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WAWRZYNEK WILCZEŁYKO  

Wygląd: krzew wielkości 0,3-1,5m o drobnych, różowych kwiatach 

Pora kwitnienia: II— IV 

Miejsce występowania: bory mieszane, lasy liściaste (zwłaszcza grądy i buczyny) 

 

Roślina objęta ochroną gatunkową, trująca. 
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PODBIAŁ POSPOLITY  
Wygląd: pędy kwiatowe obficie okryte łuskami, żółty kwiatostan koszyczkowy  

o średnicy do 22cm, liście pojawiają się po przekwitnieniu  

Pora kwitnienia: III— V 

Miejsce występowania: rowy, przydroża, brzegi wód, zarośla, olsy, pola i łąki 

 

Nazwa łacińska Tussilago farfara nawiązuje do właściwości leczniczych rośliny, 

łacińskie tussis = kaszel. Inne nazwy ludowe i zwyczajowe to: białkuch, ośla sto-

pa, boże liczko, kniat; w języku kaszubskim - kobiór.  
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PRZYLASZCZKA POSPOLITA  
Wygląd: kwiaty niebiesko-fioletowe (wyjątkowo mogą być różowe lub nawet 

białe), nowe liście pojawiają się pod koniec kwitnienia rośliny 

Pora kwitnienia: III— V 

Miejsce występowania: lasy liściaste 

 

Łacińska nazwa Hepatica nobilis pochodzi od liści, które kształtem przypominają 

wątrobę, hepaticos=wątroba. Roślina trująca.  
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ZAWILEC GAJOWY  
Wygląd: białe, pojedyncze kwiaty, często tworzy zwarte kobierce 

Pora kwitnienia: III— V 

Miejsce występowania: lasy liściaste i mieszane 

 

Produkuje duże ilości pyłku, z którego chętnie korzystają dzikie zapylacze. 

Kwiaty zawilca gajowego, dla inaczej niż my widzących owadów, mają barwę 

niebieskozieloną.  Roślina trująca.  
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ZAWILEC ŻÓŁTY 
Wygląd: 1-2 żółte kwiaty 

Pora kwitnienia: III— V 

Miejsce występowania: lasy liściaste i mieszane 

 

Produkuje duże ilości pyłku, z którego chętnie korzystają dzikie zapylacze. 

Znacznie rzadszy od zawilca gajowego.  Roślina trująca.  
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JASNOTA BIAŁA 
Wygląd: białe, okółkowo ułożone, o grzbiecistej budowie kwiaty, bez nich przy-

pomina pokrzywę zwyczajną i bywa też  błędnie nazywana nieparzącą pokrzy-

wą, w sprzyjających warunkach tworzy zwarte skupiska,  

Pora kwitnienia: IV– XI 

Miejsce występowania: parki, ogrody, obrzeża lasów, pobocza dróg, zarośla 

 

Roślina lecznicza. Ssanie nektaru z kwiatów jasnoty było kiedyś dość powszechne 

wśród dzieci i traktowane jak zabawę. 
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JASNOTA PURPUROWA 
Wygląd: różowopurpurowe kwiaty o grzbiecistej budowie są okółkowo ułożone w 

kątach liści,   

Pora kwitnienia: III– XI 

Miejsce występowania: parki, ogrody, obrzeża lasów, pobocza dróg, zarośla 

 

Jasnota wytwarza kwiaty dostosowane budową do zapylania przez owady dłu-

gossawkowe, takie jak np. trzmiele. 
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BLUSZCZYK KURDYBANEK 
Wygląd: roślina o niebieskich kwiatach i zaokrąglonych, sercowatych liściach 

Pora kwitnienia: IV– VII 

Miejsce występowania: lasy liściaste, zarośla, łąki, parki i ogrody 

 

Dość osobliwa nazwa wywodzi się od bogato zdobionych np. w motywy roślinne  

kurdybanów, czyli skór zwierzęcych używanych m.in. do obijania mebli. 

Listki bluszczyku (nie mylić z bluszczem) w dawnej kuchni polskiej były dorzuca-

ne do rosołu lub zupy ziemniaczanej jako zamiennik pietruszki. Roślina lecznicza. 

 


