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MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZBIERACZY  

I INSPEKTORÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 
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Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca L.) 

Nazwy lokalne: Gęsia stopa, lwi ogon, lwie serce 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok. 1,5 m, o gałęzistej, silnie 

ulistnionej łodydze. Cała roślina owłosiona, o srebrzysto-

szarym zabarwieniu. Liście wcinanoząbkowane, z wierzchu 

ciemnozielone, od spodu jaśniejsze. Kwiaty drobne, 

różowawe, zebrane w nibyokółki w kątach liści. Ząbki 

kielicha trójkątnie. Kwitnie od czerwca do września. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Stanowiska nasłonecznione typu przydroża, rumowiska; 

rośnie na żyznych, bogatych w próchnicę glebach, 

zazwyczaj w niewielkich skupiskach. 

Surowiec: Ziele (Herba Leonuri)  

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Irydoidy (ajugozyd, ajugol, reptozyd, galirydozyd), 

flawonoidy (pochodne kwercetyny, werbaskozyd 

kemferolu i apigeniny), diterpeny (m.in. leokardyna), 

triterpeny (kwas ursolowy i oleanolowy), sterole. 

Zbiór: 

Ziele serdecznika (górne części pędów oraz liście 

odziomkowe) zbiera się w czasie kwitnienia roślin. Ścina 

się pędy zdrowe, silnie ulistnione, nie zdrewniałe, w 

połowie długości łodygi. 

Surowiec powinien być pozyskiwany jedynie z populacji o 

dużej liczebności osobników. Nieodzowne jest 

pozostawienie min. 20-30% roślin na stanowisku w stanie 

nienaruszonym. Nie należy zbierać surowca z miejsc, gdzie 

występuje jedynie kilka – kilkanaście osobników. Jest to 

także nieopłacalne. Zbiór prowadzić z dala od dróg 

szybkiego ruchu, zabudowań gospodarczych, obiektów 

przemysłowych i upraw konwencjonalnych, a zwłaszcza 

sadowniczych. Możliwy zbiór odrostu. 

Wydajność stanowisk: 
0,3 – 1,5 kg s.m./10m

2
 (przy ilościowości serdecznika na 

stanowisku: 3-4 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca - zbiór wszystkich roślin z 

populacji, wyrywanie roślin z korzeniami, zbyt niskie 

cięcie ziela 

 koszenie poboczy dróg 

 degradacja stanowisk naturalnych 
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Serdecznik pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola Opiz.) 

Nazwy lokalne: Fartuszki, gęsie łapki, lwia łapa, nawrocznik, gwiazdka 

Rodzina: Różowate (Rosaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok. 40 cm wysokości. Łodyga 

zielona, czasem sinawo- lub żółtawo nabiegła, w górnej 

części owłosiona i rozgałęziona. Liście w rozecie, w 

zarysie okrągławe, klapy wcięte, półokrągłe, o brzegu ostro 

ząbkowanym. Liście odziomkowe osadzone na długich 

ogonkach, a liście łodygowe siedzące. Kwiaty zielone lub 

żółtozielone, drobne, zebrane w szczytowe wiechy. Kwitnie 

od maja do czerwca, owocem jest stożkowaty orzeszek. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Stanowiska żyzne i średnio wilgotne, np. łąki, pastwiska, 

brzegi lasów, zarośla, rowy. Rośnie w rozproszeniu, 

czasem w mniejszych lub większych skupiskach. 

Surowiec: Ziele (Herba Alchemillae)  

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Ok. 8% garbników, kwasy fenolowe (m.in. kwas elagowy), 

gorycze oraz śluzy. 

Zbiór: 

Ziele przywrotnika zbiera się z młodych roślin, na początku 

ich kwitnienia. Ścina się liście odziomkowe oraz ulistnione 

i ukwiecone pędy. Należy odrzucić zdrewniałe części łodyg 

oraz żółknące liście. Po wysuszeniu surowiec powinien 

zachować naturalną barwę.  

Ziela nie należy zbierać więcej niż 1-krotnie w ciągu 

sezonu wegetacyjnego. Na stanowiskach naturalnych 

przywrotnik stosunkowo słabo odrasta (prawdopodobnie w 

związku z dużą konkurencją o światło, wodę i składniki 

pokarmowe z towarzyszącymi mu gatunkami), stąd 

ponowny zbiór może prowadzić do zamierania roślin. Ziela 

nie należy również ścinać zbyt późno jesienią, gdyż może 

to prowadzić do wymarzania roślin w okresie zimy. 

Ręcznie można zbierać rośliny jedynie w taki sposób, żeby 

ich nie wyrywać z korzeniami. 

Wydajność stanowisk: 
0,15-0,80 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości przywrotnika na 

stanowisku: 2-3 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

 nadmierny zbiór surowca (ścinanie wszystkich roślin z 

populacji i/lub zbiór odrostu – na stanowiskach 

naturalnych gatunek zazwyczaj słabo odrasta) 

 nieprawidłowe (zbyt niskie) cięcie ziela 

 koszenie łąk 
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Przywrotnik pasterski na stanowiskach naturalnych 
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Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.) 

Nazwy lokalne: Boże liczko, ośla stopa, podbiał zwyczajny 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

Opis rośliny: 

Wczesną wiosną (w kwietniu) pojawiają się złocisto-żółte 

kwiaty zebrane w pojedyncze koszyczki na wierzchołkach 

łodyg pokrytych łuskami. Po kwitnieniu podbiał wytwarza 

długoogonkowe liście, okrągławo-sercowate, z wierzchu 

zielone, od dołu białawe, pokryte gęstym kutnerem.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Tereny trwale lub okresowo wilgotne, gliniaste. Łąki, 

przydroża, pola uprawne (rośnie jako chwast), żwirowiska 

nadrzeczne, często stanowiska ruderalne. Rośnie w 

skupiskach, niekiedy łanowo. 

Surowiec: Kwiat (Flos Farfarae), liść (Folium Farfarae) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Kwiaty zawierają śluzy, flawonoidy (m.in. rutynę, 

hiperozyd, awikularynę), fenolokwasy i triterpeny.  

Liście są bogate w śluzy (do ok. 8%), flawonoidy, garbniki 

i sole cynku. Oba surowce zawierają alkaloidy 

pirolizydynowe (substancje toksyczne; patrz tablica dla 

żywokostu lekarskiego – uwagi). 

Zbiór: 

Kwiaty podbiału (koszyczki kwiatowe bez łodyżek) zbiera się na 

początku kwitnienia roślin. W przypadku gatunków dziko 

rosnących, do których podbiał należy, proces kwitnienia jest 

zazwyczaj rozciągnięty w czasie, gdyż zakwitają one 

nierównomiernie, a po ścięciu bardzo często ukazują się u nich 

nowe kwiaty, co pozwala na ponowny zbiór i uzyskanie większej 

masy surowca. U niektórych gatunków, zwłaszcza u roślin z 

rodziny astrowatych (Asteraceae), do których należy podbiał, 

przesunięcie terminu zbioru kwiatów do pełni kwitnienia 

sprawia, iż kwiaty podczas suszenia rozpadają się i w finalnym 

surowcu powstaje znaczna ilość niepożądanego rozkruszu. 

Zatem nie należy pozyskiwać koszyczków o kwiatach mocno 

rozwiniętych lub przekwitłych.  

Liście podbiału (bez ogonków liściowych) zbiera się w maju i 

czerwcu, kiedy są jeszcze młode i zdrowe, w pełni wyrośnięte 

(możliwy zbiór odrostu). Uwaga: surowiec ten trudno się suszy 

(zawiera dużo wody). W warunkach naturalnych należy go 

suszyć w cienkiej warstwie, często przekładać aby nie doszło do 

pleśnienia. Wysuszone liście powinny być pozbawione plam, nie 

pokruszone, o naturalnej barwie. 

Wydajność stanowisk: 
0,4 – 1,2 kg s.m. liści/10 m

2 
(przy ilościowości podbiału na 

stanowisku: 2-4 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

Uwaga: gatunek ten może występować jako chwast upraw 

rolniczych i ogrodniczych. W takich przypadkach zbiór 

może być przeprowadzony tylko z upraw ekologicznych! 

Inne zagrożenia: 

 nadmierny zbiór surowca 

 wyrywanie roślin wraz z korzeniami 

 degradacja stanowisk naturalnych 
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Podbiał pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Kuklik pospolity (Geum urbanum L.) 

Nazwy lokalne: Kuklik goździk, ziele goździkowe, benedykt 

Rodzina: Różowate (Rosaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina o prostej, sztywnej, rozgałęzionej łodydze 

dorastającej do ok. 70 cm. Liście odziomkowe i dolne 

łodygowe są krótkoogonkowe, górne siedzące, ułożone 

naprzemianlegle, o dużych zielonych przylistkach. 

Rozpierzchły dwu- lub wielokwiatowy kwiatostan, kwiaty 

drobne, jasnożółte, pięciokrotne. Kuklik kwitnie od 

czerwca do września, owocem są haczykowato owłosione 

niełupki. Organy podziemne (krótkie, walcowate kłącze z 

korzeniami) wydzielają goździkowy zapach. Cała roślina 

miękko owłosiona. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Wilgotne i cieniste zarośla, okrajki lasów liściastych i 

mieszanych, stanowiska ruderalne: przydroża, przychacia. 

Rośnie w rozproszeniu lub w niewielkich skupiskach. 

Surowiec: Kłącze i korzeń kuklika (Rhizoma et radix Gei urbai) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Garbniki (do ok. 30%), olejek eteryczny (z eugenolem jako 

dominantem), seskwiterpeny (benedyktyna, knicyna), 

flawonoidy, kwasy organiczne. 

Zbiór: 

Surowiec pozyskuje się jesienią lub wiosną, tj. w okresie 

spoczynku roślin. Obecnie, wykopuje się je nawet podczas 

bezśnieżnych, ciepłych okresów – zimą. Zrównoważony, 

ekologiczny zbiór tego typu surowców powinien być 

prowadzony niezwykle starannie. W zależności od budowy 

organów podziemnych danego gatunku, część tych 

organów, powinno się pozostawić w miejscu zbioru, a dołki 

po wykopanych korzeniach należy zasypać, gdyż mogą się 

tam znajdować części tych organów, lub drobne, 

niewyrośnięte korzenie młodych osobników, z których 

odrosną rośliny. Nie należy wykopywać wszystkich roślin. 

Zbiór organów podziemnych jest jednym z najbardziej 

pracochłonnych. Wymaga nie tylko wydobycia korzeni z 

ziemi, często z gęstej, trudnej do przekopania darni na 

łąkach czy polanach leśnych, ale także, jako jeden z 

niewielu surowców zielarskich, umycia pod bieżącą wodą 

oraz często rozdrobnienia jeszcze przed wysuszeniem.  

Wydajność stanowisk: 
0,1 – 0,5 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości kuklika na 

stanowisku: 2-3 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

 nadmierny zbiór surowca; wykopywanie wszystkich 

roślin z populacji 

 degradacja stanowisk naturalnych 
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Kuklik pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Karbieniec pospolity (Lycopus europaeus L.) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina o prostej, wzniesionej, rozgałęzionej łodydze 

dorastającej do 80 cm. Liście szerokolancetowate lub 

eliptyczne, u nasady pierzastoklapowane, ok. 4 cm 

szerokości i 10 cm długości, na brzegu piłkowane lub 

głęboko ząbkowane. Ułożone na łodydze nakrzyżlegle. 

Kwiaty zebrane w gęstych nibyokółkach w kątach górnych 

liści. Korona kwiatowa biała, czerwono nakrapiana. 

Kwitnie od lipca do września. Owocem jest niełupka. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Rośnie w miejscach podmokłych i żyznych, w olszynach, 

w szuwarach, na brzegach wód stojących i płynących, 

często błotnistych. Tworzy niewielkie skupiska. 

Surowiec: Ziele karbieńca (Herba Lycopi europaei)  

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Glikozydy (m.in. lykopina), garbniki, kwasy fenolowe 

(m.in. kwas galusowy, kawowy, rozmarynowy), 

flawonoidy (pochodne apigeniny i luteoliny), śladowe 

ilości olejku eterycznego. 

Zbiór: 

Ziele karbieńca pozyskuje się w początkowym okresie 

kwitnienia roślin. Ścina się szczyty pędów, niezdrewniałe, 

ulistnione i ukwiecone. Nie należy zbierać dolnych części 

pędów. Zbieracze najczęściej pozyskują ziele przy użyciu 

sierpów lub noży. Ręcznie należy zbierać rośliny jedynie w 

taki sposób, żeby ich nie wyrywać z korzeniami. Suszenie 

w warunkach naturalnych lub nieprzekraczających 40°C. 

Surowiec po wysuszeniu powinien zachować naturalną 

barwę. 

Wydajność stanowisk: 
0,1 – 0,4 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości karbieńca na 

stanowisku: 2-3 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

 nadmierny zbiór surowca 

 wyrywanie roślin z korzeniami 

 zbyt niskie cięcie ziela 

 degradacja stanowisk naturalnych, związana z 

osuszaniem terenów wilgotnych i podmokłych 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulistnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_kwiatu
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Karbieniec pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Malina właściwa (Rubus idaeus L.) 

Nazwy lokalne: Maliniak, malena, malyna, małyna 

Rodzina: Różowate (Rosaceae) 

Opis rośliny: 

Krzew dorastający do ok. 2 m, o obłych pędach, prostych 

lub łukowato wygiętych. Pędy opatrzone kolcami w dolnej 

części lub na całej długości. Liście dłoniasto złożone, 3-7 

listkowe, o brzegu ostro-piłkowanym, zielone z wierzchu, 

od spodu bialofilcowate. Kwiaty białe, zebrane w grona lub 

baldachogrona. Malina kwitnie w maju i czerwcu. Owocem 

jest smaczny, czerwony wielopestkowiec. 

Występowanie (typy stanowisk): 
Lasy mieszane i liściaste, okrajki leśne, zręby leśne, 

polany, zarośla  

Surowiec: Liście maliny (Folium Rubi idaei) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Garbniki, flawonoidy (m.in. pochodne kwercetyny), 

fenolokwasy (m.in. kwas p-kumarowy i ferulowy), kwasy 

organiczne (m.in. kwas cytrynowy), sterole 

Zbiór: 

Liście maliny zbiera się wiosną i latem, powinny być one 

młode, zdrowe, nieprzebarwione. Wysuszony surowiec 

powinien zachować naturalną barwę - na górnej stronie 

liści zieloną, od spodu białawą; nie powinien zawierać zbyt 

dużej domieszki pędów. 

Zbiór prowadzi się na dwa sposoby tj. ściągając liście z 

rosnących pędów w miejscu zbioru lub wycinając pędy, 

które następnie osmykuje się z liści; w ten sposób możliwe 

jest pozyskanie również łodyg wykorzystywanych w 

niektórych częściach Polski jako surowiec do sporządzania 

aromatycznych herbat ziołowych.  

Wydajność stanowisk: 
0,4 – 1,2 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości maliny na 

stanowisku: 3-4 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

Uwaga: możliwość wystąpienia pozostałości pestycydów 

związana z tym, że surowiec (liść) pozyskiwany jest także z 

upraw ukierunkowanych na produkcję owoców. W takich 

przypadkach zbiór może być prowadzony wyłącznie z 

upraw ekologicznych. 

 

 na stanowiskach naturalnych roślina występująca 

powszechnie, niezagrożona 

  



13 
 

Malina właściwa na stanowiskach naturalnych 
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Wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris L.) 

Nazwy lokalne: Wrzos pospolity, wrzos erika 

Rodzina: Wrzosowate (Ericaceae) 

Opis rośliny: 

Zimozielona krzewinka, często o pokładających się pędach 

(w dolnej części łatwo korzeniących się), rozrastająca się 

na znacznych powierzchniach tworząc wyraźne skupiska – 

tzw. wrzosowiska. Pędy od 20 nawet do 100 cm wysokości 

pokryte są łuskowato-igiełkowatymi liśćmi. Na szczycie 

pędu osadzone są fioletowo-różowe kwiaty (kwiatostan 

typu grono). 

Występowanie (typy stanowisk): 

Występuje w borach sosnowych i mieszanych oraz w 

świetlistych dąbrowach. Wymaga stanowisk słonecznych, 

rośnie głównie na porębach, w silnie prześwietlonych 

lasach, na glebach kwaśnych (na torfowiskach), 

bielicowych z warstwą próchnicy.  

Surowiec: Ziele (Herba callunae) lub kwiat (Flos callunae) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Obydwa surowce zawierają związki fenolowe, głównie 

flawonoidy (kwercetynę i miricetynę oraz ich pochodne), 

glikozydy fenolowe (np. arbutynę), garbniki i kwasy 

fenolowe. Ponadto występują w nich związki mineralne, w 

tym rozpuszczalne w wodzie związki krzemu.  

Zbiór: 

Zbiór surowca prowadzi się w okresie od końca sierpnia do 

października, w fazie kwitnienia. Należy pozyskiwać 

surowiec wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych, np. 

sekatorów, nożyc, czy sierpów. Należy uważać, aby nie 

wyrywać rośliny z korzeniami (gatunek płytko korzeniący 

się).  

Wydajność stanowisk: 
0,2 – 0,4 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości maliny na 

stanowisku: 3-4 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

 roślina powszechnie występująca 

 nie wyrywać roślin z korzeniami (płytki system 

korzeniowy) 
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Wrzos pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Babka zwyczajna (Plantago major L.) 

Nazwy lokalne: Babka pospolita, babka szerokolistna, skołojrza 

Rodzina: Babkowate (Plantaginaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina. Liście zebrane w przyziemną rozetę, szeroko-

jajowate, ogonkowe, o zaokrąglonym szczycie, 

ciemnozielone, umiarkowanie pofałdowane. Kłosowaty 

kwiatostan, na szczycie zwężony, kwiaty drobne, 

żółtobiałe. Babka kwitnie od czerwca do września, owocem 

jest wielonasienna torebka. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Występuje pospolicie na stanowiskach ruderalnych, dość 

wilgotnych, typu przydroża, przychacia, a także nad 

brzegami rzek i jezior, rowów melioracyjnych, na łąkach i 

pastwiskach. Rośnie zarówno w skupiskach, jak i 

pojedynczo, w rozproszeniu. 

Surowiec: Liść babki zwyczajnej (Folium Plantaginis maioris)  

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Glikozydy irydoidowe (m.in. aukubina, katalpol), 

flawonoidy, kwasy fenolowe, garbniki, triterpeny 

(pochodne kwasu oleanolowego), śluzy. 

Zbiór: 

Liście babki pozyskuje się od wiosny do jesieni, w suche i 

ciepłe dni. Należy wybierać liście młode, zdrowe i czyste 

(nie zakurzone). W trakcie zbioru należy uważać, aby inne 

gatunki roślin, zwłaszcza te toksyczne, nie dostały się do 

masy surowca. Dlatego też liście zbierane z roślin 

rosnących w skupiskach, powinien być bezpośrednio na 

stanowisku zbioru oczyszczone z organów innych roślin. 

Wysuszony surowiec powinien zachować naturalną, 

zieloną barwę. Możliwy zbiór odrostu.  

Wydajność stanowisk: 
0,2 – 1,0 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości babki na 

stanowisku: 3-5 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia:  roślina powszechnie występująca, niezagrożona 

  



17 
 

Babka zwyczajna na stanowiskach naturalnych 
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Tysiącznik pospolity (Centaurium erythraea Rafn) 

Nazwy lokalne: Centuria zwyczajna, goryczka czerwona, żółć ziemna 

Rodzina: Goryczkowate (Gentianaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina dwuletnia o prostej, wzniesionej łodydze 

dorastającej do ok. 50 cm. Liście odziomkowe tworzą 

rozetę, a łodygowe, równowąskolancetowate ułożone są 

parami, naprzeciwlegle. Różowe, promieniste kwiaty 

zebrane w podbaldach na szczycie pędu. Tysiącznik 

kwitnie od lipca do września, owocem jest torebka.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Stanowiska dość suche i nasłonecznione, łąki, zbocza, 

nieużytki. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się 

spadek liczby populacji i liczebności osobników w 

populacjach na stanowiskach tysiącznika. 

Surowiec: Ziele tysiącznika (Herba Centaurii) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Gorycze - glikozydy sekoirydoidowe (erytauryna, 

amarogentyna), flawonoidy, triterpeny. 

Zbiór: 

Zbiór tego surowca powinien być prowadzony wyłącznie 

na konkretne zamówienie (po uzyskaniu zgody RDOŚ), 

przez doświadczonych zbieraczy. 

Ziele tysiącznika zbiera się na początku kwitnienia roślin, 

ścinając je nożem lub nożycami na wysokości ok. 5 cm nad 

powierzchnią ziemi. Możliwy jest zbiór odrostu. Gatunek 

ten powinien być zbierany jedynie w miejscach obfitego 

występowania. Należy zostawić przynajmniej połowę 

osobników do odnowienia stanowiska (wydania nasion). 

Zaleca się stosowanie podsiewów.  

Wydajność stanowisk: 
40 – 150 g s.m./10 m

2 
(przy ilościowości tysiącznika na 

stanowisku: 2-3 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

UWAGA! Gatunek objęty ochroną prawną. 

Zbiór surowców z takich roślin musi być poprzedzony 

uzyskaniem odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji firma 

skupująca surowce zielarskie powinna złożyć wniosek do 

właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(RDOŚ). 

Najważniejsze zagrożenia: 

 nadmierny zbiór surowca,  

 wyrywanie roślin z korzeniami 

 zbyt niskie cięcie ziela 

 degradacja stanowisk naturalnych 
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Tysiącznik pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Żywokost lekarski (Symphytum officinale L.) 

Nazwy lokalne: Żywy gnat, kosztywał 

Rodzina: Ogórecznikowate (Boraginaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca nawet do 1 m, o prostej, grubej łodydze. 

Cała roślina szorstko owłosiona. Liście jajowate lub 

lancetowate, zaostrzone. Kwiaty fioletowo-różowe, 

dzbanuszkowate, zebrane w kątach liści górnych. Owoc – 

rozłupka. Korzeń pionowy, gałęzisty, mięsisty, o 

ciemnobrunatnej skórce.  

Występowanie (typy stanowisk): 
Wilgotne łąki, zarośla, skraje olszyn, brzegi wód, rowy. 

Gatunek pospolity. 

Surowiec: Korzeń żywokostu (Radix symphyti)  

Główne związki biologicznie 

czynne: 

Alantoina (ok.1%), śluzy (10-15%), garbniki, kwasy 

fenolowe, triterpeny, alkaloidy prirolizydynowe 

(symfytyna, echmidyna). 

Zbiór: 

Korzeń pozyskuje się z roślin 2-3-letnich jesienią lub 

wiosną; wykopuje się go przy użyciu szpadli lub 

specyficznych narzędzi do zbioru głęboko korzeniących się 

gatunków. Po zbiorze należy odciąć części nadziemne, 

zbutwiałe, a korzenie dokładnie umyć, pokroić i wysuszyć. 

Dobrej jakości surowiec powinien składać się ze zdrowych, 

twardych (łamiących się z trzaskiem) kawałków korzeni o 

ciemnobrunatnej skórce, na przełomie białawych. 

 

Wydajność stanowisk: 
0,5 – 1,2 kg s.m./10 m

2 
(przy ilościowości żywokostu na 

stanowisku: 2-3 wg skali Braun-Blanqueta) 

Zagrożenia: 

 nadmierny zbiór surowca (zbiór wszystkich roślin z 

populacji) 

 degradacja stanowisk naturalnych 

Uwagi 

W związku z toksycznym działaniem alkaloidów 

pirolizydynowaych, wprowadzone w ostatnich latach 

regulacje prawne dość mocno ograniczają lub nawet 

eliminują z użycia rośliny lecznicze wytwarzające te 

związki, stosowane do niedawna jako tradycyjne produkty 

ziołowe. 

W przypadku korzenia żywokostu, dopuszczalne jest 

stosowanie preparatów na bazie tego surowca wyłącznie 

zewnętrznie (m.in. maści i żeli na stłuczenia), przez 6 

tygodni w ciągu roku, przy dziennej dawce alkaloidów 

pirolizydynowych nieprzekraczającej 100 μg (EMA, 2015) 
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Żywokost lekarski na stanowiskach naturalnych 

  
  

  
  

  
 


