%), kwasy fenolowe (0,3-

0,6%) (m.in. kawowy, kumarowy, ferulowy, 

gentyzynowy). 

Zbiór: 

Ziele glistnika zbiera się wiosną, na początku 

kwitnienia roślin, kiedy łodygi są jeszcze cienkie i 

niezdrewniałe. Ścięte rośliny odrastają i zakwitają 

ponownie, dlatego możliwy jest powtórny zbiór 

surowca. Ziele łatwo ciemnieje, zwłaszcza w miejscach 

złamania lub zgniecenia, dlatego należy suszyć je 

ostrożnie, w warunkach naturalnych, rozkładając pędy 

w pojedynczej warstwie. Prawidłowo wysuszony 

surowiec powinien mieć jasnozieloną barwę i składać 

się z ulistnionych pędów z pączkami i kwiatami. 

Wydajność stanowisk: 
0,4-0,7 kg s.m. /10m2  (ilościowość 3-4) 

Możliwy zbiór odrostu. 

Zagrożenia: 
 nieprawidłowy zbiór surowca (zbyt niskie cięcie 

ziela, wyrywanie roślin z korzeniami) 

 roślina niezagrożona, powszechnie występująca 

  



85 

 

Glistnik jaskółcze ziele na stanowiskach naturalnych 
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MYDLNICA LEKARSKA (SAPONARIA OFFICINALIS L.) 

Nazwy lokalne: Mydlnik, mydlnikowy korzeń, mydłownik 

Rodzina: Goździkowate (Caryophyllaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina o lekko płożących się pędach, dorastających do 

80 cm długości, z dużymi, bladoróżowymi lub białymi 

kwiatami. Liście jajowatolancetowate, ostro 

zakończone, o wyraźnych trzech nerwach, ułożone na 

łodydze naprzeciwlegle. Owocem jest torebka. Kłącze 

silnie rozgałęzione, płożące; korzenie długie, 

walcowate, brunatnoczerwone. 

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Stanowiska suche i dość nasłonecznione, miedze, 

przydroża, rowy, brzegi rzek, występuje także na 

stanowiskach ruderalnych. 

Surowiec: Korzeń mydlnicy lekarskiej (Radix Saponariae) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 
Saponiny triterpenowe (ok.5%), związki fenolowe.  

Zbiór: 

Korzenie mydlnicy zbiera się wiosną lub jesienią. 

Biorąc pod uwagę, że organy podziemne mydlnicy 

silnie się rozrastają, kopie się je w dużym promieniu. 

Prawidłowo wysuszony surowiec ma barwę 

brunatnoczerwoną, na przekroju białą, o żółtym 

rdzeniu. Powinien składać się z kłaczy i korzeni o 

grubości około 5-7 mm, bez drobnych korzonków, 

części nadziemnych i zanieczyszczeń mineralnych. 

Wydajność stanowisk: 1,5-3,5 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 2-4) 

Zagrożenia: 
 nadmierny zbiór surowca (100% osobników z 

populacji) 

 wykaszanie poboczy dróg 
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Mydlnica lekarska na stanowiskach naturalnych 
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POKRZYWA ZWYCZAJNA (URTICA DIOICA L.) 

Nazwy lokalne: 
Pokrzywa dwupienna, pokrzywa wielka, koprywa, pokrywa, 

zagawka, parzawka, kropiewa, pokrzywa chyrzawka 

Rodzina: Pokrzywowate (Urticaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok.2 m wysokości, o wzniesionej, 

czterokanciastej łodydze. Ulistnienie naprzeciwległe, liście 

pojedyncze, ogonkowe, grubo ząbkowane. Blaszka liściowa 

jest ciemnozielona, z pierzastym unerwieniem. Zarówno 

łodyga jak i liście pokryte są szczeciniastymi, parzącymi 

włoskami. Kwiaty pokrzywy są niepozorne, zielonkawe, 

zebrane na szczycie łodygi w wiechowate kwiatostany, 

osadzone w kątach liści. Kwitnie od czerwca do września, 

jest rośliną  wiatropylną.  

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Stanowiska półcieniste i dość wilgotne, lasy, zarośla, okrajki, 

żyzne łąki, brzegi rzek, rowy melioracyjne. Roślina 

synantropijna, występuje powszechnie na stanowiskach 

ruderalnych. Rośnie łanowo. 

Surowiec: 
Liść (Urticae folium), rzadziej ziele (Urticae herba) oraz 

korzeń pokrzywy zwyczajnej (Urticae radix) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

W liściach - kwasy fenolowe (0,3-0,7%), przede wszystkim 

kwas kawowy i jego pochodne, około 2% flawonoidów, 

związki mineralne, głównie sole potasu i krzemionkę (1,5%), 

chlorofile. W korzeniach głównie związki sterolowe i 

fenolowe.  

Zbiór: 

Liście lub ziele pokrzywy zbiera się przed kwitnieniem 

roślin. Najwyższej jakości surowiec pochodzi z młodych 

roślin zebranych w okresie od maja do czerwca, w fazie gdy 

pędy są delikatne, niezdrewniałe. 

Surowiec (liście) pozyskany później, tj. gdy pędy drewnieją, 

powinien być osmykiwany z pędów, które stanowią element 

bezwartościowy jeśli chodzi o zawartość związków 

biologicznie czynnych.  

Części nadziemne należy suszyć w cieniu i w przewiewie. 

Dobrej jakości surowiec powinien być intensywnie zielony, 

bez plam i nadmiernej ilości rozkruszu.  

Zbiór korzeni należy przeprowadzić wiosną lub jesienią. Po 

wykopaniu surowiec powinien być umyty, pokrojony i 

natychmiast wysuszony. 

Wydajność stanowisk: 

liść 1,5-3,0 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 4) 

ziele 2,0-4,5 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 4) 

korzenie 0,5-2 kg s.m./ 10 m2 (ilościowość 4) 

Możliwy zbiór odrostu. 

Zagrożenia:  roślina niezagrożona, występująca powszechnie 
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Pokrzywa zwyczajna na stanowiskach naturalnych 
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RDEST OSTROGORZKI (POLYGONUM HYDROPIPER L.) 

Nazwy lokalne: Pieprz polny, pieprz wodny 

Rodzina: Rdestowate (Polygonaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina jednoroczna, jej pędy dorastają do ok. 60 cm. 

Łodyga jest wzniesiona, w dolnej części płożąca, 

zgrubiała w węzłach liściowych. Liście wydłużone, 

lancetowate, zaostrzone, krótkoogonkowe, o falistym 

brzegu. Drobne, bladoróżowe kwiaty zebrane są w 

luźne, kłosokształtne kwiatostany. Kwitnie od lipca do 

września, owocem są małe, brązowe, trójkanciaste 

orzeszki. 

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Nad brzegami wód, przy rowach, także na 

stanowiskach ruderalnych (np. przy zabudowaniach, 

przy drogach), zawsze na glebach żyznych i 

wilgotnych. Rośnie pojedynczo lub w niewielkich 

skupiskach.  

Surowiec: 
Ziele rdestu ostrogorzkiego (Herba Polygoni 

hydropiperis) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Polifenole (3,7-5,0%), garbniki hydrolizujące (ok. 5%) 

(pochodne kwasu galusowego i elagowego), garbniki 

skondensowane, kwasy fenolowe (0,4-0,6%), 

flawonoidy (ok. 3%) (pochodne kwercetyny) i śladowe 

ilości olejku eterycznego.  

Zbiór: 

Ziele rdestu ostrogorzkiego zbiera się na początku 

kwitnienia roślin, ścinając górne, ulistnione części 

pędów z kwiatostanami. Należy usunąć nadmiernie 

zgrubiałe łodygi i części zeschnięte. Po wysuszeniu,  

dobrej jakości surowiec powinien zachować naturalną 

barwę. Nie dopuszcza się zanieczyszczeń innymi 

gatunkami rdestu. 

Wydajność stanowisk: 0,2-0,8 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 2-3) 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór ziela (zbyt niskie cięcie, 

wyrywanie roślin z korzeniami) 

 zbiór surowca ze stanowisk ubogich (o niskiej 

liczebności osobników)  
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Rdest ostrogorzki na stanowiskach naturalnych 
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WIĄZÓWKA BULWKOWA (FILIPENDULA VULGARIS Moench.) 

Nazwy lokalne: Wiązówka bulwkowata 

Rodzina: Różowate (Roseaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok.1 m wysokości, o wzniesionej, 

prostej i dość sztywnej łodydze. Liście, nieco 

przypominające wyglądem liście paproci, są 

przerywano-pierzaste. Kremowo-białe kwiaty o 

intensywnym miodowo-balsamicznym zapachu, 

zebrane są w wiechokształtny kwiatostan. Okres 

kwitnienia przypada od czerwca do końca lipca. 

Owocem jest owłosiona niełupka. Wiązówka 

bulwkowa posiada krótkie kłącze z bulwiasto 

zgrubiałymi korzeniami. 

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Trawiaste zbocza, suche i słoneczne łąki, świetliste 

zarośla, obrzeża lasów, ciepłolubne murawy. 

Surowiec: 
Kwiaty, ziele oraz organy podziemne. tj., kłącza z 

bulwkowatymi korzeniami. 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Organy nadziemne bogate są we flawonoidy (0,6-

1,4%), przede wszystkim hiperozyd, astragalinę, 

spireozyd, kemferol i kwercetynę oraz kwasy fenolowe 

(0,4-0,8%), m.in. kwas elagowy, galusowy, syryngowy, 

salicylowy, chlorogenowy, kawowy i rozmarynowy. 

Organy podziemne zawierają głównie garbniki (1,6-

2,6%) (katechinę i jej pochodne: epigalokatechina, 

galusan epigalokatechiny i epikatechina). 

Zbiór: 

Organy nadziemne wiązówki bulwkowej zbiera się na 

początku kwitnienia roślin, ścinając ukwiecone części 

pędów oraz liście odziomkowe. Zbiór organów 

podziemnych ma miejsce wiosną lub jesienią. 

Wykopane kłącza, korzenie i bulwki przed suszeniem 

należy umyć i pokroić. Nie należy wykopywać 

wszystkich roślin; po zbiorze wyrównać darń. 

Wydajność stanowisk: 

ziele 0,2-1,5 kg s.m/ 10m2 (ilościowość 2-3); 

organy podziemne 0,5-1,2 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 

2-3) 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (100% osobników z 

populacji, ręczny zbiór kwiatów – sprzyja 

wyrywaniu całych roślin) 

 zmiany użytkowania gruntów 
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Wiązówka bulwkowa na stanowiskach naturalnych 
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BOBREK TRÓJLISTKOWY (MENYANTHES TRIFOLIATA L.) 

Nazwy lokalne: Bobrownik, koniczyna błotna, trójlistek 

Rodzina: Bobrkowate (Menyanthaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok. 30-40 cm 

wysokości. Wczesną wiosną wytwarza 

biało-różowe, lejkowate kwiaty, zebrane w 

groniasty kwiatostan, który wyrasta 

bocznie z kłącza na prosto wzniesionej, 

bezlistnej łodydze. Liście 3-listkowe, 

błyszczące, gładkie i długoogonkowe. 

Poszczególne listki są siedzące, okrągławe 

lub odwrotnie jajowate, na szczycie 

tępawe. Owocem jest okrągłojajowata, 2-4 

klapowa torebka zawierająca drobne, 

brązowe nasiona. 

Występowanie (typy stanowisk): 
Torfowiska, bagna, mokre łąki, brzegi wód 

stojących 

Surowiec: 
Liść bobrka trójlistkowego (Menyanthidis 

trifoliatae folium) 

Główne związki biologicznie czynne: 

Związki goryczowe: glikozydy irydoidowe 

i sekoirydoidy (m.in. swerozyd, loganina, 

mentafolina, sekologanina), alkaloidy 

(gencjanina), garbniki, kwasy fenolowe, 

saponiny oraz flawonoidy (głównie 

hiperozyd i rutozyd). 

Zbiór: 

Gatunek ten powinien być zbierany w 

miejscach obfitego występowania. Należy 

zostawić co najmniej połowę osobników z 

danej populacji. Nie należy wyrywać 

(wyciągać z wody) całych roślin, lecz 

pozyskiwać przy użyciu noży lub 

sekatorów jedynie szczytowe, intensywnie 

ulistnione części pędów. Biorąc pod 

uwagę, że bobrek trójlistkowy objęty jest 

częściową ochroną prawną, zbiór liści 

bobrka powinien być prowadzony tylko 

przez doświadczonych zbieraczy, na 

konkretne zamówienie, w porozumieniu z 

firmą skupującą. 

Wydajność stanowisk: 0,2-0,8 kg s.m./10m2 (ilościowość 3-4) 

Zagrożenia: 

 zbiór wszystkich roślin z populacji 

 wyrywanie całych roślin z korzeniami 

 zmiany użytkowania gruntów, 

melioracje 
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Bobrek trójlistkowy na stanowiskach naturalnych 
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RDEST PTASI (POLYGONUM AVICULARE L.)   

Nazwy lokalne: Drutowiec, świńska trawa, wróble języczki 

Rodzina: Rdestowate (Polygonaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina jednoroczna lub dwuletnia o silnie 

rozgałęzionych, ścielących się po ziemi pędach. Liście 

ułożone skrętolegle, drobne, eliptyczne, łopatkowate, o 

zaokrąglonym szczycie. Drobne, niepozorne, 

bladoróżowe kwiaty rozwijają się w kątach liści. 

Kwitnie od czerwca do września, a owocem jest 

trójkątny orzeszek. 

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Występuje powszechnie przy drogach polnych, na 

brzegach pastwisk, łąk, nieużytków, a także jako 

chwast pól uprawnych oraz ogródków przydomowych 

(roślina ruderalna). 

Surowiec: Ziele rdestu ptasiego (Herba Polygoni Avicularis) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Flawonoidy (0,7-2,3%) (awikularyna, kwercetyna, 

hiperozyd), kwasy fenolowe (0,1-0,3%) (kawowy, 

chlorogenowy, galusowy, p-kumarowy), garbniki oraz 

związki krzemionkowe. 

Zbiór: 

Ziele rdestu ptasiego zbiera się przez cały okres 

wegetacyjny, ścinając ulistnione, niezdrewniałe pędy 

przy użyciu noży i sierpów. Pędy pozyskuje się w 

miejscach masowego występowania. Można je nawet 

wyrywać, ale wtedy, z wyrwanych roślin odcina się 

korzeń wraz z dolną, zdrewniałą częścią łodygi. 

Surowiec należy suszyć w cieniu i przewiewie, przy 

czym suszenie można zakończyć gdy łodygi łamią się 

przy zginaniu.   

Wydajność stanowisk: 2,5-4,5 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 2-4) 

Zagrożenia:  roślina niezagrożona, powszechnie występująca  
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Rdest ptasi na stanowiskach naturalnych 
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NOSTRZYK ŻÓŁTY (MELILOTUS OFFICINALIS L.)  

Nazwy lokalne: Nostrzyk lekarski, tatarska trawa, barkusz 

Rodzina: Bobowate (Fabaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, dorastająca do ok. 

150 cm, o wzniesionej, silnie rozgałęzionej łodydze, w 

dolnej części drewniejacej. Liście są ogonkowe, 

trzylistkowe, o brzegach ząbkowanych, z przylistkami. 

Kwiaty żółte, drobne, zebrane w długoszypulkowe, 

jednostronne grona. Nostrzyk kwitnie od czerwca do 

sierpnia. Owocem jest jajowato-sercowaty, gładki, 

brunatny strąk.  

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Suche zarośla, przydroża, skarpy, nieużytki. Rośnie 

pojedynczo, rzadko tworzy większe skupienia.  

Surowiec: Ziele nostrzyka żółtego (Herba Meliloti) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Związki kumarynowe (m.in. kumaryna, melitolina, 

wolny kwas kumarynowy, dikumarol), alantoina, 

związki fenolowe (kwasy fenolowe 0,2-0,4%) 

Zbiór: 

Ziele nostrzyka żółtego zbiera się podczas kwitnienia 

rośliny, ścinając ulistnione i ukwiecone wierzchołki 

pędów przy użyciu noży i sierpów. Nie należy zbierać 

dolnych, zdrewniałych części pędów. Surowiec, po 

wysuszeniu powinien zachować naturalną barwę i mieć 

zapach kumaryny (przypominający zapach świeżego 

siana). 

Wydajność stanowisk: 
0,8-3,0 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 2-3)  

Możliwy zbiór odrostu. 

Zagrożenia: 
 zbyt niskie cięcie ziela, wyrywanie całych roślin 

wraz z korzeniami 

 gatunek niezagrożony, występujący powszechnie 
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Nostrzyk żółty na stanowiskach naturalnych 
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CZOSNACZEK POSPOLITY (ALLIARIA PETIOLATA (M. Bieb.) 

Cavara et Grande)  

Nazwy lokalne: - 

Rodzina: Kapustowate (Brassicaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina dwuletnia, dorastająca do ok. 100 cm. W 

pierwszym roku wegetacji wytwarza rozetę 

zimozielonych liści, w drugim – pęd kwiatostanowy, 

pojedynczy lub górą rozgałęziony. Liście są ogonkowe, 

karbowane, zatokowe ząbkowane, w stanie świeżym 

mocno pachnące czosnkiem. Kwiaty drobne, białe, 

czterokrotne, zebrane w szczytowe grona. Owocem 

czosnaczka jest równowąska, czterograniasta 

łuszczyna, osadzona na grubej szypułce. Kwitnie od 

kwietnia do maja.  

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Żyzne, wilgotne zarośla, okrajki lasów liściastych. 

Rośnie łanowo. Roślina o krótkim, wiosennym okresie 

wegetacji. 

Surowiec: Ziele czosnaczka pospolitego 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Olejek eteryczny, związki fenolowe (flawonoid 

aliarozyd), kwasy fenolowe (0,15%), glikozydy 

izosiarkocyjaninowe. 

Zbiór: 

Ziele czosnaczka pospolitego zbiera się w trakcie 

kwitnienia roślin. Ścina się ulistnione i ukwiecone 

szczyty pędów. Surowiec, po wysuszeniu w warunkach 

naturalnych powinien zachować naturalną barwę i mieć 

lekko czosnkowy zapach.  

Ziele czosnaczka pozyskiwane jest również na świeże 

ziele jako aromatyczny dodatek do żywności. 

Wydajność stanowisk: 
0,8 -2,3 kg ś.m/10m2; 0,2-0,6 kg s.m/ 10m2  

(ilościowość 3-4) 

Zagrożenia: 

 zbyt niskie cięcie ziela, wyrywanie całych roślin 

wraz z korzeniami 

 zbiór wszystkich roślin z populacji 

 wykaszanie poboczy dróg przyleśnych 
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Czosnaczek pospolity na stanowiskach naturalnych 
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BLUSZCZYK KURDYBANEK (GLECHOMA HEDERACEA L.) 

Nazwy lokalne: Bluszczyk ziemny 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina o pełzającej, górą wznoszącej się łodydze, 

dorastającej do ok. 60cm. Liście sercowatookrągławe 

lub nerkowate, o grubo karbowanych brzegach. 

Niebieskofioletowe, drobne kwiaty wyrastają w kątach 

liści, w liczbie od jednego do trzech. Cała roślina jest 

charakterystycznie, krótko owłosiona. Kwitnie od 

kwietnia do czerwca, owocem jest poczwórna 

rozłupnia.  

Występowanie (typy 

stanowisk): 

Zarośla, przydroża, lasy liściaste (okrajki), zbiorowiska 

trawiaste.  

Surowiec: Ziele bluszczyku kurdybanka (Herba Glechomae) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Garbniki (0,26-1,60%), flawonoidy (pochodne 

apigeniny, luteoliny i kwercetyny), polifenole (1,11-

3,02%), kwasy fenolowe (0,48-0,60%) (m.in. 

rozmarynowy, ferulowy, kawowy),  związki 

triterpenowe (m.in. kwas oleanolowy i ursolowy), 

seskwiterpenowe (m.in. glechomafuran, 

glechomanolid) oraz śladowe ilości olejku eterycznego.  

Zbiór: 

Ziele bluszczyku kurdybanka zbierane jest latem, w 

początkowym okresie kwitnienia roślin. Ulistnione 

pędy wycina się najczęściej przy użyciu noży. Nie 

należy wyrywać całych roślin z korzeniami (roślina 

płytko korzeniąca się). Z zebranego surowca należy 

starannie usunąć inne rośliny ścinane zazwyczaj razem 

z zielem bluszczyka. Suszenie w warunkach 

naturalnych lub w temperaturze nieprzekraczającej 

40°C. Dobrej jakości, suchy surowiec powinien składać 

się ulistnionych i ukwieconych pędów o naturalnej 

barwie (liście i łodygi ciemnozielone; kwiaty 

niebieskofioletowe). 

Wydajność stanowisk: 
0,1-1,2 kg s.m/ 10m2  (ilościowość 1-3) 

Możliwy zbiór odrostu. 

Zagrożenia: 
 wyrywanie całych roślin wraz z korzeniami 

 gatunek powszechnie występujący 
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Bluszczyk kurdybanek na stanowiskach naturalnych 

 
  

  
  

  
 


