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Herbapol Lublin, 

Runo 
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WSTĘP 

 

Obecnie Polska jest liczącym się na rynku europejskim producentem wyjściowych 

surowców zielarskich pozyskiwanych z roślin dziko rosnących. Niestety zbiór tych 

surowców nie jest objęty ścisłą dokumentacją statystyczną. Szacuje się, że ponad 200 

gatunków roślin leczniczych jest zbieranych na mniejszą lub większą skalę ze stanowisk 

naturalnych, w tym około 100 dla celów komercyjnych, w ilości od 5 do 10 tysięcy ton 

suchych surowców rocznie (Węglarz 2005, Kozłowski i in. 2008). W roku 2015 firmy 

zielarskie skupiły ekologiczne surowce zielarskie w ilości około 700 ton z ponad 150 

gatunków dziko rosnących roślin leczniczych w Polsce (szacunek na podstawie 

informacji uzyskanych z ekologicznych firm zielarskich). Zarówno pod względem 

liczby skupowanych gatunków jak i masy ekologicznego surowca przeważająca ich 

część pozyskana została we Wschodniej Polsce, a przede wszystkim na Podlasiu i 

Lubelszczyźnie. Biorąc pod uwagę liczbę i wielkość aglomeracji miejskich, obecność 

przemysłu, a także stosunkowo niewielką liczbę dużych ferm hodowlanych, rejon ten 

należy do najczystszych ekologicznie w Polsce, stąd jest najbardziej predysponowany 

do ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin. Rośliny te zbierane są głównie przez 

ludność wiejską, zwłaszcza osoby starsze, i często dochód ze zbieractwa stanowi 

poważne uzupełnienie podstawowego budżetu domowego wielopokoleniowych rodzin. 

Wg niektórych danych działalność taka, trwająca najczęściej od maja do września, 

może przynieść dochód jednej osobie nawet do 15 000 zł (Wieści Podlaskie, 2013).  

W ostatnich latach, wśród skupowanych roślin były zarówno te, które na 

stanowiskach naturalnych występują masowo (lipa, brzoza, dziurawiec, krwawnik, 

pokrzywa, mniszek), te których zasoby w ostatnich latach bardzo wyraźnie zaczęły się 

kurczyć (bukwica lekarska, pierwiosnka lekarska), ale także te, które już zagrożone są 

wyginięciem i objęte częściową ochroną ustawową (turówka leśna, kocanki piaskowe, 

bobrek trójlistkowy). Przy zbiorze ekologicznych surowców zielarskich ze stanowisk 

naturalnych bezwzględnie powinny być brane pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy, 

wynikający bezpośrednio z zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym 

(Rozporządzenie Rady 834/2007), drugi z bardziej ogólnych zasad związanych ze 

zrównoważonym użytkowaniem środowiska naturalnego (Ustawa o Ochronie Przyrody 

z 2004 r.).  
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Specyfiką dziko rosnących roślin zielarskich jest bardzo duża liczba gatunków 

różniących się wymogami siedliskowymi, biologią rozwoju (rośliny 1-roczne, 2-letnie, 

byliny, drzewa) oraz pozyskiwanymi z nich różnymi surowcami (liść, ziele, kwiaty, 

kora, owoce, nasiona, różne organy podziemne), a co za tym idzie także bardzo 

zróżnicowanymi sposobami ich zbioru i pozbiorczej obróbki. Najważniejszym jednak 

wyróżnikiem tych roślin są związki biologicznie aktywne, niezwykle zróżnicowane pod 

względem chemicznym, gromadzące się w tych roślinach w różnym czasie i niezwykle 

podatne na wpływ czynników środowiska, sposób zbioru i czynności pozbiorcze. 

Związki te decydują o określonej aktywności biologicznej ziół, co w przypadku 

surowców ekologicznych jest szczególnie istotne. Ta specyfika sprawia, że zbiór roślin 

dziko rosnących wymaga odpowiedniej wiedzy, pozwalającej z jednej strony na 

pozyskanie surowców jak najwyższej jakości (wysoka zawartość związków czynnych i 

czystość ekologiczna surowca), a z drugiej nie uszczuplający zasobów tych roślin na 

stanowiskach naturalnych. 

Dotychczas zasady zbioru roślin leczniczych, w tym głównie zasad zbioru z upraw, 

opisane zostały w opracowaniach światowych takich jak: WHO Guidelines on Good 

Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants (2003). Przy czym 

bardziej szczegółowo opracowane zostały one dla krajów azjatyckich tj. Annex 1 - 

Good Agricultural Practice for Traditional Chinese Medicinal Materials - Peoples 

Republic of China, Annex 3 - Good Agricultural and Collection Practices for Medicinal 

Plants (GACP) – Japan. Specjalne zalecenia opracowane zostały także dla Afryki, która 

jednak pod względem występującej tam roślinności wyraźnie różni się od Europy (np. 

Guidelines for Sustainable Harvesting of Traditional Medicinal Plants in Zimbabwe).  

Dotychczasowe polskie opracowania nt. zbioru ziół ze stanowisk naturalnych są 

nieliczne, dotyczą ograniczonej liczby gatunków i podają jedynie ogólne zasady zbioru 

(np. Węglarz (red.) „Lecznicze rośliny dziko rosnące” CDR w Brwinowie 2005 r.; 

Kwaśniewska i Mikołajczyk „Wszyscy zbieramy zioła” wyd. Herbapol 1983r.; 

Gawłowska „Zielarz w służbie ochrony przyrody” PAN 1955 r.). Do tej pory nie 

opracowano szczegółowych zaleceń dotyczących ekologicznego zbioru tych roślin z 

uwzględnieniem zasad zrównoważonego użytkowania środowiska przyrodniczego. 

W produktach ekologicznych wytworzonych w Polsce na bazie surowców 

zielarskich pochodzących ze stanowisk naturalnych stwierdzana jest niekiedy obecność 

środków niedopuszczalnych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Najczęściej są 
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to pozostałości pestycydów, w tym głównie herbicydów, a czasami metali ciężkich. 

Obecność pozostałości takich środków może być związana z: pozyskiwaniem 

surowców zielarskich z obszarów, które nie spełniają wymogów określonych w 

Rozporządzeniu Rady nr 834/2007, a także z pozyskiwaniem surowców zielarskich z 

obszarów, które spełniają ww. wymogi, ale następnie przez niewłaściwe obchodzenie 

się z nimi (szeroko rozumiane postępowanie pozbiorcze), a także mieszanie z 

surowcami zebranymi z obszarów nie spełniających ww. wymogów, stają się 

produktami zanieczyszczonymi. Poza ww. zanieczyszczeniami bardzo ważnym 

problemem w przypadku surowców ekologicznych, pojawiającym się już przy zbiorze 

roślin, a następnie suszeniu, przechowywaniu i wstępnej obróbce są zanieczyszczenia 

innymi towarzyszącymi roślinami, często zawierającymi szkodliwe dla zdrowia 

substancje oraz wtórne zakażenia ziół bakteriami i grzybami, w tym bardzo 

niebezpiecznymi metabolitami tych ostatnich. Metabolity te pojawiają się w surowcach 

szczególnie przy ich niewłaściwym suszeniu i przechowywaniu. 

 

Nadrzędnym celem badań było opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego 

zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami 

pochodzącymi z tych roślin, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

Rady nr 834/2007. 
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PODZADANIE 1. 

 

Badania prowadzone były w trzech firmach zajmujących się skupem i przetwarzaniem 

ekologicznych surowców zielarskich tj. w firmach: 

 Dary Natury w Korycinach, 

 Herbapol Lublin, 

 Runo w Hajnówce. 

Realizowano je we współpracy z jednostką certyfikującą Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. 

W ramach prac prowadzono również konsultacje z pracownikami nadleśnictw oraz 

IJHARS Białystok.  

Przedstawione wyniki opracowano na podstawie ankiet (przygotowanych w ramach 

niniejszego projektu) i rozmów przeprowadzonych ze zbieraczami i pracownikami ww. 

firm oraz rozmów z ich właścicielami lub przedstawicielami. Miały one na celu 

zweryfikować: 

 jakie kwalifikacje/wiedzę nt. dziko rosnących roślin leczniczych posiadają 

pracownicy firm zajmujący się skupem surowców zielarskich, 

 jaką wiedzę posiadają pracownicy firm w zakresie zasad ekologicznej produkcji, 

 w jaki sposób odbywa się rekrutacja zbieraczy, 

 na jakiej zasadzie odbywa się współpraca pomiędzy firmą a zbieraczami, 

 czy zbieracze są szkoleni przez firmę skupującą, a jeśli tak to w jaki sposób i w 

jakim zakresie, 

 czy zbieracze mają wiedzę pozwalającą na ustalenie tożsamości zbieranego gatunku 

i sposobu jego zbioru, 

 w jaki sposób firma typuje stanowiska do zbioru i ustala wielkość zbioru,  

 w jakiej formie surowce są dostarczane do firmy skupującej przez zbieraczy, czy 

poddawane są jakiejkolwiek obróbce pozbiorczej (usuwanie zanieczyszczeń, mycie-

korzenie, suszenie, ocieranie ziela itd.), czy zatem możliwa jest prawidłowa 

identyfikacja surowca podczas skupu, 

 w jaki sposób prowadzi się obróbkę pozbiorczą surowców w firmie, 

 w jaki sposób w firmie przechowywane są surowce, 

 inne informacje wynikające z uzyskanych powyżej odpowiedzi. 
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Badania przeprowadzono wśród 57 zbieraczy ziół i 16 pracowników firm skupujących 

ekologiczne surowce zielarskie. Realizowano je we wschodniej Polsce tj. w rejonie 

Kurpi, Warmii, Podlasia, Lubelszczyzny i Bieszczadów. 
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WYNIKI OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYWIADÓW I ANKIET 

WYPEŁNIONYCH PRZEZ ZBIERACZY ZIÓŁ 

 

 

Płeć zbieraczy (udział procentowy) 

 

Wiek zbieraczy % odpowiedzi 

<30 5,6 

30-40 11,1 

41-50 22,2 

51-60 38,9 

61-70 16,7 

>70 5,5 

 

 

Miejsce zamieszkania zbieraczy (udział procentowy) 
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Długość zamieszkania na terenie objętym 

badaniami (lata) 

% odpowiedzi 

<10 6,6 

11-30 26,7 

31-50 6,7 

od urodzenia 60,0 

 

 

Wykształcenie zbieraczy (udział procentowy) 

 

Zarobkowanie na co dzień  % odpowiedzi 

praca na etacie 10 

praca na etacie i we własnym gospodarstwie rolnym 5 

gospodarstwo rolne, właściciel 45 

gospodarstwo rolne i emerytura  5 

emerytura  20 

renta 5 

zbiór ziół (wyłącznie) 5 

bezrobotny/a 5 

 



11 

 

 

Przychody ze zbioru ziół % odpowiedzi  

< 500 zł/m-c 14,3 

600-1000 zł/m-c 28,6 

>1000 zł/m-c 14,3 

10% stałych dochodów  28,6 

50% stałych dochodów  14,2 

 

Jak długo Pan/Pani zbiera zioła?  % odpowiedzi 

>5 lat  5,3 

5-10 lat 21,0 

11-20 lat 26,3 

21-30 lat 31,6 

31-40 10,5 

<40 lat 5,3 

 

 

Współpraca z jedną firmą zielarską (% odpowiedzi) 
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Deklarowana współpraca z innymi firmami skupującymi zioła 

(więcej niż jedną) 

% odpowiedzi 

tak  30,8 

nie 69,2 

 

Stosunek rodziny/sąsiadów do Pana/Pani zajęcia (zbioru ziół) % odpowiedzi 

zachęceni sami zaczynają zbierać 32,7 

pozytywny 38,8 

zaciekawienie  7,6 

obojętny 6,9 

zazdrość o zarabiane pieniądze 14,0 

 

Czy miał Pan/Pani kiedykolwiek utrudnienia związane ze 

zbiorem od instytucji lub ludzi ?  

% odpowiedzi 

nie 77,6 

nie - ze strony instytucji, tak - ze strony innych ludzi 5,4 

utrudnienia ze strony rolników, którzy koszą łąki (świetlik) 9,8 

konkurencja ze strony innych zbieraczy   7,2 

 

Jak często zmieniają się ceny na zioła? % odpowiedzi 

rosną z roku na rok  25 

nie zmieniają się od wielu lat  75 

 



13 

 

 

Które zioła przynoszą Panu/Pani największy zysk  % odpowiedzi 

owoc bzu czarnego 17 

owoc jarzębiny 2 

ziele świetlika 26 

liść pokrzywy  21 

liść brzozy 4 

ziele przetacznika leśnego 4 

kwiat wiązówki błotnej 2 

kwiat bzu czarnego 3 

kwiatostan lipy 4 

grzyby 8 

te, które mają najwyższą cenę  9 

Procent wyliczony ze wszystkich wymienionych ziół i udzielonych odpowiedzi  

 

 

Ogległość miejsc zbioru od miejsca zamieszkania (% odpowiedzi) 
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Sposób transportu ziół do miejsca zamieszkania % odpowiedzi 

samochodem 33,4 

rowerem 25,0 

samochodem lub rowerem 16,8 

pieszo lub ciągnikiem  9,4 

ciągnikiem 8,3 

pieszo 7,1 

 

Osoby pomagające zbierać zioła zbieraczowi % odpowiedzi 

żona 19,1 

mąż 9,5 

mama 9,5 

syn 9,5 

mąż i syn 4,7 

żona i syn 4,7 

żona i córka 4,8 

rodzina 14,3 

koleżanka, kolega 9,5 

nikt 14,4 

 

Wybór ziół do zbioru dokonywany jest: % odpowiedzi 

na zamówienie firmy (spodziewana cena surowca) 81,0 

bez zamówienia, po zbiorze propozycja sprzedaży  9,5 

różnie: na zamówienie firmy lub bez zamówienia, po zbiorze 

propozycja sprzedaży 

9,5 
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Sposób ustalenia miejsc zbioru surowców (% odpowiedzi) 

 

 

Jakość zbieranych przez zbieracza ziół 

 

Stan wiedzy na temat rozmnażania się roślin w warunkach ich 

występowania na stanowiskach naturalnych 

% odpowiedzi 

tak wiem  44,5 

nie wiem 23,0 

tak wiem, przez nasiona i korzenie 21,1 

tak wiem, samosiewy 5,3 

tak wiem, odrastają po ścięciu 3,8 

tak wiem, pokrzywa przez korzenie 2,3 



16 

 

 

Stan wiedzy na temat ochrony i zrównoważonego 

użytkowania ziół na stanowiskach naturalnych  

% odpowiedzi 

zbierać w odpowiednim czasie, nie wszystkie rośliny, 

zostawić część do rozmnożenia 

51,2 

wykonywać podsiewy na stanowiskach naturalnych 24,0 

dbać o środowisko 14,3 

w przeciągu ostatnich kilku lat nie zauważono zanikania 

zbieranych roślin na stanowiskach naturalnych  

10,5 

 

Co odróżnia zioła od innych rośli użytkowych? % odpowiedzi 

rośliny te mają zastosowanie w lecznictwie  9,5 

rośliny te nie są pryskane, rosną na niezanieczyszczonej 

glebie 

4,7 

brak odpowiedzi * 85,8 

* może to oznaczać - nie wiem  

 

Deklarowana znajomość gatunków objętych ochroną 

całkowitą i częściową 

% odpowiedzi 

znam 63,6 

nie znam 36,4 

 

Surowce zbierane z gatunków objętych częściową ochroną 

prawną 

% odpowiedzi 

kora kruszyny, ziele widłaka, kwiatostan kocanek, ziele 

miodownika, plecha porostu islandzkiego 

31,3 

nie dotyczy 68,7 
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Źródło wiedzy zielarskiej % odpowiedzi 

informacje od pracowników firmy i książki 35,3 

informacje od pracowników firmy  22,7 

książki 14,9 

wiedza przekazywana w rodzinie  14,2 

książki i od innych starszych ludzi 7,9 

Internet 5,0 

 

Sposób odbioru surowca od zbieracza % odpowiedzi 

odbiór u zbieracza przez pracownika skupu (firmy) 92,4 

dowóz surowca do skupu przez zbieracza 7,6 

 

Forma w jakiej surowce dostarczane są do skupu lub 

odbierane przez pracownika skupu 

% odpowiedzi 

surowiec powietrznie suchy 30 

surowiec świeży  35 

surowiec suchy lub świeży 35 

 

Rodzaj czynności pozbiorczych wykonywanych przez zbieracza (% odpowiedzi) 
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Sposób przygotowania surowca do suszenia (% odpowiedzi) 

 

Miejsce suszenia surowca u zbieracza % odpowiedzi 

strych 42,9 

podwórze 19,1 

stodoła 4,7 

suszarnia 4,6 

strych i podwórze 9,5 

suszarnia, strych i stodoła 4,6 

garaż 4,7 

w przystosowanym na czas zbiorów pomieszczeniu 9,5 

 

Źródło opakowań do zbioru surowców % odpowiedzi 

otrzymane z firmy 66,7 

własne 33,3 

 

Rodzaje opakowań do zbioru i przechowywania surowców % odpowiedzi 

worki papierowe 65,8 

plecionki, worki papierowe 14,3 

worki jutowe 10,4 

skrzynki plastikowe 4,9 

bez opakowań – ładowanie bezpośrednio na przyczepę  4,6 
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Miejsce przechowywania surowca do momentu sprzedaży (% odpowiedzi) 

pomieszczenia gospodarcze 40,1 

strych 33,5 

stodoła 14,6 

garaż 12,0 

 

Czas przechowywania surowca od zbioru do skupu % odpowiedzi 

odbiór tego samego dnia co zbiór (surowiec świeży) 38,9 

od 2 do 5 dni (surowiec suchy) 27,8 

co tydzień (surowiec suchy) 16,7 

do miesiąca (surowiec suchy) 11,1 

do dwóch miesięcy (surowiec suchy) 5,5 

 

Uwagi otrzymywane na skupie, poruszane problemy % odpowiedzi 

brak uwag 53,0 

uwagi co do jakości surowca, sposobu zbioru, 

przechowywania 

23,5 

uwagi co odnośnie niedosuszenia surowiec 5,9 

uwagi co odnośnie zanieczyszczeń surowca innymi 

gatunkami  

11,7 

uwagi co odnośnie zanieczyszczeń surowca zanieczyszczony 

piaskiem 

5,9 

 

Czy w firmie skupującej surowce odbywają się szkolenia? % odpowiedzi 

tak 38,9 

indywidualne rozmowy 55,6 

nie 5,5 

 

Tematyka prowadzonych szkoleń dla zbieraczy 

1. Sposób zbioru ziół 

2. Sposób przechowywania ziół 

3. Inne: identyfikacja gatunków i rozróżnianie trujących 
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Częstotliwość szkoleń % odpowiedzi 

wiosną, co roku 75,0 

wiosną i kiedy jest konieczność  12,5 

dwa razy do roku 15,5 

 

Oczekiwania w stosunku do firmy skupującej % odpowiedzi 

stałe i przewidywalne zapotrzebowanie na zioła 11,1 

otrzymywanie od firmy środków produkcji, np. opakowań, 

plandeki do suszenia ziół 

11,2 

szybszy odbiór surowca 22,2 

wyższe ceny za zioła, zbiór staje się nieopłacalny 22,2 

nie ma  33,3 

 

Czy ma Pan/Pani wiedzę w jakim celu stosuje się zbierane 

zioła?  

% odpowiedzi 

tak wiem 12,5 

tak wiem, na leki i herbaty ziołowe 25,0 

tak wiem, z podaniem przykładów: miłorząb na krążenie, 

kłącze tataraku na żołądek itd. 

37,5 

nie wiem 25,0 

 

 

Czy stosuje Pan/Pani zioła, które Pan/Pani zbiera? (% odpowiedzi) 
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Zioła stosowane przez zbieraczy: liść pokrzywy, liść brzozy, kwiatostan lipy, 

kwiatostan kocanek, ziele skrzypu, ziele nawłoci, ziele dziurawca, kłącze biedrzeńca. 

 

W grupie 56 ankietowanych (zbieraczy ziół ze stanowisk naturalnych) udział kobiet i 

mężczyzn był zbliżony. Większość, bo prawie 39% badanych to osoby w wieku 51-60 

lat. Osoby poniżej 30 roku życia stanowiły 5,6%, a po 70 roku to 5,5% ankietowanych. 

Warto wspomnieć, iż wśród zbieraczy nadal pewną niewielką grupę stanowi młodzież 

szkolna, która w okresie wakacji zajmuje się pozyskiwaniem np. kwiatów lipy. W 

ramach niniejszego projektu ta grupa wiekowa nie podlegała jednak badaniom. 

Większość, tj. 90% zbieraczy stanowiły osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, przy 

czym część z nich to ludzie, którzy na wieś przeprowadzili się po zakończeniu 

aktywności zawodowej i obecnie zbieractwo to sposób na dorobienie do emerytury, ale 

również zachowanie sprawności fizycznej.  

Wśród zbieraczy dominowały osoby z wykształceniem zawodowym (50%) i średnim 

(30%). Na co dzień większość z nich pracuje we własnym gospodarstwie rolnym (45%) 

lub są na emeryturze. Zbiór ziół dla ankietowanych to dochód na poziomie 10-50% w 

stosunku do stałych, podstawowych dochodów. Niektórzy z nich deklarowali, że jest to 

od kilkuset do > 1000zł miesięcznie. Dla 5,3% badanych zbieractwo to zajęcie, które 

wykonują od ponad 40 lat. 32% zbiera zioła ponad 20 lat, a 26% - ponad 10 lat. 

Zazwyczaj ludzie ci współpracują z 1. firmą zielarską i jest to współpraca wieloletnia, 

stała. Część osób wskazuje, że swoją aktywnością (a w szczególności możliwością 

dodatkowego zarobkowania) zachęciła inne osoby z rodziny lub z kręgu znajomych do 

podjęcia tego zajęcia. Generalnie, wg ankietowanych, zbiór ziół ze stanu naturalnego 

budzi pozytywny stosunek lub zainteresowanie osób z otoczenia.  

Zbieracze na ogół nie spotykają się z utrudnieniami związanymi ze zbiorem ze strony 

instytucji państwowych i samorządowych lub osób prywatnych. Jedyne uwagi 

zbieraczy w tej kwestii dotyczą terminu wykaszania łąk przez rolników. Z jednej strony 

zabieg ten sprzyja występowaniu niektórych gatunków ptaków i wykonywany jest w 

związku z otrzymywanymi dopłatami, ale z drugiej strony prowadzony jest w czasie 

gdy większość roślin zielnych rosnących na łąkach zaczyna dopiero kwitnienie. 

Koszenie łąk w tym okresie przyczynia się do ich zanikania ponieważ nie mają one 

szansy na wydanie nasion. Problem ten dotyczy wielu roślin, w tym coraz rzadziej 

występującego świetlika łąkowego, dziurawca zwyczajnego, czy macierzanki 
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zwyczajnej. Przesuniecie terminu koszenia łąk mogłoby zatem rozwiązać problem 

odnawiania się zasobów takich gatunków. 

W trakcie rozmów z właścicielami firm oraz pracownikami skupu uzyskano informacje, 

iż z roku na rok liczba zbieraczy wyraźnie maleje. Jednocześnie udział osób młodych w 

tej grupie jest coraz mniejszy. Może być to związane m.in. z dochodowością 

zbieractwa. Wg ankietowanych ceny surowców zielarskich nie zmieniają się od wielu 

lat. Dla większości zbieraczy największy dochód przynosi zbiór ziela świetlika, 

owoców bzu czarnego i liści pokrzywy.  

Zioła zbierane są najczęściej w najbliższej okolicy od miejsca zamieszkania, gdzie bez 

trudu można dojść lub dojechać rowerem lub ciągnikiem z przyczepą. W zbiorze bardzo 

często pomagają członkowie rodziny – współmałżonek/ka lub rodzice.  

Surowce zbierane są w większości przypadków na podstawie bieżącego 

zapotrzebowania firm zielarskich. Listy surowców na które aktualnie jest takie 

zapotrzebowanie są na ogół dostępne dla zbieraczy w punktach skupu. Nadal jednak 

około 10% zbieraczy zbiera surowce bez wcześniejszego uzgodnienia tego z firmą.  

W przypadku większości ankietowanych (66,7%) stanowiska z których pozyskują 

surowce zielarskie wybierają oni samodzielnie i dopiero w punkcie skupu udzielają 

informacji na temat miejsca zbioru. Jedynie 33% ankietowanych zbiera surowce z 

miejsc wcześniej ustalonych z pracownikami punktu skupu.  

Większość zbieraczy pozyskuje surowce zarówno konwencjonalne jak i ekologiczne. 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet i rozmów ze zbieraczami wątpliwości budzi 

jednak wiedza, czym te dwie grupy surowców się różnią. Nawet osoby które zajmują 

się zbiorem ziół od kilkunastu lat mają jedynie fragmentaryczna wiedzę na temat zasad 

zrównoważonego zbioru. Jedynie 50% ankietowanych podaje, że zbiór powinien być 

prowadzony w odpowiednim czasie i nie należy zbierać wszystkich osobników z 

jednego stanowiska, a 25 % badanych wspomina o wykonywaniu podsiewów. Około 

30% badanych zadeklarowało, że zbiera gatunki objęte częściową ochrona prawną. Z 

kolei 60% podało, iż zna gatunki objęte taka ochroną, choć poproszeni o ich 

wymienienie potrafili wskazać jedynie1-2 gatunki. 

Jeżeli chodzi o organizację skupu to obecnie większość surowców zielarskich 

odbieranych jest przez pracowników firmy bezpośrednio u zbieraczy. Są one odbierane 

zarówno w formie świeżej jak i powietrznie suche (po wysuszeniu). Prowadzenie 

obróbki pozbiorczej deklaruje około 75% ankietowanych. Obróbka ta wg badanych 
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polega na myciu i krojeniu organów podziemnych i rozłożeniu surowca do suszenia. 

Suszenie u zbieraczy odbywa się najczęściej na strychach lub na podwórzu. U 

niektórych ma ono miejsce również w stodołach i w garażu. Po wysuszeniu surowce są 

pakowane do worków papierowych, które dostarczane są zbieraczom przez firmy 

skupujące. Przechowuje się je w pomieszczeniach gospodarczych, przez okres 

maksymalnie 2 miesięcy. Odbiór surowca od zbieracza odbywa się nawet tego samego 

dnia co sam zbiór (surowiec świeży).  

W punktach skupu lub podczas odbioru surowca u zbieracza osobom tym udzielane są 

uwagi odnośnie jakości surowców. Jednak w rejonach gdzie liczba zbieraczy jest 

niewystarczająca pracownicy punktów skupu wolą samodzielnie doprowadzić surowiec 

do określonej jakości (oczyścić go z zanieczyszczeń mineralnych, organicznych lub 

dosuszyć), niż „odstraszać” zbieraczy dodatkowymi wymaganiami jakościowymi. 

Prawie 40% zbieraczy potwierdza, że w firmach do których dostarczają surowce 

zielarskie prowadzone są szkolenia. Większość z nich (ponad 55%) podaje, iż 

udzielanie informacji nt. zbioru ziół odbywa się w formie indywidualnych rozmów z 

pracownikami skupu. Z kolei 5,5% wskazuje, że nigdy nie brało udziału w szkoleniach. 

Wśród osób uczestniczących w szkoleniach 75% podaje, że odbywają się one raz w 

roku, a 15% że organizowane są one nawet 2-krotnie w ciągu roku. Zgodnie z 

informacjami uzyskanymi od zbieraczy tematyka szkoleń wydaje się być jednak bardzo 

ogólna. 

W grupie badanych 75% osób zna działanie zbieranych przez siebie surowców, a 63% 

deklaruje, że stosuje je w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób. 
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WYNIKI OPRACOWANE NA PODSTAWIE ANKIET WYPEŁNIONYCH 

PRZEZ PRACOWNIKÓW SKUPU 

 

Płeć pracownika firma (udział procentowy) 

 

Wiek pracownika skupu % odpowiedzi 

40-50 12,5 

51-60 62,5 

61-70 25,0 

 

 

Miejsce zamieszkania (udział procentowy) 
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Długość zamieszkania na terenie, na którym prowadzony 

jest skup (lata) 

% odpowiedzi 

10-20 30,0 

21-40 10,0 

41-50 20,0 

>50 10,0 

od urodzenia 30,0 

 

 

Wykształcenie (udział procentowy) 

 

Wykształcenie kierunkowe (dotyczące ziół), zdobyte: % odpowiedzi 

podczas szkolenia  75,0 

na studiach (studia kierunkowe – zielarstwo) 25,0 

 

Zarobkowanie na co dzień  % odpowiedzi 

praca na etacie w firmie zielarskiej  50,0 

praca na etacie w firmie zielarskiej i gospodarstwo rolne 25,0 

praca na etacie w firmie zielarskiej i emerytura 25,0 
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Jak długo Pan/Pani zajmuje się skupem ziół?  % odpowiedzi 

>5 lat  16,6 

6-10 lat 16,6 

11-20 lat 33,4 

21-30 lat 16,6 

31-40 8,4 

>40 lat 8,4 

 

Deklarowana współpraca z innymi firmami skupującymi 

zioła 

% odpowiedzi 

tak  44,5 

nie 55,5 

 

Liczba zbieraczy z którymi współpracuje skup % odpowiedzi 

do 20 16,6 

21-40 25,0 

41-60 25,0 

61-80 25,0 

>81 8,4 

 

Liczba zbieraczy obsługiwanych dziennie, w sezonie  % odpowiedzi 

do 20  50 

21-40 20 

41-60 20 

>60 10 
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Tonaż skupowanych w sezonie ziół % odpowiedzi 

do 10 ton 22,2 

11-30 ton 11,1 

31-50 ton 11,1 

51-80 ton 22,2 

81-100 ton 22,2 

101-200 ton  11,1 

 

Postać surowców dostarczanych do skupu % odpowiedzi 

suchy 27,7 

świeży 9,0 

suchy i świeży 63,3 

 

Odbiór surowca od zbieracza to procedura: % odpowiedzi 

stała  81,8 

rzadka 18,2 

 

Czy zbieraczom wydawane są instrukcje co do postepowania 

podczas i po zbiorze 

% odpowiedzi 

tak 91,7 

nie 8,3 

 

Informacje zawarte w instrukcjach dla zbieraczy dotyczą: % odpowiedzi 

miejsca zbioru surowców i sposobu zbioru 81,8 

miejsca zbioru 9,1 

sposobu zbioru 9,1 

 

Czy skup zwraca uwagę na zanieczyszczenia i zafałszowania surowców, niewłaściwie 

zebrany surowiec? 

 tak 100% 
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Częstość celowego zanieczyszczenia surowca % odpowiedzi 

rzadkie 60,0 

częste 20,0 

brak celowych zanieczyszczeń 20,0 

 

Rodzaje zafałszowań (zanieczyszczeń) surowca % odpowiedzi 

surowiec wilgotny (nawet mokry) deklarowany jako suchy  38,9 

inne części tej samej rośliny 16,7 

inny, tańszy surowiec 5,6 

piasek 22,3 

śruby, cegłówki, kawałki szyny, gwoździe, rury itp. 16,7 

 

Czy istnieje procedura przyjęcia surowców do skupu? 

Tak 100%  

 

Czy istnieje procedura znakowania partii surowca? 

Tak 100%  

 

Sposób znakowania partii surowca (informacje na etykiecie): 

 data skupu 

 miejsce zbioru 

 data zbioru 

 nazwisko lub numer zbieracza 

 rodzaj surowca: konwencjonalny lub ekologiczny 

 

Sposób magazynowania surowców konwencjonalnych i ekologicznych 

w miejscu skupu 

% odpowiedzi 

w oddzielnych pomieszczeniach magazynowych 60,0 

w osobnych częściach magazynu  40,0 
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Sposób przechowywania surowców w punktach skupu: 

 w workach papierowych, na paletach 

 surowce olejkowe w workach wyścielonych folią 

 surowce silnie pachnące ofoliowane 

 

Czas magazynowania surowca: % odpowiedzi 

do 2 tygodni 8,3 

do 6 miesięcy  33,4 

do 1 roku 16,6 

do 2 lat  33,4 

jak się uzbiera  8,3 

 

Sposób ekspediowania surowców: % odpowiedzi 

własny transport samochodowy i spedycja 33,4 

spedycja 16,6 

transport samochodowy (bez określenia własny czy spedycja) 50,0 

 

Procedury rolnictwa ekologicznego realizowane na skupie: 

 składowanie: oddzielnie magazynowany surowiec ekologiczny, 

 szkolenia dla zbieraczy, zbieracze podpisują oświadczenia że będą zbierać surowiec 

w określony sposób, 

 kontrola obszaru, 

 kontrola przez Dział Zapewnienia Jakości, 

 według zasad systemu Eko,  

Inne odpowiedzi:  

 „zgodnie z zasadami uprawiany surowiec ekologiczny bez oprysków, nawożenia, z 

dala od miejsc zanieczyszczonych przez przemysł, nie stosuje się środków 

chemicznych”, 

 „surowiec z upraw traktowany jest jako konwencjonalny, ze stanowisk naturalnych 

jako ekologiczny”. 
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Wykaz zbieranych gatunków w rejonie Podlasia 

ziele: ostrożenia, rzepiku, uczepu, wierzbownicy, dziurawca, macierzanki, srebrnika, 

bylicy piołun, przytulii białej i żółtej, miodunki, podagrycznika, przetacznika, 

serdecznika, przywrotnika, bukwicy, poziewnika, rdestu ptasiego, rdestu ostro 

gorzkiego, mięty dzikiej, ziela fiołka polnego, z ogródka przydomowego ziele szałwii i 

melisy 

liść: pokrzywy, brzozy, maliny, jeżyny, podbiału, babki zwyczajnej 

pączki: sosny, topoli 

korzeń, kłącze: kobylaka, żywokostu, wilżyny, tataraku, wężownika, bukwicy, 

pokrzywy, mniszka, biedrzeńca, podagrycznika 

kwiat, kwiatostan: lipy, kasztanowca, kocanek, bzu, chabra, rumianku, podbiału 

owoc: berberysu, czarnej jagody 

kora: dębu  

 

Wykaz zbieranych gatunków w rejonie Kurpi oraz Warmii 

ziele: krwawnika, ziele mniszka 

liść: pokrzywy, liść brzozy  

kwiat, kwiatostan: bzu czarnego, lipy 

owoc: bzu czarnego 

 

Wykaz zbieranych gatunków w rejonie Bieszczadów  

ziele: krwawnika, dziurawca, rdestu ptasiego, skrzypu, jemioły, świetlika 

liść: brzozy, pokrzywy, jeżyny 

kwiat: bzu czarnego  

owoc: bzu czarnego, róży, głogu, tarniny 
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Rodzaj używanych narzędzi do zbioru ziół (Tabl.1) 

Do zbioru ziela: noże, sekatory, sierpy 

Do zbioru organów podziemnych: kilof, widły amerykańskie, przerobiona siekiera, 

motyka, graca, szpadel 

Do nasion: odkurzacz (do nasion mniszka) 

 

Tablica 1. 

Noże do ciecia ziela 
 

Tzw. pazurki do płytko rosnących 

organów podziemnych (kłączy) 

Narzędzia do zbioru korzeni 

 

Narzędzia do zbioru korzeni 
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Wśród ankietowanych pracowników skupu większość stanowili mężczyźni (66,4%). 

62,5% to osoby w przedziale wiekowym 51-60 lat. Podobnie jak w przypadku zbieraczy 

ziół większość zamieszkuje tereny wiejskie i ma wykształcenie średnie. 75% 

ankietowanych odbyło szkolenia kierunkowe w firmach gdzie obecnie pracują, a część 

tj. 25% aktualnie się dokształca, również studiując i są to studia kierunkowe. Wszystkie 

ankietowane osoby są zatrudnione w firmach zielarskich na stałe. Część tj. 25% 

dodatkowo prowadzi gospodarstwa rolne, a kolejne 25% to emeryci. Ponad 8% 

prowadzi punkt skupu od ponad 40 lat. Jednak większość (33,4%) pracuje na skupie 

kilkanaście lat (11-20 lat). Prawie połowa pracowników, pomimo zatrudnienia w danej 

firmie zielarskiej, współpracuje również z innymi firmami prowadzącymi podobną 

działalność. Zakres tej współpracy jest bardzo różny i bywa raczej sporadyczny. W 

zależności od firmy, liczba punktów skupu, może wynosić od 1-3 do kilkudziesięciu. 

Stąd liczba zbieraczy z którymi dany skup współpracuje może wynosić od kilkunastu 

do około 100. Dziennie, w sezonie, skup może obsługiwać od kilku do ponad 60 

zbieraczy. W sezonie skupuje się od kilku do nawet 200 ton powietrznie suchych 

surowców.  

W punktach skupu skupowane są zarówno surowce świeże jak i powietrznie suche, a 

odbiór surowców w miejscu zamieszkania od zbieraczy jest już procedurą stałą. 

Ponad 90% ankietowanych deklaruje, że prowadzi działalność instruktażową. W 

ramach szkolenia zbieraczy przekazywane są głównie informacje na temat miejsca i 

sposobu zbioru. Wszyscy pracownicy deklarowali, że podczas przyjmowania surowca 

do skupu zwraca się uwagę na zanieczyszczenia i zafałszowania surowców. Wg nich 

celowe zanieczyszczenia zdarzają się rzadko lub nie występują wcale. Celowe 

zanieczyszczenia zdarzają się w grupie „nowych” zbieraczy i polegają na umieszczeniu 

w workach z surowcami przedmiotów obciążających, jak: kamienie, elementy metalowe 

lub w surowcu deklarowanym jako wysuszony dodatku surowca wilgotnego, świeżego.  

Wszyscy pracownicy zadeklarowali również, że istnieje stała procedura  przyjęcia 

surowca do skupu, a jej częścią jest odpowiednie etykietowanie i magazynowanie 

surowców. Wg 60% ankietowanych surowce ekologiczne są magazynowane w 

oddzielnych pomieszczeniach, a 40% podało iż są one przechowywane w osobnych 

częściach magazynu, co może budzić pewne wątpliwości co do prawidłowości 

przestrzegania procedur rolnictwa ekologicznego. Również inne, podane przez 

pracowników skupu informacje dotyczące realizacji tych zasad budzą pytanie czy osoby 
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te są odpowiednio przeszkolone i posiadają wystarczającą wiedzę w zakresie 

ekologicznej produkcji. 

 

Aneks do podzadania 1. 

1. Wzór ankiety dla zbieraczy ziół 

2. Wzór ankiety dla pracowników skup 
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WZÓR ANKIETY DLA ZBIERACZY ZIÓŁ 

 

Wiek: …………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………… 

Jak długo mieszka Pan/Pani na tym terenie: …………………………………………….. 

Wykształcenie:…………………………………………………………………………… 

Zarobkowanie na co dzień: ……………………………………………………………… 

Jak długo zbiera Pan/Pani zioła: ………………………………………………………… 

 

Co wg Pana/Pani najbardziej odróżnia zioła od innych roślin użytkowych? 

 

Jaki jest stosunek rodziny/ sąsiadów do Pana/Pani zajęcia? 

 

Czy miał Pan/Pani kiedykolwiek kłopoty (utrudnienia) związane ze zbiorem ze strony 

instytucji lub osób prywatnych? 

 

Jak często zmieniają się ceny na zioła (z roku na rok)? 

 

Jakie zioła przynoszą Panu/Pani największy zysk 

 

Czy współpracuje Pana/Pani z firmą: 

na stałe             często               rzadko 

 

Czy współpracuje Pan/Pani z innymi firmami skupującymi zioła      TAK  NIE 

Jeśli tak to z iloma firmami? 

 

Jakie gatunki i ile tonażowo ziół zbiera Pan/Pani ze stanowisk naturalnych? 

 

W jakiej odległości od domu najdalej zbiera Pan/Pani zioła? 

 

W jaki sposób transportuje pan/Pani zioła do domu? 
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Czy wie Pan/ Pani w jaki sposób rozmnażają się w warunkach naturalnych, rośliny 

które Pan/Pani zbiera 

 

Co wg Pana/Pani należałoby zrobić żeby rośliny które Pan/Pani zbiera nie zanikały na 

stanowiskach naturalnych 

 

Jakich narzędzi używa Pan/Pani do zbioru ziół? 

 

Czy zbiera Pan/Pani zioła w jakości:  

 tylko ekologicznej, 

 tylko konwencjonalnej, 

 zarówno ekologicznej jak i konwencjonalnej. 

 

Z jakich źródeł wiedzy korzysta Pan/Pani przy identyfikacji gatunków: 

 informacje od pracowników firmy, 

 wiedza przekazywana w rodzinie, 

 książki, 

 Internet. 

 

Teren z którego zbiera Pan/Pani zioła: 

 ustala Pan samodzielnie, 

 wskazują go Panu pracownicy firmy. 

 

Z jakiego terenu obszarowo zbiera Pan/Pani zioła? 

 

Czy zbiera Pan/Pani zioła sam/a, czy ktoś pomaga, kto? 

 

Zioła zbiera Pan/Pani: 

 na zamówienie firmy, 

 bez zamówienia, po zbiorze proponuję sprzedanie go firmie. 
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Czy dostarcza Pan/Pani do firmy/skupu surowce: 

 świeże, 

 suche. 

 

Jakie surowce świeże dostarcza Pan/Pani do firmy/skupu? 

 

Czy wie Pan/Pani które gatunki objęte są ochroną prawną całkowita i częściową i co to 

znaczy? 

 

Czy zbiera Pan/Pani surowce objęte częściową ochroną prawną? 

 

Czy po zbiorze wykonuje Pan/Pani obróbkę pozbiorczą surowca, jaką? 

 

W jaki sposób przygotowuje Pan/Pani surowce do suszenia? 

 

Czy suszy Pan /Pani surowiec u siebie TAK  NIE 

Jeśli tak to gdzie?: 

 suszarnia, 

 strych, 

 stodoła, 

 podwórze, 

 inne, jakie. 

 

Jakich opakowań używa Pan/Pani do zbioru i przechowywania? 

 otrzymane z firmy, 

 odzyskane po produktach spożywczych, 

 odzyskane po środkach produkcji rolniczej, 

 inne (jakie). 

 

Gdzie przechowuje Pan/Pani surowce do czasu ich odbioru na skupie? 

 

Jak długo trwa czas od zbioru do dostarczenia do firmy/skupu? 
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Jakie uwagi dostaje Pan/Pani na skupie, jakie problemy są poruszane? 

 

Czy w firmie skupującej prowadzone są: 

szkolenia grupowe dla zbieraczy:  TAK  NIE 

indywidualne konsultacje dla zbieraczy: TAK  NIE 

czego dotyczą?................................................................................................................. 

 

Jak często odbywają się szkolenia? 

 

Czego spodziewałby się Pan/Pani od firmy skupującej, co mogłoby usprawnić 

Pana/Pani pracę (poza wyższymi cenami na zioła)? 

 

Czy ma Pan/Pani wiedzę jak i w jakim celu stosuje zioła, które Pan/Pani zbiera? 

 

Czy stosuje Pan/Pani zioła które Pan/Pani zbiera? 
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WZÓR ANKIETY DLA PRACOWNIKÓW SKUP 

 

Wiek: ……………………………………………………………………………………. 

Zamieszkanie: …………………………………………………………………………… 

Jak długo mieszka Pan/Pani na tym terenie: ……………………………………………. 

Zarobkowanie na co dzień: ……………………………………………………………… 

Jak długo zajmuje się Pan/Pani skupem ziół: …………………………………………… 

Wykształcenie:…………………………………………………………………………… 

Wykształcenie kierunkowe (dotyczące ziół) …………………………………………… 

 

Czy współpracuje Pana/Pani z firmą: 

na stałe             okresowo          

Czy współpracuje pan/Pani z innymi firmami skupującymi zioła      TAK  NIE 

Jeśli tak to z iloma firmami? 

 

Z iloma zbieraczami Pana/Pani współpracuje? 

 

Ile dziennie (średnio, w sezonie) obsługuje Pan/Pani zbieraczy? 

 

Ile tonażowo skupuje Pan/Pani ziół w sezonie? 

 

Jakie grupy surowców Pan/Pani skupuje? 

 

W jakiej postaci surowce są dostarczane do skupu przez zbieraczy? 

 

Czy prowadzony jest odbiór ziół u zbieraczy? Jest to stała procedura, czy rzadka? 

 

Czy skup znakuje partie surowca  TAK  NIE 
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Jeśli tak, to jakie dane są uwzględniane na etykietach: 

 data skupu  TAK  NIE 

 miejsce zbioru  TAK  NIE 

 data zbioru  TAK  NIE 

 nazwisko zbieracza TAK  NIE 

 inne, jakie? 

 

Czy skup instruuje zbieraczy co do: 

 miejsca zbioru surowców:  TAK  NIE 

 sposobu zbioru   TAK  NIE 

 inne, jakie? 

 

Czy skup zwraca uwagę na zanieczyszczenia i zafałszowania surowców, niewłaściwie 

zebrany surowiec? 

 

Jak często spotyka się Pa/Pani z celowymi zanieczyszczeniami surowca? 

 

W jaki sposób najczęściej surowce są zafałszowywane, zanieczyszczane przez 

zbieraczy? 

 

Czy istnieje procedura przyjęcia surowców do skupu/ kto ją opracował? 

 

W jaki sposób surowce są magazynowane (chodzi o surowce konwencjonalne i 

ekologiczne) 

 

Jak długo surowce są magazynowane? 

 

W jaki sposób surowce są ekspediowane? 

 

W jaki sposób przestrzegane są procedury rolnictwa ekologicznego na skupie? 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 Tylko część obszaru Wschodniej Polski objęta jest efektywną działalnością firm 

zielarskich zajmujących się skupowaniem surowców zielarskich z roślin dziko 

rosnących.  

 Ekologiczne surowce pochodzące z dziko rosnących roślin prawie w 100% 

skupowane są przez firmy zielarskie posiadające certyfikat ekologiczny. 

 Wiedza pracowników firm zajmujących się skupem, adjustacją i dystrybucją 

surowców zielarskich powinna być regularnie uzupełniana, w szczególności w 

zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców ekologicznych ze stanowisk 

naturalnych i ich obróbki, a przede wszystkim sposobów wyznaczania obszarów do 

ekologicznego zbioru i określania ich wydajności surowcowej. 

 Nie zawsze pracownicy firm ustalają ze zbieraczami jaki surowiec ma być zbierany, 

gdzie, w jaki sposób i w jakich ilościach. 

 Wiedza zbieraczy o dziko rosnących roślinach leczniczych, z niewielkimi wyjątkami, 

jest ograniczona i najczęściej sprowadza się do rozpoznawania kilku roślin, które 

stale są przez nich zbierane. 

 Bardzo rzadko jeden zbieracz pozyskuje kilkanaście, lub więcej gatunków.  

 Zbieracze posiadają ograniczoną wiedzę na temat rozwoju osobniczego zbieranych 

roślin, czego skutkiem bywa często niewłaściwy (ale nieuświadomiony) sposób 

zbioru, zagrażający roślinom, a czasami pogarszający jakość zbieranego surowca. 

 Większość zbieraczy współpracuje z firmami zielarskimi od wielu lat. 

 Coraz mniej liczni, nowi zbieracze, rekrutują się najczęściej z grona rodzin i 

znajomych dotychczasowych zbieraczy. 

 Firmy zielarskie dotychczas nie opracowały skutecznego systemu rekrutacji 

zbieraczy. 

 Firmy zielarskie starają się utrzymywać kontakty ze zbieraczami poprzez: 

 bardziej lub mniej skuteczne szkolenia, polegające często na indywidualnych 

rozmowach w punktach skupu, rzadziej w terenie, 

 dostarczanie im opakowań do niektórych surowców, 

 odbiór surowca z miejsca zamieszkania zbieracza, 

 mniej restrykcyjne podejście co do jakości zbieranych przez nich surowców. 
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 W niektórych firmach zielarskich organizowane są integracyjne spotkania zbieraczy. 

 W roku 2016 w wielu punktach skupu ziół z ich zbioru zrezygnowały osoby należące 

do rodzin, które uzyskały dopłaty na dzieci, tzw. 500+. 

 Nie praktykowany jest jednolity sposób typowania naturalnych stanowisk dla zbioru 

surowców ekologicznych: 

 w niektórych firmach ustala się obszary z których poszczególni zbieracze 

przeprowadzają zbiór surowców, wątpliwości budzi jednak realizacja tych 

ustaleń, 

 najczęściej surowiec zbierany jest przez zbieraczy na podstawie przekazanych 

im dość ogólnych wskazówek, 

 zdarza się że zbieracze sami decydują z jakich stanowisk pozyskiwać surowiec. 

 Partie surowców, a także jednostkowe opakowania w większości przypadków 

oznaczane są zgodnie z przyjętymi zasadami.  

 Wielu zbieraczy pozyskuje równocześnie surowce ekologiczne i konwencjonalne, 

korzystając przy ich obróbce (czyszczenie, sortowanie, suszenie, pakowanie, 

przechowywanie) z tego samego sprzętu i tych samych pomieszczeń. W takich 

warunkach istnieje możliwość zamieszania surowców, a także zanieczyszczenia 

surowców ekologicznych środkami używanymi w gospodarstwie domowym i 

rolnictwie, których pozostałości nie są dopuszczone w surowcach ekologicznych.  

 Zdarza się, że obróbka i przechowywanie surowców ekologicznych w firmach 

zielarskich odbywa się przy użyciu tych samych urządzeń i w tych samych 

pomieszczeniach.  

 Konieczne jest opracowanie jednolitego, zwartego systemu zbioru surowców, 

możliwego do skutecznej realizacji po wcześniejszym przeprowadzeniu szkoleń ze 

zbieraczami i pracownikami firm, przy równoczesnym uwzględnieniu regionalnej 

specyfiki dotyczącej występowania i pozyskiwania poszczególnych gatunków. 

 Nie wszystkie nadleśnictwa chcą współpracować z firmami zielarskimi zbierającymi 

surowce ze stanowisk naturalnych, niektóre nie pozwalają zbierać ziół na terenie 

swoich lasów. 
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PODZADANIE 2 

W podzadaniu tym porównano jakość surowców zielarskich w zależności od rodzaju 

stanowiska z którego zostały one zebrane. Łącznie oceniono surowce z 37 naturalnych 

stanowisk. Analizowano je pod kątem pozostałości pestycydów, metali ciężkich, 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz zawartości związków biologicznie czynnych. 

Do badań wytypowano surowce najczęściej wykorzystywane z roślin dziko rosnących 

tj.: kwiat lipy, liść brzozy, liść i korzeń pokrzywy zwyczajnej, ziele skrzypu, kwiat i 

owoc bzu czarnego, korzeń mniszka. 

Surowce te są szczególnie narażone na zanieczyszczenia środkami niedopuszczonymi 

do stosowania w rolnictwie ekologicznym, gdyż rośliny z których są one pozyskiwane 

często towarzyszą uprawom konwencjonalnym lub innym źródłom zanieczyszczeń. 

W większości zostały one zebrane ze stanowisk naturalnych potencjalnie nadających się 

do zbioru ekologicznego, w tym wskazanych przez pracowników firm zielarskich. 

Stanowiska te różniły się odległością od upraw konwencjonalnych, innych źródeł 

zanieczyszczeń związanych z aktywnością rolniczą (chów zwierząt) i przemysłową. W 

celach porównawczych wybrane surowce zebrano ze stanowisk narażonych na skażenie 

substancjami niedozwolonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym (drogi 

szybkiego ruchu, zakłady przemysłowe, uprawy konwencjonalne). 

Analizy chemiczne na zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich wykonano 

w laboratorium urzędowym w zakresie rolnictwa ekologicznego (odpowiednio w UO 

Technologia Sp. z o.o. i ALS Food and Pharmaceutical Polska Sp. z o.o.). Zakres 

analizowanych substancji chemicznych zamieszczono w postaci skanu (dane uzyskane z 

UO Technologia) opisanego jako Tablica 2. Spośród metali ciężkich surowce poddano 

analizom na zawartość kadmu i ołowiu, zgodnie z zaleceniami „Tea and Herbal 

Infusions Europe” (skan w Tablicy 3). 

Analizy mikrobiologiczne wykonane zostały w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii 

i Oceny Jakości Żywności, SGGW w Warszawie zgodnie z wymogami Farmakopei 

Polskiej X (2014) dla roślinnych produktów leczniczych kategorii A. Z kolei ocenę 

zawartości związków biologicznie aktywnych przeprowadzono w Katedrze Roślin 

Warzywnych i Leczniczych (zgodnie z wymogami farmakopealnymi, w odniesieniu do 

jakości surowców zielarskich). 

Tablica 2. 
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Tablica 3. 
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LIŚCIE POKRZYWY ZWYCZAJNEJ 

Liść pokrzywy to jeden z najważniejszych, najczęściej pozyskiwanych surowców 

zielarskich zbieranych ze stanowisk naturalnych w całej Wschodniej Polsce. Dlatego też 

w projekcie surowiec ten zebrano z bardzo różnych typów stanowisk. Większość z nich, 

wstępnie wytypowanych jako ekologiczne, zlokalizowanych było na terenach leśnych, 

jednak w różnej odległości od zabudowań mieszkalnych, gospodarstw rolnych i pól 

uprawnych. Trzy stanowiska usytuowane były w bezpośredniej bliskości od źródeł 

zanieczyszczeń przemysłowych: przy fabryce tłuszczu, autostradzie i przy 

elektrociepłowni (Tab.1, Tabl.4-9).  

Spośród analizowanych surowców, jedynie te pochodzące ze stanowisk w Korycinach i 

Laskach nie zawierały pozostałości pestycydów. Trzy stanowiska (Spieszyn, Płonowo i 

Nowa Wieś), zidentyfikowane wstępnie jako ekologiczne, zawierały karbezdazym i 

procymidon lub kaptan i tebukonazol (Tab.2). Wszystkie te substancje wykorzystywane 

są do produkcji fungicydów. Możliwe, że zastosowane zostały w ochronie lasów, o 

czym w przypadku zbioru komercyjnego nadleśnictwo powinno poinformować firmę 

zbierającą surowce z takiego terenu. W przypadku stanowiska Nowa Wieś, 

prawdopodobnie środki grzybobójcze stosowane były w gospodarstwie zlokalizowanym 

nieopodal (800 m). W takim przypadku surowce ekologiczne powinny być zbierane ze 

stanowisk w większej odległości. Stanowiska Bodaczów, Zamość, Siekierki 

usytuowane były w bliskiej odległości od źródeł zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki 

potwierdziły, iż pokrzywa jest gatunkiem bardzo podatnym na gromadzenie 

zanieczyszczeń, bezwzględnie nie powinna być z takich miejsc zbierana, nawet w 

jakości konwencjonalnej. 

Liście pokrzywy były także analizowane pod kątem zawartości kadmu i ołowiu, przy 

czym zawartość kadmu była niewielka (niższa od 0,04 mg/kg), natomiast zawartość 

ołowiu kształtowała się na poziomie od 0,092 mg/kg (Laski) do 0,498 mg/kg (Siekierki) 

(Tab.2). Na uwagę zasługuje fakt, że liście pokrzywy zebrane na stanowisku w 

Korycinach (Podlasie) zawierały porównywalną ilość ołowiu (0,382 mg/kg) do tych 

pozyskanych ze stanowisk wyraźnie narażonych na zanieczyszczenia. Surowce poddano 

także analizie mikrobiologicznej (Tab.3). Uzyskane wyniki wykazały, że ogólne liczby 

drobnoustrojów nie przekroczyły dopuszczalnych norm, nie stwierdzono w nich bakterii 

Escherichia coli ani Salmonella, zatem analizowane surowce można uznać za czyste 

mikrobiologicznie. Zebrane surowce różniły się pod względem zawartości związków 
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biologicznie czynnych. Zawartość flawonoidów wahała się w granicach: 0,25-0,84%; 

kwasów fenolowych: 0,32-1,46; chlorofilu a: 1,72-5,09; chlorofilu b: 0,66-2,01. Liście 

pokrzywy pozyskane ze stanowiska w Korycinach zawierały najwięcej kwasów 

fenolowych oraz najmniej flawonoidów i chlorofili, w porównaniu do surowców z 

pozostałych stanowisk (Tab.4).  

 

Tabela 1. Charakterystyka stanowisk naturalnych pokrzywy zwyczajnej 

 stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Koryciny 
N 52 41 258 

E 022 45 652 

brzeg polnej drogi na granicy lasu mieszanego 

i ekologicznych upraw zbóż 

2. Spieszyn 
N 52 41 503 

E 022 46 567 

brzeg lasu – 20 m od wiejskiej, rzadko 

uczęszczanej drogi  

3. Płonowo 
N 52 40 233 

E 022 45 701 
brzeg śródleśnej drogi i wyrębu, w głębi lasu 

4. Laski 
N 53 14 140 

E 021 42 550 
brzeg lasu oddalony od drogi i upraw 

5. Nowa Wieś 
N 50 48 260  

E 022 52 016 
zarośla ok. 800 m od obór 

6. Bodaczów 
N 50 43 161 

E 023 02 068 
zarośla przy zakładach tłuszczowych 

7. Zamość 
N 50 43 359 

E 023 16 540 
zarośla przy obwodnicy miasta 

8. Siekierki 
N 52 12 300 

E 021 05 010 
zarośla w pobliżu elektrociepłowni 
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Tabela 2. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w liściach pokrzywy 

zwyczajnej (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Koryciny  nd - <0,04 0,382 

2. Spieszyn 
karbendazym  

procymidon   

0,036 

0,018 
<0,04 0,232 

3. Płonowo karbendazym  0,021 <0,04 0,209 

4. Laski nd - <0,04 0,092 

5. Nowa Wieś 
kaptan      

tebukonazol 

0,170 

0,018 
<0,04 0,126 

6. Bodaczów 
kaptan 

tebukonazol 

0,160 

0,013 
<0,04 0,364 

7. Zamość 
kaptan 

tebukonazol 

0,024 

0,380 
<0,04 0,498 

8. Siekierki karbendazym  0,034 0,042 0,394 

 

Tabela 3. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i 

pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalnikujących 

tlenowych 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku

-jacych 

beztlenowych 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Koryciny  5,1 × 10
5
 9,9 × 10

4
 2,7 × 10

3
 < 10 nb nb 

2. Spieszyn 5,0 × 10
5
 3,8 × 10

3
 1,8 × 10

3
 < 10 nb nb 

3. Płonowo 3,1 × 10
6
 1,1 × 10

4
 2,6 × 10

3
 < 10 nb nb 

4. Laski 8,9 × 10
4
 9,4 × 10

3
 nb/0,1g < 10 nb nb 

5. Nowa Wieś 5,2 × 10
4 9,6 × 10

4 1,6 × 10
3 < 10 nb nb 

6. Bodaczów 3,4 × 10
5 8,3 × 10

3 2,5 × 10
3 < 10 nb nb 

7. Zamość 5,3 × 10
4 9,5 × 10

3 1,3 × 10
3 < 10 nb nb 

8. Siekierki 1,7 × 10
5
 1,8 × 10

4
 7,0 × 10

2
 5 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 
max = 5,0 × 

105 
  max = 103/ g nb/ 25g 
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Tabela 4. Zawartość flawonoidów, kwasów fenolowych (%) i chlorofili (µg/g) w 

liściach pokrzywy zwyczajnej  

 stanowisko zawartość 

flawonoidów  

zawartość 

kwasów 

fenolowych  

zawartość 

chlorofilu a 

zawartość 

chlorofilu b 

1. Koryciny  0,25 1,46 1,72 0,66 

2. Spieszyn 0,54 0,32 4,36 1,77 

3. Płonowo 0,38 0,46 3,60 1,43 

4. Laski 0,41 0,52 4,70 2,01 

5. Nowa Wieś 0,35 0,45 2,56 1,92 

6. Bodaczów 0,39 0,38 2,36 1,28 

7. Zamość 0,41 0,56 3,09 1,55 

8. Siekierki 0,84 0,38 5,09 1,71 
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KORZENIE POKRZYWY ZWYCZAJNEJ 

Na podstawie wyników uzyskanych dla liści pokrzywy w celu pobrania prób korzeni 

wytypowano cztery stanowiska (Tab.5., Tabl.4, Tabl.7-9). Stanowisko Koryciny 

wybrane zostało jako potencjalnie ekologiczne. Trzy pozostałe zlokalizowane były w 

bezpośredniej bliskości zanieczyszczeń przemysłowych (autostrada, fabryka tłuszczu), 

jedynie stanowisko tj. stanowisko Nowa Wieś usytuowane było w pobliżu źródła 

zanieczyszczeń rolniczych (gospodarstwo rolne, obory w niewielkiej odległości od 

miejsca zbioru) (Tab.5). Podobnie jak w przypadku liści, korzenie zebrane na 

stanowisku Koryciny były wolne od pozostałości pestycydów. Z kolei te ze stanowisk 

Bodaczów, Zamość i Nowa Wieś charakteryzowały się obecnością kaptanu i 

tebukonazolu (środki grzybobójcze). Surowce z tych stanowisk charakteryzowały się 

również bardzo wysoką zawartością ołowiu (Tab.6). Pod względem czystości 

mikrobiologicznej wszystkie surowce spełniały obowiązujące wymogi (Tab.7). 

Zawartość kwasów fenolowych w badanych surowcach była stosunkowo wysoka i 

wahała się od 0,18 do 0,24%, a steroli od 45,00-52,08 mg/100g (Tab.8).  

 

Tabela 5. Charakterystyka stanowiska naturalnego pokrzywy zwyczajnej 

 stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Koryciny 
N 52 41 258 

E 022 45 652 

brzeg polnej drogi na granicy lasu 

mieszanego i ekologicznych upraw zbóż 

2. Nowa Wieś 
N 50 48 260  

E 022 52 016 
zarośla ok. 800 m od obór 

3. Bodaczów 
N 50 43 161 

E 023 02 068 
zarośla przy zakładach tłuszczowych 

4. Zamość 
N 50 43 359 

E 023 16 540 
zarośla przy obwodnicy miasta 
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Tabela 6. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w korzeniach pokrzywy 

zwyczajnej (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Koryciny nd - 0,111 
- 

2. Nowa Wieś kaptan 0,14 <0,04 0,649 

3. Bodaczów kaptan 0,055 0,051 1,26 

4 Zamość 
kaptan 

tebukonazol 
0,18 

0,006 
0,07 0,843 

 

Tabela 7. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalnikuj

ących 

tlenowych 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku-

jacych 

beztlenowych 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1 Koryciny 1,1 x 10
5 2,0 × 10

3 nb/0,1g 5,0× 10
1
 nb nb 

2 
Nowa 

Wieś 
4,1 x 10

3 1,9 × 10
3 1,4 × 10

2 < 10 nb nb 

3 Bodaczów 1,7 x 10
4 3,1 × 10

3 nb/0,1g < 10 nb nb 

4 Zamość 2,3 x 10
5 2,5 × 10

4 1,8 × 10
3 < 10 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 

 

Tabela 8. Zawartość kwasów fenolowych (%) i steroli (mg/100g) w korzeniach 

pokrzywy zwyczajnej 

 stanowisko zawartość 

kwasów 

fenolowych  

zawartość 

steroli 

1. Koryciny 0,21 45,00 

2. Nowa Wieś 0,18 52,08 

3. Bodaczów 0,24 48,00 

4. Zamość 0,22 46,76 
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Tablica 4. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Koryciny  
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Tablica 5. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Spieszyn 
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Tablica 6. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Płonowo 
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Tablica 7. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Nowa Wieś 

 
 

Tablica 8. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Bodaczów 

  
 

Tablica 9. Pokrzywa zwyczajna na stanowisku Zamość 
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LIŚCIE BRZOZY BRODAWKOWATEJ 

Liście brzozy zebrano z czterech stanowisk naturalnych (Tab.9, Tabl.10,11). 

Stanowisko w Korycinach znajdowało się na brzegu lasu, a stanowiska Hrabska Droga i 

Rębielin zlokalizowane były stosunkowo daleko od źródeł zanieczyszczeń i 

wytypowane zostały jako ekologiczne. Natomiast stanowisko „droga na Grójec” 

usytuowane było w pobliżu sadu jabłoniowego (Tab.9). Wybrano je jako źródło 

surowca porównawczego.  

Interesujące wydaje się być porównanie wyników dotyczących zawartości pestycydów i 

metali ciężkich w liściach brzozy zebranych w Korycinach i w liściach pokrzywy 

pochodzących z tego samego stanowiska. Wyniki te wskazują, że liście brzozy w dużo 

większym stopniu niż liście pokrzywy magazynowały kadm. Na uwagę zasługuje 

również fakt, iż liście brzozy zawierały karbendazym, podczas gdy liście i korzenie 

pokrzywy (zebrane z tego samego stanowiska) były wolne od tego rodzaju 

zanieczyszczeń (Tab.6,10).  

Podatność brzozy na gromadzenie pestycydów w liściach, ujawniła się również w 

przypadku stanowiska Hrabska Droga, zlokalizowanego na zrębie leśnym, z dala od 

gospodarstw i upraw. Również ten surowiec zawierał karbendazym. Jedynie w liściach 

pozyskanych z Rębielina nie stwierdzono pozostałości pestycydów. W surowcu 

porównawczym, zebranym w okolicy Grójca obecne były: chloropyrifos, cyprodinil 

oraz metoksyfenozyd (Tab.10). 

Uzyskane wyniki wskazują na dużą podatność brzozy na kumulowanie pestycydów, a 

co za tym idzie na konieczność bardziej uważnego monitorowania liści brzozy 

zbieranych w jakości ekologicznej pod kątem obecności w nich pozostałości tych 

związków. 

Liście z wszystkich stanowisk charakteryzowały się wysoką zawartością metali ciężkich 

(kadm 0,446-0,618 mg/kg; ołów 0,212-0,548 mg/kg) (Tab.10).  

Uzyskane wyniki wskazują, że badane rośliny w różny sposób gromadzą wymienione 

wyżej substancje. Analizowane surowce były czyste pod względem mikrobiologicznym 

(Tab.11). Zawartość flawonoidów w pozyskanych surowcach kształtowała się na 

poziomie 0,55-0,66%, a zawartość kwasów fenolowych: od 0,78 do 1,09% (Tab.12). 



58 

 

Tabela 9. Charakterystyka stanowisk naturalnych brzozy brodawkowatej 

 stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Koryciny  
N 52 41 258 

E 022 45 652 
brzeg lasu mieszanego 

2. Hrabska Droga 
N 52 38  739 

E 022 46 720 
samosiewy brzozy na zrębie leśnym 

3. Rębelin 
N 50 33 540 

E 022 54 514 
zarośla przy łące, z dala od dróg i zabudowań 

4. 
droga na 

Grójec 

N 51 51 566 

E 020 52 034 
w pobliżu sadu jabłoniowego 

 

Tabela 10. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w liściach brzozy 

brodawkowatej (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Koryciny  karbendazym 0,017 0,473 0,286 

2. Hrabska Droga karbendazym 0,012 0,446 0,212 

3. Rębelin nd - 0,512 0,273 

4. 
droga na 

Grójec 

chloropyrifos 

cyprodinil 

metoksyfenozyd 

0,038 

0,014 

0,012 

0,618 0,548 

 

Tabela 11. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna 

liczba 

drożdży i 

pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalnikujących 

tlenowych 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku-

jacych 

beztlenowych 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Koryciny  6,6 × 10
4 

7,1 × 10
4 nb/0,1g < 10 nb nb 

2. 
Hrabska 

Droga 
4,0 × 10

4 1,3 × 10
4 nb/0,1g 2,0 × 10

1
 nb nb 

3. Rębelin 8,0 × 10
4 1,6 × 10

4 nb/0,1g 5,0× 10
1
 nb nb 

4. 
droga na 

Grójec 
7,0 × 10

3
 2,3 × 10

4 nb/0,1g < 10 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 
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Tabela 12. Zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych w liściach brzozy 

brodawkowatej (%)  

 stanowisko zawartość 

flawonoidów  

zawartość 

kwasów 

fenolowych  

1. Koryciny  0,66 1,09 

2. Hrabska Droga 0,61 1,29 

3. Rębelin 0,57 0,78 

4. 
droga na 

Grójec 
0,63 0,96 
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Tablica 10. Brzoza brodawkowata na stanowisku Koryciny  

 
 

 

Tablica 11. Brzoza brodawkowata na stanowisku Hrabska Droga 
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ZIELE SKRZYPU POLNEGO 

Ziele skrzypu polnego zebrano z trzech stanowisk naturalnych (Tab.13, Tabl.12-14). 

Stanowisko Majdan znajdowało się z dala od zabudowań gospodarczych w lesie, 

Kolonia – na brzegu łąki kośnej, w niedalekiej bliskości wsi, a stanowisko w Czarnej 

Cerkiewnej usytuowane było na miedzy pola kukurydzy – stanowisko porównawcze 

(Tab.13). Mimo, iż lokalizacja stanowisk Majdan i Kolonia wskazywałoby na 

ekologiczną jakość zbieranych z nich surowców, w pozyskanym stamtąd zielu 

stwierdzono obecność pestycydów: karbendazymu i procymidonu. Z kolei w zielu 

zebranym na stanowisku w Czarnej Cerkiewnej (pomiędzy polami konwencjonalnej 

uprawy kukurydzy) zidentyfikowano imidakloprid, substancję z grupy 

neonikotynoidów, działającą jako insektycyd. W surowcu pozyskanym z Czarnej 

Cerkiewnej było więcej kadmu (0,282 mg/kg) i ołowiu (0,132 mg/100g) w porównaniu 

do surowców z pozostałych dwóch stanowisk (Tab.14). Analizy mikrobiologiczne 

wykazały, że zebrane surowce były czyste (Tab.15) i w niewielkim stopniu różniły się 

pod względem zawartości flawonoidów (0,19-0,28%) (Tab.16). 

 

Tabela 13. Charakterystyka stanowisk naturalnych skrzypu polnego 

 stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Majdan 
N 52 40 253 

E 022 45 566 
brzeg śródleśnej drogi, w głębi lasu 

2. Kolonia 
N 52 38 656 

E 022 44 511 
brzeg łąki kośnej na skraju wsi 

3. Czarna Cerkiewna 
N 52 37 862 

E 022 492 23 
miedza w konwencjonalnej uprawie kukurydzy 
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Tabela 14. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w  zielu skrzypu 

polnego (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Majdan 
karbendazym 

procymidon  

0,020 

0,170 
0,059 0,06 

2. Kolonia 
karbendazym  

procymidone 

0,017 

0,078 
0,064 0,110 

3. Czarna Cerkiewna imidakloprid 0,016 0,282 0,132 

 

Tabela 15. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku-

ących 

tlenowych 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku

-jacych 

beztlenowych 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Majdan 5,0 × 10
4 4,8 × 10

5 1,0 × 10
2 < 10 nb nb 

2. Kolonia 2,4 × 10
5 1,3 × 10

4 nb/0,1g < 10 nb nb 

3. 
Czarna 

Cerkiewna 
1,6 × 10

6 1,3 × 10
4 2,3 × 10

4 < 10 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 

 

Tabela 16. Zawartość flawonoidów w zielu skrzypu polnego (%)  

 stanowisko zawartość 

flawonoidów  

1. Majdan 0,19 

2. Kolonia 0,28 

3. Czarna Cerkiewna 0,22 
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Tablica 12. Skrzyp polny na stanowisku Majdan  
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Tablica 13. Skrzyp polny na stanowisku Kolonia 
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Tablica 14. Skrzyp polny na stanowisku Czarna Cerkiewna 
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KWIATY BZU CZARNEGO 

Badaniami objęto trzy stanowiska bzu czarnego, na których zebrano kwiaty (Tab.17, 

Tabl.15,16). Stanowiska te były mocno zróżnicowane: to w Kulikowie zlokalizowane 

było z daleka od dróg, gospodarstw rolnych i zabudowań, w Bartnikach – niedaleko od 

farmy krów mlecznych (oba wytypowane jako ekologiczne), natomiast to w Czarnej 

Cerkiewnej znajdowało się na miedzy w uprawie kukurydzy (stanowisko porównawcze) 

(Tab.17). W surowcach pozyskanych z wymienionych wyżej stanowisk nie stwierdzono 

obecności żadnych pestycydów. Na uwagę zasługuje stanowisko w Czarnej Cerkiewnej, 

gdzie bez czarny rósł w uprawie konwencjonalnej. Mimo tak ewidentnej bliskości 

potencjalnego źródła zanieczyszczenia, kwiaty z tego stanowiska były wolne od 

pozostałości środków ochrony roślin. Wszystkie analizowane próby jedynie w 

niewielkich ilościach zawierały kadm (mniej niż 0,04 mg/kg) i ołów (0,056-0,126 

mg/kg) (Tab.18). Były także czyste pod względem mikrobiologicznym (Tab.19).  

Otrzymane wyniki wskazują na niewielką zdolność kwiatów bzu do kumulowania 

pestycydów i metali ciężkich. 

Zawartość flawonoidów w tych surowcach była bardzo zróżnicowana i wahała się od 

0,07 do 0,54%, a zawartość kwasów fenolowych od 0,76 do 0,81%. Najbogatsze w ww. 

związki były kwiaty bzu zebrane na stanowisku w Kulikowie (Tab.20). 

 

Tabela 17. Charakterystyka stanowisk naturalnych bzu czarnego 

 stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Kulików  
N 51 36 630 

E 022 52 513 
zarośla przy łące z dala od dróg i zabudowań 

2. Bartniki 
N 50 86 768 

E 022 53 512 

brzeg lasu mieszanego i łąk, ok. 1,5 km od dużej 

farmy krów mlecznych 

3. Czarna Cerkiewna 
N 52 37 862 

E 022 492 23 
miedza w konwencjonalnej uprawie kukurydzy 
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Tabela 18. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w  kwiatach bzu 

czarnego (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

1. Kulików  nd <0,04 0,126 

2. Bartniki nd <0,04 0,056 

3. Czarna Cerkiewna nd <0,04 0,062 

 

Tabela 19. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalnikują

cych tlenowych 

(jtk/g) 

liczba 

bakterii 

przetrwalnik

u-jacych 

beztlenowyc

h 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Kulików  8,0 × 10
5 3,8 × 10

4 2,0 × 10
2 1,5 × 10

1
 nb nb 

2. Bartniki 1,8 × 10
7 4,5 × 10

4 2,9 × 10
3 < 10 nb nb 

3. 
Czarna 

Cerkiewna 
3,5 × 10

5 8,5 × 10
3 2,0 × 10

3 < 10 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 

 

Tabela 20. Zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych w kwiatach bzu czarnego (%)  

 stanowisko zawartość 

flawonoidów  

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

1. Kulików  0,54 0,91 

2. Bartniki 0,07 0,81 

3. Czarna Cerkiewna 0,12 0,76 
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Tablica 15. Bez czarny na stanowisku Bartniki 
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Tablica 16. Bez czarny na stanowisku Czarna Cerkiewna 
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OWOCE BZU CZARNEGO 

W związku z brakiem pozostałości pestycydów w kwiatach bzu niezależnie od stopnia 

narażenia na ich kumulowanie, owoce bzu zebrano z większej liczy stanowisk, w tym, 

ze stanowisk bardziej narażonych i zróżnicowanych pod względem źródeł 

zanieczyszczeń. Łącznie owoce bzu zebrano z siedmiu stanowisk (Tab.21, Tabl.17,18). 

Stanowisko Podlesie usytuowane było z dala od gospodarstw i zabudowań, te w 

Krynkach Borowych i Krasnymstawie – niedaleko gospodarstw rolnych (obory), a 

pozostałe stanowiska leżały dość blisko źródeł zanieczyszczeń przemysłowych 

(autostrada, fabryka tłuszczu, elektrociepłownia) i rolniczych (sad) (Tab.21). Spośród 

pozyskanych stamtąd surowców, jedynie te zebrane ze stanowiska w Wilanowie (sady) 

zawierały pozostałości pestycydów takich jak tebukonazol oraz trifloksystrobinę 

(fungicydy).  

Owoce bzu z pozostałych stanowisk były wolne od pozostałości pestycydów. Surowce 

te zawierały niewiele kadmu (mniej niż 0,04), natomiast zawartość ołowiu była 

zróżnicowana. Owoce bzu z Siekierek i Wilanowa zawierały odpowiednio 0,281 i 0,159 

mg/kg ołowiu, podczas gdy te pochodzące ze stanowisk oddalonych od dużych miast 

(Podlesie, Krynki Borowe) zawierały go zdecydowanie mniej tj. 0,04-0,05 mg/kg 

(Tab.22). Analiza mikrobiologiczna wykazała, że surowce są czyste pod względem 

obecności badanych bakterii i grzybów chorobotwórczych (Tab.23). Surowce te były 

zróżnicowane pod względem zawartości związków biologicznie czynnych, przy czym 

substancjami najbardziej je różnicującymi były flawonoidy (0,05–0,21%). Zawartość 

kwasów fenolowych wahała się od 0,77 do 1,33, a garbników od 0,66 do 0,85% 

(Tab.24). 
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Tabela 21. Charakterystyka stanowisk naturalnych bzu czarnego 

 stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Podlesie 
N 50 30 340 

E 022 41 510 

zarośla z dala od gospodarstw rolnych i 

zabudowań 

2. 
Krynki 

Borowe 

N 52 37 078 

E 02241 864 

wieś, stanowisko przy drodze sporadycznie 

uczęszczanej, blisko zabudowań 

gospodarczych 

3. Krasnystaw 
N 50 78 166 

E 023 10 057 

zarośla w pobliżu obór, w okolicy pól 

uprawnych 

4. Bodaczów 
N 50 43 161 

E 023 02 068 
100m od zakładów przetwórstwa mięs 

5. Zamość 
N 50 43 359 

E 023 16 540 
autostrada, obwodnica miasta 

6. Wilanów 
N 52 10 102 

E 021 05 233 
sad 

7. Siekierki 
N 52 12 329 

E 021 05 015 
zarośla w pobliżu elektrociepłowni 

 

Tabela 22. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w owocach bzu 

czarnego (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Podlesie nd - <0,04 <0,04 

2. Krynki Borowe nd - <0,04 <0,05 

3. Krasnystaw nd - <0,04 0,082 

4. Bodaczów nd - <0,04 <0,05 

5. Zamość nd - <0,04 0,178 

6. Wilanów 
tebukonazol  

trifloksystrobina  

0,06 

0,19 
<0,04 0,159 

7. Siekierki nd - <0,04 0,281 

  



72 

 

Tabela 23. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalnikują

cych tlenowych 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku-

jacych 

beztlenowych 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Podlesie 4,8 x 10
5 9,5 × 10

4 1,0 × 10
2 < 10 nb nb 

2. 
Krynki 

Borowe 
1,0 x 10

6 4,8 × 10
4 1,1 × 10

2 < 10 nb nb 

3. Krasnystaw 1,5 x 10
6 3,4 × 10

5 2,3 × 10
2 < 10 nb nb 

4. Bodaczów 2,5 x 10
6 4,1 × 10

4 1,0 × 10
2 < 10 nb nb 

5. Zamość 1,7 x 10
6 3,2 × 10

5 1,2 × 10
2 < 10 nb nb 

6. Wilanów 3,3 x 10
5 6,9 × 10

4 3,0 × 10
2 < 10 nb nb 

7. Siekierki 1,8 x 10
6 4,0 × 10

5 1,5 × 10
2 5,5 × 10

1
 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 

 

Tabela 24. Zawartość flawonoidów, kwasów fenolowych i garbników w owocach bzu 

czarnego (%)  

 stanowisko zawartość 

flawonoidów  

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

zawartość 

garbników 

1. Podlesie 0,21 1,30 0,81 

2. Krynki Borowe 0,05 0,89 0,72 

3. Nowa Wieś 0,07 1,23 0,80 

4. Bodaczów 0,13 0,98 0,71 

5. Zamość 0,11 0,86 0,68 

6. Wilanów 0,09 1,33 0,66 

7. Siekierki 0,17 0,75 0,85 
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Tablica 17. Bez czarny na stanowisku Podlesie 
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Tablica 18. Bez czarny na stanowisku Krynki Borowe 
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KWIATY LIPY DROBNOLISTNEJ 

Lipa jest gatunkiem światłolubnych. Kwitnie obficie na stanowiskach w bezpośrednim 

nasłonecznieniu. Na stanowiskach leśnych (gdzie rośnie rzadko) zakwita późno i mniej 

obficie. Dlatego też surowiec (kwiaty) zbiera się z drzew rosnących przy drogach. W 

przypadku surowców ekologicznych powinny one być jednak zbierane z drzew 

rosnących przy drogach bocznych, mniej uczęszczanych lub w pobliżu domostw, gdzie 

nie stosuje się środków ochrony roślin. 

W niniejszej pracy badaniami objęto cztery stanowiska lipy drobnolistnej (Tab.25, 

Tabl.19-21). Surowiec (kwiaty) zebrano z drzew oddalonych od źródeł zanieczyszczeń 

(Robercin, Czarna Średnia), drzew rosnących wśród pól uprawnych (Żydówek) oraz ze 

stanowiska przy drodze szybkiego ruchu, w mieście (Konstancin) (Tab.25).  

Kwiaty lipy zebrane na stanowisku Robercin nie zawierały pozostałości pestycydów, te 

ze stanowiska w Czarnej Średniej (boczna droga we wsi) zawierały permetrynę (środek 

owadobójczy), a z Żydówka – karbendazym. Surowiec zebrany z drzew przy ruchliwej 

drodze zawierał najwięcej ołowiu, był jednak wolny od pestycynów. Zawartość kadmu, 

niezależnie od stanowiska była niska i wahała się od 0,04 do 0,087 mg/kg (Tab.26). 

Badane kwiaty lipy były czyste pod względem mikrobiologicznym (Tab.27), a 

zawartość flawonoidów w tych surowcach była niewielka (0,06-0,13%) (Tab.28). 

 

Tabela 25. Charakterystyka stanowisk lipy drobnolistnej 

l.p. stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Robercin 
N 52 36 678 

E 021 13 364 

wieś, lipa rosnąca przy domu (brak 

zabudowań gospodarczych) 

2. Czarna Średnia 
N 52 35 860 

E 022 490 19 
boczna droga we wsi 

3. Żydówek 
N 52 09 595 

E 021 02 511 
lipa rosnąca pomiędzy polami uprawnymi 

4. Konstancin 
N 52 09 364 

E 021 05 361 

lipa rosnąca przy drodze szybkiego ruchu w 

mieście 
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Tabela 26. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w kwiatach lipy 

drobnolistnej (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Robercin nd - <0,04 0,154 

2. Czarna Średnia permetryna  0,016 0,072 0,119 

3. Żydówek karbendazym 0,031 0,087 0,226 

4. Konstancin nd - 0,056 0,254 

 

Tabela 27. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i pleśni 

(jtk/g) 

liczba 

bakterii 

przetrwalnik

ujących 

tlenowych 

(jtk/g) 

liczba 

bakterii 

przetrwalnik

u-jacych 

beztlenowyc

h 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Robercin 3,5 × 10
5 1,0 × 10

2 1,0 × 10
2
 1,6 × 10

2
 nb nb 

2. 
Czarna 

Średnia 
1,0 × 10

5 1,5 × 10
1 nb/0,1g 2,0× 10

1
 nb nb 

3. Żydówek 4,6 × 10
5 1,3 × 10

4 2,5 × 10
2 2,0 × 10

1
 nb nb 

4. Konstancin 2,1 x 10
4
 2,5 × 10

2 
2,0 × 10

2
 5,0 × 10

1
 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 

 

Tabela 28. Zawartość flawonoidów w kwiatach lipy drobnolistnej (%) 

 stanowisko zawartość 

flawonoidów 

1. Robercin 0,08 

2. Czarna Średnia 0,13 

3. Żydówek 0,06 

4. Konstancin 0,06 
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Tablica 19. Lipa drobnolistna na stanowisku Czarna Średnia  

 
 

 

Tablica 20. Lipa drobnolistna na stanowisku Żydówek 

 
 

Tablica 21. Lipa drobnolistna na stanowisku Konstancin 
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KORZENIE MNISZKA LEKARSKIEGO 

 

Korzenie mniszka zebrane zostały z czterech stanowiskach naturalnych (Tab.29, Tabl. 

22,23). Stanowisko Drohiczyn znajdowało się na łące położonej tuż nad rzeką Bug, 

natomiast to w Siemionach - na łące śródleśnej. Wstępnie wytypowano je jako 

ekologiczne. Pozostałe stanowiska zlokalizowane były blisko źródeł zanieczyszczeń 

przemysłowych (elektrociepłownia) oraz rolniczych (sad) (Tab.29). W surowcach ze 

stanowisk Drohiczyn i Siemiony zidentyfikowano obecność DDT. W surowcu z 

Wilanowa obecne były pozostałości chlorantraniliprolu (insektycyd), a z Siekierek - 

karbendazymu. Korzenie z wszystkich stanowisk w dużym stopniu gromadziły kadm i 

ołów, ich zawartość nie przekraczała jednak wartości dopuszczonych w normach 

(Tab.30). Surowce były czyste pod względem mikrobiologicznym (Tab.31). Zawartość 

kwasów fenolowych w zebranych surowcach wahała się od 0,09 do 0,20% (Tab.32).  

 

Tabela 29. Charakterystyka stanowisk mniszka lekarskiego 

l.p. stanowisko koordynaty typ stanowiska 

1. Siemiony 
N 52 66 387 

E 022 72 489 
łąka śródleśna 

2. Drohiczyn 
N 52 23 560 

E 022 38 999 
łąka na brzegu rzeki Bug  

3. Wilanów  
N 52 10 100 

E 021 05 015 
sad 

4. Siekierki 
N 52 12 305 

E 021 05 025 
zarośla w pobliżu elektrociepłowni 
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Tabela 30. Zawartość pozostałości pestycydów i metali ciężkich w korzeniach mniszka 

lekarskiego (mg/kg) 

 stanowisko pozostałości pestycydów kadm  ołów  

nazwa zawartość 

1. Siemiony DDT 0,010 0,182 1,48 

2. Drohiczyn DDT 0,010 0,117 0,482 

3. Wilanów  chlorantraniliprol 0,013 0,338 0,744 

4. Siekierki karbendazym 0,015 0,290 1,05 

 

Tabela 31. Czystość mikrobiologiczna 

 stanowisko ogólna liczba 

drobnoustrojów 

tlenowych 

(jtk/g) 

ogólna liczba 

drożdży i pleśni 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalnikują

cych tlenowych 

(jtk/g) 

liczba bakterii 

przetrwalniku-

jacych 

beztlenowych 

(jtk / g) 

liczba 

Escherichia 

coli 

(jtk/g) 

Salmonella 

obecność w 

25 g 

1. Siemiony 3,2 x 10
5
 2,4 × 10

2 7,5 × 10
2
 5,0× 10

1
 nb nb 

2. Drohiczyn 4,1 x 10
4
 4,4 × 10

3 6,3 × 10
2
 2,5× 10

1
 nb nb 

3. Wilanów  2,5 x 10
5
 4,5 × 10

2 8,0 × 10
2
 5,0× 10

1
 nb nb 

4. Siekierki 1,6 x 10
5 2,5 × 10

2 6,5 × 10
2
 2,5 × 10

1
 nb nb 

 Limity max = 5,0 × 107 max = 5,0 × 105   max = 103/ g nb/ 25g 

 

Tabela 32. Zawartość kwasów fenolowych w korzeniach mniszka lekarskiego (%) 

 stanowisko zawartość 

kwasów 

fenolowych 

1. Siemiony 0,15 

2. Drohiczyn 0,09 

3. Wilanów  0,14 

4. Siekierki 0,20 
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Tablica 22. Mniszek lekarski na stanowisku Siemiony 

 

Tablica 23. Mniszek lekarski na stanowisku Drohiczyn 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

 Wykonane analizy na obecność substancji niedopuszczonych do stosowania w 

rolnictwie eologicznycm oraz zawartość metali ciężkich nie wykazują 

spodziewanej zależności pomiedzy ich zawartością (obecnością) w surowcach, a 

miejscem zbioru tych surowców. 

 Gromadzenie się w surowcach zarówno pozostałosci pestycydów i metali ciężkich 

bardziej zależy od gatunku rośliny i organu surowcowego, niż od stanowisk z 

których były one zbierane. 

 Zawartość kadmu i ołowiu w żadnym z badanych surowców, niezależnie od 

miejsca zbioru, nie przekraczała obowiazujących norm. 

 Przy typowaniu stanowisk naturalnych do ekologicznego zbioru surowców 

niewystarczające są deklaracje zarządzających terenem o nie stosowaniu 

niedozwolonych środków ochrony roślin. Konieczne wydaje się przeprowadzenie 

wstępbnych badań na obecność tych środków, co najmniej u roślin wytypowanych 

jako wskaźnikowe.  
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PODZADANIE 3 

Celem podzadania trzeciego było określenie zasad zrównoważonego zbioru wybranych 

gatunków dziko rosnących roślin ze stanowisk naturalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem szacowania wydajności surowcowej tych stanowisk. Do badań 

wytypowano rośliny różniące się zarówno rodzajem dostarczanego surowca, jak i typem 

stanowisk naturalnych, na których występują tj. dziurawiec zwyczajny (Hypericum 

perforatum L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), macierzanka piaskowa 

(Thymus serpyllum L.) i macierzanka zwyczajna (Thymus pulegiodes L.), kocanka 

piaskowa (Helihrysum arenarium L.), bukwica lekarska (Betonica officinalis L.), rzepik 

pospolity (Agrimonia eupatoria L.), wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium 

parviflorum L.), pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta L.), turówka leśna (Hierochloë 

australis L.).  

Badaniami objęto teren wschodniej Polski (województwa: mazowieckie, podlaskie, 

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

dużej zasobności w dany gatunek, zróżnicowane zarówno pod katem przyrodniczym 

(np. wilgotne łąki, okrajki, murawy kserotermiczne), jak i użytkowym (np. grunty 

przyleśne, pastwiska, nieużytki rolne). Geograficzne położenie stanowisk określono 

przy użyciu odbiornika GPS firmy Garmin. Określono powierzchnię (w m
2
), którą 

zajmowała badana populacja oraz liczebność osobników badanego gatunku, za pomocą 

skali Brauna-Blanqueta, według której na danej powierzchni można określić 

ilościowość (pokrycie) danego gatunku: 

- 5 – liczba osobników dowolna, pokrycie powyżej 75% badanej powierzchni 

- 4 – liczba osobników dowolna, pokrycie 50-75% badanej powierzchni 

- 3 – liczba osobników dowolna, pokrycie 25-50% badanej powierzchni 

- 2 – liczba osobników duża, pokrycie 5-25% badanej powierzchni 

- 1 – liczba osobników duża (5-50 okazów), pokrycie nie przekracza 5% badanej 

powierzchni 

- + – liczba osobników mała (2-5 okazów), pokrycie nieznaczne 

- r – liczba osobników bardzo mała (1 okaz), pokrycie znikome 

Przeprowadzono pełną dokumentację fotograficzną oraz wykonano podstawowe 

obserwacje fitosocjologiczne (spis gatunkowy roślin towarzyszących). 

Na badanych stanowiskach wyodrębniono poletka (w trzech powtórzeniach) o 

określonej powierzchni (Fot.1 a,b), na których zliczano osobniki i określano ich 
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wybrane cechy morfologiczne. Następnie zbierano surowiec, odpowiednio: w 100% 

(wszystkie osobniki badanego gatunku z poletka) i 70%. Określona została świeża oraz 

sucha masa surowca. W celu ujednolicenia danych, otrzymane wyniki przeliczono na 

10m
2
.  

  

Fot.1 a. Poletko na stanowisku dziurawca 

zwyczajnego 

Fot.1 b. Poletko na stanowisku krwawnika 

pospolitego 

 

Zbiór surowców przeprowadzono w odpowiedniej dla danego gatunku surowcowej 

fazie rozwojowej tj. ziele dziurawca zwyczajnego, krwawnika pospolitego, macierzanki, 

bukwicy lekarskiej, rzepiku pospolitego i wierzbownicy drobnokwiatowej pozyskano na 

początku kwitnienia roślin; liście turówki leśnej – w fazie wegetatywnej; kwiatostan 

kocanek – podczas pełni ich kwitnienia, a kłącze pięciornika kurze ziele – pod koniec 

wegetacji. W celu określenia całkowitej wydajności surowcowej poszczególnych 

gatunków, na wybranych stanowiskach przeprowadzono ponowny zbiór surowców 

(odrost). Prowadzono również monitoring tych stanowisk, pozwalający na określenie 

czynników im zagrażających.  

Na zebranym, powietrznie suchym materiale roślinnym, w próbach średnich, 

mieszanych wykonano następujące analizy chemiczne: 

- ziele dziurawca zwyczajnego – zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych (%) 

- ziele krwawnika pospolitego – zawartość garbników i kwasów fenolowych (%), 

zawartość olejku eterycznego (%), skład chemiczny olejku eterycznego 

- ziele macierzanki – zawartość flawonoidów (%), zawartość olejku eterycznego (%), 

skład chemiczny olejku eterycznego 

- kwiatostan kocanki piaskowej - zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych (%) 

- ziele bukwicy lekarskiej - zawartość garbników i kwasów fenolowych (%) 
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- ziele rzepiku pospolitego - zawartość flawonoidów, kwasów fenolowych i garbników 

(%) 

- ziele wierzbownicy drobnokwiatowej – zawartość flawonoidów i steroli (%) 

- kłącze pięciornika kurze ziele - zawartość garbników i kwasów fenolowych (%) 

- liść turówki leśnej – zawartość kumaryny (mg/100g),  zawartość flawonoidów i 

kwasów fenolowych (%) 

Analizy na zawartości wymienionych związków biologicznie czynnych oraz olejku 

eterycznego przeprowadzono zgodnie z Farmakopeą Polską VIII. Skład chemiczny 

olejku wykonano metodą chromatografii gazowej, a zawartość kumaryny metodą 

chromatografii cieczowej. 
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MACIERZANKA PIASKOWA (THYMUS SERPYLLUM L.) I MACIERZANKA 

ZWYCZAJNA (THYMUS PULEGIOIDES L.) 

 

Macierzanka jest wieloletnią krzewinką tworzącą charakterystyczne gęste, darniowe skupienia 

(od 2 do 10 cm wysokości). W Polsce występują dwa gatunki w obrębie rodzaju Thymus – 

macierzanka piaskowa (Thymus sepyllum L.) i macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides L.). 

Macierzanki rosną na suchych, nieużytkowanych rolniczo, niskich fitocenozach trawiastych o 

prostej strukturze. Macierzanka piaskowa występuje m.in. w borach sosnowych, na polanach, 

wrzosowiskach, piaszczystych wydmach, miedzach, pastwiskach i nieużytkach. Jest gatunkiem 

charakterystycznym dla rzędu muraw psammofilnych (Corynephoretalia canascentis), w 

obrębie klasy Koelerio-Corynephoretea. Są to piaszczyste siedliska niewapienne, zasiedlone 

głównie przez kserofilne i światłolubne trawy oraz terofity i sukulenty. Z kolei macierzanka 

zwyczajna (Thymus pulegioides L.) występuje w nieco bogatszych florystycznie, bardziej 

żyznych i zwartych murawach związku Vicio lathyroidis-Potentilion-argenteae. 

Surowcem leczniczym jest ziele obu gatunków macierzanki pozyskiwane wyłącznie ze stanu 

naturalnego. Surowiec ten zawiera ok.0,5% olejku eterycznego o działaniu grzybobójczym i 

bakteriobójczym, w którym dominuje, z zależności od chemotypu: tymol, karwakrol, cytral, 

geraniol lub p-cymen. Chemotypy tymolowe występują częściej u macierzanki piaskowej, 

podczas gdy w olejku macierzanki zwyczajnej dominują zwykle inne związki np. karwakrol czy 

geraniol. Surowiec ten bogaty jest także we flawonoidy - w największej ilości występują tu 

pochodne apigeniny, luteoliny i diosmetyny. Napary z ziela macierzanki stosowane są jako lek 

wykrztuśny, odkażający drogi oddechowe, zalecane są także w nieżycie żołądka i niestrawności.  

Odnotowany w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na ten surowiec doprowadził do 

nadmiernej eksploatacji stanowisk naturalnych, na których występuje macierzanka. Specyfika 

gleb na których rośnie, jej pokrój oraz płytki system korzeniowy powodują, że podczas zbioru 

rośliny wyrywane są z korzeniami, przez co niszczona jest populacja, bez możliwości 

odnowienia w kolejnym roku. W związku z powyższym ziele macierzanki powinno być 

zbierane wyłącznie poprzez ścinanie ostrymi narzędziami, ok.5 cm nad ziemią.  

Stanowiska naturalne macierzanki, a zwłaszcza cenne z przyrodniczego punktu widzenia 

murawy, wykształciły się na rozległych piaszczyskach powstałych przed laty w wyniku wyrębu 

lasu oraz długotrwałego wypasu bydła. Obecnie na tych obszarach dochodzi do sukcesji 

wtórnej, a ponadto są one systematycznie zalesiane sosną, co prowadzi do regresji, a w 

rezultacie do zaniku muraw. Ich utrzymanie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, polegających 

m.in. na usuwaniu podrostów drzew. Z gospodarczego punktu widzenia murawy piaskowe 

stanowią nieużytki lub mało wydajne łąki, są jednak bogatym źródłem dziko rosnących roślin 
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leczniczych (występują tam także m.in. kocanki piaskowe, dziurawiec zwyczajny, fiołek 

trójbarwny, wiesiołek dwuletni i dziewanna). 

W przedstawionym projekcie badaniami objęto trzy stanowiska naturalne, na których w dużej 

ilości występowała macierzanka (Tab. 33, Tabl.24-26). Na stanowiskach w Grabownicy i 

Grabówce rosła macierzanka zwyczajna, natomiast w Dębskiej Woli – macierzanka piaskowa. 

Stanowiska te różniły się pod wieloma względami m.in. rzeźbą terenu, powierzchnią, składem 

gatunkowym roślin towarzyszących. Najbardziej zasobne w macierzankę (gat. macierzanka 

zwyczajna) było stanowisko w Grabówce (w.podkarpackie). Gatunek ten występował w 

ilościowości na poziomie 4, co miało swoje odzwierciedlenie w wysokiej masie pozyskanego 

stamtąd surowca (1,3 kg s.m./10 m
2
)

 
(Tab.33, 34). Biorąc pod uwagę dość dużą powierzchnię, 

na której występowała ta populacja macierzanki (1200 m
2
), stanowisko to wydaje się być 

atrakcyjne dla zbieraczy. Wysoką wydajnością charakteryzowało się też stanowisko 

macierzanki piaskowej w Dębskiej Woli (w. świętokrzyskie). Na stanowisku tym 

przeprowadzono ponowny zbiór, jednak otrzymana z niego masa surowca nie była zbyt wysoka 

(Tab.34). 

Ziele macierzanki pozyskane z badanych stanowisk różniło się pod względem gromadzenia się 

związków biologicznie czynnych. Zawartość flawonoidów była wyższa w zielu macierzanki 

zwyczajnej (0,30 i 0,19%) w porównaniu do macierzanki piaskowej (0,11%). Surowiec ten był 

także zróżnicowany pod względem zawartości i składu chemicznego olejku eterycznego. Biorąc 

pod uwagę związki dominujące w olejku (karwakrol, tymol, γ terpinen, p cymen, cytral, 

geraniol) można podejrzewać, że badane populacje reprezentują różne chemotypy. Ziele 

macierzanki piaskowej zebrane na stanowisku w Dębskiej Woli wyróżniało się wysoką 

zawartością olejku (0,40%), a także znaczącym udziałem tymolu (27,34%), związku 

warunkującego bakteriobójcze właściwości oraz przyjemny, przyprawowy zapach tego 

surowca. Należy jednak zwrócić uwagę, że ziele zebrane z tego stanowiska ponownie (odrost) 

charakteryzowało się wyraźnie niższą zawartością tymolu (9,22%), co nieco obniża wartość 

tego surowca (Tab.35). 
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Tabela 33. Charakterystyka stanowisk naturalnych macierzanki  

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

macierzanki 

MACIERZANKA ZWYCZAJNA   

Grabownica 
N 49 38 173 

 E 022 06 245 

nasłonecznione zbocze 

wąwozu, przy potoku 
50 m

2
 

dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, 

olcha czarna, kruszyna pospolita, śliwa 

tarnina, głóg, tojeść pospolita, koniczyna 

łąkowa, krwawnik pospolity, jaskier 

polny 

2 

Grabówka  
N 49 40 099 

 E 022 08 424 

nasłonecznione zbocze 

góry, przy sporadycznie 

uczęszczanej polnej 

drodze  

1200 m
2
 

dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, 

kruszyna pospolita, śliwa tarnina, dzika 

róża, dereń świdwa, jabłoń dzika, chaber 

łąkowy, jastrzębiec kosmaczek, cykoria 

podróżnik, nawłoć pospolita, dziurawiec 

zwyczajny, przymiotno kanadyjskie, 

wierzbówka kiprzyca, ostrożeń polny 

4 

MACIERZANKA ZWYCZAJNA   

Dębska Wola 
N 50 43 328 

 E 020 36 539 
nieużytek 1500 m

2
 

koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, 

jaskier polny chaber łąkowy, jastrzębiec 

kosmaczek, dziurawiec zwyczajny, 

przymiotno kanadyjskie, szczaw polny, 

lucerna nerkowata, nostrzyk biały, 

poziomka pospolita, wilczomlecz sosnka, 

bniec biały, bylica pospolita, 

niezapominajka łąkowa, starzec jakubek, 

cieciorka pstra 

3 
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Tabela 34. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

pędów 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

MACIERZANKA ZWYCZAJNA 

Grabownica a 13,5 3166,6 100 297,8 201,3 

 b 13,7 1825,3 70 287,0 194,5 

Grabówka a 11,6 6508,3 100 1490,5 1290,0 

 b 11,3 7025,5 70 1050,0 850,0 

MACIERZANKA PIASKOWA 

Dębska Wola a 9,5 4782,9 100 1026,4 342,1 

 b 10 4567,3 70 987,1 282,1 

odrost 

a 10,3 3547,2 100 347,2 102,4 

b 10,8 3143,2 70 345,8 112,4 
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Tabela 35. Zawartość flawonoidów, zawartość i skład olejku eterycznego w zielu macierzanki (%) 

stanowisko zawartość 

flawonoidów 

(%) 

zawartość 

olejku (%) 
zawartość w olejku (%) 

γ terpinen p cymen linalol β kariofilen β terpineol cytral  geraniol tymol karwakrol 

MACIERZANKA ZWYCZAJNA 

Grabownica 0,30 0,33 10,78 14,71 0,60 8,08 8,38 1,87 6,02 0,22 30,45 

Grabówka 0,19 0,30 3,29 3,71 0,51 4,50 3,20 10,06 12,07 0,19 18,82 

MACIERZANKA PIASKOWA 

Dębska Wola 0,11 0,40 14,57 24,3 1,86 3,03 3,79 0,87 1,22 27,34 1,92 

odrost 0,27 0,40 11,97 44,97 4,36 4,46 2,67 0,94 1,56 9,22 0,92 
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Tablica 24. Macierzanka zwyczajna na stanowisku w Grabownicy 
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Tablica 25. Macierzanka zwyczajna na stanowisku w Grabówce 
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Tablica 26. Macierzanka piaskowa na stanowisku w Dębskiej Woli 
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KOCANKI PIASKOWE (HELIHRYSUM ARENARIUM L.) 

Kocanka pisakowa to bylina dorastająca do ok.30 cm, cała filcowato owłosiona, o 

charakterystycznych żółto-cytrynowych, kulistych kwiatostanach, zebranych w 

szczytową wiechę. Gatunek ten rośnie kępami na piaszczystych nieużytkach, wydmach, 

miedzach, skarpach, brzegach lasów i zrębach. Podobnie jak macierzanka piaskowa, 

roślina ta jest charakterystyczna dla klasy Koelerio-Corynephoretea, obejmującej suche, 

ubogie murawy siedlisk niewapiennych, a także półnaturalne zbiorowiska pionierskie. 

Kocanki piaskowe objęte są częściową ochroną gatunkową.  

W celu przeprowadzenia prawidłowego zbioru surowca zalecane jest stosowanie 

ostrych narzędzi. Ścina się kwiatostany, uważając, żeby nie uszkodzić rośliny tzn., nie 

wyrwać jej z podłoża wraz z korzeniami. 

Kwiatostany kocanek, stanowiące surowiec zielarski, bogate są głównie w związki 

flawonoidowe tj. glikozydy naryngeniny, apigeniny i kemferolu oraz izosalipurpozyd. 

Wyciągi z tego surowca działają żółciopędnie, żółciotwórczo i rozkurczowo, stosowane 

są m.in. w chorobach wątroby i stanach zapalnych dróg żółciowych.  

W przedstawionej pracy, do badań wytypowano cztery stanowiska kocanek piaskowych 

(Tab.36, Tabl.27-30). Wszystkie zlokalizowane były na obrzeżach lasów, z tym że 

stanowiska Koryciny i Sypnie Nowe można zakwalifikować do półnaturalnych 

(antropogenicznych), podczas gdy dwa pozostałe miały raczej charakter naturalny. Na 

badanych stanowiskach kocanki piaskowe rosły w dużej ilościowości (4), jedynie w 

Korycinach było ich nieco mniej (ilościowość na poziomie 2). Przy ilościowości 4 

sucha masa kwiatostanów wynosiła od 0,14 do 0,18 kg s.m./10 m
2
 (Tab.36,37). 

Zawartość flawonoidów w zebranych surowcach wahała się od 0,31 do 0,73%, a 

kwasów fenolowych od 0,29 do 0,86%. Wyniki analiz chemicznych wskazują, że 

kwiatostany zebrane ze stanowisk połnaturalnych były bogatsze w związki fenolowe 

(flawonoidy i kwasy fenolowe) niż te zebrane ze stanowisk naturalnych (Tab.38). 

Spośród badanych stanowisk na uwagę zasługuje to zlokalizowane w Sypniach 

Nowych, o dużej powierzchni (3500 m
2
), zasobne w kocanki piaskowe, dostarczające 

surowca bogatego w związki biologicznie czynne (flawonoidy-0,51%; kwasy fenolowe 

0,67%). Stanowisko to było obserwowane pod względem możliwości powtórnego 

zebrania kwiatostanów kocanek, jednak na wyodrębnionych poletkach nie stwierdzono 

żadnych nowo kwitnących pędów (brak odrostu).  
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Tabela 36. Charakterystyka stanowisk naturalnych kocanek piaskowych 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

kocanek 

Koryciny 
N 52 38 540 

E 022 44 587 

skraj lasu mieszanego, 

młodnik sosnowy 
240 m

2
 

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, 

dziurawiec zwyczajny, krwawnik 

pospolity, koniczyna łąkowa, jastrzębiec 

kosmaczek,  

2 

Sypnie Nowe 
N 52 37 126 

E 022 41 233 
brzeg lasu mieszanego 3500 m

2
 

dziewanna drobnokwiatowa, wiesiołek 

dwuletni, dziurawiec zwyczajny, bylica 

piołun, mniszek lekarski, żmijowiec 

zwyczajny, mydlnica lekarska, cykoria 

podróżnik 

4 

Domaniewice 
N 51 36 990 

E 020 25 430 
brzeg lasu sosnowego 250 m

2
 

sosna zwyczajna, szczaw polny, krwawnik 

pospolity, mietlica rozłogowa, trzcinnik 

piaskowy, fiołek polny, chaber bławatek, 

jasieniec pospolity, koniczyna polna, 

żmijowiec zwyczajny, rozchodnik 

zwyczajny    

4 

Roszkowa 

Wola 

N 51 36 366 

E 020 23 360 

polana leśna otoczona 

brzozami z jednej strony 

pasem lasu sosnowego z 

drugiej 

500 m
2
 

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, 

mietlica rozłogowa, trzcinnik piaskowy, 

szczaw polny, przymiotno kanadyjskie, 

krwawnik pospolity, dziewanna 

wielkokwiatowa, dziurawiec zwyczajny, 

jasieniec piaskowy, koniczyna polna 

4 
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Tabela 37. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

ramet 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Koryciny  a 33,5 310,00 100 511,5 141,5 

 b 33,2 141,67 70 205,3 62,5 

Sypnie Nowe a 29,13 575,20 100 827,2 175,5 

 b 30,20 466,31 70 543,7 145,7 

Domaniewice a 35,42 478,12 100 598,4 145,9 

 b 34,12 497,77 70 645,2 188,1 

Roszkowa 

Wola 
a 33,45 476,14  100 456,1 136,4  

 b 36,78 469,45 70 415,5 100,4 

 

Tabela 38. Zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych w kwiatostanach kocanek 

piaskowych (%) 

stanowisko zawartość 

flawonoidów (%) 

zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

Koryciny  0,73 0,86 

Sypnie Nowe 0,51 0,67 

Domaniewice 0,31 0,29 

Roszkowa 

Wola 
0,33 0,52 
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Tablica 27. Kocanki piaskowe na stanowisku w Korycinach  
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Tablica 28. Kocanki piaskowe na stanowisku w Sypniach Nowych 
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Tablica 29. Kocanki piaskowe na stanowisku w Domaniewicach 
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Tablica 30. Kocanki piaskowe na stanowisku w Roszkowskiej Woli 
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KRWAWNIK POSPOLITY (ACHILLEA MILLEFOLIUM L.) 

Krwawnik pospolity to roślina wieloletnia, gatunek polimorficzny, obejmujący szereg 

podgatunków i hybryd, różniących się pod względem ploidalności, budowy 

morfologicznej i składu chemicznego. Biorąc pod uwagę, ze taksony te są trudne do 

rozróżnienia, w monografiach farmakopealnych zaklasyfikowano je do gatunku 

zbiorczego Achillea millefolium L. sensu lato. Krwawnik pospolity rośnie na różnych 

stanowiskach naturalnych, głównie ruderalnych i segetalnych typu nieużytki, łąki, 

miedze, przydroża, pastwiska. Z fitosocjologicznego punktu widzenia krwawnik jest 

gatunkiem charakterystycznym dla  rzędu Arhenatheretalia, w obrębie klasy Molinio 

Arhenetheretea. Fitocenozy te stanowią antropogeniczne zbiorowiska użytków 

zielonych i występują na żyznych, niezbyt wilgotnych glebach gliniastych i piaszczysto-

gliniastych. Są to m.in. wysoko produktywne, wielokośne łąki grądowe.  

Surowcami pozyskiwanymi z krwawnika pospolitego jest kwitnące ziele lub 

kwiatostany. Jakość tych surowców oceniana jest przede wszystkim na podstawie 

obecności olejku eterycznego, jego składu oraz związków fenolowych (głównie 

garbników i kwasów fenolowych). Ziele krwawnika zawiera ok. 1% olejku eterycznego, 

w którym, w zależności od chemotypu dominują: chamazulen, 1,8 cineol, β-pinen, 

sabinen, borneol i nerolidol. Wśród flawonoidów w największej ilości występują 

pochodne luteoliny i apigeniny, natomiast wśród kwasów fenolowych – pochodne 

kwasu chlorogenowego. Ważną grupą związków biologicznie czynnych obecnych w 

tym surowcu są laktony seskwiterpenowe. Wyciągi z ziela krwawnika wykazują 

działanie przeciwkrwotoczne, odkażające i rozkurczowe, a także przeciwzapalne, 

przeciwartretyczne i moczopędne. Stosowane są one zarówno wewnętrznie, jako środek 

ściągający w nieżytach przewodu pokarmowego, w leczeniu zapaleń stawów i przy 

braku łaknienia, a także zewnętrznie w celu łagodzenia stanów zapalnych skóry i błon 

śluzowych. Ziele krwawnika, w postaci górnych części pędów, ścina się ze świeżo 

rozkwitłych roślin, sekatorem lub nożem. 

W projekcie, do badań wybrano 3 stanowiska krwawnika pospolitego, przy czym dwa z 

nich (Czarna Średnia, droga na Roszkową Wolę) stanowiły łąki kośne, a stanowisko w 

Pakoszówce – nieużytek na brzegu lasu mieszanego (Tab.39, Tabl.31-33). Najbardziej 

interesujące, z punktu widzenia zasobności w badany gatunek, a także wydajności 

surowcowej, wydaje się być stanowisko w Czarnej Średniej (całkowita powierzchnia 

ok. 2ha, ilościowość krwawnika - 4, wydajność: 1 kg s.m./10m
2
) (Tab.39,40). 
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Stanowisko to, podobnie jak stanowisko Droga na Roszkową Wolę było monitorowane 

pod kątem możliwości ponownego zbioru surowca. Okazało się, że na obu 

stanowiskach przeprowadzono koszenie, co uniemożliwiło pozyskanie odrostu ziela 

krwawnika.  

Surowce zebrane z badanych stanowisk różniły się pod względem składu chemicznego. 

Zawartość garbników wahała się od 0,81 do 1,16%, a kwasów fenolowych od 0,53 do 

0,82% (Tab.41). Całkowita zawartość olejku eterycznego kształtowała się na podobnym 

poziomie (0,50-0,53%), jednak skład chemiczny tego olejku znacząco różnicował 

pozyskane surowce. W olejku z ziela pozyskanego w Czarnej Średniej i Pakoszówce 

dominował sabinen (19,28; 12,64%), natomiast surowiec ze stanowiska Droga na 

Roszkową Wolę zawierał znaczącą ilość β-pinenu (26,73%) (Tab.41). 
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Tabela 39. Charakterystyka stanowisk naturalnych krwawnika pospolitego 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

krwawnika 

Czarna 

Średnia 

N 52 36 820 

E 022 48990 

rozległa łąka kośna na 

skraju lasu mieszanego 
20000 m

2
 

maruna bezwonna, mniszek lekarski, 

chaber bławatek, rożne gatunki traw, 

szczaw zwyczajny, jastrzębiec kosmaczek 

4 

Pakoszówka 
N 49 38 544 

E 022 42248 

nieużytek na skraju lasu 

mieszanego 
1200 m

2
 

dąb, wierzba uszata, brzoza 

brodawkowata, koniczyna łąkowa, wyka 

ptasia, pokrzywa zwyczajna 

3 

Droga na 

Roszkową 

Wolę  

N 51 61 611 

E 20 41 388  
łąka kośna  1000 m

2
 

jeżyna, rożne gatunki traw, szczaw 

zwyczajny, babka lancetowata, babka 

zwyczajna, marchew dzika, mniszek 

lekarski, cykoria podróżnik,  

2 
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Tabela 40. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Czarna 

Średnia 
a 65,62 977,78 100 3293,6 1015,3 

 b 66,13 866,67 70 2889,8 960,2 

Pakoszówka a 61,32 755,56 100 1694,4 842,2 

 b 60,58 733,33 70 1619,5 860,8 

Droga na 

Roszkowką 

Wolę  

a 60,42 798,45 100 1083,0 281,4 

 b 59,45 799,46 70 819,7 204,9 
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Tabela 41. Zawartość garbników i kwasów fenolowych oraz zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego w zielu krwawnika pospolitego 

(%). 

stanowisko 

zawartość 

garbników 

(%) 

zawartość 

kwasów 

fenolowych 

(%) 

zawartość 

olejku 

(%) 

zawartość w olejku (%) 

β pinen sabinen kamfora β kariofilen α terpineol nerolidol chamazulen 

Czarna 

Średnia 
1,16 0,59 0,50 10,68 19,28 4,73 6,69 5,09 5,04 4,9 

Pakoszówka 1,02 0,82 0,53 8,64 12,64 9,30 1,37 4,13 4,22 1,86 

Droga na 

Roszkowką 

Wolę 

0,81 0,53 0,53 26,73 7,36 9,47 1,34 4,8 0,63 0,69 
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Tablica 31. Krwawnik pospolity na stanowisku w Czarnej Średniej 
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Tablica 32. Krwawnik pospolity na stanowisku w Pakoszówce  
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Tablica 33. Krwawnik pospolity na stanowisku Droga na Roszkową Wolę 

  
  

  
=
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DZIURAWIEC ZWYCZAJNY (HYPERICUM PERFORATUM L.) 

Dziurawiec zwyczajny to bylina dorastająca do ok. 100 cm. Występuje powszechnie na 

stanowiskach, takich jak: widne lasy, wyręby, polany, łąki, nieużytki, miedze. Jest gatunkiem 

towarzyszących w fitocenozach klasy Artemisietea vulgaris i Quercetea Robori-Petraeae. 

Fitocenozy w ramach Artemisietea vulgaris tworzą antropogeniczne zbiorowiska roślin 

wieloletnich, przeważnie stanowiące drugą fazę zarastania terenów ruderalnych, natomiast klasa 

Quercetea Robori-Petraeae to lasy liściaste, trwale zamykające sukcesję roślinności na 

najuboższych siedliskach leśnych. 

Ziele dziurawca zawiera związki antranoidowe, głównie hyperycynę i jej pochodne 

(pseudohyperycynę, protyhyperycynę, izohyperycynę) oraz związki fenolowe, takie jak 

flawonoidy (m.in. hyperozyd, rutozyd) i kwasy fenolowe. Jest to surowiec o zróżnicowanym 

działaniu, w zależności od postaci zastosowanego ekstraktu. Wyciągi alkoholowe, zawierające 

hyperycynę, wykazują aktywność przeciwdepresyjną oraz przeciwwirusową, podczas gdy 

wyciągi wodne, działające przede wszystkim rozkurczowo i ściągająco, znajdują zastosowanie 

w chorobach przewodu pokarmowego. Napary z ziela dziurawca wykorzystywane są przy 

nieżytach żołądka i biegunkach, a także zewnętrznie w postaci okładów i przemywań na trudno 

gojące się rany i owrzodzenia  

Obecnie ziele dziurawca pozyskuje się głownie z uprawy, ze stanowisk naturalnych pozyskuje 

się głównie surowiec w jakości ekologicznej. Podczas zbioru ścina się dobrze ulistnione, nie 

zdrewniałe wierzchołki pędów z kwiatami, o długości ok. 35 cm. Z roślin wcześnie ściętych 

można powtórzyć zbiór na jesieni, gdyż z pozostałej części pędu odbijają pędy boczne. Aby 

przez zbiór ziela nie ograniczyć występowania dziurawca, zalecane jest wykonywanie 

podsiewów nasion, w miejscach naturalnego występowania tej rośliny.  

W pracy obserwacjom poddano 5 populacji dziurawca zwyczajnego na stanowiskach 

naturalnych, na których występował on w ilościowości od 2 do 4 (Tab.42, Tabl.34-38). 

Najbogatsze florystycznie, a także najbardziej wydajne pod względem surowcowym było 

stanowisko w Łęgonicach (0,24 kg s.m./10m
2
). Na uwagę zasługuje także stanowisko w 

Dębskiej Woli, które oprócz stosunkowo wysokiej wydajności (0,16kg s.m./10m
2
) wyróżniało 

się także dużą powierzchnią (2000 m
2
) (Tab.42,43).  

Generalnie, zawartość związków biologicznie czynnych w zebranych surowcach zawierała się 

w granicach: flawonoidy 0,11-0,40%, kwasy fenolowe 1,64-3,21%) (Tab). Zaobserwowano, ze 

ziele pozyskane z odrostu (na stanowiskach w Spieszynie i Puchałach Starych) zawiera mniej 

kwasów fenolowych i więcej flawonoidów w porównaniu do surowca z pierwszego zbioru 

(Tab.44). Zbiór odrostu na stanowisku w Puchałach Starych był utrudniony z powodu prac 

leśnych. 
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Tabela 42. Charakterystyka stanowisk naturalnych dziurawca zwyczajnego 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

dziurawca 

Spieszyn 
N 52 41 258 

E 022 45 652 
skraj lasu mieszanego 450 m

2
 

sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, powój polny, 

bylica łąkowa, pięciornik kurze ziele, chaber bławatek, 

krwawnik pospolity, kocanka piaskowa, wiesiołek 

dwuletni, pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny 

2 

Puchały Stare 
N 52 41 483 

E 022 46 556 
polana w lesie mieszanym 5000 m

2
 

gwiazdnica wielkokwiatowa, dąb, grab, rożne gatunki 

traw, kuklik pospolity, pokrzywa zwyczajna, tojeść 

rozesłana, przylaszczka 
3 

Majdan 
N 52 40 253 

E 022 45 566 

pobocze przy drodze 

śródleśnej  
200 m

2
 

skrzyp polny, malina, przytulia czepna, pięciornik gęsi, 

wyka ptasia, leszczyna, koniczyna łąkowa, różne gatunki 

traw  
3 

Dębska Wola 
N 50 43 328 

E 020 36 539 
rozległa łąka, nieużytek  2000 m

2
 

koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, jaskier polny 

chaber łąkowy, jastrzębiec kosmaczek, macierzanka 

piaskowa, przymiotno kanadyjskie, szczaw polny, lucerna 

nerkowata, nostrzyk biały, poziomka pospolita, 

wilczomlecz sosnka, bniec biały, bylica pospolita, 

niezapominajka łąkowa, starzec jakubek, cieciorka pstra  

4 

Łęgonice  
N 51 36 940 

E 020 31 250 
nasyp przy łące 250 m

2
 

jesion wyniosły, klon zwyczajny, głóg jednoszyjkowy, 

lipa drobnolistna, dąb szypułkowy,  dzika roża, bylica 

pospolita, skrzyp polny, chaber łąkowy, pięciornik gęsi, 

ostrożeń polny, koniczyna czerwona, przytulia biała, 

babka lancetowata, lepnica rozdęta,  krwawnik pospolity, 

wyka ptasia, koniczyna polna, gwiazdnica pospolita, 

jaskier polny, komonica zwyczajna, szczaw kędzierzawy, 

dziewanna wielkokwiatowa, wrotycz pospolity, trybula 

leśna, cykoria podróżnik, rzepik pospolity, macierzanka 

piaskowa, goździk kartuzek 

4 
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Tabela 43. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Spieszyn a 55,18 5,75 100 38,7 12,0 

 b 56,13 11,00 100 60,0 18,0 

 c 53,24 15,25 70 75,0 22,7 

odrost a 47,18 4,00  5,2 4,2 

 b 47,12 4,50  14,3 10,7 

 c 45,20 6,75  17,1 12,2 

Puchały 

Stare 
a 66,53 13,00 100 423,9 120,7 

 b 68,26 9,33 100 280,5 87,2 

 c 65,71 6,67 70 296,3 88,8 

odrost a 61,14 4,00  65,0 49,0 

Majdan a 51,23 5,25 100 292,5 88,0 

 b 55,29 7,75 100 193,7 50,2 

 c 54,16 6,25 70 155,0 39,1 

Dębska 

Wola 
a 65,42 30,98  100 618,0 164,8 

 b 64,12 21,75 100 581,7 144,7 

Łęgonice a 67,45  34,14 70 913,4 243,1 

 b 63,74 36,84 100 708,9 189,0 
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Tabela 44. Zawartość flawonoidów i kwasów fenolowych w zielu dziurawca 

zwyczajnego (%) 

stanowisko zawartość 

flawonoidów (%) 

zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

Spieszyn 0,27 3,21 

odrost 0,38 1,63 

Puchały 

Stare 
0,44 3,01 

odrost 0,76 2,50 

Majdan 0,18 3,04 

Dębska 

Wola 
0,15 2,23 

Łęgonice 0,11 1,64 
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Tablica 34. Dziurawiec zwyczajny na stanowisku Spieszyn 
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Tablica 35. Dziurawiec zwyczajny na stanowisku Puchały Stare 
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Tablica 36. Dziurawiec zwyczajny na stanowisku Majdan 
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Tablica 37. Dziurawiec zwyczajny na stanowisku Dębska Wola 

  
  

  
 

Tablica 38. Dziurawiec zwyczajny na stanowisku Łęgonice 
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RZEPIK POSPOLITY (AGRIMONIA EUPATORIA L.) 

Rzepik pospolity to bylina dorastająca do ok. 80cm, o sztywnej, miękko owłosionej 

łodydze i drobnych, żółtych kwiatach. Rośnie na przydrożach, suchych łąkach, 

miedzach, zboczach i zaroślach. Jest to gatunek charakterystyczny dla ciepłolubnych 

zbiorowisk okrajkowych siedlisk lasów liściastych i mieszanych (związek Trifolion 

medii w ramach klasy Trifolio-geranietea sanguinei). Pojawiają się tam, gdzie w 

niewielkim zwarciu rośnie róża lub tarnina, zajmują wtedy polanki i luki pomiędzy tymi 

krzewami. Od strony terenów otwartych graniczą zwykle ze świeżymi łąkami lub 

pastwiskami. Rzepik pospolity występuje także w zbiorowiskach upraw zbożowych na 

glebach wapiennych. 

Surowiec zielarski stanowi ziele rzepiku, bogate przede wszystkim w garbniki (do 5%). 

Surowiec ten zawiera także pochodne kwasu elagowego, katechiny, kwercetyny, a także 

triterpeny i sole mineralne. Wyciągi z ziela rzepiku działają ściągająco i 

przeciwbiegunkowo, stosowane są zarówno wewnętrznie w nieżytach żołądka oraz 

zewnętrznie na powierzchniowe uszkodzenia naskórka oraz do płukania jamy ustnej. 

Ziele rzepiku zbiera się ścinając górne części pędów i liście odziomkowe, przy czym 

części o zbyt grubej i zdrewniałej łodydze powinny być odrzucone.   

Do badań wytypowano 7 stanowisk naturalnych rzepiku pospolitego, na których roślina 

ta występowała w zróżnicowanej ilościowości (od 1 do 4) (Tab.45, Tabl.39-43). 

Najbardziej wydajne pod kątem surowcowym było stanowisko w Grabówce, na którym 

rzepik występował wyjątkowo licznie (ilościowość 4; 2,4 kg s.m./10m
2
) (Tab.45,46). 

Zawartość związków biologicznie czynnych w zielu badanych populacji rzepiku 

wynosiła: flawonoidy 0,13-0,36%, kwasy fenolowe 2,11-6,95%, garbniki 2,53-4,52%. 

Stanowiskiem dostarczającym surowca o najwyższej zawartości wszystkich 

analizowanych związków fenolowych była Grabownica (Tab.47). Stanowisko to, 

typowo okrajkowe, stanowiące nasłonecznioną polanę otoczoną krzewami tarniny i 

dzikiej róży można uznać za reprezentatywne z fitosocjologicznego punktu widzenia. 

Powtórnego zbioru surowca dokonano na stanowisku w Szmurłach. Stwierdzono, że 

podobnie jak w przypadku dziurawca zwyczajnego, zawartość kwasów fenolowych w 

odroście była niższa, a flawonoidów wyższa w porównaniu do surowca z pierwszego 

zbioru (Tab.47).  
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Tabela 45. Charakterystyka stanowisk naturalnych rzepiku pospolitego 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące ilościowość 

rzepiku 

Wdowin  
N 52 38 845 

E 022 44 340 
skraj leśnej drogi  200 m

2
 

brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, 

koniczyna łąkowa, łubin, ostrożeń polny, 

chaber bławatek, bylica łąkowa, pokrzywa 

zwyczajna, szczaw, wyka ptasia, skrzyp 

polny, krwawnik pospolity 

1 

Szmurły 
N 52 38 656 

E 022 44 511 

skraj lasu mieszanego, 

przy łące kośnej 
600 m

2
 

dąb, sosna zwyczajna, leszczyna, ostrożeń 

polny, komonica zwyczajna, bylica polna, 

pięciornik gęsi, mniszek lekarski 

2 

Grabownica 
N 49 38 147 

E 022 06 256 

nasłoneczniona polana na 

zboczu góry, w dole potok 
80 m

2
 

sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, grusza, 

głóg, śliwa tarnina, jeżyna pospolita, 

skrzyp polny, tojeść pospolita, ostrożeń 

polny, krwawnik pospolity, jaskier polny, 

wyka ptasia, macierzanka piaskowa, 

dziurawiec pospolity 

1 

Grabówka 
N 49 39 825 

 E 022 08 172 
łąka kośna 300 m

2
 

olcha czarna, śliwa tarnina, dzika roża, 

rzepik pospolity, skrzyp polny, chaber 

łąkowy, pięciornik gęsi, ostrożeń polny, 

przytulia czepna, krwawnik pospolity, 

wyka ptasia, koniczyna polna, gwiazdnica 

pospolita, jaskier polny, komonica 

zwyczajna, szelężnik 

4 
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Łęgonice  
N 51 36 940 

 E 020 31 250 
nasyp przy łące kośnej 250 m

2
 

jesion wyniosły, klon zwyczajny, sosna 

zwyczajna, topola osika, głóg 

jednoszyjkowy, lipa drobnolistna, dąb 

szypułkowy, dzika roża, rajgras wyniosły, 

tymotka łąkowa, perz właściwy, bylica 

pospolita, skrzyp polny, chaber łąkowy, 

pięciornik gęsi, ostrożeń polny, koniczyna 

czerwona, przytulia biała, babka 

lancetowata, lepnica rozdęta,  krwawnik 

pospolity, wyka ptasia, koniczyna polna, 

gwiazdnica pospolita, jaskier polny, 

komonica zwyczajna, szczaw 

kędzierzawy, dziewanna wielkokwiatowa, 

wrotycz pospolity, trybula leśna, cykoria 

podróżnik, dziurawiec zwyczajny, 

macierzanka piaskowa, goździk kartuzek, 

mniszek lekarski    

2 

Łęgonice 

Kolonia 

N 51 36 883 

 E 020 30 320 

rów przy lokalnej, 

wiejskiej drodze  
100 m

2
 

jesion wyniosły, tymotka łąkowa, rajgras 

wyniosły, perz właściwy, kuklik 

pospolity, koniczyna czerwona, mniszek 

lekarski, krwawnik pospolity, 

wilczomlecz sosnka, szczaw kędzierzawy, 

babka zwyczajna, babka lancetowata, 

skrzyp polny, pięciornik gęsi,  

2 

Rzeczyca  
N 51 33 792 

 E 020 16 338 
skraj lasu mieszanego 70 m

2
 

robinia akacjowa, jesion wyniosły, trybula 

leśna, cykoria podróżnik, lepnica rozdęta,   

koniczyna polna, wyka łąkowa, bylica 

pospolita 

3 
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Tabela 46. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne 

10m
2
 

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

% 

zebranych 

roślin 

świeża masa 

surowca (g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Wdowin a 75,30 8,50 100 101,8 42,5 

 b 77,72 6,75 70 59,3 21,5 

Szmurły a 68,30 15,00 100 104,2 52,9 

 b 67,50 84,44 70 726,0 331,1 

odrost b 55,84 17,78  86,6 42,2 

Grabownica a 85,64 5,25 100 39,0 27,5 

Grabówka a 72,50 266,67 100 5716,0 2372,6 

 b 69,60 222,22 70 3544,6 1730,4 

Łęgonice  a 58,74 64,5 100 1473,5 543,6 

 b 60,14 61,8 70 1025,3 357,4 

Łęgonice 

Kolonia 
a 64,30 63,25 100 1347,2 698,4 

 b 61,47 61,25 70 1101,9 523,1 

Rzeczyca a 89,65 45,3 100 875,6 354,7 

 b 84,12 52,25 70 698,7 311,4 



120 

 

Tabela 47. Zawartość flawonoidów, kwasów fenolowych i garbników w zielu rzepiku 

pospolitego (%) 

stanowisko zawartość 

flawonoidów (%) 

zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

garbników (%) 

Wdowin 0,28 3,07 2,53 

Szmurły 0,27 3,86 3,25 

odrost 0,40 2,98 3,07 

Grabownica 0,36 6,94 4,52 

Grabówka 0,18 3,57 4,05 

Łęgonice  0,28 2,53 4,20 

Łęgonice 

Kolonia 
0,13 2,11 4,32 

Rzeczyca 0,15 2,51 3,04 
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Tablica 39. Rzepik pospolity na stanowisku w Grabownicy 
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Tablica 40. Rzepik pospolity na stanowisku w Grabówce 
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Tablica 41. Rzepik pospolity na stanowisku w Łęgonicach  

 

  
  

  



124 

 

Tablica 42. Rzepik pospolity na stanowisku w Łęgonicach Kolonia 

  
  

Tablica 43. Rzepik pospolity na stanowisku w Rzeczycy 
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WIERZBOWNICA DROBNOKWIATOWA (EPILOBIUM PARVIFLORUM L.) 

Jest to wieloletnia roślina dorastająca do 80 cm, o drobnych, liliowych kwiatach. 

Najczęściej rośnie na siedliskach wilgotnych, nad brzegami wód i potoków, a także 

przy rowach melioracyjnych i jako chwast upraw. Z fitosocjologicznego punktu 

widzenia, gatunek ten występuje w zbiorowiskach nitrofilnych, bujnych ziołorośli, w 

klasie Artemisietea vulgaris. Ziele wierzbownicy zawiera do 1,5% flawonoidów 

(pochodne kwercetyny, kemferolu i mirycetyny) oraz ok. 0,55% steroli wolnych i 

związanych glikozydowo (głownie ß sitosterol).  Wyciągi z surowca, działające 

przeciwzapalnie i rozkurczowo, stosowane są w łagodnym przeroście gruczołu 

krokowego.   

W projekcie badaniami objęto 3 stanowiska wierzbownicy drobnokwiatowej (Tab.48, 

Tabl.44-46). Spośród nich, znacząco wyróżniło się stanowisko Droga na Brańsk. Była 

to rozległa, wilgotna łąka kośna (4000 m
2
), na której w dużym zagęszczeniu 

(ilościowość 4) rosła wierzbownica. Stanowisko to było bardzo wydajne pod względem 

masy surowca (0,84 kg s.m./10 m
2
), a zebrany surowiec był najbogatszy we flawonoidy 

(0,65%) w porównaniu z zielem pozyskanym z innych stanowisk (Tab.48-50). Biorąc to 

pod uwagę, stanowisko Droga na Brańsk było monitorowane pod kątem możliwości 

ponownego zbioru surowca. Okazało się jednak, że przeprowadzone pod koniec 

sierpnia koszenie tej łąki uniemożliwiło zebranie odrostu ziela wierzbownicy 

drobnokwiatowej. Ponowny zbiór ziela przeprowadzono na stanowisku Droga na 

Brzeźnicę, jednak uzyskana masa surowca nie była zbyt wysoka. Ponadto, zawartość 

flawonoidów (0,35%) i steroli (175 mg/100g) była wyraźnie niższa w odrośniętym zielu 

w porównaniu do surowca pozyskanego w pierwszym zbiorze (odpowiednio 0,51% i 

245 mg) (Tab.50). 
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Tabela 48. Charakterystyka stanowisk naturalnych wierzbownicy drobnokwiatowej 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

wierzbownicy 

Droga na 

Brzeźnicę 

N 52 44 160 

E 022 49192 
podmokła łąka 2500 m

2
 

przytulia czepna, pokrzywa zwyczajna, 

mniszek lekarski, jaskier łąkowy, kozłek 

lekarski, pięciornik gęsi, szczaw 

zwyczajny 

2 

Droga na Brańsk 
N 49 38 544 

E 022 042 248 

wilgotna łąka kośna przy 

rowie melioracyjnym 
4000 m

2
 

różne gatunki traw, ostrożeń polny, 

szczaw zwyczajny, krwawnik pospolity 
4 

Smyków  
N 51 02 604 

E 020 25 094 
wilgotna łąka 1500 m

2
 

czeremcha zwyczajna, różne gatunki traw, 

trzcina pospolita, pałka wodna, kozłek 

lekarski, dzika marchew, krwawnica 

pospolita, krwawnik pospolity, mniszek 

lekarski, skrzyp polny, pępawa dwuletnia   

2 



127 

 

Tabela 49. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Droga na 

Brzeźnicę  
a 23,09 126,00 100 285,6 84,6 

 b 26,23 218,33 70 513,0 139,1 

odrost a 32,14 37,18  62,5 12,4 

Droga na 

Brańsk  
a 24,16 2050,00 100 4438,0 835,0 

 b 26,18 2200,05 70 3657,5 782,0 

Smyków  a 25,47 85,32 100 241,1 98,7 

 b 24,31 74,10 70 197,1 52,0 

 

Tabela 50. Zawartość flawonoidów (%) i steroli (mg/100g) w zielu wierzbownicy 

drobnokwiatowej 

stanowisko zawartość 

flawonoidów 

zawartość steroli  

Droga na Brzeźnicę 0,51 245,00 

odrost 0,35 175,00 

Droga na Brańsk 0,65 225,00 

Smyków 0,49 140,00 
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Tablica 44. Wierzbownica drobnokwiatowa na stanowisku Droga na Brzeźnicę 
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Tablica 45. Wierzbownica drobnokwiatowa na stanowisku Droga na Brańsk 

  
  

  
 

Tablica 46. Stanowisko wierzbownicy drobnokwiatowej w Smykowie 
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BUKWICA LEKARSKA (BETONICA OFFICINALIS L.) 

To bylina o prostej wzniesionej łodydze, dorastającej do ok. 90 cm oraz 

charakterystycznych purpurowych kwiatach zebranych w kłos pozorny na szczycie 

pędu. Bukwica występuje na słonecznych i wilgotnych stanowiskach typu łąki 

śródleśne, polany, świetliste lasy i zarośla. Można ją także spotkać w 

antropogenicznych zbiorowiskach takich jak jednokośne, nienawożone łąki 

zmiennowilgotne. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku Molinion caeruleae, 

w ramach klasy Molinio Arrhenatheretea. Są to zbiorowiska użytków zielonych, 

przeważnie mezo- i eutroficznych łąk i ziołorośli, trwale lub okresowo wilgotne. 

Bukwica lekarska rośnie zwykle w niewielkich skupieniach. Podczas zbioru ścina się 

ulistnione szczyty pędów oraz liście odziomkowe, stosując ostre narzędzia. Należy 

uważać, żeby nie wyrywać całych roślin wraz z korzeniami, ani nie ścinać ich zbyt 

nisko. Zapotrzebowanie na ziele bukwicy jest średnie, ale mimo to trudne do pokrycia 

w pełnej ilości.  

Ziele bukwicy zawiera znaczne ilości garbników, a także gorycze i betainy (betonicyna, 

stachydryna, turycyna). Jest surowcem o działaniu ściągającym, przeciwzapalnym i 

przeciwkrwotocznym. Wyciągi stosowane są wewnętrznie jako lek przeciwbiegunkowy 

oraz zewnętrznie w formie okładów.  

W pracy scharakteryzowano 2 stanowiska bukwicy lekarskiej (Tab.51, Tabl.47,48). 

Stanowisko w Zabłociu było bardziej wydajne pod względem surowcowym 

(ilościowość 3; 0,82 kg s.m./10m
2
), a zebrany stamtąd surowiec cechował się wyższą 

zawartością związków fenolowych (zarówno kwasów fenolowych 0,63% jak i 

garbników 0,55%) w porównaniu do stanowiska Zbucz (Tab.51-53).  

 

Tabela 51. Charakterystyka stanowisk bukwicy lekarskiej 

stanowisko koordynaty typ 

stanowiska 

powierzchnia rośliny 

towarzyszące 

ilościowość 

bukwicy 

Zbucz 
N 52 45 048 

E 023 24 375 
nieużytek 60 m

2
 

bluszczyk kurdybanek, 

złocień maruna, rożne 

gatunki traw, krwawnik 

pospolity, trybula leśna, 

jeżyna popielica, perz 

właściwy 

2 

Zabłocie 
N 52 46 056 

E 022 28 241 
zarośla 80 m

2
 

różne gatunki traw, perz 

właściwy, krwawnik 

pospolity, jeżyna 

popielica, miodownik  

3 
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Tabela 52. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Zbucz a 64,5 4,05 100 1580,3 486,3 

 b 65,5 3,46 70 1200,4 411,0 

Zabłocie a 63,4 7,10 100 3560,3 815,3 

 b 63,9 8,15 70 2540,40 764,2 

 

Tabela 53. Zawartość kwasów fenolowych i garbników w zielu bukwicy lekarskiej (%) 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

garbników (%) 

Zbucz 0,53 0,40 

Zabłocie 0,63 0,55 
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Tablica 47. Bukwica lekarska na stanowisku Zbucz 

  

Tablica 48. Bukwica lekarska na stanowisku Zabłocie 
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PIĘCIORNIK KURZE ZIELE (POTENILLA ERECTA  L.) 

Pięciornik kurze ziele to wieloletnia roślina o pędach długości 15-60 cm, wytwarzająca 

charakterystyczne bulwiaste kłącze, na przekroju pomarańczowe. Rośnie pospolicie na 

glebach próchniczych i dość wilgotnych, na stanowiskach słonecznych i półcienistych, 

w widnych lasach liściastych i na ich obrzeżach, na łąkach i polanach śródleśnych, w 

zaroślach, na torfowiskach i pastwiskach. Pięciornik kurze ziele jest gatunkiem 

charakterystycznym dla klasy Nardo Callunetea, obejmującej zbiorowiska półnaturalne 

i antropogeniczne. Surowiec zielarski (kłącze) pozyskuje się praktycznie od lata do 

jesieni, z dobrze rozwiniętych roślin, za pomocą tzw. pazurków (pięciornik rośnie 

zazwyczaj w gęstej darni). Powstałe po zbiorze kłączy dołki należy starannie zasypać. 

Po wykopaniu kłącze należy oczyścić z drobnych korzeni, a w miarę potrzeby opłukać 

pod bieżącą wodą. Ważne, aby surowiec pozyskiwać z miejsc obfitego występowania 

tej rośliny, a stanowiska ubogie pozostawić nienaruszone.  

Kłącze pięciornika kurze ziele to surowiec typowo garbnikowy (do 23% garnków 

katechinowych i pirogalolowych). Zawiera także kwasy fenolowe (pochodne kwasu 

elagowego i chinowego), saponiny i żywice. Wodne i alkoholowe wyciągi z kłącza 

działają ściągająco i przeciwzapalnie, przeciwdrobnoustrojowo, hamują także rozwój 

wirusów. Surowiec stosowany jest jako środek przeciwbiegunkowy i przeciwzapalny, 

do płukania jamy ustnej i gardła, do kompresów i przemywań trudno gojących się ran.  

Obserwacjom poddano 2 stanowiska naturalne, na których występował pięciornik kurze 

ziele (Tab.54, Tabl.49,50). Na uwagę zasługuje stanowisko w Drohiczynie, stanowiące 

obszerną (ok.10000m
2
), podmokłą łąkę. Stanowisko to było wydajniejsze, jeśli chodzi o 

plon surowca (0,31 kg s.m/ 10m
2
), a zebrane stamtąd kłącze pięciornika kurze ziele 

było bogatsze w garbniki (8,75%) i kwasy fenolowe (3,24%) niż surowiec ze 

stanowiska w Drohiczynie (odpowiednio 7,25; 2,75%) (Tab.54-56). 
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Tabela 54. Charakterystyka stanowisk pięciornika kurze ziele 

stanowisko koordynaty typ 

stanowiska 

powierzchnia rośliny 

towarzyszące 

ilościowość 

pięciornika 

Koryciny 
N 52 38906 

E 022 444 63 
łąka śródleśna 4000 m

2
 

różne gatunki traw, 

dziurawiec zwyczajny, 

skrzyp polny, jaskier 

łąkowy, krwawnik 

pospolity, kruszyna 

pospolita 

1 

Drohiczyn 
N 52 24 614 

E 022 41 250 
podmokła łąka 10000m

2
 

kruszyna pospolita, 

brzoza brodawkowata, 

wierzba biała, głóg, 

jaskier polny, 

dziurawiec zwyczajny, 

śliwa tarnina, jeżyna 

popielica, przytulia 

biała 

2 

 

Tabela 55. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Koryciny a 14 40 100 660,4 198,2 

 b 15 30 70 507,2 150,3 

Drohiczyn a 17 65 100 920,5 305,1 

 b 17 70 70 740,6 210,5 

 

Tabela 56. Zawartość kwasów fenolowych i garbników w kłączach pięciornika kurze 

ziele (%) 

stanowisko zawartość kwasów 

fenolowych (%) 

zawartość 

garbników (%) 

Koryciny 2,75 7,25 

Drohiczyn 3,24 8,75 
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Tablica 49. Pięciornik kurze ziele na stanowisku Koryciny 

  

Tablica 50. Pięciornik kurze ziele na stanowisku Drohiczyn 
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TURÓWKA LEŚNA (HIEROCHLOË AUSTRALIS (SCHRAD.) ROEM. ET 

SCHULT) 

 

Turówka leśna jest trawą luźnokępkową dorastającą do 70 cm wysokości. Część 

nadziemną tworzą pędy kwiatostanowe oraz ciemnozielone liście pokryte na górnej 

stronie białym nalotem. Roślina ta występuje w niewielkich populacjach, w dużym 

rozproszeniu, rośnie zwykle na stanowiskach ciepłych i umiarkowanie zacienionych, na 

glebach lekkich, przepuszczalnych, dość kwaśnych, w widnych lasach mieszanych 

(typu świetliste dąbrowy, lasy dębowo-grabowe) lub sosnowych, na wyrębach leśnych. 

Do rozprzestrzeniania turówki przyczynia się karczowanie lasu i inne formy 

działalności człowieka w lasach. 

Surowcem pozyskiwanym z turówki leśnej są liście. Dotychczas, pomimo prawnej 

ochrony gatunkowej, którą objęta jest ta roślina, zbierane są one tylko ze stanowisk 

naturalnych. Pierwszy raz ścina się je zazwyczaj od czerwca do lipca po zakończeniu 

rozwoju generatywnego, kiedy rośliny zaczynają intensywny rozwój wegetatywny.  

W zależności od przebiegu pogody, po odrośnięciu liści, możliwe jest przeprowadzenie 

drugiego pokosu. Zazwyczaj drugie cięcie prowadzi się na przełomie sierpnia  

i września. Zbioru tego nie należy opóźniać, gdyż rośliny mogą nie zdążyć odrosnąć  

i wejść harmonijnie w spoczynek, co może skutkować ich wymarzaniem podczas 

bezśnieżnych, mroźnych zim. Niezależnie od terminu zbioru, liści turówki nie należy 

ścinać zbyt nisko, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia węzłów krzewienia  

i w konsekwencji do zamierania roślin. Nieumiejętny zbiór jest jedną z najważniejszych 

przyczyn zanikania gatunku na stanowiskach naturalnych. 

Liść turówki leśnej to surowiec kumarynowy. Ogólna zawartość kumaryn w surowcu 

waha się od 0,4 do 2,0%, przy czym różnice w zawartości tych związków mogą 

wynikać ze zmienności wewnątrzgatunkowej i siedliskowej turówki oraz od terminu 

zbioru surowca (kolejne pokosy). Do głównych związków kumarynowych 

zidentyfikowanych w liściach turówki należą: kumaryna, 3,4-dihydrokumaryna, kwas 

o-kumarowy oraz bergapten. W surowcu występują również kwasy polifenolowe jak: 

kwas chlorogenowy, elagowy, rozmarynowy i ferulowy, a także flawonoidy np.: rutyna 

i astragalina. 

Badaniami objęto 3 stanowiska naturalne turówki leśnej (Tab.57, Tabl.51-53). 

Stanowisko w Siemiatyczach występowało w borze sosnowym z runem trawiasto-
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krzewinkowycm, natomiast stanowiska Hrabska Droga i Koryciny – w borze 

mieszanym. Najbardziej wydajne pod kątem surowcowym było stanowisko w 

Korycinach (16,4 g s.m./10m
2
) (Tab.58). Zawartość kumaryny w liściach badanych 

populacji turówki wahała się w granicach 107,50-168,25 mg/100g. Populacje były także 

zróżnicowane pod kątem zawartości flawonoidów w liściach (0,15-0,60%), podczas gdy 

zawartość kwasów fenolowych kształtowała się na podobnym poziomie (0,15-0,16%) 

(Tab.59). Ponowny zbiór ziela przeprowadzono na stanowisku w Siemiatyczach. 

Zawartość kumaryny w tym surowcu była wyższa w porównaniu do liści z pierwszego 

zbioru, podczas gdy zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów  kształtowała się na 

nieco niższym poziomie (Tab.59). 
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Tabela 57. Charakterystyka stanowisk naturalnych turówki leśnej 

stanowisko koordynaty typ stanowiska powierzchnia rośliny towarzyszące 
ilościowość 

turówki 

Siemiatycze 
N 5226952 

E 02251380 

bór sosnowy z runem 

trawiasto-krzewinkowym 
100 m

2
 

sosna zwyczajna, jałowiec pospolity, 

kruszyna pospolita, borówka brusznica, 

konwalia majowa, jarząb pospolity, 

leszczyna pospolita, gwiazdnica 

wielkokwiatowa 

1 

Hrabska Droga 
N 5238705 

E 02246600 

bór mieszany dębowo-

sosnowy 
150 m

2
 

sosna zwyczajna, dąb, świerk pospolity, 

konwalia majowa, pokrzywa zwyczajna, 

leszczyna pospolita, szczawik zajęczy, 

grab pospolity 

1 

Koryciny 
N 5237944 

E 02245718 

bór mieszany dębowo-

sosnowy 
100 m

2
 

sosna zwyczajna, dąb, kruszyna pospolita, 

borówka brusznica, konwalia majowa, 

grab pospolity, leszczyna pospolita, 

gwiazdnica wielkokwiatowa 

1 
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Tabela 58. Wydajność stanowisk naturalnych z poletek o powierzchni 10 m
2
 

stanowisko poletko 

obserwacyjne  

wysokość 

roślin 

(cm) 

liczba 

roślin 

 

% 

zebranych 

roślin 

świeża 

masa 

surowca 

(g) 

sucha 

masa 

surowca 

(g) 

Siemiatycze a 25 3 100 51,9 14,7 

 b 26 3 70 37,2 10,3 

odrost a 16 3  42,2 11,5 

Hrabska 

Droga 
a 28 2 100 43,4 12,6 

 b 28 2 70 30,4 8,8 

Koryciny a 25 3 100 60,4 16,4 

 b 24 2 70 42,3 11,5 

 

Tabela 59. Zawartość kumaryny (mg/100g), kwasów fenolowych i flawonoidów w 

liściach turówki leśnej (%) 

stanowisko zawartość 

kumaryny  

zawartość 

flawonoidów  

zawartość kwasów 

fenolowych  

Siemiatycze 165,23 0,17 0,15 

odrost 174,55 0,13 0,14 

Hrabska Droga 168,25 0,16 0,16 

Koryciny 107,50 0,20 0,15 
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Tablica 51. Turówka leśna na stanowisku Siemiatycze 

  

Tablica 52. Turówka leśna na stanowisku Hrabska Droga 

  

Tablica 53. Turówka leśna na stanowisku Koryciny 
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PODSUMOWANIE  

 

Macierzanka  (m. zwyczajna i m. piaskowa – ziele zbierane jest z obydwu gatunków i 

określane jako ziele macierzanki) 

 Przy obydwu gatunkach szczególną uwagę należy zwrócić na sposób zbioru 

ziela, które powinno być ścinane, a nie wyrywane z korzeniami. Obydwa 

gatunki korzenią się bardzo płytko, dlatego też łatwo, nawet niechcący je 

wyrwać. 

 Pozostawianie na stanowisku około 30% roślin, z których nie pozyskiwany jest 

surowiec zielarski nie wpływa istotnie na ogólna masę zebranego surowca.  

 Surowiec z obydwu gatunków powinien być zbierany i magazynowany w 

oddzielnych opakowaniach ze względu na ich odmienny skład chemiczny, a tym 

samym możliwość ich wykorzystania. 

 Bardziej zagrożonym gatunkiem jest macierzanka zwyczajna, która ścinana jest 

totalnie w czasie koszenia łąk. Uniemożliwia jej to wydanie nasion, co prowadzi 

(w ciągu kilku lat) do zaniku rośliny. Koszenie łąk naturalnych przed 

kwitnieniem macierzanki w wyraźny sposób zubaża pożytek dla pszczół i 

innych owadów. 

 Zagrożeniem dla macierzanki piaskowej jest sadzenie lasów o mieszanej 

strukturze gatunkowej, dających w podszyciu leśnym znacznie więcej cienia, 

uniemożliwiającego rozwój tej światłolubnej rośliny. 

 

Kocanki piaskowe 

 Widoczna jest wyraźna terytorialna ekspansja gatunku. Obserwuje się 

obszarowe powiększanie już istniejących populacji, a także powstawanie wielu 

nowych. Związane jest to m.in. ze sposobem jej rozprzestrzeniania się (zarówno 

wegetatywny jak i generatywny). 

 Ze względu na umiarkowane zapotrzebowanie na surowiec, a także charakter 

rozmnażania na stanowiskach naturalnych, zbiór kwiatostanów ze stanu 

naturalnego nie zagraża gatunkowi, wręcz pobudza rośliny do wegetatywnego 

rozprzestrzeniania się populacji (namnażania ramet). 
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 Surowiec pozyskiwany z różnych populacji różni się pod względem 

chemicznym, a przede wszystkim pod względem zawartości najbardziej 

aktywnych biologicznie związków tj. flawonoidów.  

 

Krwawnik pospolity 

 Krwawnik należy do roślin występujących powszechnie, najczęściej rośnie na 

mniej żyznych, ale zawsze intensywnie nasłonecznionych stanowiskach. 

Występuje pojedynczo, w małych lub dużych skupiskach, zarówno zwartych jak 

i rozproszonych. Na skutek ekspansji poprzez silnie rozrastające się kłącza 

tworzy łany, a nawet zadarnienia. 

 Przy właściwym zbiorze surowca, tj. szczytów kwitnących pędów, pozyskiwanie 

krwawnika ze stanowisk naturalnych nie stwarza znaczącego zagrożenia dla 

populacji tej rośliny. Taki sposób zbioru mobilizuje rośliny do tworzenia 

odrostów i pozwala na uzyskanie drugiego, pełnowartościowego pokosu. 

 Populacje krwawnika różnią się zawartością i składem chemicznym związków 

biologicznie aktywnych, a co za tym idzie aktywnością otrzymywanych z nich 

surowców.  

 Gatunek bardzo często występuje na miedzach, wśród roślin uprawnych. Z 

takich stanowisk nie należy zbierać surowca, istnieje bowiem możliwość 

wystąpienia zanieczyszczeń pozostałościami pestycydów. 

 

Dziurawiec zwyczajny 

 Roślina ta występuje na zróżnicowanych stanowiskach, głównie suchych, ale 

także wilgotnych. Powierzchnia stanowisk na których rośnie bywa bardzo różna, 

jednakże prawie zawsze przy niewielkiej liczbie osobników w populacji.  

 Dziurawiec w sprzyjających warunkach pogodowych, po pierwszym zbiorze 

surowca tj. kwitnących i ulistnionych szczytów pędów, wytwarza kwitnące 

odrosty, które są czasami także zbierane. Odrosty nie wytwarzają 

wartościowych, kiełkujących nasion. 

 Ze względu na duże rozproszenie roślin, wydajność surowcowa gatunku na 

stanowiskach naturalnych, z małymi wyjątkami, jest raczej niewielka.  
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 Populacje różnią się wyraźnie zawartością w surowcu związków biologicznie 

aktywnych, co jest o tyle ważne, że ziele dziurawca w dużym stopniu 

utylizowane jest w przemyśle fitofarmaceutycznym, przywiązującym coraz 

większą uwagę do standaryzacji wyjściowych surowców. 

 Zagrożeniem dla gatunku może być totalny zbiór roślin na tych samych 

stanowiskach przez kolejnych kilka lat, uniemożliwiający generatywny, jedynie 

skuteczny sposób reprodukcji populacji. Dlatego tez przy zbiorze surowca 

konieczne jest pozostawianie na stanowisku co najmniej 20% kwitnących roślin.  

 

Rzepik pospolity 

 Rzepik występuje na zróżnicowanych stanowiskach, rzadko w dużych 

skupiskach.  

 Pozostawienie części kwitnących (około 20%) roślin jest bardzo ważne 

ponieważ gatunek ten rozprzestrzenia się wyłącznie przez nasiona, a rośliny po 

ścięciu odrastają bardzo słabo, rzadko kwitną i nie wydają nasion. 

 Zagrożeniem dla gatunku jest stałe, dość duże zapotrzebowanie na surowiec. 

Jest to szczególnie niebezpieczne dla niewielkich populacji, które przy 

intensywnym cięciu szybko zanikają. 

 

Wierzbownica drobnokwiatowa 

 Wierzbownica występuje na siedliskach wilgotnych, często na łąkach 

charakteryzujących się glebami o znacznej zawartości azotu. Niekiedy rośnie w 

dużych skupiskach. Obserwuje się stopniowe zanikanie gatunku na łąkach 

śródleśnych. 

 Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie, ziele wierzbownicy zbierane jest 

masowo, zagraża to populacjom o mniejszej liczebności.  

 Populacje stosunkowo mało różnią się pod względem zawartości w surowcu 

związków biologicznie aktywnych. 

 Gatunek coraz częściej pojawia się jako chwast synantropijny, głownie na 

polach uprawnych. Należy bezwzględnie unikać zbioru ekologicznego surowca 

z takich stanowisk. 
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Bukwica lekarska 

 Bukwica jest rośliną dość rzadko spotykaną. Najczęściej rośnie w niewielkich 

populacjach, a nawet pojedynczo, na wilgotnych łąkach lub w widnych zaroślach. 

 Mimo średniego zapotrzebowania na surowiec obserwuje się jego braki na rynku 

zielarskim. Dlatego bukwica jest dość intensywnie zbierana. Powoduje to jej 

zanikanie w wielu miejscach, nawet tam gdzie występowała obficie.  

 Kwitnące ziele nie powinno być ścinane tuż przy ziemi, razem z rozetą liści 

odziomkowych. Takie cięcie ogranicza odrastanie i sprzyja zamieraniu roślin. 

 Wydaje się że należy wyraźnie ograniczyć zbiór bukwicy na stanowiskach 

naturalnych, a może nawet wprowadzić ją na listę gatunków chronionych. 

 Ostatnio próbuje się wprowadzać ją do uprawy. 

 

Pięciornik kurze ziele 

 Pięciornik na stanowiskach naturalnych występuje dość powszechnie. Jego populacje 

zajmują niekiedy duże obszary, ale przy zróżnicowanym zagęszczeniu roślin. Rośnie 

najczęściej z trawami, jako gatunek towarzyszący.  

 Zapotrzebowanie na surowiec tj. kłącze pięciornika jest zmienne i w niektórych 

latach bardzo duże. Przy dużym zapotrzebowaniu podejmowane są próby 

niedozwolonego, mechanicznego pozyskiwania kłączy z użyciem m.in. 

glebogryzarek, co prowadzi do nieodwracalnego niszczenia wartościowych z 

przyrodniczego punktu widzenia, stanowisk.  

 Przy większych dostawach surowca, firmy zielarskie powinny sprawdzać w jaki 

sposób surowiec był pozyskiwany. W przypadku takich gatunków wymagana jest 

stała kontrola stanowisk, z których są pozyskiwane.  
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Turówka leśna 

 Turówka leśna, roślina podszycia widnych lasów, występuje rzadko i w nielicznych 

populacjach, liczących czasem jedynie kilka osobników. 

 Ze względu na bardzo wysoka cenę surowca (liście) turówka jest pozyskiwana 

bardzo często niewłaściwie, a nawet rabunkowo. 

 Szczególnie szkodliwe dla gatunku jest zbieranie surowca razem z pędami 

nasiennymi, co ogranicza jej rozmnażanie i rozprzestrzenianie. Z kolei zbyt niskie 

cięcie, uszkadzające węzły krzewienia tej kępkowej trawy, powoduje zamieranie 

nawet okazałych roślin.  

 Przy więcej niż dwóch cięciach liści w sezonie wegetacyjnym rośliny nie 

przeżywają nawet łagodnych zim. 

 Biorąc pod uwagę masowe zanikanie populacji należałoby objąć ten gatunek 

całkowitą ochroną gatunkową oraz wprowadzić go do uprawy. 

 Konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu stanowisk z których turówka jest 

zbierana. 
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WNIOSKI 

 Konieczne jest ostateczne ustalenie instytucjonalnych kompetencji dotyczących 

nadzoru nad obszarami zbioru roślin leczniczych. 

 Lasy nie stanowią najważniejszego źródła zbioru surowców zielarskich. 

 Źródłem większości tzw. surowców leśnych są obrzeża lasów, widne drogi 

śródleśne oraz zręby leśne. Rośliny zbierane na obrzeżach lasów zagrożone są 

zanieczyszczeniami rolniczymi, głównie pestycydami.  

 Zagrożone są w dużym stopniu te gatunki roślin leczniczych, które występują w 

małych, odległych od siebie populacjach (np. turówka leśna, bukwica pospolita), 

podlegających naturalnemu zjawisku dryftu genetycznego. 

 Gniazdowe zręby leśne mogą być wydajnym źródłem surowców zielarskich tylko 

w przypadku mniej żyznych kompleksów glebowych, na których w pierwszych 

latach po wycince drzew nie występuje nadmierny rozwój krzewów i innych roślin 

zielnych, zagłuszających występujące tam rośliny lecznicze. 

 Bogatym źródłem pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich są naturalne 

nienawożone łąki, grunty rolne wyłączone z uprawy, różnego rodzaju inne 

nieużytki, grunty przyleśne, doliny rzek oraz uprawy ekologiczne, w których 

niektóre rośliny lecznicze występują jako chwasty.  

 Wiele gatunków roślin rosnących na naturalnych lub półnaturalnych łąkach jest 

zagrożonych w związku z ich wykaszaniem. Z jednej strony zabieg ten sprzyja 

rozmnażaniu niektórych gatunków ptaków i pozwala rolnikom na otrzymywanie 

dopłat unijnych, ale z drugiej wykonywany, gdy rośliny kwiatowe znajdują się w 

początkowej fazie kwitnienia ogranicza lub uniemożliwia wydanie im nasion. 

Sytuację można by zmienić korzystnie poprzez zmianę terminu wykaszania łąk ich 

koszenie co drugi rok. Umożliwiłoby to, przynajmniej w jakimś stopniu, 

regenerację populacji zagrożonych gatunków roślin (dotyczy to m.in. świetlika 

łąkowego, dziurawca zwyczajnego, czy macierzanki zwyczajnej).  

 Trudności w wycenie zasobów surowcowych dziko rosnących roślin leczniczych 

wynikają z ich gatunkowego zróżnicowania, dynamicznych zmian środowiskowych 

związanych z klimatem, użytkowaniem lasów i obszarów rolniczych, a także 

innych czynników antropogenicznych. Zmiany te generują zanikanie populacji na 

jednych stanowiskach i pojawianie się na innych. Wydaje się, że szacunki 
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dotyczące zasobności obszarowej poszczególnych gatunków i dozwolonej do 

zbioru ilości surowców mogą i powinny być wykonywane tylko dla określonych 

niezbyt dużych obszarów, ale obejmujących nie tylko lasy, lecz także wszystkie 

inne grunty, z których rośliny mogą być pozyskiwane w jakości ekologicznej. 
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PODZADANIE 4. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZBIERACZY I INSPEKTORÓW 

ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

 

CZĘŚĆ 1. ZASADY DOBREJ PRAKTYKI ZBIORU EKOLOGICZNYCH 

SUROWCÓW ZE STANOWISK NATURALNYCH, ICH OBRÓBKI POZBIORCZEJ 

I MAGAZYNOWANIA 

1. Zasady zbioru: 

1.1 zrównoważony zbiór (w tym techniki zbioru ekologicznego), z uwzględnieniem 

występujących zagrożeń, 

1.2 terminy zbioru, 

1.3 narzędzia do zbioru. 

2. Typowanie stanowisk do ekologicznego zbioru z punktu widzenia ich zasobności. 

3. Postępowanie z ekologicznym surowcem po zbiorze. 

4. Opakowania do surowców zielarskich, ich etykietowanie i magazynowanie. 

5. Wybrane zagadnienia dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy z ekologicznymi 

surowcami zielarskimi. 

CZĘŚĆ 2. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FIRMĄ SKUPUJĄCĄ 

EKOLOGICZNE SUROWCE ZIELARSKIE A ZBIERACZAMI 

1. Szkolenia. 

2. Wytyczanie obszarów i warunków zbioru. 

CZĘŚĆ 3. EKOLOGICZNY ZBIÓR SUROWCÓW ZIELARSKICH ZE 

STANOWISK NATURALNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW 

PRAWNYCH 

1. Przygotowanie podmiotu gospodarczego do działalności w zakresie zbioru roślin 

dzikorosnących. 

2. Zgłoszenie działalności właściwemu organowi. 

3. Kontrola podmiotu gospodarczego wykonywana przez jednostkę certyfikującą. 

4. Identyfikacja obszaru zbioru roślin dzikorosnących. 

5. Osoby zajmujące się bezpośrednio zbiorem roślin dzikorosnących. 

6. Ocena zakładu produkcyjnego. 
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CZĘŚĆ 1.  

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI ZBIORU EKOLOGICZNYCH 

SUROWCÓW ZE STANOWISK NATURALNYCH, ICH OBRÓBKI 

POZBIORCZEJ I MAGAZYNOWANIA 

 

1. ZASADY ZBIORU 

 

1.1. ZRÓWNOWAŻONY ZBIÓR (W TYM TECHNIKI ZBIORU 

EKOLOGICZNEGO), Z UWZGLĘDNIENIEM WYSTĘPUJACYCH 

ZAGROŻEŃ  

 

Zasady zrównoważonego, ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych: 

 Surowce zielarskie powinny być zbierane w fazie, gdy w ich tkankach znajduje się 

optymalna zawartość związków czynnych, odpowiedzialnych za aktywność 

biologiczną (patrz rozdział 1.2). 

 Surowce zielarskie mogą być pozyskiwane jedynie z populacji o dużej liczebności 

osobników. Nie należy zbierać surowców ze stanowisk na których występuje jedynie 

kilka – kilkanaście osobników. 

 Zbiór nie powinien wpływać negatywnie na gatunki towarzyszące zbieranym 

roślinom, nie należy ich niszczyć, ani uszkadzać. 

 Surowce powinny być zbierane tylko w takiej ilości, na jaką istnieje aktualne 

zapotrzebowanie. Nadmierny zbiór to marnotrawienie naturalnych zasobów, 

zagrażające równowadze środowiska naturalnego.  

 Zbiór nie powinien wpływać na liczebność populacji na stanowisku naturalnym. W 

tym celu należy pozostawić minimum 20% osobników niezebranych. Należy 

również stosować odpowiednie techniki zbioru, pozwalające na odnawianie się 

populacji, a w szczególności na wydanie nasion i rozrost organów wegetatywnych za 

pomocą których rozprzestrzeniają się również niektóre gatunki, tj.: 
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 w przypadku, gdy surowcem jest ziele: 

- tam, gdzie jest to możliwe ścinać jedynie górne, ulistnione i ukwiecone części 

pędów, 

- w przypadku gatunków u których zasadniczą częścią ziela są liście odziomkowe, 

ścinać je maksymalnie 5 cm nad ziemią, niższe cięcie prowadzi do zamierania 

roślin, 

- zbiór wykonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych (noże, sekatory, 

sierpy) (patrz rozdział 1.3), 

- zbierać ręcznie rośliny w taki sposób, żeby ich nie wyrywać z korzeniami, 

- z jednego stanowiska nie zbierać ziela więcej niż 2-krotnie (2 pokosy) w ciągu 

sezonu wegetacyjnego, 

- nie ścinać roślin zbyt późno jesienią (dotyczy ziela odrośniętego), może to 

prowadzić do ich marnienia w okresie zimy; 

 w przypadku gdy surowcem są korzenie (lub inne organy podziemne): 

- w zależności od budowy organów podziemnych, część tych organów jeżeli to 

możliwe należy pozostawić w miejscu zbioru (np. pierwiosnka lekarska, 

wiązówka bulwkowa), 

- dołki po wykopanych organach należy zasypać, mogą się tam znajdować części 

tych organów, lub drobne, niewyrośnięte korzenie młodych osobników, z których 

odrosną rośliny (np. pierwiosnka lekarska, pięciornik kurze ziele, wiązówka 

bulwkowa), 

- zbioru należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych, odpowiednio 

dostosowanych dla zbieranego gatunku (patrz rozdział 1.3), 

- zabronione jest wykorzystywanie glebogryzarek i innych maszyn do 

pozyskiwania surowców korzeniowych (niszczenie gatunków towarzyszących i 

siedlisk!); 

 w przypadku gdy surowce pozyskiwane są z drzew lub krzewów: 

- pozyskiwać surowce z drzew, które przeznaczone są do przecinki lub wyrębu 

(pędy takich drzew stanowią odpad drzewny), 

- w przypadku brzozy (surowiec liść) i lipy (surowiec kwiatostan) można ścinać ich 

pędy bez szkody dla rosnących drzew, jeśli cięcie nie przekracza 30% objętości 

korony (zależy od gatunku i wieku drzewa); w tych przypadkach wycinanie 
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pędów pobudza odrastanie/odmłodzenie korony i często jest pożądane z punktu 

widzenia porządkowego (Fot.2,3), (przycinanie pędów lipy rosnących przy 

drogach, ograniczających widoczność), 

  
Fot. 2. Samosiew brzozy przed zbiorem 

liści 

Fot.3.  Samosiew brzozy po zbiorze liści 

 

- w przypadku lipy zbioru surowców można dokonywać z drzew rosnących przy 

drogach, ale jedynie tych mniej uczęszczanych, bocznych, z dala od upraw (lipa 

jest gatunkiem kwitnącym obficie tylko na stanowiskach widnych), 

- w przypadku wielu gatunków drzew i krzewów, ich kwiaty i owoce należy zbierać 

wyłącznie ręcznie, nie niszcząc pędów (kwiat i owoc tarniny, głogu, bzu). 
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 Zbiór ekologicznych surowców zielarskich powinien odbywać się z dala od dróg 

szybkiego ruchu, zabudowań gospodarczych, obiektów przemysłowych i upraw 

konwencjonalnych. Surowce zebrane z takich stanowisk są bardzo narażone na 

gromadzenie w swoich tkankach substancji niedozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym oraz metali ciężkich (przykłady na podstawie wykonanych 

w tej pracy badań - poniżej)! 

 
Obecność substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym w przykładowych surowcach 
zielarskich w zależności od typu stanowiska i rodzaju surowca 

Typ stanowiska Kwiat bzu Owoc bzu Liść brzozy Korzeń pokrzywy 

Ekologiczne stanowisko z dala od 
zabudowań gospodarczych i dróg, zarośla  

not det. 
 

not det. 
 

not det. 
 

not det. 
 

Stanowisko przy drodze  
śródleśnej 

- - karbendazym 
 

- 

Stanowisko w pobliżu obór – intensywny 
chów krów 

not det. 
 

not det. 
 

- kaptan 
 

Stanowisko usytuowane około 600m od 
upraw rolniczych konwencjonalnych 

not det. 
 

tebukonazol 
trifloksystrobina 

 

chloropyrifos 
cyprodinil 

metoksyfenozyd 

- 

Droga szybkiego ruchu, intensywnie 
użytkowana 

- not det. - kaptan, 
tebukonazol 

 
Zawartość kadmu (mg/kg) 

Typ stanowiska Kwiat bzu Owoc bzu Liść brzozy Korzeń pokrzywy 

Ekologiczne stanowisko z dala od 
zabudowań gospodarczych i dróg, zarośla 

<0,04 <0,04 0,512 0,111 

Stanowisko przy drodze  
śródleśnej 

- - 0,446 - 

Stanowisko w pobliżu obór – intensywny 
chów krów 

<0,04 <0,04 - <0,04 

Stanowisko usytuowane około 600m od 
upraw rolniczych konwencjonalnych 

<0,04 <0,04 0,618 - 

Droga szybkiego ruchu, intensywnie 
użytkowana 

- <0,04 - 0,07 

 
Zawartość ołowiu (mg/kg) 

Typ stanowiska Kwiat bzu Owoc bzu Liść brzozy Korzeń pokrzywy 

Ekologiczne stanowisko z dala od 
zabudowań gospodarczych i dróg 

0,126 <0,05 0,273 1,120 

Stanowisko przy drodze  
śródleśnej 

- - 0,212 - 

Stanowisko w pobliżu obór – intensywny 
chów krów 

0,056 0,082 - 0,649 

Stanowisko usytuowane około 600m od 
upraw rolniczych konwencjonalnych 

0,062 0,159 0,548 - 

Droga szybkiego ruchu, intensywnie 
użytkowana 

- 0,178 - 0,843 

not det. – nie stwierdzono obecności  
- nie badano takich surowców 
norma dla zawartości w surowcach zielarskich kadmu - 1 mg/kg, dla ołowiu - 5 mg/kg s.m. 
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Do najważniejszych zagrożeń na które narażone są dziko rosnące rośliny lecznicze 

związanych z działalnością człowieka należą: 

 

niewłaściwy zbiór surowców, np.: 

 Zbyt intensywny zbiór, związany z pozyskiwaniem 100% roślin ze stanowiska.  

Taki, rabunkowy zbiór uniemożliwia wydanie nasion i prowadzi do zanikania całych 

populacji. 

 Zbyt intensywne (kilkukrotne w ciągu jednego sezonu) cięcie roślin, które prowadzi 

do ich osłabienia i zamierania, ogranicza także wytwarzanie nasion.  

 Zbyt późne cięcie roślin, które wiąże się z ich intensywnym odrastaniem jesienią i 

może prowadzić do marnienia roślin w okresie zimy.  

 Zbyt niskie cięcie ziela: 

 u traw (np. u turówki leśnej), prowadzi do zniszczenia węzłów krzewienia 

(Tabl.54), 

 u gatunków zielnych, dwuliściennych prowadzi do usunięcia międzywęźli z 

których odrastają pędy boczne. 

Tablica 54. 

 

Liście turówki zebrane zbyt nisko (wyrwane)                          Liście turówki zebrane (ścięte) prawidłowo  
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aktywność rolnicza, np.: 

 Wykaszanie łąk jako zabieg, który jest związany z otrzymywaniem przez rolników 

dopłat unijnych. Jest to bardzo ważne działanie, które umożliwia bytowanie wielu 

gatunkom ptactwa. Z drugiej jednak strony jeżeli koszenie wykonywane jest zbyt 

wcześnie wiąże się z tym, że gatunki kwiatowe licznie rosnące na takich 

stanowiskach (np. świetlik łąkowy, dziurawiec zwyczajny, krwawnik pospolity, 

macierzanka zwyczajna, lebiodka pospolita) nie mają szansy na wydanie nasion i 

zanikają. Zabieg ten mógłby być korzystny dla zbieractwa, gdyby wykonywany był 

w drugiej połowie lata, po dojrzeniu i wydaniu nasion przez te rośliny.  

 Melioracja terenów rolniczych, która prowadzi do obniżenia się poziomu wód 

gruntowych. Wiele cennych gatunków zielarskich rosnących na wilgotnych lub 

okresowo zalewanych łąkach ustępuje z nich. 

 Intensywne stosowanie herbicydów. Wiele gatunków roślin zielarskich to rośliny 

synantropijne, związane z działalnością człowieka, uważane za chwasty (np. skrzyp 

polny, perz właściwy, fiołek polny, pokrzywa zwyczajna, rdest ptasi, mniszek 

lekarski). Rosną one zazwyczaj na polach uprawnych, miedzach, w pobliżu domostw 

i zabudowań gospodarczych, gdzie środki chemiczne są często nadużywane. 

Oczywiście z takich stanowisk, szczególnie z pól uprawnych, nie należy zbierać 

surowców ekologicznych (chyba że dotyczy to upraw ekologicznych!), ale rośliny 

rosnące na takich stanowiskach wydając rozsiewające się nasiona, stanowią ważne 

źródło różnorodności biologicznej.  

Wiele takich gatunków chwastów, dość powszechnych jeszcze kilkanaście lat temu, 

ze względu na intensywne stosowanie herbicydów to obecnie rośliny rzadkie  

(np. fiołek trójbarwny, chaber bławatek). 

 

Dla celów szkoleniowych, w ramach niniejszej publikacji, opracowano tablice 

ważniejszych gatunków dziko rosnących z których w znacznych ilościach zbierane są 

surowce ekologiczne. Tablice te uwzględniają opis stanowisk na których rośliny te 

występują, sposoby ich ekologicznego zbioru, wydajność stanowisk i zagrożenia jakim 

podlegają.  
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Macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides L.) 

Nazwy lokalne: 
macierzanka pospolita, tymianek wąskolistny, cząber 

leśny, dzięcielnica 

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae) 

Opis rośliny: 

Macierzanka zwyczajna jest rośliną wieloletnią. Jest wyższa 

niż macierzanka piaskowa, dorasta do ok. 20 cm, a jej pędy są 

wzniesione. Kwiaty różowo-fioletowe. Cała roślina wydaje 

przyjemny zapach.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Występuje na słonecznych stanowiskach, nieco bardziej 

żyznych niż macierzanka piaskowa. Spotkać ją można 

na polanach, obrzeżach lasów, miedzach. Zwykle rośnie 

w trawie. 

Surowiec: ziele macierzanki (Herba Serpylli) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

flawonoidy, olejek eteryczny (0,3 – 0,4%), w zależności 

od chemotypu w olejku dominują: tymol, karwakrol, p 

cymen, γ terpnien, cytral 

Zbiór: 

Zbiór podczas kwitnienia roślin, w dni pogodne i suche, 

po obeschnięciu rosy. Ścina się ulistnione pędy na 

wysokości ok. 5 cm nad podłożem, bez zdrewniałych i 

bezlistnych części łodyg. Nie należy zbierać pędów z 

zawiązanymi nasionami (surowiec złej jakości), co 

ogranicza rozprzestrzenianie się i odnawianie gatunku. 

Do zbioru należy używać ostrych narzędzi ręcznych 

(nożyce, sekatory, noże) w celu uniknięcia wyrwania 

rośliny wraz z korzeniami (rośliny płytko korzeniące 

się).  

Wydajność stanowisk: 

 

0,2 -1,3 kg s.m./ 10m
2
 (ilościowość 2-4), 

możliwy zbiór odrostu 

 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (zbyt niskie cięcie, 

wyrywanie całych roślin wraz z korzeniami) 

 nadmierny zbiór surowca 

 pojawianie się na stanowiskach nowych roślin 

(sukcesja wtórna), które zastępują macierzankę 
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Macierzanka zwyczajna na stanowiskach naturalnych 

  
  

  
  

 
 



157 

 

Kocanki piaskowe (Helihrysum arenarium L.) 

Nazwy lokalne: 
kocanka żółta, kocie łapki, nieśmiertelnik żółty, 

radostka, słomianka, suchokwiat 

Rodzina: astrowate (Asteraceae) 

Opis rośliny: 

Roślina wieloletnia, szarozielona, cała filcowata w dotyku, 

srebrzyście owłosiona, o łodydze dorastającej do ok. 50 cm. 

Kwiatostany barwy cytrynowo-żółtej, w postaci kulistych 

koszyczków. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Rośnie kępami, stanowiska suche, słoneczne i ciepłe, 

piaszczyste nieużytki, wydmy, miedze, skarpy, brzegi 

lasów. 

Surowiec: kwiatostan kocanek (Inflorescentia Helichrysi) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

flawonoidy (0,3 - 0,7 %), w tym glikozydy naryngeniny, 

apigeniny i kemferolu oraz izosalipurpozyd; kwasy fenolowe 

(0,3 - 0,8 %) 

Zbiór: 

Na początku kwitnienia, w dni pogodne i suche po 

obeschnięciu rosy, ścinane są koszyczki kwiatowe bez 

łodyżek. Nie należy zbierać surowca w fazie pełni 

kwitnienia (surowiec niskiej jakości, rozpadający się 

podczas suszenia). 

Zalecane jest stosowanie ostrych narzędzi do zbioru 

kwiatostanów (norze, sekatory). Zbiór ręczny (bez 

użycia narzędzi) prowadzi do wyrwania rośliny wraz z 

korzeniami. 

Wydajność stanowisk: 0,15 -0,20 kg s.m./10 m
2 

(ilościowość 2-4) 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (wyrywanie roślin 

wraz z korzeniami) 

 pojawianie się nowych roślin na piaszczystych 

stanowiskach (np. na skutek zalesiania) 
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 Kocanki piaskowe na stanowiskach naturalnych 
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Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) 

Nazwy lokalne: stolist, tysiąclist 

Rodzina: astrowate (Asteraceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok. 80 cm, o białych lub 

bladoróżowych kwiatach i charakterystycznych 

pierzastosiecznych liściach. Roślina ta ma specyficzny, 

gorzki aromat.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Rośnie powszechnie na żyznej, niezbyt wilgotnej glebie, 

na różnych stanowiskach półnaturalnych, typu 

wielokośne łąki,  nieużytki, miedze, przydroża i 

pastwiska. 

Surowiec: ziele krwawnika (Herba Millefolii) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

związki fenolowe tj. garbniki (0,8-1,2 %), kwasy 

fenolowe (0,5-0,8 %), flawonoidy (pochodne luteoliny i 

apigeniny), ok. 1% olejku eterycznego, w którym, w 

zależności od chemotypu dominują: chamazulen, 1,8 

cineol, β-pinen, sabinen, borneol i nerolidol, laktony 

seskwiterpenowe 

Zbiór: 

Ziele krwawnika powinno być ścinane jedynie z górnych, 

ukwieconych i ulistnionych części pędów, z roślin na 

początku kwitnienia. Nie należy ścinać roślin 

przekwitłych (surowiec bezwartościowy). Nie należy 

ścinać pędów zbyt nisko - ogranicza to odrastanie roślin. 

Przed suszeniem należy usunąć zbyt grube, zdrewniałe 

pędy. 

Wskazany jest zbiór z użyciem sierpów lub noży. Zbiór 

bez użycia narzędzi ręcznych prowadzi do wyrywania 

roślin. 

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

2
(ilościowość 2-4), 

możliwy zbiór odrostu 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (zbyt niskie cięcie, 

wyrywanie roślin z korzeniami) 

 wykaszanie łąk w fazie kwitnienia krwawnika 
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 Krwawnik pospolity na stanowiskach naturalnych 
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Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) 

Nazwy lokalne: 
świętojańskie ziele, dzwoniec, krzyżowe ziele, 

przestrzelon, ziele św. Jana, dzwonki Panny Marii 

Rodzina: dziurawcowate (Hypericaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina wysoka do ok. 100 cm, o prostej, sztywnej, dołem 

drewniejącej łodydze. Na liściach charakterystyczne, 

prześwitujące kropeczki. Kwiaty złocisto- żółte. 

Występowanie (typy stanowisk): 
Zróżnicowane stanowiska, głównie półnaturalne tj. wyręby 

leśne, polany, łąki, nieużytki, miedze, rośnie powszechnie 

także w widnych lasach liściastych. 

Surowiec: ziele dziurawca (Herba Hyperici) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

związki antranoidowe, głównie hyperycyna i jej pochodne 

(pseudohyperycyna, protyhyperycyna, izohyperycyna) oraz 

związki fenolowe, takie jak flawonoidy (0,1 - 0,4 %)(m.in. 

hyperozyd, rutozyd) i kwasy fenolowe (1,6 -3,2 %) 

Zbiór: 

Podczas zbioru ścina się ulistnione, nie zdrewniałe górne 

części pędów z pąkami kwiatowymi i kwiatami, długości ok. 

35 cm. Nie należy ścinać ziela zbyt późno tj. w fazie gdy na 

roślinie zawiązane są już owoce wypełnione nasionami 

(surowiec o niskiej wartości). 

Rośliny zebrane właściwie (na początku kwitnienia, jedynie z 

górnych części pędów) odrastają, co stwarza możliwość 

ponownego, drugiego, zbioru. Nie należy ścinać wszystkich 

roślin z populacji (pozostawić około 20% osobników!). 

Zagraża to odnawianiu się roślin i prowadzi do ich zanikania 

na stanowiskach naturalnych.  

Wydajność stanowisk: 
0,02-0,25 kg s.m./ 10m

2 
(ilościowość 2-4),  

możliwy zbiór odrostu 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (zbiór wszystkich roślin 

z populacji, wyrywanie roślin z korzeniami) 
 wykaszanie łąk w fazie początku kwitnienia 
 zalecane jest wykonywanie podsiewów nasion, w miejscach 

naturalnego występowania tej rośliny 
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Dziurawiec zwyczajny na stanowiskach naturalnych 
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Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) 

Nazwy lokalne: parzydło pospolite, ziele wątrobowe 

Rodzina: różowate (Rosaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina wieloletnia, dorastająca do ok. 150 cm, cała 

miękko owłosiona. Łodyga słabo rozgałęziona, 

ulistniona. Kwiaty ciemnożółte, zebrane w grono na 

wierzchołkach łodyg.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Gatunek charakterystyczny dla ciepłolubnych 

zbiorowisk okrajkowych, rośnie w lasach liściastych, na 

przydrożach, suchych łąkach, miedzach, zboczach i w 

zaroślach. 

Surowiec: ziele rzepiku (Herba Agrimoniae) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

garbniki w tym katechiny (2,5 – 4,5%), kwasy fenolowe 

(pochodne kwasu elagowego) (2,1-6,9%), flawonoidy, 

w tym kwercetyna (0,1-0,3%), triterpeny i sole 

mineralne 

Zbiór: 

Ziele rzepiku zbiera się na początku kwitnienia, ścinając 

ulistnione pędy i liście odziomkowe, przy czym pędy o 

zbyt grubej i zdrewniałej łodydze powinny być 

odrzucone.  

Wydajność stanowisk: 

 

0,03-2,4 kg s.m./ 10m
2 

(ilościowość 1-4) 

 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (zbyt niskie cięcie, 

wyrywanie roślin z korzeniami) 
 nadmierny zbiór surowca 
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Rzepik pospolity na stanowiskach naturalnych 

 

 

 

 

 

  



165 

 

Wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum L.) 

Rodzina: wiesiołkowate (Oenotheraceae) 

Opis rośliny: 

Roślina wieloletnia, dorastająca do ok. 80 cm, cała 

miękko owłosiona. Łodyga wzniesiona, górą 

rozgałęziona, obła, gładka. Kwiaty drobne, o barwie 

liliowej.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Występuje na siedliskach wilgotnych, nad brzegami 

wód i potoków, przy rowach melioracyjnych, na 

wilgotnych łąkach kośnych.  

Surowiec: ziele wierzbownicy (Herba Epilobii parviflori) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 

zawiera do 1,5% flawonoidów (pochodne kwercetyny, 

kemferolu i mirycetyny) oraz ok. 0,5% steroli wolnych i 

związanych glikozydowo (głównie ß sitosterol) 

Zbiór: 

Ścina się całe, kwitnące ziele, na wysokości ok. 20 cm od 

podłoża. 

Jest to chwast pól uprawnych – nie zbierać surowca z takich 

stanowisk! 

Wydajność stanowisk: 0,10-0,85 kg s.m./ 10m
2
(ilościowość 2-4) 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (wyrywanie roślin z 

korzeniami) 
 nadmierny zbiór surowca 
 wykaszanie łąk 
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Wierzbownica drobnokwiatowa na stanowiskach naturalnych 
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Bukwica lekarska (Betonica officinalis L.) 

Nazwy lokalne: 
betonijka, bukwica czerwona, bukwica zwyczajna, 

czyściec lekarski 

Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae) 

Opis rośliny: 

Bylina dorastająca do ok. 80 cm, o wzniesionej, słabo 

rozgałęzionej i szorstko owłosionej łodydze. Liście u 

nasady sercowate, brzegiem karbowane. Kwiaty 

różowo purpurowe, zebrane w szczytowy kłos. 

Występowanie (typy stanowisk): 

Rośnie w niewielkich skupieniach na słonecznych i 

wilgotnych stanowiskach typu łąki śródleśne, polany, 

świetliste lasy i zarośla. 

Surowiec: ziele bukwicy (Herba Betonicae) 

Główne związki biologicznie 

czynne: 
garbniki, gorycze, betainy 

Zbiór: 

Podczas zbioru ścina się ulistnione szczyty pędów oraz 

liście odziomkowe, stosując ostre narzędzia. Należy 

uważać, żeby nie wyrywać całych roślin wraz z 

korzeniami. Cięcie powinno się prowadzić nie niżej 

niż 5 cm na powierzchnią gleby. Zbyt nisko cięta, 

bukwica nie odrasta!  

Wydajność stanowisk: 
0,50-1,20 kg s.m./ 10m

2 
(ilościowość 2-3), 

możliwy zbiór odrostu 

Zagrożenia: 

 nieprawidłowy zbiór surowca (zbyt niskie cięcie 

ziela, zbyt późne cięcie odrostu)  

 nadmierny zbiór surowca (zbiór 100% roślin ze 

stanowisk) 

 wykaszanie łąk w fazie wegetatywnej, początku 

kwitnienia 
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Bukwica lekarska na stanowiskach naturalnych 
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Pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta L.) 

Nazwy lokalne: 
kurze ziele, kurzyślad, srebrnik drzewinka, 

pięciornik leśny, panieński korzeń 

Rodzina: różowate (Rosaceae) 

Opis rośliny: 

Roślina wieloletnia, wysoka do ok. 50 cm. Kłącze 

wrzecionowate, bulwiaste, z licznymi cienkimi 

korzonkami, w przekroju pomarańczowe. Kwiaty 

pojedyncze, czteropłatkowe, żółte.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Rośnie pospolicie na glebach próchniczych i dość 

wilgotnych, zarówno na stanowiskach słonecznych 

i półcienistych, w widnych lasach liściastych i na 

ich obrzeżach, na łąkach i polanach śródleśnych, w 

zaroślach, na torfowiskach i pastwiskach 

Surowiec: kłącze pięciornika (Rhizoma Tormentillae) 

Główne związki biologicznie czynne: 
garbniki katechinowe i pirogalolowe, kwasy 

fenolowe, saponiny 

Zbiór: 

Surowiec można zbierać od lata do jesieni z dobrze 

rozwiniętych roślin, za pomocą tzw. pazurków. 

Roślina rośnie na bardzo zadarnionych stanowiska 

dlatego zbiór przy użyciu szpadli, motyk jest 

bardzo trudny. Po wykopaniu kłącze należy 

oczyścić z licznych, drobnych korzeni, w miarę 

potrzeby opłukać pod bieżącą wodą. Ważne, aby 

surowiec pozyskiwać z miejsc obfitego 

występowania, a stanowiska ubogie pozostawić 

nienaruszone. 

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

(ilościowość 1-2) 

Zagrożenia: 
 nadmierny zbiór surowca (zbieranie 100% 

osobników z populacji) 
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Pięciornik kurze ziele na stanowiskach naturalnych 
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Turówka leśna (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult) 

Rodzina: wiechlinowate (Poaceae) 

Opis rośliny: 

Trawa kępkowa dorastająca do ok. 70 cm wysokości. 

Część nadziemną tworzą pędy kwiatostanowe oraz 

ciemnozielone liście pokryte na górnej stronie białym 

nalotem.  

Występowanie (typy stanowisk): 

Rośnie na stanowiskach ciepłych, umiarkowanie 

nasłonecznionych, na glebach lekkich, 

przepuszczalnych w widnych lasach mieszanych 

(typu świetliste dąbrowy, lasy dębowo-grabowe) 

lub sosnowych, na wyrębach leśnych. 

Surowiec: liście turówki 

Główne związki biologicznie czynne: 

kumaryny (0,4-2 %) w tym kumaryna, 3,4-

dihydrokumaryna, kwas o-kumarowy oraz 

bergapten; kwasy fenolowe, flawonoidy 

Zbiór: 

Roślina pod częściową ochroną. Surowiec ścina się 

ostrym narzędziem, na wysokości około 5-7 cm nad 

ziemią. Pierwszy raz liście ścina się zazwyczaj od 

czerwca do lipca po zakończeniu kwitnienia, kiedy 

rośliny zaczynają intensywny rozwój wegetatywny. 

Jeżeli podczas zbioru na roślinie znajdują się 

jeszcze pędy nasienne należy je pozostawić w 

miejscu zbioru. 

W zależności od przebiegu pogody, po odrośnięciu 

liści, możliwe jest przeprowadzenie drugiego 

pokosu. Drugiego cięcia nie należy wykonywać 

później niż na przełomie sierpnia i września 

(możliwość wymarzania). 

Nie należy zbierać liści przebarwionych (surowiec 

niskiej jakości). 

Wydajność stanowisk: 
0,01-0,10 kg s.m./ 10 m

2 
(ilościowość 1-2), 

możliwy zbiór odrostu 

Zagrożenia: 

 zbyt wczesny zbiór (zbiór liści z pędami 

nasiennymi) 

 zbyt niskie cięcie liści 

 wielokrotne cięcie liści w ciągu roku 

 zbyt późne ostatnie cięcie (roślina wymarza 

nawet przy stosunkowo ciepłych zimach) 
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Turówka leśna na stanowiskach naturalnych 
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1.2. TERMINY ZBIORU 

 

Surowiec zielarski dobrej jakości można uzyskać tylko wtedy, kiedy zbiór roślin 

zostanie przeprowadzony w odpowiednim terminie i w odpowiedni sposób. Termin 

zbioru ustalany jest na podstawie biologii rozwoju roślin, specyficznych cech każdego 

surowca oraz substancji biologicznie czynnych, które zawiera. Dlatego też mówiąc o 

terminie zbioru powinno się raczej podawać fazę rozwojową rośliny lub stan w jakim 

znajduje się zbierany organ, niż o porze roku.  

Ogólnie przyjęte terminy zbioru surowców zielarskich należy zatem uznać jedynie za 

wskazówki dla zbieraczy. W niektórych przypadkach są one jednak nie wystarczająco 

precyzyjne. Wg tych zasad surowce zielarskie zbiera się w następujących terminach: 

pączki – późną zimą lub wczesną wiosną, 

kora – wiosną, w okresie pojawiania się liści na drzewach. 

liście – przed kwitnieniem, 

kwiaty i ziele – na początku kwitnienia roślin, 

owoce – po ich dojrzeniu, 

organy podziemne – wiosną lub jesienią. 

Od tych zasad istnieją liczne odstępstwa np.: 

Liście turówki, podbiału, brzozy - zbieramy po kwitnieniu, ponieważ gatunki te 

najpierw zakwitają, a dopiero później rozpoczynają rozwój wegetatywny. Z kolei liście 

pokrzywy można zbierać zarówno przed jak i w trakcie kwitnienia, ważne jednak żeby 

były intensywnie zielone, bez przebarwień. Ta ostatnia uwaga dotyczy wszystkich 

gatunków u których surowcem są liście. 

Kwiaty dziewanny, róży, malwy czarnej zbieramy w pełni kwitnienia. 

Kłącze pięciornika można pozyskiwać przez cały okres ich wegetacji bez straty na 

jakości.  

Nadziemne części roślin części (ziele, liście, kwiaty, owoce) należy zbierać w czasie 

ciepłej i suchej pogody. Materiał roślinny zebrany w czasie deszczu jest wilgotny i 

łatwo może ulec zapleśnieniu („zagrzać się”), ciemnieje i traci aromat a jego suszenie 

przebiega dłużej i pochłania więcej energii. Korzenie i kłącza, które zwykle 

pozyskiwane są jesienią mogą być wykopywane w dni wilgotne i chłodne, suszenie 

powinno być prowadzone jednak niezwłocznie w suszarniach ogrzewanych. 
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Surowce olejkowe (np. ziele krwawnika, ziele macierzanki, koszyczek rumianku) 

powinny zostać zebrane w czasie suchej pogody, przy umiarkowanej temperaturze 

powietrza i umiarkowanym nasłonecznieniu (przed południem). Wysoka temperatura i 

nasłonecznienie intensyfikują parowanie olejku eterycznego, dlatego surowiec zebrany 

w słoneczne południe może zawierać go mniej. Surowce glikozydowe (ziele miodunki, 

liście brzozy, ziele kocanek piaskowych), zaleca się pozyskiwać w słoneczne dni po 

południu – w czasie silnego nasłonecznienia. 
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1.3. NARZĘDZIA DO ZBIORU 

W przypadku surowców ekologicznych bardzo ważne jest, aby używane do ich zbioru 

narzędzia nie były wykorzystywane do innych prac w gospodarstwie, szczególnie w 

gospodarstwie konwencjonalnym. Jeżeli tak się dzieje to przed ponownym użyciem 

muszą być one oczyszczone. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo przeniesienia za ich 

pośrednictwem pozostałości środków chemicznych, powszechnie stosowanych w 

gospodarstwie konwencjonalnym na surowce zielarskie. 

Podobnie jak w przypadku ekologicznych surowców, narzędzia do ich zbioru powinny 

być wyraźnie oznakowane i przechowywane oddzielnie, zwłaszcza gdy zbieracz 

pozyskuje surowce zarówno ekologiczne jak i konwencjonalne. 

Rodzaje narzędzi do ręcznego zbioru surowców zielarskich (Tabl.55): 

 do zbioru kwiatów, liści, ziela: noże, sekatory, sierpy, grzebienie; 

 do zbioru organów podziemnych: najczęściej są to narzędzia przerobione przez 

samych zbieraczy jak: kilof, widły amerykańskie, siekiera, motyka, graca, szpadel. 

Niektóre surowce powinny być zbierane wyłącznie ręcznie, np. pączki i kwiaty. 

Najczęściej pozyskuje się je z pędów wcześniej ściętych (sosna, lipa) podczas wyrębów 

i przecinki lasów lub czyszczenia drzew rosnących przy drogach. 

Niezależnie od użytych do zbioru narzędzi bezpośrednio po zbiorze, przed suszeniem 

surowce powinny zostać oczyszczone. Szczególnie uważnie powinno się usunąć inne 

gatunki, zebrane z surowcem. Jest to niezwykle istotne ponieważ niektóre z gatunków 

towarzyszących zawierają w swoich tkankach związki trujące. Po wysuszeniu usuniecie 

ich jest praktycznie niemożliwe.  
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Tablica 55. 

Noże do cięcia ziela 
 

Tzw. pazurki do płytko rosnących organów 

podziemnych (np. kłączy pięciornika, korzenia 

pierwiosnki) 

Narzędzia do zbioru korzeni 

 
 

 
Narzędzia do zbioru korzeni (np. korzeni mniszka, 

biedrzeńca, kobylaka) 

 
Sekatory do cięcia pędów drzew (np. lipy, brzozy) 

 
Sekatory do cięcia ziela 
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2. TYPOWANIE STANOWISK DO EKOLOGICZNEGO ZBIORU Z PUNKTU 

WIDZENIA ICH ZASOBNOŚCI 

 

W celu oszacowania wydajności stanowisk można wykorzystać metodę stosowaną dość 

powszechnie w badaniach fitosocjologicznych (skala Brauna-Blanqueta). Jest to metoda 

subiektywna, która pozwala na określenie ilościowość poszczególnych gatunków roślin 

występujących na danym stanowisku (liczba roślin lub ich pędów/ramet na danej 

powierzchni i stopień pokrycia tej powierzchni przez rośliny). Na tej podstawie z kolei 

można szacować wielkość zbioru. Zatem jej użycie pozwala na orientacyjne określenie 

wydajności surowcowej stanowisk, nie jest to metoda precyzyjna.  

Według skali Brauna-Blanqueta na danej powierzchni można określić ilościowość 

(pokrycie) danego gatunku, gdzie : 

- 5 – oznacza liczbę osobników dowolną, pokrycie powyżej 75% badanej powierzchni, 

- 4 – oznacza liczbę osobników dowolną, pokrycie 50-75% badanej powierzchni, 

- 3 – oznacza liczbę osobników dowolną,  pokrycie 25-50% badanej powierzchni, 

- 2 – oznacza liczbę osobników dużą, pokrycie 5-25% badanej powierzchni, 

- 1 – oznacza liczbę osobników dużą tj. 5-50 okazów, pokrycie nie przekracza 5% 

badanej powierzchni, 

- + – liczba osobników mała (2-5 okazów), pokrycie nieznaczne, 

- r – liczba osobników bardzo mała (1 okaz), pokrycie znikome. 

Szacując długoterminową wielkość zbioru należy uwzględnić powierzchnię stanowiska, 

rozmieszczenie na nim roślin (rozkład przestrzenny) oraz rodzaj stanowiska (sposób 

jego użytkowania, typ gleby, skład gatunków towarzyszących). W rozdziale tym, 

poniżej, przedstawiono przykładowe mapki obrazujące rozkład przestrzenny populacji 

kocanek piaskowych. Wszystkie ww. czynniki mogą wpływać na to, czy gatunek 

utrzyma się na stanowisku, czy realne jest jego naturalne ustępowanie wynikające z 

sukcesji roślin na stanowiskach naturalnych. 

Zgodnie z wyżej przedstawioną metodą, oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego 

zbioru surowców przykładowo oszacowano wydajność stanowisk dla wybranych 

gatunków roślin leczniczych (patrz tabele w rozdziale 1.1). 
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ROZKŁAD PRZESTRZENNY POPULACJI NA PRZYKŁADZIE KOCANEK 

PIASKOWYCH 

Przykładowe rozmieszczenie ramet kocanek piaskowych na stanowiskach o 

powierzchni 100 m
2
 przedstawione w formie kartograficznej (mapki 1-6), gdzie 

obecność określonej liczby ramet na 1 m
2
 oznaczono kolorami. 
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1 m
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liczba ramet:            1 –50 –100 –150 –200 –250 –300 ‹ 
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3. POSTĘPOWANIE Z EKOLOGICZNYM SUROWCEM PO ZBIORZE 

Cele suszenia 

Aby z zebranego materiału roślinnego otrzymać w pełni wartościowy surowiec zielarski 

należy go jak najszybciej po zbiorze poddać konserwacji. Najpopularniejszą metodą 

konserwacji surowców zielarskich jest suszenie. Surowiec zielarski musi być jednak nie 

tylko suchy, ale również w pełni wartościowy, ponieważ stanowi materiał do dalszego 

obrotu i przetwarzania. Nieumiejętne obchodzenie się z materiałem roślinnym po 

zbiorze i suszenie go w nieodpowiednich warunkach powoduje otrzymanie surowca 

zielarskiego niskiej jakości lub całkowicie bezwartościowego. Świeże organy roślin 

charakteryzuje bardzo wysoka zawartość wody. W liściach, pędach i korzeniach sięga 

60-80% a w owocach miękkich 95%. Obecność tak dużej ilości wody w zebranym 

materiale roślinnym może być przyczyną niekorzystnych zmian – szybkiego spadku 

zawartości związków biologicznie aktywnych decydujących o jego działaniu, a nawet 

do całkowitego zepsucia, np. spleśnienia. Te niekorzystne zmiany wywoływane są 

przez enzymy obecne w roślinach, ale też przez grzyby i bakterie, które mogą się na 

nich znajdować. Prawidłowo prowadzone suszenie polega na jak najszybszym 

obniżeniu zawartości wody w warunkach optymalnych dla poszczególnych surowców 

zielarskich. Kluczowymi parametrami suszenia są temperatura, przepływ powietrza, 

grubość warstwy materiału roślinnego i czas. Podstawową zasadą jest suszenie organów 

surowcowych roślin w optymalnej dla nich temperaturze przy stałym przepływie 

powietrza w jak najkrótszym czasie. Na przykład suszenie surowców olejkowych 

powinno odbywać się w temperaturze 30-35 °C przy umiarkowanym przepływie 

powietrza. Suszenie w wyższej temperaturze i przy szybkim przepływie powietrza może 

skutkować znacznym spadkiem zawartości olejku eterycznego w surowcu i w 

konsekwencji otrzymaniem produktu niskiej jakości i wartości. Surowce zielarskie po 

wysuszeniu powinny zawierać ok. 10-14% wody. Surowiec taki określa się jako 

„powietrznie suchy”. Suszenie pozwala na otrzymanie dobrej jakości produktu 

stosunkowo niewielkim kosztem. Suche surowce zielarskie zapakowane w odpowiednie 

opakowania mogą być transportowane na znaczne odległości i przechowywane 

przynajmniej przez rok bez straty jakości. 
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Przygotowanie materiału roślinnego do suszenia 

Postępowanie po zbiorze 

Zebrany materiał roślinny należy jak najszybciej wysuszyć. Transport do suszarni 

powinien być prowadzony luzem – na otwartych przyczepach. Do transportu materiał 

roślinny powinien być ułożony luźno – nie należy go ugniatać. Nie należy go także 

pakować i składować w szczelnych opakowaniach. Zarówno ugniatanie jak i 

składowanie w opakowaniach może spowodować gwałtowne „zagrzanie się” surowca i 

bardzo szybkie pleśnienie. 

Poza nielicznymi wyjątkami organów surowcowych nie należy przed suszeniem 

rozdrabniać. Rozdrobnienie może powodować straty w zawartości związków 

biologicznie aktywnych, zwłaszcza w przypadku surowców olejkowych i 

garbnikowych. Wyjątek stanowią surowce zawierające dużo wody oraz pokryte grubą 

skórką lub korkiem, takie jak korzenie, kłącza i mięsiste owoce (korzeń tataraku, owoce 

róży). Krojenie takich surowców znacznie przyspiesza suszenie i pozwala osiągnąć 

lepszą ich jakość. 

Materiał roślinny należy przed suszeniem przesortować i usunąć rośliny lub 

fragmenty roślin innego gatunku (zwłaszcza toksycznych), o nietypowym kolorze 

(zżółknięte, sczerniałe), zaatakowane przez choroby i szkodniki a także części 

mineralne (gleba, piasek). Pozostawienie ich może obniżyć jakość całej partii surowca 

zielarskiego. Po wysuszeniu elementy te mogą być trudne lub niemożliwe do 

odróżnienia i usunięcia. 

Poszczególne surowce zielarskie należy suszyć osobno. Pomieszczenia i 

urządzenia przeznaczone do suszenia surowców zielarskich muszą być czyste i wolne 

od obcych zapachów. Materiał roślinny bardzo łatwo absorbuje zapachy otoczenia 

podczas suszenia, przez co suchy surowiec może mieć zapach nieswoisty. Taki 

nietypowy zapach może być powodem dyskwalifikacji partii surowca. Przed 

załadowaniem suszarni należy bardzo starannie usunąć z niej pozostałości roślin 

suszonych wcześniej, zwłaszcza, jeśli były to rośliny silnie aromatyczne lub silnie 

działające (Tab. 60). 

Sposób rozłożenia materiału roślinnego do suszenia oraz grubość warstwy 

zależy od rodzaju surowca i metody suszenia. Materiał należy ułożyć tak, aby cała masa 
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była omywana przez powietrze, a parująca woda mogła swobodnie przedostawać się na 

zewnątrz. Odwracanie i mieszanie materiału roślinnego nie jest wtedy konieczne. 

Mieszanie surowca w czasie suszenia powoduje kruszenie się i zniekształcanie, co 

znacząco obniża jakość. Nie zaleca się także dokładania nowej partii surowca przed 

wysuszeniem i usunięciem z suszarki partii poprzedniej. Surowce delikatne (kwiaty i 

niektóre liście) oraz silnie uwodnione (korzenie, kłącza, owoce) zaleca się układać do 

suszenia w pojedynczej warstwie. Ziele i większe liście mogą być suszone rozłożone w 

wielu warstwach. 
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Metody suszenia 

Suszenie prowadzić można w warunkach naturalnych, czyli w aktualnej temperaturze 

otoczenia na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń lub też w suszarniach ogrzewanych 

wewnątrz pomieszczeń w temperaturze ściśle dostosowanej do suszonego surowca 

(tzw. suszenie termiczne). 

Suszenie w warunkach naturalnych (przy aktualnej temperaturze otoczenia) 

Jest to najprostsza i najtańsza metoda suszenia surowców zielarskich. Czasem 

nazywane jest suszeniem „powietrznym”. Polega na suszeniu w zastanej temperaturze 

otoczenia przy naturalnym lub ewentualnie wymuszonym ruchu powietrza. Podstawową 

wadą tej metody suszenia jest całkowicie uzależnienie od czynników zewnętrznych 

(klimatu, pogody) w wyniku czego jakość otrzymanego surowca jest niepewna i 

nieprzewidywalna. Suszenie takie jest też zwykle długotrwałe. Zalety to prostota i 

bardzo niskie koszty inwestycji oraz prowadzenia suszenia. W warunkach naturalnych 

zaleca się suszyć tylko niewielkie partie ziela, liści i kwiatów albo wstępnie podsuszać 

większe partie surowców przed suszeniem w suszarniach ogrzewanych. Nie zalecane 

jest suszone w ten sposób surowców zawierających dużo wody (kłącza, korzenie, 

owoce). Dobrą jakości takich surowców można uzyskać tylko poprzez suszenie 

termiczne. 

Suszenie można prowadzić na otwartej przestrzeni (bezpośrednio w polu gdzie 

uprawiano rośliny) lub też w zaadaptowanych albo specjalnie do tego celu 

przeznaczonych pomieszczeniach (w suszarniach nieogrzewanych). 

Suszenie na otwartej przestrzeni (w polu) 

Jest to tani, ale najbardziej zawodny sposób suszenia. W warunkach polowych materiał 

roślinny do suszenia rozkłada się równomiernie na kozłach lub wieszakach (Fot. 4,5). 

Wiązanie w snopki nie jest zalecane. Ponieważ materiał roślinny suszony jest na 

otwartej przestrzeni i nie jest w żaden sposób osłonięty, zarówno czas suszenia, jak i 

jakość gotowego surowca zależy ściśle od czynników zewnętrznych – mikroklimatu 

oraz pogody w czasie zbiorów i suszenia (wilgotności i temperatury powietrza, 

prędkości wiatru, sumy opadów, nasłonecznienia). Wysoka wilgotność powietrza 

spowalnia suszenie. Ruch powietrza (wiatr) przyśpiesza suszenie. Wysoka temperatura 

powietrza oraz silny wiatr sprzyjają intensywnemu parowaniu olejków eterycznych z 
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surowców olejkowych (liść melisy, ziele macierzanki, kwiatostan krwawnika). Efektem 

może być niska zawartość lub zmieniony skład olejku eterycznego w surowcu. Woda 

deszczowa wtórnie nawilgaca materiał roślinny, rozpuszcza i wymywa substancje 

biologicznie aktywne oraz stwarza środowisko korzystne do rozwoju grzybów 

(pleśnienia). Promieniowanie słoneczne może powodować szybki rozkład szeregu 

substancji, w tym tych odpowiedzialnych za kolor (płowienie), ale też działanie 

surowca. Stosunkowo mało wrażliwe na działanie promieni słonecznych są surowce 

flawonoidowe (liście brzozy, ziele dziurawca, kwiat głogu). 

 

 

Fot.4. Kozły do suszenia materiału roślinnego. 
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Fot.5. Suszenie ziela mięty na kozłach. 

 

Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach (w suszarniach nieogrzewanych) 

Jest to nadal niedrogi sposób suszenia, ale mniej ryzykowny i dający lepsze rezultaty. 

Do suszenia surowców zielarskich zaadoptować można praktycznie każde zadaszone 

pomieszczenie, włączając tunele foliowe, szopy i strychy albo wznieść specjalnie do 

tego przystosowany budynek (Rysunek 1, Fot. 6-8). Obiekty te nie mogą znajdować się 

w sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt, ponieważ surowce zielarskie 

łatwo pochłaniają obce zapachy. Powinny być także zabezpieczone przed szkodnikami 

(owadami, myszami, zającami). Zadaszenie chroni surowiec przed wodą deszczową i 

promieniowaniem słonecznym. Temperatura wewnątrz jest uzależniona od temperatury 

powietrza na zewnątrz, ale w ciepłe dni może znacząco wzrastać, jeśli pomieszczenie 

nie jest izolowane. Zalecana jest zatem ciągła kontrola temperatury (otwieranie drzwi, 

okien, wietrzników). Wymuszenie przepływu powietrza za pomocą wentylacji 

grawitacyjnej (okna, wietrzniki) lub mechanicznej (wentylatory przenośne lub 

stacjonarne) znacznie przyspiesza suszenie i polepsza jakość gotowego surowca. Para 

wodna, która paruje z surowca w trakcie suszenia jest efektywniej odprowadzana na 



185 

 

zewnątrz pomieszczenia. W praktyce suszenie w takim obiekcie można prowadzić tylko 

w czasie suchego i ciepłego lata. 

 

Rysunek 1. Suszarnia powietrzna. 1 – regały z sitami, 2 – wietrzniki. 

 

 

Fot. 6. Suszenie liści w tunelu foliowym. 
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Aby zapewnić dobre omywanie materiału roślinnego powietrzem oraz 

odprowadzenie pary wodnej a jednocześnie w pełni wykorzystać powierzchnię w 

suszarni zaleca się rozkładać go na regałach z sitami – ruchomymi ażurowymi półkami-

ramami z naciągniętą siatką metalową (nierdzewną), z tworzywa sztucznego lub tkaniny 

(Rysunek 2, Fot. 7,8). Na 1 m
2
 powierzchni sita rozkłada się średnio: 1 kg świeżych 

liści (np. liści melisy, brzozy), 1,3 kg świeżych kwiatów, 2-2,5 kg świeżego ziela roślin 

zawierających więcej wody (ziele pokrzywy, ziele bukwicy), 3,5 kg świeżego ziela 

roślin zawierających mniej wody (ziele rdestu ptasiego, ziele dziurawca), 3-4 kg korzeni 

i kłączy. Zdecydowanie nie zaleca się rozkładania surowca na podłodze. Nie 

wykorzystuje się w ten sposób w pełni przestrzeni suszarni a przepływ powietrza jest 

ograniczony i suszenie wydłuża się. 

 

Rysunek 2. Regał z ruchomymi (wyjmowalnymi) sitami do suszenia surowców 

zielarskich 
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Fot.7 Suszenie ziela w adaptowanym pomieszczeniu na regałach. 

 

Fot.8. Suszenie ziela w adaptowanym pomieszczeniu na regałach. 
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Suszenie w suszarniach ogrzewanych (termiczne) 

Suszenie w nieodpowiedniej temperaturze (za niskiej lub za wysokiej) oraz 

niedostateczny lub zbyt duży przepływ powietrza to główne przyczyny obniżające 

jakość surowców zielarskich w trakcie suszenia. Suchy surowiec może zawierać 

znacznie mniej związków biologicznie aktywnych odpowiedzialnych za jego działanie 

niż surowiec świeży lub może ulec uszkodzeniu. 

Podstawową zaletą suszenia termicznego jest całkowite uniezależnienie od czynników 

zewnętrznych oraz możliwość dostosowania temperatury i przepływu powietrza do 

suszonego surowca zielarskiego. Dzięki temu można otrzymać surowiec zielarski 

wysokiej jakości. Jest to szczególnie istotne w przypadku surowców zawierających 

dużo wody (kłącza, korzenie, owoce i niektóre liście, np. liście podbiału). Surowce te są 

szczególnie trudne do wysuszenia i przy źle dobranych parametrach suszenia łatwo 

otrzymać produkt niskiej jakości lub zupełnie bezwartościowy (czernienie, pleśnienie). 

Najprostsze suszarnie ogrzewane – suszarnie kanałowe i podłogowe – są 

stosunkowo tanie i łatwe do wykonania. Pozwalają przy tym na uzyskanie dobrej 

jakości większości surowców zielarskich. Nadają się do suszenia dużych partii surowca, 

mogą pomieścić do kilkudziesięciu ton świeżego surowca. Suszarnia kanałowa składa 

się z nagrzewnicy lub grzejnika i wentylatora oraz ażurowego (perforowanego) kanału 

rozprowadzającego powietrze. Na kanał zasypywany jest materiał roślinny. Gorące 

powietrze omywa materiał roślinny dostarczając energii potrzebnej do odparowania 

wody i usuwając parę wodną. Suszarnia podłogowa składa się z wentylatora, grzejnika, 

kanału powietrznego oraz perforowanej rusztowej lub sitowej podłogi, przez którą 

wydostaje się powietrze (Rysunek 3, Fot. 9-12). Na perforowaną podłogę zasypywany 

jest materiał roślinny (Fot.13,14). Suszarnie kanałowe i podłogowe mogą być przenośne 

lub stacjonarne. Wersje przenośne mają modułową budowę, dzięki czemu można 

zamontować je na czas suszenia w pomieszczeniu wykorzystywanym poza sezonem do 

innych celów. Wersje stacjonarne projektowane są zazwyczaj indywidualnie z 

uwzględnieniem specyfiki i profilu produkcyjnego gospodarstwa. Suszarnie kanałowe i 

podłogowe mogą być wyposażone w automatyczne układy sterujące, utrzymujące 

zadane parametry suszenia (temperatura, przepływ powietrza). Powietrze może być 

ogrzewane z wykorzystaniem energii elektrycznej, miału, gazu, oleju opałowego lub 

energii słonecznej. 
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Rysunek 3. Schemat suszarni podłogowej (rzut izometryczny). 1 – kanał przez który 

doprowadzane jest ogrzane powietrze, 2 – konstrukcja na której opiera się podłoga 

sitowa, 3 – podłoga sitowa na której układa się materiał roślinny, 4 – ściany suszarni, a 

– wlot ogrzanego powietrza, b – ogrzane powietrze wydostające się przez otwory w 

podłodze sitowej. 
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Fot.9. Suszarnia komorowa. Na pierwszym planie podłoga sitowa, w głębi kanał, przez 

który doprowadzane jest ogrzane powietrze. 

 

 

Fot.10. Suszarnia komorowa. Po lewej podłoga sitowa, 

po prawej kanał, przez który doprowadzane jest 

ogrzane powietrze. 

Fot.11. Suszarnia komorowa. 

Podłoga sitowa z paneli 

ułożonych na konstrukcji 

nośnej. 
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Fot.12 Suszarnia komorowa. Zdemontowana podłoga sitowa z paneli ułożonych na 

konstrukcji nośnej. 

 

  

Fot.13. Suszenie ziela w suszarni komorowej. Po prawej 

kanał, przez który doprowadzane jest ogrzane powietrze. 

Fot.14. Suszenie ziela w 

suszarni komorowej. 
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Bardziej zaawansowanymi konstrukcjami są suszarnie komorowe. Suszenie 

odbywa się w zamykanej komorze, do której tłoczone jest gorące powietrze. Materiał 

układany jest zwykle na sitach, podobnie jak w omawianych wcześniej suszarniach 

powietrznych (Rysunek 2). Współczesne suszarnie komorowe wyposażone są w 

rozwiązania konstrukcyjne i precyzyjne układy sterowania automatycznie utrzymujące 

zadane parametry suszenia (temperatura, przepływ powietrza) wewnątrz całej komory 

suszenia. Dostępne są w urządzenia tego typu o różnej wielkości, zasilane elektrycznie, 

gazem, olejem opałowym lub energią słoneczną. Przykładem może być dość popularna 

w Polsce suszarnia typu „Leśniczanka” (Rysunek 4). Materiał roślinny suszony jest na 

60. sitach o powierzchni 1 m
2
 ułożonych na dwóch wózkach. Powietrze ogrzewane jest 

grzejnikiem elektrycznym. Dwa wentylatory wymuszają obieg powietrza w komorze 

suszenia. Wilgotne powietrza usuwane jest poprzez komin wyciągowy. Proste suszarnie 

zasilane energię słoneczną wykorzystują grawitacyjny przepływ powietrza 

ogrzewanego w kolektorze umieszczonym pod komorą suszenia (Rysunek 5). Bardziej 

zawansowane konstrukcje mogą posiadać wentylatory wymuszające obieg powietrza, 

także zasilane energią słoneczną. 

 

Rysunek 4. Suszarnia komorowa typu „Leśniczanka”. 1 – wózek z sitami, 2 – wlot 

powietrza, 3 – wentylator, 4 – komora suszenia, 5 – przesłony powietrza, 6 – 

nagrzewnica, 7 – komin wyciągowy, 8 – wziernik. 
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Rysunek 5. Schemat prostej suszarni komorowej zasilanej energią słoneczną. 1 – wlot 

powietrza, 2 – kolektor słoneczny, 3 – sita, 4 – obudowa, 5 – wylot powietrza. 

 

Zakończenie suszenia 

Prostą i skuteczną metodą wyznaczenia momentu zakończenia suszenia jest 

sprawdzenie stanu surowca dłonią. Suszenie można zakończyć, jeśli liście i kwiaty 

szeleszczą w dłoni, są sztywne i kruszą się przy lekkim nacisku, natomiast łodygi i 

korzenie są sztywne, twarde i dają się złamać z lekkim trzaskiem. 
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4. OPAKOWANIA DO SUROWCÓW ZIELARSKICH, ICH 

ETYKIETOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

 

Surowce zielarskie o silnym aromacie i/lub silnie pochłaniające wodę z powietrza, czyli 

higroskopijne (Tab.60) należy przechowywać w opakowaniach szczelnych, takich jak 

worki papierowe wielowarstwowe impregnowane lub specjalnie do tego przeznaczone 

opakowania z tworzyw sztucznych (Fot.15). Zwykłe worki z folii polipropylenowej czy 

polietylenowej nie nadają się do tego celu. Do przechowywania surowców mniej 

aromatycznych i/lub mniej higroskopijnych przeznaczone są opakowania półszczelne – 

wielowarstwowe worki papierowe nieimpregnowane, ewentualnie przeznaczone do 

tego celu opakowania z tworzyw sztucznych (Fot.16-19). Surowce zielarskie o 

łagodnym aromacie i/lub mało wrażliwe na czynniki zewnętrzne można przechowywać 

w opakowaniach przewiewnych (worki papierowe, worki lniane, worki jutowe, 

ewentualnie przeznaczone do tego celu opakowania z tworzyw sztucznych).  

Opakowania, w których przechowywane są ekologiczne surowce zielarskie, muszą 

posiadać trwale przytwierdzone etykiety z podstawowymi informacjami, takimi 

jak nazwa gatunku rośliny, nazwa surowca zielarskiego, data zbioru, numer partii, 

dane zbieracza (dostawcy), masa brutto i netto. Zalecane jest umieszczanie 

informacji dodatkowych, pozwalających lepiej zarządzać przechowywanym 

produktem. W przypadku surowców ekologicznych należy tu również uwzględnić 

miejsce zbioru! Surowce powinny być etykietowane podczas przyjmowania ich przez 

pracowników firmy na skupie lub jeśli dostarczona partia surowca ma postać świeżą – 

bezpośrednio po wysuszeniu. 

Opakowania z surowcami zielarskimi nie mogą stać bezpośrednio na podłodze 

(podłożu). Należy składować je na stelażach, przynajmniej 10 cm nad podłożem. 

Dobrym i często stosowanym rozwiązaniem jest składowanie na paletach 

transportowych. 

Zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ekologiczne surowce zielarskie, po 

ich zaetykietowaniu, bezwzględnie powinny być składowane w oddzielnych 

pomieszczeniach magazynowych (w stosunku do surowców konwencjonalnych). 
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Tabela 60. Podział surowców zielarskich przy suszeniu i przechowywaniu 

Surowce obojętne 

owoc berberysu, ziele bluszczyku, liść borówki brusznicy, owoc borówki brusznicy, 

liść borówki czernicy, owoc borówki czernicy, liść brzozy brodawkowatej, kora dębu, 

ziele dziurawca, kwiatostan głogu, kwiat jasnoty, ziele i korzeń krwiściągu, korzeń 

kuklika, korzeń mniszka, kwiat mniszka, korzeń mydlnicy, ziele ostrożnia, kłącze 

pięciornika kurze ziele, liść podbiału, korzeń pokrzywy, ziele połonicznika, ziele 

przetacznika, ziele rdestu ptasiego, owoc róży, ziele rzepiku, ziele skrzypu, korzeń 

szczawiu kędzierzawego, ziele świetlika, ziele wierzbownicy, nasiona wiesiołka 

Surowce łagodnie aromatyczne 

owoc bzu, kwiat bzu, ziele bukwicy lekarskiej, kwiatostan lipy, liść maliny, ziele 

pokrzywy, ziele poziewnika, ziele przytuli, ziele szczawiu kędzierzawego, kwiat 

tarniny, kwiat wiązówki, ziele wiązówki 

Surowce silnie aromatyczne 

kwiatostan krwawnika, ziele krwawnika, liść melisy, ziele macierzanki, koszyczek 

rumianku, pączki sosny, kłącze tataraku 

Surowce silnie działające 

ziele miodunki, ziele serdecznika 

Surowce higroskopijne (silnie chłonące wodę z powietrza) 

owoc maliny, owoc tarniny, kwiat tarniny 
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Fot.15. Worki z tworzywa sztucznego ułożone na palecie. 

 

  

Fot.16. Składowanie worków papierowych 

wielowarstwowych na paletach. 

Fot.17. Składowanie worków 

papierowych wielowarstwowych 

na paletach. 
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Fot.18. Surowiec zielarski w worku papierowym jednowarstwowym. 

Fot.19. Świeży surowiec zielarski (owoc bzu czarnego) w skrzynce ogrodniczej. 
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5. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE HIGIENY I 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z EKOLOGICZNYMI SUROWCAMI 

ZIELARSKIMI 

 

Higiena pracy z ekologicznymi surowcami dotyczy postepowania z surowcem 

zielarskim począwszy od miejsca zbioru, poprzez transport, suszenie jak i 

magazynowanie. Na każdym z tych etapów ważne jest zachowanie czystości, z tym że 

nie dotyczy to jedynie higieny osobistej zbieracza, ale również czystości narzędzi i 

opakowań użytych do obróbki i przechowywania surowca. 

W przypadku surowców zielarskich, jednym z problemów pojawiających się od kilku 

lat są ich zanieczyszczenia pozostałościami substancji niedozwolonych do stosowania w 

rolnictwie ekologicznych, które pochodzą ze środków przeciw komarom i kleszczom. 

Latem stosowane są one bardzo powszechnie, szczególnie gdy wybieramy się do lasu. 

W przypadku pracy z surowcami ekologicznymi spryskanie się tymi środkami należy 

prowadzić przed przystąpieniem do zbioru. Po spryskaniu nimi ubrań i odsłoniętych 

części ciała bezwzględnie powinno się bardzo dokładnie umyć ręce. Stosowanie ich w 

terenie powinno zatem odbywać się z dala od miejsca zbioru i od zebranego już 

surowca (zarówno podczas jego transportu jak i obróbki pozbiorczej). 

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby pracujące na co dzień w 

gospodarstwach konwencjonalnych. Podczas zbioru surowców ekologicznych nie 

należy używać ubrań ochronnych, w których wykonywano prace w uprawach 

rolniczych (możliwość zanieczyszczenia surowców pozostałościami pestycydów).  

Bezwzględnie przed przystąpieniem do zbioru surowców, czy obróbki pozbiorczej 

należy dokładnie umyć dłonie.  

Osoby cierpiące na choroby przenoszone z żywnością (w tym biegunkę) nie powinny 

dokonywać zbioru ani prowadzić żadnych czynności z surowcami zielarskimi.  

Higiena pracy z surowcami ekologicznymi obejmuje również odpowiednie 

przygotowanie narzędzi do zbioru i opakowań do transportu. Narzędzia te muszą być 

regularnie czyszczone po każdym użyciu. Do transportu niektórych surowców (np. 

owoce róży, bzu czarnego, głogu) z miejsca ich zbioru do miejsca suszenia, używane są 

skrzynki ogrodnicze z tworzyw sztucznych lub kosze. W takim przypadku bardzo 

ważne jest ich mycie i dokładne oczyszczenie. Wszystkie opakowania używane w 

czasie zbioru muszą być czyste i wolne od zanieczyszczeń po wcześniejszych zbiorach. 
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Zbierane surowce nie powinny mieć kontaktu z glebą. Muszą być zbierane 

bezpośrednio do opakowań i przewiezione do miejsca suszenia (możliwość wystąpienia 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych). W trakcie zbioru należy uważać, aby inne gatunki 

roślin, zwłaszcza te toksyczne, nie dostały się do masy surowca.  

W przypadku zbioru i postępowania pozbiorczego z niektórymi surowcami, ważne jest 

użycie stosownej odzieży ochrony, zapobiegającej kontaktowi skóra - roślina. Dotyczy 

to roślin zawierających związki czynne (głównie furanokumaryny) mogące powodować 

poparzenia. Kontakt bezpośredni z takimi roślinami (gatunki z rodziny Apiaceae – 

selerowate) może prowadzić do pojawiania się przebarwień i poparzeń na skórze. 

Znajomość takich gatunków powinna być bezwzględnie przedmiotem szkoleń 

zbieraczy. Mogą one bowiem występować na stanowiskach naturalnych jako gatunki 

towarzyszące zbieranym roślinom (np. barszcz Sosnowskiego, dzięgiel leśny). 
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CZĘŚĆ 2.  

ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FIRMĄ SKUPUJĄCĄ 

EKOLOGICZNE SUROWCE ZIELARSKIE A ZBIERACZAMI 

 

1. SZKOLENIA 

Zbiorem surowców ekologicznych na potrzeby firmy powinni zajmować się jedynie 

doświadczeni zbieracze, współpracujący z firmą od dłuższego czasu. Zbiór prowadzony 

przez osoby „nowe”, nawet pomimo odbytego szkolenia i dobrej woli, może prowadzić 

do nieświadomego zanieczyszczenia surowca związkami niedopuszczonymi do 

stosowania w rolnictwie ekologicznym.  

Dla takich „nowych” zbieraczy wskazana byłaby, przynajmniej w początkowym okresie 

ich działalności, współpraca z doświadczonymi zbieraczami.  

Wszyscy zbieracze, niezależnie od stażu pracy w zawodzie zbieracza ziół, powinni 

odbyć szkolenie przeprowadzone przez pracowników firmy lub osoby do tego 

uprawnione.  

Zakres szkolenia powinien obejmować przedstawienie kursantom: 

 podstawowych cech gatunkowych zbieranych roślin, pozwalających na ocenę ich 

tożsamości, oraz siedlisk ich występowania; 

 zasad ekologicznego zbioru, w tym zasad zrównoważonego pozyskiwania roślin ze 

stanowisk naturalnych i miejsc zbioru; 

 sposobów zbioru (w tym terminów i narzędzi do zbioru) poszczególnych gatunków, 

ze wskazaniem zagrożeń, którym rośliny te podlegają; 

 metod obróbki pozbiorczej, w tym transportu, czyszczenia i przygotowania 

surowców do suszenia; 

 przechowywania/magazynowania ekologicznych surowców zielarskich; 

 higieny pracy z surowcami ekologicznymi; 

 informacji, czym różni się surowiec ekologiczny od konwencjonalnego;  

 konsekwencji zbioru surowców niezgodnie z ww. zadaniami. 

W ramach szkolenia niezbędne jest odbycie zajęć praktycznych, na stanowiskach 

naturalnych. Zajęcia takie są potrzebne do zrozumienia i właściwego przestrzegania 

zasad zrównoważonego zbioru! Część praktyczna szkolenia powinna dotyczyć też 

oceny tożsamości gatunków zielarskich. Częstym błędem popełnianym przez „nowych” 
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zbieraczy lub przez firmy skupujące, których pracownicy nie mają odpowiedniego 

doświadczenia, jest zbiór i wykorzystanie do przetwórstwa surowców pozyskanych z 

innych gatunków niż deklarowane. Wynika to najczęściej z niewiedzy, dużo rzadziej 

jest zmierzonym zafałszowywaniem surowców. Dlatego też firma organizująca skup 

surowców zielarskich powinna prowadzić ogródek ziołowy, w którym dla celów 

szkoleniowych zgromadzone byłyby żywe rośliny, zbierane na potrzeby firmy. 

Zajęcia praktyczne powinny dotyczyć również metod obróbki pozbiorczej surowców 

zielarskich i sposobów ich suszenia. 

Dopiero zbieracz, który odbył szkolenie powinien zostać zarejestrowany w firmie jako 

zbieracz ekologicznych surowców zielarskich. Poświadczeniem odbycia szkolenia, dla 

zbieracza, powinna być legitymacja przygotowana przez firmę. Z kolei w celu 

zabezpieczenia interesów firmy, zbieracz powinien podpisać oświadczenie o odbyciu 

szkolenia i deklarację, że przy pozyskiwaniu ekologicznych surowców zielarskich 

będzie stosował się do zasad przedstawionych podczas szkolenia. Wzór legitymacji oraz 

oświadczenia zbieracza zamieszczono poniżej. 

 

Wzór legitymacji zbieracza ekologicznych surowców zielarskich 

LEGITYMACJA  
POŚWIADCZAJĄCA UDZIAŁ  

PANA/I………………………………………… 

ZAMIESZKAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI………………………………… 

W SZKOLENIU DOTYCZĄCYM  

zasad zbioru dziko rosnących roślin leczniczych metodami ekologicznymi 

Szkolenie przeprowadzono w dniach: od…..………do……………., w ………………………. 

przez pracowników firmy.……………………………………………… 

z udziałem przedstawicieli jednostki certyfikującej……………………. 

 

Zakres szkolenia: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………….. 

daty i podpisy poświadczające udział w szkoleniu 
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Wzór oświadczenia zbieracza o odbytym szkoleniu z zasad ekologicznego pozyskiwania 

surowców zielarskich 

 

 

OŚWIADCZENIE ZBIERACZA EKOLOGICZNYCH SUROWCÓW 

ZIELARSKICH 

 

 

Oświadczam, że w dniach ……… odbyłem(am) szkolenie dotyczące: 

 zasad ekologicznego zbioru surowców zielarskich (w tym miejsc ich zbioru), 

 obróbki pozbiorczej tych surowców, ich suszenia i przechowywania, 

 konsekwencji zbioru surowców niezgodnie z ww. zadaniami. 

 

 

O odbyciu szkolenia świadczy legitymacja nr…………………, wydana przez firmę 

…………………. i poświadczona przez jednostkę certyfikującą ………………………. 

 

 

Oświadczam również, że na potrzeby współpracy z firmą ………….. będę 

przestrzegał(a) zasad zbioru, obróbki pozbiorczej i przechowywania surowców 

ekologicznych zgodnie z informacjami przekazanymi mi podczas ww. szkolenia.  

W szczególności zobowiązuję się do zbioru surowców zielarskich: 

 jedynie z miejsc wskazanych mi przez pracowników firmy; 

 w ilościach, które nie będą prowadziły do zanikania roślin w miejscu zbioru (w tym 

do pozostawienia części roślin celem ich rozmnożenia); 

 wyłącznie z miejsc ich znacznego, najlepiej masowego występowania; 

 zgodnie z zapotrzebowaniem firmy; 

 z miejsc wskazanych przez pracowników firmy, 

 zgodnie ze szczegółowymi zasadami zbioru przedstawionymi podczas szkolenia, 

a także do: 

 zachowania zasad higieny (szczególnych zasad opracowanych dla surowców 

ekologicznych) przy postępowaniu podczas zbioru i obróbki pozbiorczej; 

 transportu i przechowywania surowców w opakowaniach przekazanym mi przez 

firmę ………… 



203 

 

 

Przyjmuję również do wiadomości iż w ramach niniejszej współpracy niedozwolony 

jest: 

 zbiór surowców z pól uprawnych, w pobliżu dużych ferm i zabudowań gospodarstw 

rolnych, w odległości do 200-300 m od dróg szybkiego ruchu, w pobliżu zakładów 

przemysłowych, 

 niszczenie innych roślin, towarzyszących zbieranemu gatunkowi. 

 

Firma …………… deklaruje, że będzie: 

 informować zbieracza o aktualnym zapotrzebowaniu na surowce i dopuszczonych 

miejscach ich zbioru; 

 w miarę potrzeby prowadzić indywidualne lub grupowe konsultacje na temat zasad 

ekologicznego zbioru; 

 dostarczać zbieraczowi nieodpłatnie opakowania do zbioru i przechowywania 

surowców zielarskich; 

 w miarę potrzeby odbierać surowce od zbieracza. 

 

 

 

……………………………………… podpis zbieracza, data 

 

 

 

……………………………………… podpis właściciela firmy, data 
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2. WYTYCZANIE OBSZARÓW I WARUNKÓW ZBIORU 

 

Każdy zbieracz ekologicznych surowców zielarskich współpracujący z firmą zielarską 

powinien znaleźć się w wykazie zbieraczy przedstawionym oficjalnie jednostce 

certyfikującej w trakcie kontroli. Wykaz tan powinien być załączony także do umów 

podpisywanych przez firmę zielarską z właścicielami/zarządcami terenów z których 

pozyskiwane będą ekologiczne surowce. 

Każdy zbieracz powinien mieć nadany numer, który uwzględniony będzie na 

legitymacji poświadczającej odbycie szkolenia uprawniającego do zbioru surowców w 

jakości ekologicznej. 

Obszar zbioru powinien zostać zweryfikowany przez pracowników firmy zielarskiej i 

jednostki certyfikującej przed wykonaniem zbioru. W razie potrzeby powinien on być 

również omówiony z właścicielem/zarządcą terenu z którego będzie prowadzony zbiór. 

Zakres współpracy pomiędzy firmą zielarską a właścicielem/zarządcą powinien zostać 

uzgodniony i spisany w formie umowy lub porozumienia (przykładowa umowa 

zamieszczona została w niniejszym rozdziale poniżej). 

Przed przystąpieniem zbieracza do pracy również stanowisko zbioru powinno być 

zlokalizowane i opisane. Pracę tą powinien wykonać dobrze przeszkolony pracownik 

firmy, znający teren zbioru, zasady zrównoważonego zbioru i potrafiący oszacować 

wielkość zbioru. Opis ten powinien uwzględniać następujące dane: 

 data obserwacji 

 miejscowość – nazwa najbliższej wsi / miasteczka 

 typ stanowiska (np. łąka, brzeg drogi leśnej, polana leśna) 

 jeżeli jest to stanowisko leśne – przypisanie do nadleśnictwa, a najlepiej do 

leśnictwa, 

 wykaz gatunków do zbioru na stanowisku,  

 szacunkowa (prognozowana) wielkość zbioru. 

Każde tak opisane stanowisko powinno mieć przypisany numer. 

Dopiero na podstawie przygotowanej dokumentacji poszczególnym zbieraczom 

przypisywane byłyby stanowiska do zbioru, z podaniem ich numerów. 

Zbieracz po przeprowadzeniu zbioru, po spakowaniu surowca powinien przytwierdzić 

do opakowania etykietę roboczą która powinna zawierać następujące informacje: 
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 nr zbieracza,  

 imię i nazwisko zbieracza, 

 nazwa rośliny, ewentualnie rodzaj surowca, 

 data zbioru, 

 nr stanowiska z którego zebrano surowiec. 

Etykiety do wypełniania powinny być dostarczone zbieraczowi przez firmę skupującą. 

W miejscu skupu jako ekologiczne powinny być przyjmowane tylko surowce opisane 

jeżeli chodzi o miejsce zbioru.  

Takie postępowanie pozwoli, w przypadku stwierdzenia w surowcu obecności 

substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, na szybkie 

ustalenie przyczyny wystąpienia takich środków. 
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Wzór umowy pomiędzy firmą skupującą surowce zielarskie, a nadleśnictwem 

 

Umowa nr 

zawarta w dniu …………………………… pomiędzy: 

Skarbem Państwa, Nadleśnictwem………………., 

reprezentowanym przez ………………..……. – Nadleśniczego, zwanego dalej 

Zarządcą, 

a 

firmą ………………………………., z siedzibą w……………………………………… 

NIP…………………………….., REGON………………………………………….. 

reprezentowaną przez: ………………………………………………… zwaną dalej 

Firmą. 

 

dotycząca zasad zbioru surowców zielarskich z terenów nadleśnictwa …………………. 

 

Na podstawie Umowy o lasach z 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101, poz.444 z 1992 r.) 

z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 28 grudnia 1998 r. 

(Dz. U z 1999 r. Nr 6, poz. 42) z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych 

zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na 

obszarach leśnych, strony umowy uzgadniają co następuje: 

 

§1. 

Zarządca dopuszcza zbiór surowców zielarskich przez Firmę na terenie 

administrowanym przez Nadleśnictwo ….............................................................,  

z wyłączeniem rezerwatów przyrody, młodników, upraw, ostoi zwierzyny. 

§2. 

1. Firma przedstawi Zarządcy listę osób dokonujących zbioru surowców zielarskich w 

imieniu i na rzecz Firmy, zwanych w dalszej części umowy Zbieraczami (załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy). 

2. Firma wyposaży Zbieracza dokonującego zbioru surowców zielarskich w jej 

imieniu i na jej rzecz, w kopię niniejszej umowy oraz legitymację poświadczającą 

iż Zbieracz odbył szkolenie z zakresu zasad ekologicznego zbioru surowców, 

zwaną w dalszej części umowy Legitymacja. 

3. Firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Zbieracza 

dokonującego zbioru oraz zapewnia, iż osoby te będą dokonywać zbioru zgodnie z 

niniejszą umową. 

§3. 

Zbiór surowców zielarski będzie prowadzony wyłącznie przez osoby, które w trakcie 

wykonywania czynności będą dysponować dokumentem tożsamości, kopią niniejszej 

umowy oraz Legitymacją. 

§4. 
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W przypadku wystąpienia trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego wstęp do lasu jest 

zabroniony. 

§5. 

1. Firma deklaruje znajomość przepisów bhp i p.poż dla terenów leśnych i 

zobowiązuje się ich przestrzegać. 

2. Firma przyjmuje do wiadomości i stosowania się do przepisów ustawy o lasach. 

3. Firma zobowiązuje się do dokonywania zbiorów surowców zielarskich zgodnie z 

zasadami wynikającymi z przepisów prawa powszechnego, w tym Rozporządzenia 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz 

zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz.U.999, Nr 6, poz.42. ze zm.) 

§6. 

Strony ustalają, że nieprzestrzeganie uzgodnionych zapisów umowy oraz ustawy o 

lasach skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem zezwolenia na zbiór surowców 

zielarskich. 

§7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się prawo polskie i jego 

przepisy powszechnie obowiązujące.  

§8. 

Rodzaje i ilość pozyskiwanych surowców zielarskich przedstawiona jest w załączniku 

nr 2 do umowy.  

§9. 

Firma w terminie dwóch tygodni od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy zobowiązuje 

się do przekazania Zarządcy sprawozdania z rodzaju i ilości pozyskanych surowców. 

§10 

Umowę zawiera się na okres od ………………………do …………………….. 

§11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

FIRMA       ZARZĄDCA 

 

…………………………     ………………………… 
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CZĘŚĆ 3.  

EKOLOGICZNY ZBIÓR SUROWCÓW ZIELARSKICH ZE 

STANOWISK NATURALNYCH W ŚWIETLE 

OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW PRAWNYCH 

 

Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolniczej, opartym na 

wykorzystaniu naturalnych procesów, zachodzących w gospodarstwie rolnym. 

Nadrzędnym celem tego systemu jest produkcja żywności o określonych parametrach 

jakościowych. Celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności jakości 

ekologicznej. Jakość ta jest pochodną miejsca produkcji rolniczej, metodą produkcji 

surowców rolniczych oraz technologiami ich przetwarzania. Jakość jak każda inna jest 

określona charakterystycznymi cechami, wyróżniającymi żywność ekologiczną, 

szczególnie gdy porównamy ją do żywności powszechnie wytwarzanej metodami 

przemysłowymi. 

Żeby utrzymać wysokie standardy jakościowe żywności ekologicznej, jej 

produkcja odbywa się według ściśle określonych zasad rolnictwa ekologicznego, 

ujętych w postaci przepisów prawnych. Rolnictwo ekologiczne w krajach Unii 

Europejskiej zostało uregulowane Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 

czerwca 2007 r. „w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91”, (Dz. U. UE nr L 189/1 

z 20.07.2007z późn. zm.). Rozporządzenie jest aktem prawnym nadrzędnym w stosunku 

do prawa krajowego, obowiązującym wszystkich i musi być wdrożone w państwowy 

system prawny bez zmian (skrótów, poprawek, interpretacji) przez każdego z członków 

– państw Unii Europejskiej. Drugim aktem prawnym Unii Europejskiej obowiązującym 

w rolnictwie ekologicznym jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 

września 2008 r. „ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli”, (Dz. U. 

UE L 250/1 z 18.09.2008 r. z późn. zm.). Aktualnym aktem prawnym uznającym 

przepisy unijne rolnictwa ekologicznego w naszym kraju jest kompetencyjna ustawa o 

rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 497 z dnia 9 kwietnia 2015 r. tekst jednolity). 
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W art. 2 lit. e Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 podano, że „produkcja 

roślinna” oznacza produkcję produktów rolnych pochodzenia roślinnego, w tym zbiór 

roślin dziko rosnących w celach handlowych”. Rozwinięciem tego zdania jest art. 12 

ust. 2 tego rozporządzenia, gdzie podano że: „Zbiór roślin dziko rosnących i ich części, 

rosnących w sposób naturalny na obszarach naturalnych, w lasach i na obszarach 

rolniczych, uznaje się za metodę produkcji ekologicznej, pod warunkiem że:  

a) w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zostały poddane 

działaniu produktów innych niż dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na 

mocy art. 16;  

b) zbiór nie wpływa na równowagę siedliska naturalnego ani na utrzymanie gatunków 

na obszarze zbioru”. 

Zatem zbierane rośliny dzikorosnące w określonych obszarach, mogą zostać uznane za 

produkty ekologiczne, po spełnieniu wyżej wymienionych warunków. 

Rośliny jadalne nie pochodzące z upraw rolniczych mogą być zbierane w lasach, 

powierzchniach odłogowanych czy na naturalnych terenach trawiastych.  Do obszarów 

pozyskiwania dziko rosnących roślin zalicza się także grunty rolnicze, czasowo nie 

użytkowane lub ugorowane. 

Obszar zbioru musi spełniać określone warunki. Teren pozyskiwania dziko 

rosnących roślin, musi spełniać takie same wymagania, jakie Rozporządzenie Rady 

(WE) nr 834/2007  stawia gruntom uprawnym gospodarstwa ekologicznego. Uprawy 

wieloletnie w gospodarstwie rolnym przechodzą trzyletni okres konwersji, liczony od 

ostatniego zbioru przed datą, gdy rolnik złożył deklarację przestawiania gospodarstwa, 

w kierunku ekologicznej produkcji. 

Ważnym zapisem Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, jest iż tereny 

pozyskiwania roślin dziko rosnących, nie muszą przechodzić trzyletniego okresu 

przejściowego. Tylko wystarczy deklaracja właściciela terenów, że w ostatnich trzech 

latach nie stosował on żadnych niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym 

syntetycznych nawozów i pestycydów. O ile lasów nikt nie nawozi, o tyle zdarzają się 

chemiczne opryski terenów leśnych, przeciwko szkodnikom. Dlatego jeśli jednostka 

certyfikująca ma wątpliwości, to przeprowadzane są analizy chemiczne gleby lub 

materiału roślinnego, z kwestionowanego terenu. 
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1. PRZYGOTOWANIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO DO 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIORU ROŚLIN DZIKOROSNĄCYCH 

W art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 podano, że: 

„1. Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub 

przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 lub który takie produkty 

wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako 

produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo 

ekologiczne:  

a) zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym 

działalność ta jest wykonywana;  

b) przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 

27”. 

Według tak skonstruowanego przepisu prawnego podmiotem gospodarczym w Polsce 

może być firma prawa handlowego, podmiot cywilnoprawny ale też osoba fizyczna z 

założoną działalnością gospodarczą i rolnik posiadający gospodarstwo rolne. 

 

2. ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI WŁAŚCIWEMU ORGANOWI  

Według prawa polskiego ujętego w ustawie o rolnictwie ekologicznym 

właściwym organem przyjmowania zgłoszeń rozpoczęcia działalności w rolnictwie 

ekologicznym jest upoważniona jednostka certyfikująca. W art. 4. ust. 1 ustawy podano, 

że: „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione 

do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące…”. Aktualny 

wykaz upoważnionych jednostek certyfikujących znajduje się na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie wszystkie jednostki certyfikujące 

upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiadają w swoim zakresie 

udzielonego upoważnienia, certyfikację zbioru roślin dzikorosnących. Zgłoszenie może 

przyjąć tylko jednostka posiadająca upoważnienie w zakresie zbioru ze stany 

naturalnego. 

Zgłoszenie należy złożyć na druku opracowanym przez Główną Inspekcję Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Wzór druku zgłoszeniowego można 

pobrać ze strony internetowej Głównej Inspekcji.  Wzór druku jest umocowany w 

ustawie o rolnictwie ekologicznym. W art. Art. 4. ust. 3 ustawy podano, że: „Zgłoszenie 
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podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 

1 rozporządzenia nr 834/2007, składa się na formularzu opracowanym przez Głównego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej 

„Głównym Inspektorem”, i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej 

przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych…”, [wzór druku w 

załączeniu]. 

W załącznikach druku zgłoszeniowego ujęto artykuł 63 ustęp 3 Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 889/2008, w którym zapisano: „Do celów zastosowania art. 28 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 834/2007 podmiot gospodarczy zgłasza właściwemu organowi 

następujące informacje:  

a) nazwa i adres podmiotu gospodarczego;  

b) położenie zabudowań oraz, gdzie stosowne, działek (dane z ewidencji gruntów), gdzie 

działania są przeprowadzane;  

c) charakter działań i produktów;  

d) zobowiązanie się podmiotu gospodarczego do wykonania czynności zgodnie z 

przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz w niniejszym 

rozporządzeniu;  

e) w przypadku gospodarstw rolnych termin, od którego producent zaprzestał 

stosowania produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej na danych 

działkach;”. 

Ponadto zgłaszający się podmiot gospodarczy, podpisuje deklarację stosownie do 

treści art. 63 ust. 2 rozporządzenia 889/2008 , w której zobowiązuje się:  

a) do wykonywania czynności zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej; 

b) do zaakceptowania, w przypadku naruszenia lub nieprawidłowości, 

wprowadzenia środków przewidzianych na podstawie zasad produkcji 

ekologicznej;  

c) do podjęcia obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu 

zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do metody produkcji 

ekologicznej;  

d) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego 

podwykonawcy są kontrolowani przez różne organy kontrolne lub jednostki 

certyfikujące zgodnie z systemem kontroli utworzonym przez zainteresowane 
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państwo członkowskie, wymiany informacji między tymi organami lub 

jednostkami;  

e) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego 

podwykonawcy zmieniają organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, faktu 

przekazania dokumentacji dotyczącej kontroli do nowego organu kontrolnego 

lub jednostki certyfikującej;  

f) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z 

systemu kontroli, obowiązku bezzwłocznego poinformowania o tym 

odpowiedniego organu i organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej;  

g) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z 

systemu kontroli, iż dokumentację dotyczącą kontroli przechowuje się przez 

okres co najmniej pięciu lat;  

h) do zaakceptowania zobowiązania do niezwłocznego poinformowania 

odpowiedniego organu kontroli/odpowiednich organów kontroli lub jednostki 

certyfikującej/jednostek certyfikujących o wszelkich nieprawidłowościach lub 

naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status ich produktu lub produktów 

ekologicznych otrzymanych od innych  

Jeżeli po otrzymaniu zgłoszenia jednostka certyfikująca stwierdzi niekompletność 

danych lub zażąda dodatkowych wyjaśnień, to zgłaszający się podmiot gospodarczy ma 

obowiązek je dostarczyć w wyznaczonym terminie. Fakt ten jest zapisany w artykule 4 

ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym:  

„4.3) Jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w 

wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w 

zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 

834/2007, lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest to niezbędne do 

stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego 

warunków do prowadzenia tej działalności”. 

W odniesieniu do zbioru roślin dziko rosnących w Rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 889/2008 przewidziano rozwiązania w tytule IV, rozdział 2: 

„ROZDZIAŁ 2  

Szczegółowe wymagania kontrolne w odniesieniu do roślin i produktów z roślin 

uprawnych lub dziko rosnących  
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Artykuł 70  

Zasady kontroli  

1. Pełny opis jednostki określony w art. 63 ust. 1 lit. a):  

a) jest sporządzany, nawet gdy podmiot gospodarczy ogranicza swoją działalność do 

zbierania roślin dziko rosnących;  

b) wskazuje obiekty składowania i produkcji oraz grunty rolne lub obszary zbierania, a 

także, w stosownych przypadkach, obiekty, w których mają miejsce niektóre czynności 

przetwórstwa lub pakowania  

oraz  

c) określa datę ostatniego stosowania produktów, których użycie jest niezgodne z 

zasadami produkcji ekologicznej, na gruntach rolnych lub obszarach zbierania.  

2. W przypadku zbierania roślin dziko rosnących praktyczne środki określone w art. 63 

ust.1 lit. b) obejmują gwarancję strony trzeciej, którą podmiot gospodarczy może 

przedstawić, aby zapewnić, że zostały spełnione przepisy art. 12 ust. 2 rozporządzenia 

(WE) nr 834/2007”. 

W celu należytego zidentyfikowania podmiotu gospodarczego w opisie powinny 

się znaleźć następujące dokumenty: 

 dokument potwierdzający wpis do KRS lub do CEIDG,  

 dokument potwierdzający nadanie nr REGON,  

 kopia dokumentu potwierdzającego wpis do właściwych rejestrów 

prowadzonych przez  organy nadzoru i/lub zatwierdzenia obiektów 

produkcyjnych i obiektów składowania w zależności od zakresu prowadzonej 

działalności, 

 schemat organizacyjny  

 zaświadczenia strony trzeciej odnoszące się do stosowania na zgłaszanych 

obszarach środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej w okresie 

ostatnich trzech lat, 

 mapy obszarów pozyskiwania identyfikujące co najmniej jego zasięg 

terytorialny,  lokalizację punktów skupu, obszar wykonywanych zabiegów z 

użyciem środków ochrony roślin, jeśli były prowadzone na zgłaszanym 

obszarze, 
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 umowy na towarowy zbiór z obszarów zgłoszonych do certyfikacji jeżeli ich 

właściciele / zarządcy wymagają podpisania takich umów, 

 Dla każdej wydzielonej terytorialnie jednostki produkcyjnej (zakładu 

produkcyjnego / magazynu własnego lub podwykonawcy) należy złożyć osobny 

formularz opisu jednostki produkcyjnej. 

Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest posiadać z każdym Producentem 

umowę o prowadzenie procesu certyfikacji. Podpisanie przez Producenta umowy i 

przekazanie podpisanego egzemplarza umowy Jednostce Certyfikującej jest warunkiem 

objęcia systemem kontroli oraz wystawienia dokumentów certyfikacyjnych.  

W przypadku pozytywnej oceny złożonych przez Producenta dokumentów 

zgłoszeniowych, Jednostka Certyfikująca obejmuje Producenta systemem kontroli. Datą 

objęcia Producenta systemem kontroli jest data otrzymania przez Jednostkę 

Certyfikującą wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. 

Jednostka Certyfikująca przesyła do Producenta pisemną informację o objęciu 

systemem kontroli. Następnym etapem jest kontrola wstępna na miejscu. 

 

3. KONTROLA PODMIOTU GOSPODARCZEGO WYKONYWANA PRZEZ 

JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ 

Kontrole wykonywane przez jednostkę certyfikującą mają charakter kontroli 

urzędowych, na podstawie art. 27 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w którym 

przywołano Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. „w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt” (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.3004, 

s. 1 z późn. zm.). 

Kontrole urzędowe są zazwyczaj niezapowiedziane zgodnie z art. 3 ust. 2 

Rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Jednak kontrola wstępna jest zgodnie traktowana 

jako audyt w którym konieczne jest uprzednie zawiadomienie podmiotu gospodarczego. 

Celem tego audytu jest sprawdzenie zgodności z dostarczonymi dokumentami oraz 

przygotowanie podmiotu do rozpoczęcia produkcji ekologicznej. Kontrola taka jest 

zapowiedziana na określony termin. Podmiot gospodarczy może z ważnych powodów 

zmienić termin kontroli, po uzgodnieniu z jednostką certyfikującą. 
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Kontrole jednostki certyfikującej są przeprowadzane przez upoważnionych przez 

Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych 

inspektorów. Upoważnieni inspektorzy pracują na rzecz jednostki certyfikującej. 

Jeżeli kontrola wstępna wypadła pozytywnie, protokół z jej wykonania jest 

przesyłany do siedziby jednostki certyfikującej, gdzie podlega ocenie. 

 

4. IDENTYFIKACJA OBSZARU ZBIORU ROŚLIN DZIKOROSNĄCYCH 

Istotnym elementem zbioru jest precyzyjne określenie obszaru miejsca 

występowania określonych gatunków roślin. Zgodnie z artykułem 70 ustęp 3 litera b 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, podmiot gospodarczy: „wskazuje obiekty 

składowania i produkcji oraz grunty rolne lub obszary zbierania”. Podanie działek 

ewidencyjnych gruntów rolnych nie podlega dyskusji, w przypadku zbioru na nich 

roślin dzikorosnących. Problem zaczyna się przy zbiorze roślin na terenach leśnych, 

gdzie trudno precyzyjnie podać miejsce występowania danych gatunków roślin.  

Podstawową jednostką obszarową kompleksu leśnego jest nadleśnictwo. 

Nadleśnictwo jest obszarem o wyodrębnionych granicach, posiadającą zdolność do 

czynności prawnych. Nadleśnictwo dzieli się na obręby leśne, w skład których wchodzą 

niesamodzielne leśnictwa a te z kolei na ostępy podzielone na oddziały leśne, przy 

czym trudno dla osoby niezorientowanej w sposób jednoznaczny określić w terenie ich 

granice. 

Dla powszechnie zbieranych surowców leśnych takich jak owoce borówki czarnej 

(tzw. jagody), grzyby, kora kruszyny, liście brzozy itp., jednostką obszarową zbioru jest 

nadleśnictwo.  

Na przeciwległym biegunie są rośliny rzadko występujące punktowo lub cenne 

rośliny chronione z zezwoleniem na zbiór, określony w odrębnych przepisach. Tę grupę 

roślin należy identyfikować w najmniejszej jednostce terytorialnej nadleśnictwa, jaką 

jest oddział leśny.  

 

5. OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO ZBIOREM ROŚLIN 

DZIKOROSNĄCYCH 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 zwraca uwagę na taki zbiór, który nie 

prowadzi do rabunkowej gospodarki, czyli nie niszczy doszczętnie zbieranych roślin 

oraz nie wywołuje, przy zbyt dużym pobraniu, kompensacji innych gatunków roślin, 
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wchodzących na miejsce zajęte dotychczas przez pozyskiwane rośliny. Zbiór roślin 

może być przeprowadzony przez przeszkolonych zbieraczy, którzy potrafią 

przeprowadzić zbiór, bez naruszenia biologicznej równowagi. Problemem jednostki jest 

ocena takiej ilości zbioru, w którym nie naruszy się stanu równowagi w środowisku. 

Jest to problem wymagający wnikliwej analizy ze strony botaników i ekologów 

zajmujących się ochroną środowiska. 

Producent na początku każdego sezonu powinien przedstawić jednostce 

certyfikującej aktualną listę zbieraczy pracujących na rzecz jego firmy. Do listy należy 

dołączyć informację o przeszkoleniu w zakresie warunków zbioru surowców 

ekologicznych od każdego zbieracza. 

Producent zapewnia, że zbieracze poddadzą się kontroli jednostki certyfikującej 

oraz udostępnią obiekty, w których tymczasowo przechowują zebrane rośliny, przed 

dostarczeniem do punktu skupu producenta. Wymaga tego artykuł 70 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008: b) wskazuje …, w stosownych 

przypadkach, obiekty, w których mają miejsce niektóre czynności przetwórstwa lub 

pakowania. 

Producent określi sposób zapakowania i transportu zebranych roślin przez 

zbieraczy, do swojego punktu skupu. Punkty skupu mogą być zewnętrzną częścią 

podmiotu gospodarczego lub osobnym podmiotem gospodarczym traktowanym jako 

podwykonawca. 

 

6. OCENA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 

Podmiot gospodarczy zajmujący się skupem i przetwarzaniem surowców z roślin 

dziko rosnących, może prowadzić swoją działalność w zakresie produktów 

ekologicznych jak i nieekologicznych. Warunkiem jest oddzielenie tych grup 

produktów. Podmiot gospodarczy przetwarzający zebrane rośliny dziko rosnące, jest 

oceniany w zakresie przetwórstwa. Podmiot gospodarczy nie przetwarzający zebranych 

roślin, jest oceniany w zakresie obrotu. 
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