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WSTĘP I CEL BADAŃ 

 

Surowce zielarskie, w mniej lub bardziej przetworzonej postaci, samodzielnie lub jako 

komponenty, coraz częściej spotykane są w produktach leczniczych, spożywczych, 

suplementach diety, i kosmetykach. Rośnie także ich liczba w segmencie produktów 

ekologicznych. Wg naszych szacunków polskie firmy zielarskie skupują rocznie około 400 

surowców z certyfikatem ekologicznym, pochodzących głównie ze stanowisk naturalnych. 

Zdarza się coraz częściej, że są one notyfikowane na obecność substancji niedopuszczonych 

do stosowania w rolnictwie ekologicznym. W znacznym stopniu związane jest to z wysokim 

zapotrzebowaniem na te surowce zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Tak duża 

liczba pozyskiwanych ziół w jakości ekologicznej z roślin dziko rosnących wymaga 

szczególnych działań na wszystkich etapach ich zbioru i przetwarzania. Jednym z tych działań 

jest monitorowanie obecności substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie 

ekologicznym na wszystkich etapach ich zbioru i przetwarzania, a także aktywne 

przeciwdziałanie tej obecności. W efekcie przeprowadzonych w KRWiL w ostatnich latach 

prac wyłoniła się możliwość użycia do monitorowania skażeń pestycydami tzw. roślin 

wskaźnikowych. Najbardziej obiecujące w tym względzie okazały się pokrzywa zwyczajna i 

mniszek lekarski. Były one najbardziej „wrażliwe” na kumulowanie pozostałości tych 

substancji. W planowanych na 2020r. badaniach rośliny te wytypowane zostały właśnie jako 

obiekty do szczegółowych badań, umożliwiających wykorzystanie ich w działaniach 

praktycznych związanych z monitorowaniem jakości surowców zielarskich.  

W przypadku roślin dziko rosnących ważne jest również ażeby ich zbiór prowadzony zgodnie 

z zasadami ochrony środowiska naturalnego, był zrównoważony, tj. nie naruszał równowagi 

siedlisk naturalnych na których rosną, czyli opierał się na przesłankach wynikających z 

rzetelnie przeprowadzonych badań terenowych dotyczących wszystkich aspektów zbioru tych 

roślin, a także odpowiedniej wiedzy zbieraczy i kupujących od nich surowce firm zielarskich. 

Celem podzadania 1. było określenie czynników pozbiorczych wpływających na 

kumulowanie się pozostałości pestycydów w surowcach zielarskich. Jest to o tyle ważne, iż 

zgodnie z opinią akredytowanych laboratoriów, a także z wcześniej przeprowadzonymi 

badaniami, pestycydy w surowcach roślinnych, pod wpływem czynników pozbiorczych mogą 

ulegać przemianom do innych związków, również identyfikowanych jako środki ochrony 

roślin. W praktycznym wymiarze wyniki uzyskane w projekcie pozwolą firmom skupujacym 
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surowce zielarskie zbierane z roślin dziko rosnących prognozować jakość finalnych 

produktów pod kątem występowania w nich pozostałości pestycydów.  

Celem podzadania 2. było opracowanie metod ekologicznego zbioru wybranych dziko 

rosnących roślin leczniczych i aromatycznych występujących na stanowiskach naturalnych z 

uwzględnieniem ich wydajności surowcowej i szacowania wielkości zbioru oraz 

pozbiorczego postępowania z ekologicznymi surowcami. Wyniki przeprowadzonych badań 

służyć będą zarówno firmom skupujacym surowce zielarskie zbierane z roślin dziko 

rosnących jak i pracownikom jednostek certyfikujących. Pozwolą nie tylko prognozować ich 

zbiór, ale dadzą także podstawę do rzetelnego zweryfikowania deklarowanej wielkość zbioru 

podczas kontroli i certyfikacji firm skupowych przez pracowników jednostek certyfikujących. 

Celem podzadania 3. było przeprowadzenie szkoleń dla osób biorących udział w 

ekologicznej produkcji ziół, w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich z 

roślin dziko rosnących i ich obróbki pozbiorczej. Potrzeba takich szkoleń wynika m.in. z 

zapytań skierowanych do nas zarówno przez firmy zielarskie przetwarzające surowce 

ekologiczne, jak i jednostki certyfikujące. Ta część pracy, ze względu na panującą w okresie 

realizacji projektu pandemię COVID-19, zrealizowana została jedynie częściowo. 

Ważnym elementem tego podzadania było opublikowanie dotychczasowych wyników badań, 

uzyskanych w ramach niniejszego projektu w latach 2016- 2020r., dotyczących zbioru roślin 

dziko rosnących w jakości ekologicznej oraz certyfikacji produkcji opartej na skupie 

surowców pozyskiwanych z tych roślin. Ta recenzowana publikacja pt. „Dziko rosnące 

rośliny lecznicze źródłem surowców ekologicznych” służyć będzie m.in. celom 

szkoleniowym i instruktażowym; skierowana jest zarówno do pracowników firm skupujących 

surowce zielarskie, pracowników jednostek certyfikujących, jak i IJHARS. 
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PODZADANIE 1. 

Wpływ czynników pozbiorczych na kumulowanie pozostałości pestycydów w organach 

surowcowych gatunków wskaźnikowych roślin leczniczych. 

 

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2019, w grupie dziko 

rosnących roślin leczniczych wytypowano dwa gatunki (potencjalnie gatunki wskaźnikowe), 

charakteryzujące się wyjątkową podatnością na kumulowanie pestycydów w swoich organach 

nadziemnych i podziemnych, i stąd przydatnych do typowania nowych stanowisk do 

ekologicznego zbioru. Są to pokrzywa zwyczajna i mniszek lekarski. Na gatunkach tych, jako 

na roślinach modelowych zaplanowane zostały badania w niniejszym podzadaniu. Wybór 

tych roślin do badań związany był także z bardzo dużą ilością pozyskiwanych z nich 

surowców przeznaczonych do produkcji zielarskiej, a także z faktem, że dostarczają one 

zróżnicowanych typów surowców (liść, ziele, organy podziemne), podlegających różnym 

metodom obróbki pozbiorczej i w różny sposób kumulujących pestycydy (wskazują na to 

wstępne wyniki badań uzyskane w ramach niniejszego projektu w 2019r., dotyczące 

pokrzywy). 

Badania prowadzono w warunkach ścisłych doświadczeń polowych na polu 

doświadczalnym SGGW zlokalizowanym w Wilanowie-Zawadach (Fot. 1-3). Materiałem 

rozmnożeniowym do założenia doświadczeń w przypadku mniszka była rozsada 

przygotowana w obiekcie szklarniowym SGGW, a w przypadku pokrzywy sadzonki uzyskane 

jako klonalny, jednorodny materiał genetyczny. Doświadczenia polowe założono wczesnym 

latem. W trakcie rozwoju rośliny traktowane były środkami ochrony roślin. Były to: 

- herbicyd (Roundup /glifosat/), 

- insektycydy przeciwko owadom ssąco-gryzącym (Deltam /deltametryna/, Mugga /DEET/), 

- fungicydy (Signum /boskalid i piraklostrobina/, Ambrossio /tebuconasol/). 

Ww. substancje stosowano w stężeniach zalecanych standardowo przez producenta. Surowce 

do badań stanowiły ziele i organy podziemne pokrzywy zwyczajnej, a w przypadku mniszka 

były to liście i korzenie. Analizy na pozostałość substancji niedozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznych oraz na zawartość związków polifenolowych, będących 

wskaźnikami stresu u roślin, wykonano na następujacych surowcach: 

 surowce świeże, po 2-3 dniowym składowaniu (odzwierciedlenie sytuacji mającej 

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



5 

 

przystąpieniem do jego suszenia surowiec ten jest leżakowany w pomieszczeniach 

gospodarskich), 

 surowce po wysuszeniu w temp. 40˚ i 70˚C (najczęściej stosowane temperatury suszenia 

surowców zielarskich). 

Zgodnie z powyższym do badań przygotowanych zostało 60 prób (4 rodzaje surowców; 5 

pestycydów; 3 warianty obróbki pozbiorczej surowców). Sześć prób poddano analizom 

ponownie, gdyż uzyskane rezultaty wymagały potwierdzenia. Analizy pozostałości 

pestycydów wykonano w zewnętrznym akredytowanym laboratorium urzędowym w zakresie 

rolnictwa ekologicznego (Hamilton UO – Technologia Sp. z o.o.), a zawartość polifenoli w 

laboratoriach KRWiL, SGGW. 

 

 

Fot. 1. Doświadczenie polowe 

  



6 

 

 

 

Fot. 2. Zbiór korzeni pokrzywy Fot. 3. Zbiór korzeni mniszka 

 

Fot. 4. Przygotowanie surowców 

korzeniowych do suszenia 

Fot. 5. Przygotowanie ziela pokrzywy 

(krojenie) do suszenia 
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MNISZEK LEKARSKI 

 

Tab. 1. Wpływ obróbki pozbiorczej na zawartość środków ochrony roślin w liściach mniszka 

lekarskiego (mg/kg). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony  

w 40°C 

Surowiec wysuszony  

w 60°C 

Roundup 

 

ns ns ns 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

1,4±0,7 2,3±1,2 1,5±0,8 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

ns 12,3±6,2 74,8±37,4 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

8,9±4,5 

2,6±1,3 

30,2±15,1 

4,3±2,2 

29,4±14,7 

3,7±1,8 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

3,9±2,0 14,8±7,4 16,2±8,1 

ns. - nie stwierdzono obecności pestycydu 

 

Tab. 2. Wpływ obróbki pozbiorczej surowca i zastosowanych środków ochrony roślin na 

ogólną zawartość związków polifenolowych w liściach mniszka (%). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony  

w 40°C 

Surowiec wysuszony  

w 60°C 

Roundup 

 

2,05 2,47 2,34 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

1,82 2,14 2,18 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

1,97 2,19 2,25 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

1,85 2,10 2,19 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

1,77 2,11 2,17 
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Tab. 3. Wpływ obróbki pozbiorczej na zawartość środków ochrony roślin w organach 

podziemnych mniszka lekarskiego (mg/kg). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony  

w 40°C 

Surowiec wysuszony  

w 60°C 

Roundup 

 

ns ns ns 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

ns 0,016±0,008 ns 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

2,5±1,3 7,3±3,7 6,6±3,3 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

0,13±0,07 

0,041±0,021 

0,87±0,44 

0,15±0,08 

0,67±0,34 

0,15±0,08 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

0,11±0,06 0,51±0,26 0,29±0,15 

ns. - nie stwierdzono obecności pestycydów 

 

Tab. 4. Wpływ obróbki pozbiorczej i zastosowanych środków ochrony roślin na ogólną 

zawartość polifenoli w korzeniach mniszka (%). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony  

w 40°C 

Surowiec wysuszony  

w 60°C 

Roundup 

 

0,20 0,28 0,23 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

0,18 0,25 0,30 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

0,20 0,33 0,25 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

0,19 0,29 0,27 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

0,18 0,29 0,32 
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POKRZYWA ZWYCZAJNA 

Tab. 5. Wpływ obróbki pozbiorczej na zawartość środków ochrony roślin w zielu pokrzywy 

zwyczajnej (mg/kg). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony 

w 40°C 

Surowiec wysuszony 

w 60°C 

Roundup 

 

ns ns ns 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

0,35±0,18 1,0±0,5 1,2±0,6 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

8,1±4,1 38,7±19,4 11,5±5,5 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

3,6±1,8 

0,59±0,30 

41,5±20,8 

4,2±2,1 

43,9±22,0 

3,5±1,8 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

3,4±1,7 10,7±5,4 14,5±7,2 

ns. - nie stwierdzono obecności pestycydów 

 

Tab. 6. Wpływ obróbki pozbiorczej i zastosowanych środków ochrony roślin na zawartość 

kwasów polifenolowych (sumy kwasu kawowojabłkowego i chlorogenowego) zielu 

pokrzywy zwyczajnej (mg × 100 g s.m.). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony  

w 40°C 

Surowiec wysuszony  

w 60°C 

Roundup 

 

2,23 2,60 2,57 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

2,29 2,48 2,42 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

2,20 2,51 2,47 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

1,85 2,39 2,40 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

2,32 2,49 2,57 
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Tab. 7. Wpływ obróbki pozbiorczej na zawartość środków ochrony roślin w organach 

podziemnych pokrzywy zwyczajnej (mg/kg). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony  

w 40°C 

Surowiec wysuszony  

w 60°C 

Roundup 

 

ns ns ns 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

0,021±0,011 ns 0,16±0,08 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

ns 4,7±2,4 4,9±2,5 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

0,025±0,013 

0,009±0,005 

0,15±0,08 

0,030±0,015 

0,21±0,11 

0,039±0,020 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

1,1±0,5 1,2±0,6 0,51±0,26 

ns. - nie stwierdzono obecności pestycydów 

 

Tab. 8. Wpływ obróbki pozbiorczej i zastosowanych środków ochrony roślin na zawartość 

kwasów polifenolowych w organach podziemnych pokrzywy zwyczajnej (%). 

Środek ochrony Surowiec świeży Surowiec wysuszony 

w 40°C 

Surowiec wysuszony 

w 60°C 

Roundup 

 

0,16 0,22 0,24 

Deltam (insektycyd) 

- deltametryna  

0,16 0,23 0,21 

Mugga (insektycyd) 

- DEET 

0,15 0,19 0,21 

Signum (fungicyd) 

- boskalid 

- piraklostrobina 

0,18 0,25 0,26 

Ambrossio (fungicyd) 

- tebuconasol 

0,015 0,19 0,21 

 

Mniszek lekarski i pokrzywa zwyczajna to gatunki występujące powszechnie na 

stanowiskach naturalnych. Surowcami zielarskimi u mniszka są liście, ziele, kwiaty oraz 

korzenie, wykorzystywane przy niewydolności układu pokarmowego oraz jako środki ogólnie 

wzmacniające, a nawet immunostymulujące. Z kolei u pokrzywy pozyskuje się głównie liść, 

rzadziej ziele oraz kłącze z korzeniami. Liść pokrzywy stosuje się w chorobach układu 

moczowego i reumatyzmie, a organy podziemne w łagodnym przeroście gruczołu krokowego.  

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki zbioru surowców ekologicznych, powinny być 

one pozyskiwane ze stanowisk zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od miejsc w których 

stosowane są środki ochrony roślin. W przypadku mniszka zbiór surowców z niewłaściwie 

wytypowanych stanowisk to główna przyczyna występowania w nich substancji 
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niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, którego efektem są notyfikacje ze 

strony zagranicznych firm skupujących ekologiczne surowce zielarskie polskich 

producentów. Mniszek lekarski w znacznych ilościach (czasem niemal łanowo; jako chwast), 

występuje na plantacjach roślin wieloletnich, zwłasza w sadach konwencjonalnych, gdzie na 

skutek intensywnego stosowania środków ochrony, uodpornił się na wiele z nich.  

W badaniach prowadzonych w poprzednich latach wykazano, iż surowce pozyskiwane z 

pokrzywy (często z miejsc oddalonych od źródeł zanieczyszczeń) również gromadzą 

pozostałości pestycydów, czasem w znacznych ilościach.  

W niniejszej pracy zweryfikowano wpływ czynników pozbiorczych na gromadzenie 

się w liściach i korzeniach mniszka wybranych środków ochrony roślin oraz substancji 

DEET, która stosowana jest przez zbieraczy jako środek odstraszający komary. Tę ostatnią 

uwzględniono w naszych badaniach ze względu na liczne, w ostatnich latach, notyfikacje 

surowców zielarskich ze względu na obecność jej pozostałości w tych surowcach, co 

dyskwalifikuje wytwarzane na ich bazie produkty jako ekologiczne.  

Surowce zielarskie stosowane są w ponad 90% w postaci wysuszonej. Uzyskane wyniki 

zarówno w przypadku mniszka jak i pokrzywy wskazują, iż forma w której wykorzystuje się 

te surowce (surowiec świeży – suchy) oraz temperatura suszenia wyraźnie wpływają na 

obecność w nich pozostałości pestycydów oraz związków fenolowych. Widać to zwłaszcza w 

przypadku substancji DEET, choć uzyskane wyniki (różnice pomiędzy surowcem suszonym 

w 40 i 60 C) powinny być potwierdzone w kolejnych badaniach (Tab. 1 i 3). Nie stwierdzono 

kierunkowych zmian zawartości związków polifenolowych w badanych surowcach pokrzywy 

związanych z zastosowanymi środkami ochrony. Uzyskane wyniki związane są 

najprawdopodobniej z poziomem uwodnienia tkanek. Usychalność surowca jakim jest liść 

mniszka wynosi około 7, a korzeni około 5 (nieco niższe wartości uzyskano dla pokrzywy 

zwyczajnej). Stąd w surowcach wysuszonych następuje kumulacja pozostałości pestycydów, 

co bezwzględnie należy brać pod uwagę przy wyjaśnianiu przyczyn występowania 

pozostałości pestycydów w surowcach zielarskich przez jednostki certyfikujące. Warto 

wspomnieć, iż w liściach mniszka i zielu pokrzywy ww. związki kumulowały się w znacznie 

większych stężeniach niż w organach podziemnych. Uzyskane wyniki wskazują na 

konieczność uwzględnienia podczas szkoleń zbieraczy ziół tematyki dotyczącej stosowania 

środków przeciwko komarom i innym owadom, gdyż związki te po zastosowaniu w miejscu 

zbioru mogą kumulować się w roślinach i być w nich transportowane nawet do organów 

poziemnych.  
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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 z których surowce 

pozyskuje się regularnie (stałe zapotrzebowanie), różniące się zarówno rodzajem surowca, jak 

i typem stanowisk naturalnych, na których występują. Były to: 

 serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca L.) 

 przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola Opiz.) 

 podbiał pospolity (Tussilago farfara L.) 

 kuklik pospolity (Geum urbanum L.) 

 karbieniec pospolity (Lycopus europaeus L.) 

 malina właściwa (Rubus idaeus L.) 

 babka zwyczajna (Plantago major L.) 

 tysiącznik pospolity (Centaurium erythraea Rafn) 

 żywokost lekarski (Symphytum officinale L.) 

 wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris (L.) Hull) 

Badaniami objęto następujące województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, 

świętokrzyskie i podkarpackie. Wytypowano stanowiska naturalne o dużej zasobności w dany 

gatunek, zróżnicowane zarówno pod względem przyrodniczym (np. okrajki, wilgotne łąki, 

zarośla, murawy), jak i użytkowym (np. łąki kośne, nieużytki rolne, tereny ruderalne). 

Geograficzne położenie stanowisk określono przy użyciu odbiornika GPS firmy Garmin. 

Oszacowano powierzchnię (w m
2
), którą zajmowała badana populacja oraz liczebność 

osobników badanego gatunku, za pomocą skali Braun-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 osobniki badanego gatunku z 

poletka) i w 60-70%, pozostawiając ok. 1/3 populacji. Po zbiorze surowca określona została 

jego świeża oraz sucha masa. W celu ujednolicenia danych, wyniki przeliczono na 10m
2
. 

Obserwacje fitosocjologiczne i zbiór surowców przeprowadzono w odpowiedniej dla danego 

gatunku surowcowej fazie rozwojowej, tj.: 

 ziele serdecznika pospolitego, ziele przywrotnika pasterskiego, ziele karbieńca 

pospolitego, ziele tysiącznika pospolitego - na początku kwitnienia roślin; 

 liście podbiału pospolitego, liście babki zwyczajnej, liście maliny właściwej – w pełni 

wegetacji roślin; 

 kwiaty podbiału pospolitego i wrzosu zwyczajnego – w pełni kwitnienia roślin; 
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 organy podziemne kuklika pospolitego i żywokostu lekarskiego – 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 serdecznika pospolitego – ogólna zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów, 

 w zielu przywrotnika pasterskiego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, 

flawonoidów, garbników i polifenoli, 

 w liściach podbiału pospolitego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów, 

garbników i polifenoli, 

 w korzeniach kuklika pospolitego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, garbników i 

polifenoli, a także zawartość i skład olejku eterycznego, 

 w zielu karbieńca pospolitego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów, 

garbników i polifenoli, 

 w liściach i pędach maliny właściwej – ogólna zawartość kwasów fenolowych, 

flawonoidów, garbników i polifenoli, 

 w liściach babki zwyczajnej – ogólna zawartość kwasów fenolowych, garbników i 

polifenoli, 

 w zielu tysiącznika pospolitego – ogólna zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów, 

 w korzeniach żywokostu lekarskiego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, 

garbników i polifenoli, 

 w kwiatach wrzosu zwyczajnego – ogólna zawartość kwasów fenolowych, flawonoidów, 

garbników i polifenoli. 

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). 
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SERDECZNIK POSPOLITY (LEONURUS CARDIACA L.) 

Serdecznik pospolity to bylina z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), dorastająca do 1,5 m 

wysokości. Cała roślina jest silnie owłosiona, o srebrzysto-szarym zabarwieniu. Liście 

serdecznika są wcinano-ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jaśniejsze. Kwiaty 

drobne, różowawe, zebrane w nibyokółki w kątach liści. Ząbki kielicha trójkątnie szydlaste, 

kłujące. Roślina kwitnie od czerwca do września. Występuje na stanowiskach 

nasłonecznionych, głównie przydrożach i rumowiskach, na żyznych, bogatych w próchnicę 

glebach. Rośnie w niewielkich skupiskach. W klasyfikacji fitosocjologicznej, serdecznik 

pospolity należy do gatunków charakterystycznych dla rzędu Artemisietalia vulgaris, związku 

Leonuro-Ballotetum nigrae. Surowcem u serdecznika jest ziele (górne części pędów oraz 

liście odziomkowe), bogate w związki polifenolowe, irydoidy i glikozydy nasercowe. Wśród 

związków fenolowych dominują flawonoidy, głównie pochodne kwercetyny, kemferolu i 

apigeniny, a także werbaskozyd, leonozyd A i B, a we frakcji irydoidów: ajugozyd, ajugol, 

reptozyd i galirydozyd. Surowiec ten zawiera również triterpeny, m.in. kwas ursolowy i 

oleanolowy oraz sterole. Ziele serdecznika wykorzystywane jest w leczeniu nerwic sercowo-

naczyniowych, w początkowych stadiach choroby wieńcowej oraz chorobach układu 

pokarmowego. Pozyskiwane jest głównie z roślin dziko rosnących, przy czym szczególnie 

cenione są tu surowce pozyskiwane w jakości ekologicznej. Ziele serdecznika zbiera się w 

czasie kwitnienia roślin. Ścina się pędy zdrowe, silnie ulistnione, nie zdrewniałe, w połowie 

długości łodygi. Wyniki naszych badań wskazują, iż w okresie sezonu wegetacyjnego 

możliwy jest przynajmniej 1-krotny zbiór odrostu. 

W niniejszych badaniach serdecznik zidentyfikowano na 10 stanowiskach naturalnych (Tab.9, 

Tabl.1-9). Były to głównie stanowiska zaroślowe i ruderalne. Przy zbiorze surowca z tego 

typu stanowisk wymagana jest szczególna uważność, ze względu na możliwość wystąpienia 

w nim zanieczyszczeń, a w szczególności zanieczyszczeń mikrobiologicznych (kontakt ze 

zwierzętami) oraz pozostałościami środków ochrony roślin. Wydajność surowcowa tych 

stanowisk wahała się od 0,4 do 1,6 kg s.m. z 10 m
2
 przy zbiorze 100% roślin z poletka 

obserwacyjnego i od 0,3 do 1,3 kg s.m. przy zbiorze 70% roślin. Przeprowadzone obserwacje 

wskazują, iż ziele serdecznika odrasta dość szybko i w drugim terminie można uzyskać około 

0,6 kg s.m. z 10 m
2
 (przy ilościowości 4-3 serdecznika na stanowisku naturalnym). 

Usychalność ziela serdecznika wynosi średnio 3,35. Zawartość kwasów fenolowych w 

surowcu wahała się od 0,45 do 0,76%, a flawonoidów od 0,15 do 0,25%. Zawartość tych 

związków w zielu z odrostu była nieco wyższa w porównaniu do surowca z pierwszego 

zbioru (Tab.10). 
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Tabela 9. Charakterystyka stanowisk naturalnych serdecznika pospolitego. 

Stanowisko koordynaty typ stanowiska gatunki towarzyszące ilościowość 

serdecznika 

Sędziejowice 
N 50 34 35 

E 020 37 47 

nieużytek przy nieczynnym 

kamieniołomie  

marchew dzika, koniczyna biała, przytulia czepna, 

bodziszek łąkowy, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, 

nostrzyk biały, dziurawiec pospolity, trawy 

2 

Stawiany 
N 50 59 32 

E 020 60 58 
nieużytek przy zagajniki  

olsza czarna, wierzba, trawy, marchew zwyczajna, 

koniczyna biała, przytulia czepna, bodziszek łąkowy, 

krwawnik pospolity, mniszek lekarski, nostrzyk biały, 

dziurawiec pospolity 

3 

Janów 
N 50 43 57 

E 020 46 34 
przy wykopie kolejowym 

róża dzika, powój polny, bylica pospolita, pokrzywa 

zwyczajna, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, 

marchew zwyczajna, trawy 

2 

Czechów 1 
N 50 34 20 

E 020 32 10 

nieużytek przy zaroślach, między 

domami   

klon jawor, olsza czarna, pasternak zwyczajny, bodziszek 

łąkowy, wrotycz pospolity, bylica pospolita, babka 

zwyczajna, mniszek lekarski, wyka polna, bniec biały, 

łopian większy, przestęp biały, glistnik jaskółcze ziele   

4 

Czechów 2 
N 50 34 55 

E 020 33 53 

nieużytek na obszarze dawnego Kółka 

Rolniczego  

marchew dzika, pokrzywa zwyczajna, jeżyna, lucerna 

nerkowata, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, 

dziurawiec pospolity, babka zwyczajna, powój polny, 

łopian większy, bniec biały, wyka polna, bylica pospolita, 

wrotycz pospolity, cieciorka pstra, przymiotno białe, trawy  

3 

Pakoszówka PGR 
N 49 37 665 

E 022 06 672 
żyzne, wilgotne zarośla wysokich bylin  

pokrzywa zwyczajna, łopian większy, bodziszek łąkowy, 

oset łopianowaty, dziki bez czarny, malina właściwa, 

bylica pospolita 

3/4 

Ulucz 
N 49 39 840 

E 022 17 621 
przydroże na wysokim brzegu rzeki 

malina właściwa, babka zwyczajna, krwawnik pospolity, 

mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, kozłek lekarski, 

dzika marchew 

2/3 

Cerkiew  
N 49 40 406 

E 022 16 672 

okrajek lasu mieszanego u podnóża 

wzniesienia  

ślaz dziki, pokrzywa zwyczajna, krwawnik pospolity, 

leszczyna pospolita, dziki bez czarny, malina właściwa, 

robinia akacjowa, grab pospolity, dąb 

2 

Jabłonica  
N 49 42 121 

E 022 12 708 
ruderalne zarośla   

krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, szczeć 

pospolita, lebiodka pospolita, ostrożeń warzywny, podbiał 

pospolity, cykoria podróżnik, malina właściwa 

2 
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Tabela 10. Wybrane cechy plonotwórcze, wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz ogólna zawartość związków fenolowych w zielu 

serdecznika pospolitego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość roślin  

(cm) 

liczba pędów 

(szt./rośl.) 

% zebranych 

roślin 

świeża masa 

ziela (kg/10m
2
) 

sucha masa 

ziela 

(kg/10m
2
) 

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

(%) 

zawartość 

flawonoidów 

(%) 

Sędziejowice  a 111 6,5 100 4,5 1,3 0,54 0,22 

 b 120 6,3 70 3,1 0,9   

Stawiany a 141 7,5 100 5,4 1,6 0,76 0,25 

 b 140 7,5 70 3,8 1,1   

Janów  a 76 4,5 100 4,6 1,4 0,59 0,15 

 b 82 5,0 70 3,2 1,0   

Czechów 1 a 121 6,5 100 5,7 1,6 0,45 0,17 

 b 124 6,0 70 4,0 1,2   

Czechów 2 a 106 7,0 100 4,9 1,5 0,60 0,23 

 b 109 6,8 70 3,4 1,0   

Pakoszówka PGR a 88 6,2 100 4,2 1,2 0,70 0,22 

 b 92 5,5 70 3,0 1,3   

Ulucz  a 62 7,2 100 1,5 0,5 0,55 0,20 

Cerkiew a 106 8,2 100 3,6 0,9 0,50 0,24 

 b 83 7,4 70 2,4 0,6   

Jabłonica a 92 2,4 100 1,1 0,4 0,65 0,19 

 b 91 3,0 70 0,9 0,3   

Odrosty (II termin zbioru) 

Stawiany a 48 3,5 100 1,8 0,5 0,58 0,29 

 b 52 3,0 70 1,3 0,4   

Czechów 2 a 36 3,5 100 1,7 0,5 0,40 0,30 

 b 40 3,5 70 1,2 0,3   

Cerkiew  a 34 3,0 100 0,8 0,2 0,45 0,34 
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Tablica 1. Serdecznik pospolity na stanowisku Sędziejowice. 

  

Tablica 2. Serdecznik pospolity na stanowisku Stawiany. 
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Tablica 3. Serdecznik pospolity na stanowisku (odrosty). 
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Tablica 4. Serdecznik pospolity na stanowisku Janów. 

 

Tablica 5. Serdecznik pospolity na stanowisku Czechów 2. 
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Tablica 6. Serdecznik pospolity na stanowisku Pakoszówka. 
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Tablica 7. Serdecznik pospolity na stanowisku Ulucz. 
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Tablica 8. Serdecznik pospolity na stanowisku Cerkiew. 
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Tablica 9. Serdecznik pospolity na stanowisku Jabłonica. 
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PRZYWROTNIK PASTERSKI (ALCHEMILLA MONTICOLA OPIZ.) 

Przywrotnik pasterki to bylina z rodziny różowatych (Roseaceae), dorastająca do 40 cm 

wysokości. Łodyga przywrotnika jest zielona, czasem sinawo- lub żółtawo nabiegła, w górnej 

części owłosiona, rozgałęziona. Liście odziomkowe, zebrane w rozetę, osadzone są na długich 

ogonkach, a liście łodygowe - siedzące. Blaszka liściowa jest w zarysie okrągława, 

fałdowana, obficie pokryta miękkimi włoskami okrywowymi, o brzegu klapowanym (klapy 

półokrągłe), ostro ząbkowanym. Kwiaty mają barwę zieloną lub żółtawo-zieloną, są drobne, 

zebrane w szczytowe wiechy. Przywrotnik pasterski kwitnie od maja do czerwca, owocem 

jest stożkowaty orzeszek. Lubi stanowiska żyzne i średnio wilgotne, takie jak łąki, pastwiska, 

brzegi lasów, zarośla, i rowy. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku Gladiolo-

Agrostietum capillaris. Rośnie w rozproszeniu, czasem w mniejszych lub większych 

skupiskach. Surowcem zielarskim pozyskiwanym z przywrotnika jest ziele. Zawiera ono ok. 

8% garbników, kwasy fenolowe (m.in. kwas elagowy), gorycze oraz śluzy. Ze względu na 

wysoką zawartość garbników, ziele przywrotnika wykazuje działanie ściągające, 

bakteriobójcze, przeciwzapalne i regenerujące. Surowiec ten wykorzystywany jest jako lek 

przeciwbiegunkowy, w przewlekłych nieżytach żołądka, a także zewnętrznie do płukania 

jamy ustnej i gardła oraz przemywania ran. Ziele przywrotnika zbiera się z młodych roślin, na 

początku ich kwitnienia. Ścina się przede wszystkim liście odziomkowe oraz mniej liczne 

pędy kwiatowe. Po wysuszeniu surowiec powinien zachować naturalną barwę. Możliwy jest 

zbiór odrostu.  

W projekcie obserwacje przeprowadzono na czterech stanowiskach naturalnych, na których 

przywrotnik pasterski występował w odpowiedniej do przeprowadzenia badań ilościowości, 

tj. 2-3 (Tab.11, Tabl.10-13). Były to stanowiska łąkowe i zaroślowe, o różnym stopniu 

wilgotności. Pozostałe zidentyfikowane stanowiska charakteryzowały się jedynie niewielkim 

udziałem tego gatunku w zbiorowisku. Wydaje się, iż populacje tej rośliny są coraz mniej 

liczne co może być związane z wykaszaniem łąk w okresie zawiązywania nasion 

przywrotnika (prowadzonym przez rolników ze względu na możliwość uzyskania dopłat 

unijnych), a co za tym idzie ograniczoną możliwością wydania nasion. Zjawisko to 

zaobserwowano wcześniej (w ramach niniejszego projektu) u świetlika łąkowego.  

Wydajność surowcowa badanych stanowisk przywrotnika wynosiła od 0,2 do 0,8 kg 

s.m./10m
2
 przy zbiorze 100% roślin z poletka obserwacyjnego oraz od 0,1 do 0,4 kg 

s.m./10m
2
 przy zbiorze 70%. Po zbiorze przywrotnik odrastał, lecz masa surowca możliwa do 

pozyskania z odrostu była na tyle niewielka, iż zbiór ten wydaje się być nieopłacalny, może 

także zagrażać bytowaniu rośliny na stanowisku naturalnym, dlatego też nie powinien być 

zalecany. Usychalność ziela przywrotnika wynosiła średnio 3. Zawartość kwasów fenolowych 

w surowcu wahała się od 0,72 do 1,59%, garbników od 0,25 do 0,88% i polifenoli od 0,43 do 

1,15%. Surowiec z odrostu był bogatszy w garbniki i polifenole ogółem niż ten z pierwszego 

zbioru (Tab.12). 
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Tabela 11. Charakterystyka stanowisk naturalnych przywrotnika pasterskiego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska gatunki towarzyszące ilościowość 

przywrotnika 

pasterskiego 

Góra Grabówka 
N 49 40 227 

E 022 08 632 

trawiaste zarośla na 

nasłonecznionej łące 

śliwa tarnina, dziurawiec zwyczajny, rajgras wyniosły, 

poziomka pospolita, ostrożeń polny, brzoza 

brodawkowata, babka zwyczajna, krwawnik pospolity 

3 

Falejówka 
N 49 38 021 

E 022 06 697 

łąka/nieużytek na brzegu lasu 

mieszanego 

skrzyp polny, dziurawiec zwyczajny, oset 

łopianowaty, trawy, bukwica pospolita, komonica 

zwyczajna, koniczyna różowa 

2 

Bukowsko 
N 49 27 662 

E 022 03 170 
łąka na wzniesieniu  

krwawnik pospolity, chaber polny, wyka ptasia, 

gwiazdnica pospolita, koniczyna różowa, pępawa 

dwuletnia   

2/3 

Smolnik/Duszatyń  
N 49 17 413 

E 022 06 588 

bogata florystycznie, żyzna 

łąka   

jaskier rozłogowy, pięciornik kurze ziele, goździk 

kropkowany, gwiazdnica pospolita, przetacznik 

łąkowy, krwawnik pospolity, jastrun właściwy, chaber 

bławatek 

2 
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Tabela 12. Wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz ogólna zawartość związków fenolowych w zielu przywrotnika pospolitego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

% zebranych 

roślin 

świeża masa 

ziela (kg/10m
2
) 

sucha masa 

ziela (kg/10m
2
) 

zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

garbników  

(%) 

zawartość 

polifenoli  

(%) 

Góra Grabówka a 100 2,2 0,8 1,20 0,56 0,75 

Falejówka a 100 1,0 0,4 1,17 0,25 0,43 

 b 70 0,6 0,1    

Bukowsko a 100 1,8 0,6 1,59 0,34 0,92 

 b 70 0,9 0,4    

Smolnik/Duszatyń a 100 0,6 0,2 1,34 0,85 1,12 

Odrost (II termin zbioru) 

Falejówka a 100 0,3 0,08 0,72 0,88 1,15 

 b 70 0,1 0,03    
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Tablica 10. Przywrotnik pasterski na stanowisku Góra Grabówka. 
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Tablica 11. Przywrotnik pasterski na stanowisku Falejówka. 
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Tablica 12. Przywrotnik pasterski na stanowisku Bukowsko. 
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Tablica 13. Przywrotnik pasterski na stanowisku Smolnik/Duszatyń. 
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PODBIAŁ POSPOLITY (TUSSILAGO FARFARA L.) 

Podbiał pospolity to bylina należąca do rodziny astrowatych (Asteraceae). Kwitnie jako jedna 

z pierwszych roślin na przedwiośniu. Bezlistne pędy kwiatowe pokryte czerwonawymi 

łuskami rozwijają się u niego przed liśćmi. Złocistożółte kwiaty zebrane są w kwiatostan typu 

koszyczek. Liście odziomkowe są ogonkowe, mięsiste. Blaszka liściowa jest okrągława do 

sercowatej, średnicy do 30 cm szerokości. Gatunek jest pospolity na terenie całego kraju. 

Występuje głównie na wilgotnych zboczach, polach, przydrożach, żwirowiskach 

nadrzecznych. Zajmuje również stanowiska ruderalne i tereny przemysłowe. Często rośnie 

także jako chwast w uprawach rolniczych. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku 

Senecioni-Tussilaginetum (zespół starca i podbiału pospolitego). Surowcem zielarskim są u 

niego kwiaty oraz liście. Kwiat podbiału bogaty jest w związki flawonoidowe (m.in. rutynę, 

hiperozyd, awikularynę) oraz kwasy polifenolowe. Zawiera także fitosterole i śluzy, choć w 

mniejszej ilości niż liść. Surowiec działa rozkurczowo i powlekająco. Stosuje się go w 

nieżytach górnych drób oddechowych jako środek łagodzący kaszel i ułatwiający 

odksztuszanie w tzw. suchym kaszlu. Liść podbiału zawiera około 8% śluzów, garbniki, 

flawonoidy, kwasy polifenolowe, fitosterol, cholinę, związki mineralne, zwłaszcza cynku. 

Wyciągi z surowca działają powlekająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Ze względu 

na obecność w surowcach alkaloidów pirolizydynowych nie należy stosować go dłużej niż 5-

6 tygodni w ciągu roku. Kwiaty podbiału zbiera się na początku pełni kwitnienia, bez 

szypułek, a liście - kiedy są młode, ale w pełni wyrośnięte, bez ogonków liściowych lub z 

jego niewielkim fragmentem. 

W niniejszej pracy obserwacje cech morfologiczno-rozwojowych oraz wydajność surowcową 

podbiału zwyczajnego oceniono na 11 stanowiskach naturalnych tego gatunku (Tab.13, 

Tabl.14-24). Uzyskane wyniki wskazują, iż przy ilościowości 2-4 (wg. skali Braun–

Blanqueta) sucha masa liści możliwa do uzyskania z powierzchni 10 m
2
 wahała się od 0,4 do 

1,2 kg przy zbiorze wszystkich roślin z poletka i od 0,2 do 0,8 przy zbiorze 70% roślin. 

Usychalność surowca oszacowano średnio na poziomie 4-5. Tak duże uwodnienie tkanek 

wskazuje na potrzebę prowadzenia suszenia w niezwykle staranny sposób, aby nie 

doprowadzić do jego pleśnienia (wietrzenie pomieszczeń w których prowadzi się suszenie i 

częste przewracanie surowca) oraz zanieczyszczenia innymi substancjami (długi czas 

suszenia). Obserwacje tych samych roślin przeprowadzone po 2 miesiącach (zbiór odrostu) 

wskazują, że po zbiorze podbiał odrasta dość intensywnie, tworząc jednak mniejsze liście. 

Zbiór odrostu daje „plon” rzędu 0,4 kg s.m./10m
2
. Ogólna zawartość kwasów fenolowych w 

liściach wahała się od 0,24 do 3,13%, flawonoidów od 0,29 do 0,55%, garbników od 0,19 do 

0,35%, a związków polifenolowych od 0,36 do 0,98%. Wartości te były podobne w 

odrastającym surowcu.  

Zbiór kwiatów podbiału przeprowadzono na dwóch stanowiskach naturalnych. Masa surowca 

pozyskanego z 10 m
2
 (przy ilościowości gatunku na stanowisku: 2) była niewielka i wynosiła 

20-30 g (Tab.14 i 14a). 
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Tabela 13. Charakterystyka stanowisk naturalnych podbiału pospolitego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska gatunki towarzyszące 
ilościowość 

podbiału 

Stawiany 1 
N 50 59 32 

E 020 60 58 
zagajnik 

klon jawor, brzoza brodawkowata, serdecznik pospolity, 

pasternak zwyczajny, chmiel zwyczajny, pokrzywa 

zwyczajna, mniszek lekarski, mlecz zwyczajny, powój 

polny, skrzyp leśny, trawy 

4 

Stawiany 2 
N 50 59 17 

E 020 59 55 

zarośla na obszarze objętym programem 

ochrony bioróżnorodności roślin z 

wykorzystaniem wypasu owiec 

wierzba biała, kuklik pospolity, babka zwyczajna, mniszek 

lekarski, przytulia czepna, ostrożeń polny, trawy  3 

Dodatki 
N 50 55 37 

E 020 56 09 
przy zarośniętym rowie melioracyjnym  

jabłoń dzika, ostrożeń łąkowy, żywokost lekarski, pałka 

wodna, tymotka łąkowa i inne trawy  3 

Janów las 
N 50 55 94 

 E 020 56 14 

na nasypie zdemontowanej kolei 

wąskotorowej 

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, 

czeremcha zwyczajna, jeżyna fałdowana, malina właściwa, 

trybula leśna, ostrożeń polny, dziurawiec zwyczajny, 

nostrzyk biały, wyka ptasia, krwawnik pospolity, mniszek 

lekarski, babka zwyczajna, przymiotno białe, lucerna 

nerkowata, trawy  

3 

Szczypiec 
N 50 54 54 

E 020 57 64 
wzdłuż leśnej drogi 

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, jarząb pospolity, klon 

jawor, malina właściwa, chmiel zwyczajny, pokrzywa 

zwyczajna, kuklik pospolity, mniszek lekarski, trawy 

3 

Podłęże 
N 50 55 91 

E 020 54 72 
przy drodze w lesie sosnowym 

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, mniszek lekarski, 

dziurawiec pospolity, poziomka pospolita, komonica 

zwyczajna, trawy 

4 

Pakoszówka/Dołoszyce 
N 49 37 948 

E 022 05 316 

podmokłe zarośla na skraju lasu 

mieszanego 

mniszek lekarski, babka zwyczajna, malina właściwa, 

wiązówka błotna, jasnota biała, leszczyna pospolita, 

pokrzywa zwyczajna, koniczyna różowa 

2/3 

Krzemienna 
N 49 42 219 

E 022 12 248 
rozległy, suchy ugór 

wyka ptasia, przymiotno kanadyjskie, wrotycz pospolity, 

wierzba biała (siewki), lebiodka pospolita, jaskier 

rozłogowy, nostrzyk biały, mchy 

3 

Las za Lalinem 
N 49 38 647 

E 022 08 709 
kamienista droga w lesie mieszanym 

malina właściwa, jeżyna fałdowana, karbieniec pospolity, 

skrzyp olbrzymi, niezapominajka, dziki bez czarny, 

szczaw, bluszcz pospolity   

2 
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Białowieża  
N 52 41 088 

E 023 47 211 
piaszczysta droga na obrzeżach lasu 

mniszek lekarski, babka zwyczajna, dzika marchew, 

paprocie, pokrzywa zwyczajna, przetacznik leśny, trawy, 

sosna zwyczajna 

2 

Czernięcin Poduchowny 
gospodarstwo 

ekologiczne 
podbiał jako „chwast” na plantacji róży 

róża, krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny, bniec 

biały, mniszek lekarski, trawy 
2 
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Tabela 14. Wybrane cechy plonotwórcze, wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz ogólna zawartość związków fenolowych w liściach 

podbiału pospolitego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin  

(cm) 

liczba liści 

(szt./rośl.) 

% zebranych 

roślin 

świeża masa 

liści 

(kg/10m
2
) 

sucha masa 

liści 

(kg/10m
2
) 
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Stawiany 1 a 26 5,5 100 3,7 1,2 0,60 0,46 0,27 0,38 

 b 25 5,5 70 2,8 0,8 

Stawiany 2 a 20 5,3 100 2,1 0,6 0,26 0,42 0,25 0,70 

 b 
22 5,5 70 1,7 0,4 

Dodatki a 19 4,0 100 2,2 0,6 3,13 0,31 0,19 0,37 

 b 18 4,4 70 1,5 0,4 

Janów las a 20 5,3 100 1,6 0,4 0,47 0,42 0,22 0,66 

 b 
21 5,0 70 1,1 0,3 

Szczypiec a 19 4,6 100 2,0 0,5 2,64 0,38 0,27 0,70 

 b 19 4,78 70 1,4 0,4 

Podłęże a 20 4,0 100 2,9 1,0 1,99 0,36 0,29 0,58 

 b 
19 4,3 70 2,1 0,8 

Pakoszówka/ 

Dołoszyce 

a 16 

 

4,1 100 1,5 0,4 0,15 0,39 0,21 0,56 

Krzemienna a 17 4,1 100 1,4 0,4 2,46 0,33 0,25 0,49 

 b 
16 4,1 70 1,0 0,2 

Las za Lalinem a 19 4,9 100 1,7 0,4 0,24 0,55 0,31 0,98 

 b 18 5,0 70 0,9 0,2 
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Białowieża a 
14 3,9 100 1,6 0,4 2,51 0,49 0,12 0,36 

Czernięcin 

Poduchowny 
a 

20, 5,0 100 1,8 0,5 0,52 0,29 0,35 0,95 

 b 18 5,4 70 1,3 0,3 

Odrosty (II termin zbioru)          

Stawiany 1 a 16 3,8 100 1,4 0,4 0,26 0,45 0,19 0,25 

 b 16 3,5 70 1,0 0,3     

Krzemienna a 16 4,0 100 1,3 0,3 0,19 0,48 0,36 0,89 

 b 15 3,5 70 0,9 0,2     

Podłęże a 11 3,5 100 1,0 0,3 1,04 0,47 0,18 0,49 

 b 10 3,5 70 0,7 0,2     

 

Tabela 14a. Wydajność surowcowa oraz ogólna zawartość związków fenolowych w kwiatach podbiału pospolitego. 

 

% 

zebranych 

kwiatów 

świeża masa 

kwiatów (g/10 m
2
) 

sucha masa 

kwiatów (g/10 m
2
) 

zawartość kwasów 

fenolowych 

(%) 

zawartość 

flawonoidów 

(%)  

zawartość 

garbników (%) 

zawartość 

polifenoli (%) 

Czernięcin 

Poduchowny 
100 74,7 18,5 0,35 1,17 0,14 0,24 

Białowieża 100 102,5 28,4 0,28 1,13 0,23 0,28 
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Tablica 14. Podbiał pospolity na stanowisku Stawiany 1. 
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Tablica 15. Podbiał pospolity na stanowisku Stawiany 2. 

 

Tablica 16. Podbiał pospolity na stanowisku Stawiany 2, odrosty (II termin zbioru). 
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Tablica 17. Podbiał pospolity na stanowisku Dodatki. 

 

  

 

Tablica 18. Podbiał pospolity na stanowisku Szczypiec. 
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Tablica 19. Podbiał pospolity na stanowisku Podłęże. 

  

Tablica 19a. Podbiał pospolity na stanowisku Podłęże, odrosty (II termin zbioru). 
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Tablica 20. Podbiał pospolity na stanowisku Pakoszówka/Dołoszyce. 
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Tablica 21. Podbiał pospolity na stanowisku Krzemienna. 
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Tablica 22. Podbiał pospolity na stanowisku Las za Lalinem. 
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Tablica 23. Podbiał pospolity na stanowisku Białowieża. 
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Tablica 24. Podbiał pospolity na stanowisku Czernięcin Poduchowny. 
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KUKLIK POSPOLITY (GEUM URBANUM L.) 

Kuklik pospolity jest byliną z rodziny różowatych (Roseaceae), dorastającą do 85 cm 

wysokości. Wytwarza on krótkie, stożkowate kłącze z korzeniami przybyszowymi. Z 

kłącza wyrasta rozeta liści odziomkowych i pędy kwiatostanowe. Kwiaty są małe, 

intensywnie żółte, o 5-płatkowej koronie, zebrane w rozpierzchły, wierzchotkowaty 

kwiatostan. Owoce stanowią krótko owłosione, haczykowato zakończone niełupki, 

zebrane w główkę, osadzoną na krótkiej szypule. Kuklik pospolity preferuje stanowiska 

półcieniste. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, w parkach i wśród zarośli. 

Jest dość częstym chwastem ogrodowym. Rośnie w rowach, na przydrożach, łąkach, 

nieużytkach, skarpach, w cieniu murów, przy płotach, rumowiskach i innych 

siedliskach ruderalnych. Występuje w małych grupach lub pojedynczo. Gatunek ten 

charakterystyczny jest dla rzędu Glechometalia. Surowcem zielarskim są organy 

podziemne (kłącze i korzenie) oraz ziele kuklika. Są to surowce garbnikowe. Stosowane 

są wewnętrznie w różnego rodzaju schorzeniach żołądkowo-jelitowych, m.in. w 

nieżytach jelit, w skurczach i bólach żołądka. Zalecane są również w reumatyzmie, 

nerwobólach, a także w nieżytach górnych dróg oddechowych. Kłącze kuklika 

wykopuje się wczesną wiosną lub późną jesienią (październik-listopad), a ziele ścina się 

w okresie pełni kwitnienia. 

Obserwacje cech morfologiczno-rozwojowych oraz wydajność surowcową kuklika 

pospolitego oceniono na 9 stanowiskach naturalnych tego gatunku (Tab.15, Tabl.25-

30). Uzyskane wyniki wskazują, iż przy ilościowości 3-4 (wg. skali Braun–Blanqueta), 

sucha masa kłączy, możliwa do uzyskania z powierzchni 10 m
2
, wahała się od 0,2 do 

0,5 kg, przy zbiorze wszystkich roślin z poletka obserwacyjnego i od 0,1 do 0,4 kg przy 

zbiorze 70% populacji. Usychalność surowca oszacowano na poziomie 2,0-2,5. Ogólna 

zawartość kwasów fenolowych w kłączach kuklika wahała się od 0,70 do 2,16%, a 

związków polifenolowych od 0,76 do 0,96%. Najwięcej kwasów fenolowych zawierał 

surowiec ze stanowiska Stawiany, a najbogatsze w garbniki były surowce z populacji 

Janów i Roztocze. Zawartość olejku eterycznego w badanych kłączach kuklika była 

stosunkowo niska i wynosiła od 0,03 do 0,13% (Tab.16). Skład olejku eterycznego 

określono przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową 

(GC/MS). Analizę tą wykonano dla surowców pochodzących z czterech stanowisk 

(Udrzyn, Roztocze, Janów i Janów Las). Organy podziemne pozyskane z pozostałych 

stanowisk zawierały jedynie śladowe ilości olejku eterycznego, niewystarczające do 

wykonania analizy chromatograficznej. W badanych olejkach eterycznych 

zidentyfikowano 10 związków chemicznych. Wśród nich zdecydowanie dominował 

eugenol (62,87 – 71,13%) odpowiedzialny za przyprawowy charakter tego surowca, w 

mniejszej ilości wystąpił myrtanal (10,32-13,56%). Najwyższy udział procentowy tych 

związków stwierdzono w olejku eterycznym z populacji Janów (Tab.17). 
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Tabela 15. Charakterystyka stanowisk naturalnych kuklika pospolitego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska rośliny towarzyszące 
ilościowość 

kuklika 

Janów 
N 53 54 57 

E 021 56 46 
stary, ekstensywnie prowadzony sad 

glistnik jaskółcze ziele, pokrzywa zwyczajna, babka zwyczajna, 

krwawnik pospolity, pięciornik gęsi, jasnota biała, bluszczyk 

kurdybanek, rdest ptasi, trawy 

3 

Dodatki 
N 50 55 85 

 E 020 56 54 
zarośla na brzegu lasu  

czeremcha zwyczajna, wierzba, babka zwyczajna, jeżyna fałdowana, 

malina właściwa, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, wiązówka 

błotna, mięta polna, mniszek lekarski, dziurawiec pospolity, trawy 

3 

Janów las 
N 50 55 69 

E 020 56 92 
wzdłuż leśnej drogi  

sosna zwyczajna, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, babka 

zwyczajna, rdest ptasi, trawy 
2 

Szczypiec 
N 50 54 87 

E 020 57 67 
zarośla wzdłuż leśnej drogi 

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, jarząb pospolity, klon jawor, 

wierzba biała, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, przymiotno 

białe, mniszek lekarski, trawy 

3 

Podłęże 
N 50 55 39 

E 020 54 34 
wzdłuż drogi w lesie sosnowym 

sosna zwyczajna, trzmielina pospolita, topola osika, marchew 

zwyczajna, koniczyna biała, przytulia czepna, krwawnik pospolity, 

mniszek lekarski, nostrzyk biały, dziurawiec pospolity, babka 

zwyczajna, trawy 

2 

Stawiany 
N 50 59 17 

E 020 59 55 
zarośla 

jarząb pospolity, wierzba biała, podbiał pospolity, babka zwyczajna, 

mniszek lekarski, przytulia czepna, trawy 3 

Tuchlin/Brzuza 
N 52 38 653 

E 021 42 442 
okrajek przydrożnych zarośli 

bluszczyk kurdybanek, przetacznik łąkowy, glistnik jaskółcze ziele, 

nostrzyk żółty, rzepik pospolity, pokrzywa zwyczajna, malina 

właściwa, jeżyna popielica, bez czarny, mniszek lekarski, krwawnik 

pospolity, sosna zwyczajna, szczaw 

2 

Udrzyn 
N 52 39 602 

E 021 44 195 
ruderalne zarośla, zacienione przychacie  

glistnik jaskółcze ziele, bluszczyk kurdybanek, pokrzywa zwyczajna, 

mniszek lekarski, babka zwyczajna, trybula leśna, marchew dzika 
2/3 

Zabłocie 
N 50 45 405 

E 022 47 309 
brzeg lasu mieszanego nad jeziorem 

jeżyna fałdowana, pięciornik gęsi, babka szerokolistna, mniszek 

lekarski, szczawik zajęczy, karbieniec, nawłoć pospolita, szczaw 

kobylak, borówka czarna, pokrzywa zwyczajna 
2 
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Tabela 16. Wybrane cechy plonotwórcze, wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz ogólna zawartość związków fenolowych w 

kłączach kuklika pospolitego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne 

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

pędów 

(szt./rośl.) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

kłączy 

(kg/10m
2
) 

sucha 

masa 

kłączy 

 (kg/10m
2
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Janów a 58 5,0 100 1,2 0,5 
0,90 0,65 0,95 0,13 

 b 58 4,8 70 0,9 0,4 

Dodatki a 32 2,0 100 1,2 0,5 
1,49 0,58 0,95 0,04 

 b 33 3,0 70 1,0 0,4 

Janów las a 76 4,5 100 1,1 0,4 
0,70 0,67 0,95 0,09 

 b 82 5,0 70 0,9 0,3 

Szczypiec a 71 6,5 100 1,0 0,4 
1,19 0,48 0,76 0,06 

 b 74 6,0 70 0,8 0,2 

Podłęże a 65 7,0 100 1,2 0,5 
1,15 0,57 0,96 0,03 

 b 69 6,8 70 0,9 0,4 

Stawiany a 59 5,7 100 1,2 0,5 
2,16 0,49 0,87 0,05 

 b 61 6,1 70 1,0 0,4 

Tuchlin/Brzuza a 36 3,2 100 0,6 0,2 1,61 0,52 0,96 0,03 

Udrzyn a 59 6,5 100 1,0 0,4 
1,36 0,57 0,83 0,08 

 b 58 6,2 70 0,8 0,3 

Zabłocie a 48 4,6 100 0,8 0,3 
1,64 0,67 0,89 0,12 

 b 52 5,0 70 0,5 0,1 
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Tabela 17. Skład chemiczny olejku eterycznego z organów podziemnych kuklika (%). 

  

czas 

retencji 

związek 

chemiczny 

Stanowisko 

Udrzyn Roztocze Janów Janów Las 

6,53 α pinen 0,27 0,25 0,27 0,35 

7,53 β pinen 0,22 0,21 0,22 0,20 

8,25 sabinen 1,49 1,86 1,35 0,14 

10,85 γ terpinen 0,49 0,46 0,52 0,50 

20,02 myrtanal 12,33 11,15 13,56 10,32 

20,48 myrtenal 2,72 2,70 3,11 3,05 

20,84 myrtanol 3,87 4,06 3,95 4,10 

22,19 myrtenol 2,25 2,21 2,03 1,98 

26,48 nerol 1,52 1,78 1,56 1,35 

35,68 eugenol 68,95 65,23 71,13 62,87 
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Tablica 25. Kuklik pospolity na stanowisku Janów. 
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Tablica 26. Kuklik pospolity na stanowisku Dodatki. 
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Tablica 27. Kuklik pospolity na stanowisku Szczypiec. 

  

Tablica 28. Kuklik pospolity na stanowisku Podłęże. 
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Tablica 29. Kuklik pospolity na stanowisku Tuchlin/Brzuza. 
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Tablica 30. Kuklik pospolity na stanowisku Udrzyn. 
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KARBIENIEC POSPOLITY (LYCOPUS EUROPAEUS L.) 

Karbieniec pospolity to bylina z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), o wzniesionych, słabo 

rozgałęzionych pędach długości do 90 cm. Liście karbieńca ułożone nakrzyżlegle są 

szerokolancetowate lub eliptyczne, u nasady pierzastoklapowane; mają ok. 4 cm szerokości i 

10 cm długości, na brzegu są piłkowane lub głęboko ząbkowane. Kwiaty zebrane są w gęste 

nibyokółki w kątach górnych liści. Korona kwiatowa jest biała, czerwono nakrapiana. 

Karbieniec pospolity rośnie w miejscach podmokłych i żyznych, w olszynach, w szuwarach, 

na brzegach wód stojących i płynących, błotnistych. W klasyfikacji fitosocjologicznej jest on 

gatunkiem charakterystycznym dla klasy Alnetea glutinosae. Tworzy niewielkie skupiska. 

Kwitnie od lipca do września, owocem jest niełupka. Surowcem zielarskim pozyskiwanym z 

karbieńca jest ziele bogate w glikozydy (m.in. lykopinę), garbniki, kwasy fenolowe (m.in. 

kwas galusowy, kawowy, rozmarynowy), flawonoidy (pochodne apigeniny i luteoliny); 

zawiera także śladowe ilości olejku eterycznego. Ziele karbieńca wykazuje działanie 

uspokajające; wykorzystywane jest jako lek wspomagający leczenie nadczynności tarczycy. 

Surowiec pozyskuje się w początkowym okresie kwitnienia roślin. Ścina się szczyty pędów, 

niezdrewniałe, ulistnione i ukwiecone. Nie należy zbierać dolnych części pędów ani wyrywać 

całych roślin z korzeniami. Suszenie powinno przebiegać w warunkach naturalnych lub 

nieprzekraczających 40°C. Surowiec po wysuszeniu powinien zachować naturalną barwę. 

W przedstawionym projekcie do badań wytypowano 4 stanowiska naturalne, na których 

występował karbieniec pospolity (Tab.18, Tabl.31-34). Stanowiska te były dość zróżnicowane 

pod względem florystycznym. Przy ilościowości karbieńca na stanowisku na poziomie 2-3 

(wg. skali Braun-Blanqueta), sucha masa ziela wynosiła średnio 0,3 kg/10m
2
 w przypadku 

zbioru 100% roślin ze stanowiska oraz 0,2 kg/10m
2
 przy zbiorze 70%. Usychalność tego 

surowca oszacowano na poziomie 3,8. Obserwacje roślin 2 miesiące po zbiorze wskazują iż 

roślina ta, na stanowiskach naturalnych, odrasta dość powoli. Stąd niezalecany jest zbiór 

odrostu, gdyż może to osłabić populację. Surowiec zebrany z badanych stanowisk różnił się 

pod względem składu chemicznego. Najbogatsze w badane związki fenolowe okazało się 

ziele zebrane na stanowisku Roztocze (2,47% kwasy fenolowe; 0,49% flawonoidy, 0,52% 

garbniki i 1,12% polifenole) (Tab.19). 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulistnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_kwiatu
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Tabela 18. Charakterystyka stanowisk naturalnych karbieńca pospolitego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

karbieńca 

pospolitego 

Las Polana 
N 49 37 935 

E 022 04 688 

podmokłe, cieniste, niskie 

zarośla w lesie mieszanym 
300 m

2
 

niezapominajka leśna, malina właściwa, rdest 

ostrogorzki, przytulia czepna, szczaw, paprocie, mchy, 

grab zwyczajny, dąb, buk zwyczajny 

2 

Grabownica 
N 49 38 509 

E 022 08 540 
okrajek leśny na wzniesieniu 200 m

2
 

wyka ptasia, koniczyna różowa, ostrożeń polny, jaskier 

rozłogowy, podagrycznik zwyczajny, koniczyna polna, 

bodziszek łąkowy, brzoza brodawkowata, wierzba iwa, 

topola osika, sosna zwyczajna 

2 

Las za Lalinem 
N 49 38 598 

E 022 08 667 

las mieszany, stanowisko 

przy drodze leśnej  
200 m

2 
 

malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, podbiał 

pospolity, niezapominajka leśna, szczaw, paprocie, grab 

zwyczajny, buk zwyczajny, dąb 

2/3 

Podlesie 
N 50 45 463 

E 022 47 385 
brzeg jeziora 500 m

2
 

rdest ostrogorzki, pałka wodna, mniszek lekarski, 

skrzyp błotny, pokrzywa zwyczajna, jeżyna fałdowana, 

trawy 

2 

 

Tabela 19. Wybrane cechy plonotwórcze, wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz zawartość związków fenolowych w zielu karbieńca 

pospolitego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne 

wysokość 

roślin 

(cm) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

ziela (kg) 

sucha 

masa 

ziela (kg) 

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

(%) 

zawartość 

flawonoidów 

(%) 

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

polifenoli 

(%) 

Las Polana a 65 100 0,9 0,3 1,51 0,36 0,45 0,96 

Grabownica 
a 85 100 1,0 0,3 2,23 0,26 0,38 0,88 

b 80 70 0,7 0,2     

Las za Lalinem 
a 90 100 1,3 0,3 0,77 0,25 0,44 0,94 

b 92 70 0,8 0,2     

Podlesie a 72 100 1,2 0,3 2,47 0,49 0,52 1,12 
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Tablica 31. Karbieniec pospolity na stanowisku Las Polana. 
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Tablica 32. Karbieniec pospolity na stanowisku Grabownica. 

 
 

 
  



58 

 

Tablica 33. Karbieniec pospolity na stanowisku Las za Lalinem. 
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Tablica 34. Karbieniec pospolity na stanowisku Podlesie. 
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MALINA WŁAŚCIWA (RUBUS IDEUS L.)  

Malina właściwa to krzew z rodziny różowatych (Rosaceae), dorastający do 2 m wysokości, o 

łukowato wygiętych pędach pokrytych szczecinowatymi kolcami. Posiada on liście 3-lub 5-7-

listkowe, ogonkowe. Kwiaty są białe, promieniste. Występuje dość pospolicie na niżu i w 

górach po strefę kosodrzewiny. Rośnie w widnych lasach (grądy, łęgi, bory mieszane), w 

zaroślach, ziołoroślach i na porębach leśnych. Jest gatunkiem typowym dla zbiorowisk 

porębowych w ramach klasy Epilobietea angustifolii, związku Sambuco-Salicion (nitrofilne 

zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe, będące kolejnym stadium sukcesji w procesie regeneracji 

lasu). Surowcem zielarskim są owoce oraz liście. Owoce zawierają do 2% kwasów 

organicznych, związki polifenolowe, witaminę C i E oraz śluzy. Napar oraz sok z owoców w 

stanach gorączkowych działają silnie napotnie. Liść maliny zawiera ok. 5% garbników, 

kwasy organiczne oraz sole mineralne. Surowiec ten działa ściągająco, przeciwbakteryjnie i 

przeciwzapalnie. Wyciągi wodne z liści maliny ograniczają rozwój bakterii jelitowych i 

zmniejszają łagodnie biegunkę, zwłaszcza u dzieci. Wewnętrznie stosowane są głównie w 

nieżytach żołądka i jako środek przeciwwzdęciowy, a zewnętrznie do płukania jamy ustnej i 

gardła. Owoce maliny zbiera się w pełnej dojrzałości, natomiast liście, kiedy są młode, ale w 

pełni wyrośnięte, nieprzebarwione. 

W niniejszej pracy zidentyfikowano i opisano 12 stanowisk naturalnych maliny właściwej 

(Tab.20, Tabl.35-44). Były to zarówno stanowiska wilgotne (zazwyczaj częściowo 

zacienione), jak i suche, na których malina rosła w bezpośrednim świetle słonecznym. 

Wydajność surowcowa tej rośliny była większa na stanowiskach wilgotnych, usytuowanych 

na brzegach dróg śródleśnych i w pobliżu rzek. Surowiec zbierano poprzez osmykiwanie liści 

z rosnących pędów. Na wybranych stanowiskach pędy wycinano, a następnie obrywano z 

nich iście, aby oszacować udział liści w stosunku do całych pędów. Ten sposób zbioru 

praktykowany jest w niektórych rejonach Polski, gdzie jako surowiec zielarski wykorzystuje 

się nie tylko liście, ale także niezdrewniałe łodygi. Sucha masa liści maliny pozyskanej na 

ww. stanowiskach wahała się od 0,4 do 1,2 kg s.m. z 10 m
2
 przy zbiorze 100% pędów i od 0,4 

do 0,7 kg s.m z 10 m
2
 przy zbiorze 70% pędów. Usychalność tego surowca wynosiła średnio 

3. Udział liści w „zielu” (pędach) nie przekraczał 50% (Tab.21). Zawartość wszystkich 

analizowanych związków była wyższa w liściach niż w łodygach maliny. Przykładowo, 

zawartość kwasów fenolowych w liściach wynosiła od 0,42 do 1,57%, natomiast w łodygach 

od 0,31 do 0,58%. Zawartość kwasów fenolowych i polifenoli wydaje się być związana z 

warunkami w jakich rośnie populacja. Była ona nieco wyższa w surowcach pozyskanych ze 

stanowisk wilgotnych (Tab.22). 
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Tabela 20. Charakterystyka stanowisk naturalnych maliny właściwej. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska rośliny towarzyszące 
ilościowość  

maliny 

Podłęże 
N 50 55 64 

E 020 55 61 
polana leśna 

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, klon jawor, brzoza 

brodawkowata, czeremcha zwyczajna, jeżyna fałdowana,  

krwawnik pospolity, mniszek lekarski, dziurawiec pospolity, 

świerzbnica polna, trawy, skrzyp leśny, orlica pospolita, mech 

płonnik  

3/4 

Szczypiec 
N 50 54 49  

E 020 57 58 

na nasypie zdemontowanej 

kolei wąskotorowej 

sosna zwyczajna, trybula leśna, bluszczyk kurdybanek krwawnik 

pospolity, mniszek lekarski, babka zwyczajna, poziomka 

pospolita, trawy 

3 

Chruścice  
N 50 54 17  

E 020 60 67 

widny las sosnowy 

 

sosna zwyczajna, jeżyna fałdowana, poziomka pospolita, trawy, 

mech płonnik  
4 

Janów las 
N 50 55 20  

E 020 55 10 

las sosnowy z dużym 

udziałem drzew i krzewów 

liściastych 

sosna zwyczajna, robinia akacjowa, dąb szypułkowy, brzoza 

brodawkowata, czeremcha zwyczajna, trzmielina pospolita, 

jeżyna fałdowana, trawy,  mech płonnik 

4/5 

Dodatki 
N 50 55 85  

E 020 56 54 
zarośla na podmokłej łące 

czeremcha zwyczajna, wierzba biała, jeżyna fałdowana, babka 

zwyczajna, kuklik pospolity, pięciornik gęsi, pięciornik kurze 

ziele, wiązówka błotna, mięta polna, mniszek lekarski, 

dziurawiec pospolity, mięta polna, trawy 

3 

Udrzyn 
N 53 39 602 

E 021 44 190 

piaszczyste przydroże na 

brzegu starorzecza  

wierzba biała, żywokost lekarski, chmiel zwyczajny, rdest ptasi, 

pokrzywa zwyczajna, krwawnik pospolity, wyka ptasia, mniszek 

lekarski,  

2 

Poręba  
N 52 38 669 

E 021 54 118 

wilgotne zarośla przy rowie 

melioracyjnym i łące 

kośnej 

koniczyna różowa, dąb, babka zwyczajna, babka płesznik, powój 

polny, skrzyp polny, przetacznik łąkowy, dzika marchew, bylica 

piołun 

2 

Poręba 2  
N 52 37 586 

E 021 32 315 

cieniste zarośla na brzegu 

lasu mieszanego  

łopian większy, glistnik jaskółcze ziele, bylica pospolita, dziki 

bez czarny, leszczyna pospolita, sosna zwyczajna, kuklik 

pospolity, pokrzywa zwyczajna, bluszczyk kurdybanek 

3/4 

Dołoszyce/Pakoszówka 
N 49 37 965 

E 022 05 318 
okrajek przy strumieniu 

pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski, babka zwyczajna, 

podbiał pospolity, krwawnik pospolity, wierzba biała 
2 
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Odrzechowa 
N 49 33 061 

E 021 59 266 
przydrożne, suche zarośla 

wierzba biała, wierzba iwa, pokrzywa zwyczajna, koniczyna 

łąkowa, koniczyna różowa, łopian większy, bodziszek łąkowy 
2/3 

Zdory  
N 53 42 757 

E 021 45 825 
las mieszany  

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, mniszek lekarski, babka 

szerokolistna, trawy 
4 

Kociołki Szlacheckie  
N 52 33 253 

E 021 13 420 
droga śródleśna  

Sosna zwyczajna, dąb, nawłoć pospolita, kuklik pospolity, 

jasnota biała, brzoza brodawkowa, trawy 
2 
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Tabela 21. Wybrane cechy plonotwórcze oraz wydajność surowcowa stanowisk naturalnych maliny właściwej. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość pędów  

(cm) 

%  

zebranych pędów 

świeża masa 

liści (kg/10m
2
) 

sucha masa 

liści (kg/10m
2
) 

Podłęże  a 76 100 3,2 1,1 

 b 76 70 2,2 0,7 

Szczypiec a 66 100 2,7 0,9 

 b 67 70 1,9 0,6 

Chruścice a 78 100 2,9 0,9 

 b 75 70 2,1 0,7 

Janów las a 87 100 3,1 1,1 

 b 89 70 2,1 0,7 

Dodatki a 68 100 2,9 0,9 

 b 68 70 2,0 0,7 

Udrzyn a 58 100 1,2 0,4 

Poręba a 75 100 3,3 1,2 

 b - 70 1,9 0,7 

Poręba 2  a 67 100 3,4 1,1 

Dołoszyce a 75 100 3,0 0,8 

 b - 70 1,7 0,4 

Odrzechowa a 89 100 3,1 0,9 

Zdory  a 67 100 3,2 0,9 

Kociołki Szlacheckie a 72 
100 3,5 1,2 

Odrosty (II termin zbioru) 
 

      

Dołoszyce a - 100 0,5 0,1 
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Tabela 22. Skład chemiczny organów surowcowych maliny właściwej. 

 

stanowisko liście  pędy 

zawartość kwasów 

fenolowych  

(%) 

zawartość 

flawonoidów 

(%)  

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

polifenoli 

(%) 

 zawartość 

kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

flawonoidów 

(%)  

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

polifenoli 

(%) 

Podłęże  0,92 0,88 0,87 1,15  - - - - 

Szczypiec 1,35 0,74 0,85 1,26  - - - - 

Chruścice 1,15 0,86 0,92 1,31  - - - - 

Janów las 1,24 0,51 0,60 0,98  - - - - 

Dodatki 0,64 0,63 0,84 1,00  - - - - 

Udrzyn 1,57 0,58 0,69 1,13  0,44 0,03 0,19 0,52 

Poręba 1,38 0,65 0,64 1,24  0,46 0,03 0,25 0,60 

Poręba 2  0,85 0,67 0,75 1,14  0,34 0,04 0,28 0,58 

Dołoszyce 0,86 0,94 0,78 0,90  0,39 0,02 0,34 0,60 

Odrzechowa 1,16 0,82 0,65 0,97  0,45 0,03 0,18 0,32 

Zdory 0,42 0,49 0,41 0,58  0,56 0,03 0,19 0,26 

Kociołki Szlacheckie 0,97 0,52 0,58 0,78  0,58 0,02 0,22 0,44 

Odrosty          

Dołoszyce 0,63 0,73 0,61 0,88  0,31 0,05 0,33 0,48 
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Tablica 35. Malina właściwa na stanowisku Podłęże. 
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Tablica 36. Malina właściwa na stanowisku Szczypiec. 

  

 

Tablica 37.  Malina właściwa na stanowisku Chruścice.  
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Tablica 38. Malina właściwa na stanowisku Dodatki. 
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Tablica 39. Malina właściwa na stanowisku Udrzyn. 
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Tablica 40. Malina właściwa na stanowisku Poręba. 
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Tablica 41. Malina właściwa na stanowisku Poręba 2 (przy lesie). 
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Tablica 42. Malina właściwa na stanowisku Dołoszyce/Pakoszówka. 
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Tablica 43. Malina właściwa na stanowisku Odrzechowa. 
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Tablica 44. Malina właściwa na stanowisku Kociołki Szlacheckie. 
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BABKA ZWYCZAJNA (PLANTAGO MAJOR L.) 

Babka zwyczajna jest byliną należącą do rodziny babkowatych (Plantaginaceae). Jej liście 

zebrane są w przyziemną rozetę; są one szeroko-jajowate, ogonkowe, o zaokrąglonym 

szczycie, ciemnozielone, pofałdowane. Kwiaty są niepozorne, drobne, żółtobiałe zebrane w 

kłos na szczycie bezlistnego pędu. Babka kwitnie od czerwca do września, owocem jest 

wielonasienna torebka. Roślina ta występuje pospolicie na terenie całego kraju, przede 

wszystkim na stanowiskach ruderalnych, dość wilgotnych, takich jak np. przydroża, 

przychacia, nad brzegami wód, przy rowach, na łąkach i pastwiskach. Jest gatunkiem 

charakterystycznym dla rzędu Plantaginetalia majoris. Rośnie zarówno w skupiskach, jak i 

pojedynczo, w rozproszeniu. Surowcem zielarskim jest liść, bogaty w glikozydy irydoidowe 

(m.in. aukubina, katalpol), flawonoidy, kwasy fenolowe, garbniki, triterpeny (pochodne 

kwasu oleanolowego) oraz śluzy. Wyciągi z liści wykazują działanie przeciwzapalne i 

osłaniające. Liście babki pozyskuje się od wiosny do jesieni, w suche i ciepłe dni. Należy 

wybierać liście młode, zdrowe i czyste (nie zakurzone). Wysuszony surowiec powinien 

zachować naturalną, zieloną barwę. 

Obserwacje cech morfologiczno-rozwojowych oraz wydajność surowcową babki zwyczajnej 

przeprowadzono na 11 stanowiskach naturalnych tego gatunku (Tab.23, Tabl.45-51). 

Wytypowane stanowiska, w większości antropogeniczne, różniły się pod względem 

zajmowanej powierzchni (10-150 m
2
) oraz składem florystycznym. Uzyskane wyniki 

wskazują, iż przy ilościowości 2-3 (wg. skali Braun–Blanqueta) sucha masa liści możliwa do 

uzyskania z powierzchni 10 m
2
 wahała się od 0,2 do 0,7 kg przy zbiorze wszystkich roślin z 

poletka i od 0,1 do 0,5 przy zbiorze 70% roślin. Usychalność surowca oszacowano na 

poziomie 3,5-4. Obserwacje tych samych roślin przeprowadzone po 2 miesiącach (odrost) 

wskazują, iż po zbiorze babka intensywnie odrasta i możliwe jest przeprowadzenie drugiego, 

równie wartościowego pokosu. Zawartość związków fenolowych kształtowała się na 

poziomie: kwasy fenolowe 0,23-1,41%, garbniki 0,10-0,29%, polifenole 0,24-0,61%. 

Zawartość kwasów fenolowych w zielu zebranym z odrostu była nieco niższa niż w zielu z 

pierwszego zbioru; pozostałe badane związki oceniono na podobnym poziomie jak w 

przypadku pierwszego zbioru (Tab.24).  
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Tabela 23. Charakterystyka stanowisk naturalnych babki zwyczajnej 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

babki  

Janów 
N 53 54 57 

E 021 56 46 

stary, ekstensywnie 

prowadzony sad 
300 m

2
 

pokrzywa żegawka, pokrzywa zwyczajna, babka lancetowata, koniczyna 

biała, krwawnik pospolity, pięciornik gęsi, głowienka pospolita, bluszczyk 

kurdybanek, rdest ptasi, ślaz zaniedbany, starzec zwyczajny, gwiazdnica 

pospolita, przetacznik pospolity, mniszek lekarski trawy 

5 

Czechów Las 
N 50 56 82 

E 020 54 58 
skraj lasu sosnowego 150 m

2
 sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, koniczyna biała, rdest ptasi, trawy 3 

Sędziejowice 
N 50 58 35 

E 020 67 47 
droga śródpolna 150 m

2
 

koniczyna biała, mniszek lekarski, wyka polna, lucerna sierpowata, bylica 

pospolita, trawy  
3 

Stawiany 
N 50 59 35 

E 020 60 59 
droga śródpolna 150 m

2
 

wierzba białą, marchew zwyczajna, koniczyna biała, przytulia czepna, 

bodziszek łąkowy, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, nostrzyk biały, 

dziurawiec pospolity, trawy  

4 

Dodatki 
N 50 55 37  

E 020 56 09 

brzeg nieużytkowanej łąki, 

wzdłuż polnej drogi 
100 m

2
 

koniczyna czerwona, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, tymotka 

łąkowa i inne trawy 
3 

Podłęże 
N 50 55 52 

E 020 54 31 
wzdłuż drogi leśnej 100 m

2
 

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, koniczyna biała, pokrzywa zwyczajna, 

poziomka pospolita, kuklik pospolity, mniszek lekarski, chmiel zwyczajny 

malina właściwa, jeżyna fałdowana   

3 

Ścigna 
N 50 55 67 

E 020 56 89 

wzdłuż nasypu 

zdemontowanego torowiska 

kolei wąskotorowej  

150 m
2
 

marchew zwyczajna, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, nostrzyk 

biały, przegorzan pospolity, dziurawiec pospolity, trawy  
3 

Imielno 
N 50 58 19 

E 020 44 42 
zarośla 100 m

2
 

kuklik pospolity, pokrzywa zwyczajna, bodziszek łąkowy, pasternak 

zwyczajny, koniczyna biała, trawy,  
3 

Szczebrzeszyn 
N 50 68 304 

E 022 96 401 
brzeg lasu mieszanego  100 m

2
 

pokrzywa zwyczajna, pięciornik gęsi, babka szerokolistna, mniszek 

lekarski, nawłoć pospolita, rdest ptasi, kuklik pospolity 
3 

Tuchlin 
N 52 39 651 

E 021 42 456 

przydroże na wysokim brzegu 

rzeki  
100 m

2
 

wierzba biała, żywokost lekarski, chmiel zwyczajny, rdest ptasi, pokrzywa 

zwyczajna, krwawnik pospolity, wyka ptasia, mniszek lekarski,  
2 

Brzuza  
N 52 38 576 

E 021 41 323 

wilgotne zarośla nad rzeką, 

mokra łąka 
200 m

2
 

koniczyna różowa, pięciornik gęsi, trawy, mniszek lekarski, skrzyp, 

wierzba biała, pokrzywa zwyczajna, koniczyna różowa, koniczyna łąkowa 
3 

Białowieża 
N 52 41 078 

E 023 47 217 

piaszczysta droga na obrzeżach 

lasu   
200 m

2
 

mniszek lekarski, babka zwyczajna, dzika marchew, paprocie, pokrzywa 

zwyczajna, przetacznik leśny, trawy, sosna zwyczajna 
2 
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Tabela 24. Wybrane cechy plonotwórcze, wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz zawartość związków fenolowych w liściach babki 

zwyczajnej. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość roślin, 

bez łodyg kwiat. 

(cm) 

liczba liści w 

rozecie 

liściowej 

(szt./rośl.) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

surowca 

(kg/10m
2
) 

sucha 

masa 

surowca 

(kg/10m
2
) 

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

(%) 

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

polifenoli 

(%) 

Janów a 14,3 6,5 100 2,1 0,7 0,31 0,15 0,38 

 b 13,8 6,0 70 1,8 0,5    

Czechów las a 10,5 7,2 100 1,2 0,4 0,32 0,17 0,45 

 b 11,0 6,8 70 1,0 0,3    

Sędziejowice a 12,5 6,8 100 1,3 0,5 0,29 0,22 0,49 

 b 13,0 7,5 70 0,7 0,3    

Stawiany a 18,4 7,9 100 1,8 0,6 0,42 0,29 0,54 

 b 19,2 7,5 70 1,0 0,3    

Dodatki a 15,4 6,9 100 1,2 0,4 0,25 0,14 0,36 

 b 15,5 6,5 70 0,7 0,2    

Podłęże a 16,4 5,5 100 1,2 0,5 0,29 0,12 0,32 

 b 16,0 6,0 70 1,0 0,3    

Ścigna a 15,8 6,5 100 1,1 0,5 0,23 0,24 0,61 

 b 16,6 6,5 70 0,6 0,2    

Imielno a 11,8 7,4 100 1,0 0,4 0,35 0,19 0,54 

 b 12,2 7,2 70 0,7 0,3    

Szczebrzeszyn a 10,8 6,1 100 0,5 0,2 0,30 0,14 0,42 

 b 10,1 5,5 70 0,3 0,1    

Tuchlin a 13,3 6,9 100 1,3 0,4 1,14 0,11 0,24 

Brzuza a 11,7 5,6 100 1,4 0,4 1,41 0,13 0,26 

 b 14,4 8,0 70 0,9 0,3    

Białowieża a 12,4 6,3 100 1,4 0,4 0,59 0,10 0,31 

 b 15,3 7,2 70 1,0 0,2    

Odrosty          

Janów a 7,8 4,5 100 1,1 0,4 0,19 0,15 0,38 

 b 7,3 5,0 70 0,8 0,2    
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Stawiany 1 a 9,0 4,5 100 0,9 0,3 0,33 0,11 0,27 

 b 10,2 4,5 70 0,6 0,2    

Podłęże a 8,0 4,0 100 0,8 0,3 0,20 0,21 0,61 

 b 8,5 4,5 70 0,5 0,2    

Roztocze a 7,0 3,8 100 0,7 0,3 0,26 0,16 0,41 

 b 7,4 4,0 70 0,5 0,2    
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Tablica 45. Babka zwyczajna na stanowisku Janów. 
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Tablica 46. Babka zwyczajna na stanowisku Czechów Las. 

  

Tablica 47. Babka zwyczajna na stanowisku Imielno. 
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Tablica 48. Babka zwyczajna na stanowisku Dodatki. 
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Tablica 49. Babka zwyczajna na stanowisku Tuchlin. 
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Tablica 50. Babka zwyczajna na stanowisku Brzuza. 
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Tablica 51. Babka zwyczajna na stanowisku Białowieża. 
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TYSIĄCZNIK POSPOLITY (CENTAURIUM ERYTHRAEA RAFN) 

Tysiącznik pospolity to dwuletnia roślina z rodziny goryczkowatych. W pierwszym roku 

wegetacji wytwarza przyziemną rozetę liści, a w drugim wyrastają także proste, wzniesione 

pędy kwiatowe dorastające do ok. 50 cm wysokości (czasem zakwita w pierwszym roku). 

Różowe, promieniste kwiaty zebrane są w podbaldach na szczycie łodygi. Tysiącznik kwitnie 

od lipca do września, a owocem jest torebka. Spotkać go można na stanowiskach dość 

suchych i nasłonecznionych, takich jak łąki, drogi śródpolne, zbocza, nieużytki. Spotykany 

jest także na ugorach, w 3 – 4 roku po wyłączeniu pola z uprawy. Z fitosocjologicznego 

punktu widzenia, tysiącznik jest gatunkiem charakterystycznym dla klasy Epilobietea 

angustifolii. Surowcem pozyskiwanym z tego gatunku jest ziele (głównie kwitnące, rzadko 

ulistnione pędy), charakteryzujące się wysoką zawartością związków goryczowych, tj. 

glikozydów sekoirydoidowych (erytauryna, amarogentyna), a także flawonoidów i 

triterpenów. Wyciągi z ziela tysiącznika pobudzają łaknienie, zwiększają apetyt i 

przyspieszają procesy trawienia. Surowiec ten zbiera się na początku i w trakcie kwitnienia 

roślin, ścinając go nożem lub nożycami na wysokości ok. 5 cm nad powierzchnią ziemi. 

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

przynajmniej połowę osobników do rozrośnięcia się i odnowienia stanowiska (wydania 

nasion). Nie należy wyrywać całych roślin, lecz pozyskiwać przy użyciu noży lub sekatorów 

jedynie szczytowe, ulistnione i ukwiecone części pędów. Zaleca się stosowanie podsiewów. 

Zbiór tego surowca powinien być prowadzony tylko na konkretne zamówienie, przez 

doświadczonych zbieraczy, gdyż jest to gatunek objęty częściową ochroną prawną. W 

ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby stanowisk tysiącznika i wyraźny 

spadek liczebności osobników w populacjach.  

W niniejszej pracy scharakteryzowano 3 stanowiska naturalne, na których tysiącznik 

pospolity występował w ilościowości 1-3 (Tab.25 i 25a, Tabl.52-54). Stanowiska te różniły 

się wielkością zajmowanej powierzchni i składem gatunkowym rosnących na nich roślin. 

Dane dotyczące masy ziela tysiącznika i jakości tego surowca przygotowano w oparciu o 

wcześniej prowadzone badania i współpracę ze zbieraczami ziół. 
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Tabela 25. Charakterystyka stanowisk naturalnych tysiącznika pospolitego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

tysiącznika 

pospolitego 

Końskie  
N 49 38 751 

E 022 14 252 

rozległa łąka/nieużytek na 

wzniesieniu 
1000 m

2
 

krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny, 

komonica zwyczajna, babka lancetowata, wrotycz 

pospolity, bodziszek łąkowy, firletka poszarpana  

1 

Karlików 
N 49 26 179 

E 022 05 213 
okrajek lasu mieszanego 400 m

2
 

koniczyna różowa, babka zwyczajna, żywokost 

lekarski, dzika marchew, skrzyp polny, skrzyp 

błotny, bluszczyk kurdybanek, nostrzyk żółty, 

jastrzębiec kosmaczek, mięta polna, pępawa 

dwuletnia, przymiotno kanadyjskie 

3 

Radecznica 
N 50 44 702 

E 022 47 940 
droga polna 400 m

2
 

nawłoć pospolita, marchew dzika, wrotycz pospolity, 

babka zwyczajna, mniszek lekarski, dziurawiec 

zwyczajny, skrzyp polny,  

1 

 

Tabela 25a. Wybrane parametry tysiącznika pospolitego. 

wysokość 

roślin (cm) 

świeża masa 

ziela (kg/10m
2
) 

sucha masa 

ziela (g/10m
2
) 

zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

flawonoidów (%) 

42-60 0,1-0,4 0,04-0,15 0,3-0,6 0,5-0,7 
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Tablica 52. Tysiącznik pospolity na stanowisku Końskie. 
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Tablica 53. Tysiącznik pospolity na stanowisku Karlików. 
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Tablica 54. Tysiącznik pospolity na stanowisku Radecznica. 
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ŻYWOKOST LEKARSKI (SYMPHYTUM OFFICINALE L.) 

Żywokost lekarski jest byliną z rodziny ogórecznikowatych, dorastającą do 1 m, o prostych 

wzniesionych pędach. Cała roślina jest szorstko owłosiona. Liście żywokostu są jajowate lub 

lancetowate, zaostrzone, a kwiaty fioletoworóżowe, dzbanuszkowate, zebrane w kątach 

górnych liści. Owocem jest rozłupka. Organy podziemne stanowią grube, mięsiste korzenie o 

ciemnobrunatnej skórce. Żywokost rośnie pospolicie na wilgotnych łąkach, zaroślach, 

skrajach olszyn, brzegach wód, w rowach. Jest to gatunek wyróżniający m.in. dla związku 

Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum, klasy Salicetea purpureae. Surowcem zielarskim jest 

korzeń bogaty w alantoinę (ok.1%), śluzy (10-15%), garbniki, kwasy fenolowe i triterpeny. 

Zawiera on także alkaloidy prirolizydynowe (symfytynę i echmidynę). Ze względu na 

obecność tych związków, stosuje się go tylko zewnętrznie, jako środek łagodzący w leczeniu 

trudno gojących się ran, odleżyn i owrzodzeń. Korzeń żywokostu pozyskuje się jesienią lub 

wiosną. Po wykopaniu należy go oczyścić z części nadziemnych, zbutwiałych, umyć, pokroić 

i wysuszyć w suszarni ogrzewanej.  

W przedstawionym projekcie scharakteryzowano 6 stanowisk naturalnych, na których 

żywokost lekarski występował w ilościowości 2-3 (wg. skali Braun-Blanqueta). Wszystkie 

wytypowane stanowiska cechowały się wysoką wilgotnością podłoża. Były to podmokłe 

zarośla, szuwary, wilgotna łąka, rów melioracyjny (Tab. 26). Najbardziej zasobne pod 

względem surowcowym okazało się stanowisko Droga na Porębę, gdzie z powierzchni 10 m
2 

pozyskano 1,2 kg s.m korzeni. Z kolei najuboższe pod tym względem było stanowisko w 

Dołoszycach (0,5 kg s.m./10m
2
). Surowiec zebrany ze stanowiska Droga na Porębę wyróżnił 

się najwyższą zawartością kwasów fenolowych i (1,26%) i garbników (0,32%) (Tab. 27, Tabl. 

55-59). 
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Tabela 26. Charakterystyka stanowisk naturalnych żywokostu lekarskiego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska rośliny towarzyszące ilościowość żywokostu 

lekarskiego 

Droga za Porębą  
N 52 39 209 

E 021 40 690 
podmokłe, cieniste szuwary   

skrzyp błotny, skrzyp polny, powój polny, kielisznik 

zaroślowy, wiązówka błotna, babka płesznik, dzika 

marchew, trybula leśna, trawy, niezapominajka  

2 

Dołoszyce 
N 49 37 948 

E 022 05 316 
wilgotne zarośla przy strumieniu 

koniczyna różowa, babka zwyczajna, powój polny, skrzyp 

polny, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, wiązówka 

błotna, szczaw, niezapominajka, przytulia czepna 

2 

Pakoszówka 
N 49 37 754 

E 022 05 951 
podmokłe zarośla przy lesie  

skrzyp olbrzymi, dzika marchew, mięta polna, łopian 

większy, glistnik jaskółcze ziele, wierzba szara, 

gwiazdnica pospolita  

3 

Janów 
N 50 43 57  

E 020 46 34 

przy zarośniętym rowie 

melioracyjnym  

jabłoń dzika, ostrożeń łąkowy, pałka wodna, tymotka 

łąkowa i inne trawy  2 

Dodatki 
N 50 55 37 

E 020 56 09 
wilgotna łąka 

wierzba, jeżyna fałdowana, pięciornik gęsi, jaskier 

rozłogowy, mięta polna, rzeżucha łąkowa, krwawnica 

pospolita, ostrożeń łąkowy,  trawy 
2 

Janów las 
N 50 55 85  

E 020 56 54 
zarośla na brzegu lasu  

czeremcha zwyczajna, wierzba, babka zwyczajna, jeżyna 

fałdowana, malina właściwa, pięciornik gęsi, pięciornik 

kurze ziele, wiązówka błotna, mięta polna, mniszek 

lekarski, dziurawiec pospolity, trawy 

2 
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Tabela 27. Wybrane cechy plonotwórcze, wydajność surowcowa stanowisk naturalnych oraz zawartość związków fenolowych w korzeniach 

żywokostu lekarskiego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin  

(cm) 

liczba pędów 

(szt./rośl.) 

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

korzeni 

(kg/10m
2
) 

sucha masa 

korzeni 

(kg/10m
2
) 

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

(%) 

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

polifenoli 

(%) 

Droga na Porębę  a 62,9 3,6 100 4,5 1,2 1,26 0,32 0,54 

 b 61,0 3,5 70 3,0 0,9    

Dołoszyce a 56,1 3,0 100 1,5 0,5 1,05 0,25 0,62 

Pakoszówka a 55,3 3,1 100 3,7 1,1 0,99 0,13 0,33 

Janów a 57,5 3,0 100 3,2 1,1 0,32 0,15 0,44 

 b 58,0 2,8 70 2,3 0,8    

Dodatki a 30,5 3,0 100 3,5 1,2 0,41 0,21 0,52 

 b 32,5 2,5 70 2,4 0,8    

Janów Las a 75,9 2,5 100 2,5 0,8 0,68 0,23 0,62 

 b 82,0 2,7 70 1,8 0,6    
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Tablica 55. Żywokost lekarski na stanowisku Droga za Porębą. 
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Tablica 56. Żywokost lekarski na stanowisku Dołoszyce. 
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Tablica 57. Żywokost lekarski na stanowisku Pakoszówka. 
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Tablica 58. Żywokost lekarski na stanowisku Janów. 
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Tablica 59. Żywokost lekarski na stanowisku Dodatki. 
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WRZOS ZWYCZAJNY (CALLUNA VULGARIS (L.) HULL) 

Wrzos zwyczajny jest zimozieloną krzewinką dorastającą do 60 cm wysokości. Posiada on 

gęsto ulistnione gałązki i dzwonkowate liliowo-różowe kwiaty, zebrane w szczytowej części 

pedów w jednostronne grono (kwitnienie: VII-X). Rośnie w borach sosnowych, w miejscach 

słonecznych, na kwaśnych glebach torfowych, często w zwartych łanach tworzących 

wrzosowiska. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla rzędu 

Calluno-Ulicetalia, związku Calluno-Sarothamnetum. Surowcem zielarskim jest kwiat 

wrzosu, który zawiera około 7% garbników, glikozydy fenolowe, m.in. arbutynę, flawonoidy 

(kwercetynę, mirycetynę), związki goryczowe, sole mineralne, w tym krzemionkę. Preparaty 

na bazie kwiatów wrzosu mają właściwości moczopędne, oczyszczające organizm i 

ściągające. Stosuje się je w stanach zapalnych dróg moczowych, pomocniczo w kamicy 

moczowej, nieżycie żołądka i jelit. Wrzos jest ceniony także przez pszczelarzy. Surowiec 

pozyskuje się w ten sposób, że ścina się górne, ukwiecone części gałązek i suszy w 

suszarniach naturalnych, po czym osmykuje się z nich ręcznie kwiaty, odrzucając inne części 

roślin.  

W niniejszej pracy obserwacje cech morfologiczno-rozwojowych oraz wydajność surowcową 

wrzosu zwyczajnego oceniono na 3 stanowiskach naturalnych tego gatunku (Tab.28, Tabl.60-

61). Uzyskane wyniki wskazują, iż przy ilościowości 3-5 (wg. skali Braun–Blanqueta), sucha 

masa kwiatów możliwa do uzyskania z powierzchni 10 m
2
 wynosi około 0,3 kg przy zbiorze 

wszystkich roślin z poletka i około 0,2 kg - przy zbiorze 70% roślin. Usychalność surowca 

oszacowano na poziomie 2,45. Obserwacje tych samych roślin przeprowadzone po 2 

miesiącach wskazują, że po zbiorze wrzos zwyczajny nie odrasta i nie jest możliwy jego 

ponowny zbiór. Zawartość kwasów fenolowych kwiatach wrzosu wahała się od 1,33 do 

3,22%, flawonoidów od 0,62 do 0,75%, garbników od 0,19 do 0,66%, a związków 

polifenolowych ogółem od 0,51 do 0,95% (Tab.29). 
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Tabela 28. Charakterystyka stanowisk naturalnych wrzosu zwyczajnego. 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

wrzosu 

Podłęże  
N 50 55 45 

E 020 55 42 
brzeg boru sosnowego 300m

2
 sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, trawy 4/5 

Włochy 
N 50 52 45 

E 020 53 11 
bór sosnowy 150m

2
 sosna zwyczajna, trawy, mchy, porosty 3 

Janów las 
N 50 54 17 

E 020 55 25 
poręba w borze sosnowym  150m

2
 

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, jarząb 

pospolity, robinia akacjowa, czeremcha 

zwyczajna, jeżyna pospolita, malina właściwa, 

macierzanka piaskowa, trawy, porosty 

3/4 

 

Tabela 29. Wybrane cechy plonotwórcze oraz wydajność surowcowa stanowisk naturalnych wrzosu zwyczajnego. 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

pędów 

(m
2
) 

% zebranych 

roślin 

świeża masa 

kwiatów 

(kg/10m
2
) 

sucha masa 

kwiatów 

(kg/10m
2
) 
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Podłęże a 40,0 635,0 100 0,82  0,33 3,04 0,75 0,19 0,51 

 b 39,5 637,5 70 0,57 0,24     

Włochy a 29,8 467,5 100 0,67 0,27 1,33 0,62 0,30 0,54 

 b 30,5 456,0 70 0,46 0,19     

Janów las a 35,5 534,5 100 0,74 0,30 3,22 0,68 0,66 0,95 

 b 37,7 546,0 70 0,52 0,22     
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Tablica 60. Wrzos zwyczajny na stanowisku Podłęże. 
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Tablica 61. Wrzos zwyczajny na stanowisku Włochy. 

 

 

  



101 

 

Tablica 61. Wrzos zwyczajny na stanowisku Janów las. 
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PODZADANIE 3 

W ramach podzadania 3. opracowano i opublikowano recenzowaną monografię, która 

przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczace ekologicznej produkcji opartej na 

surowcach zielarskich zbieranych z roślin dziko rosnacych, a w szczegolności zasady dobrej 

praktyki zbioru tych surowców, ich obrobki pozbiorczej, magazynowania i dystrybucji. 

 

Bączek K., Kosakowska O., Pióro-Jabrucka E., Przybył J.L., Szymona J., Węglarz Z. 2020. 

Dziko rosnące rośliny lecznicze źródłem surowców ekologicznych. Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa. Recenzenci monografii: prof. dr hab. Jerzy Puchalski - PAN Ogród Botaniczny,  

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz prof. dr hab. Marek 

Szyndel, Instytut Nauk Ogrodniczych, SGGW w Warszawie. 
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W roku 2020 planowano również przeprowadzenie szkoleń skierowanych do 

zbieraczy ziół, pracowników punktów skupu surowców zielarskich, rolników oraz 

pracowników służby rolnej (ODR-y). Przygotowano program szkoleń oraz materiały 

szkoleniowe dla uczestników; we współpracy w ODR w Modliszewicach i Końskowoli 

uzgodniono terminy, miejsca i zakres warsztatów szkoleniowych, jednak ze względu na 

pandemię COVID – 19, warsztaty te zostały odwołane. W trakcie wyjazów terenowych 

realizowanych w ramach podzadania 2. niniejszego projektu prowadzono jednak konsultacje 

nt. zasad ekologicznego zbioru surowców z roślin dziko rosnacych bezpośrednio dla 

zbieraczy ziół i pracowników skupu (zwłaszcza w rejonie Lubelszczyzny). Przekazano im 

również materiały szkoleniowe, w tym próby surowców (okazy zielnikowe) pozwalajace na 

właściwą identyfikację mniej znanych roślin leczniczych. 


