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O pszczo³ach
Pszczo³y nale¿¹ do b³onkówek jak np. osy czy mrówki. S¹ efektem trwaj¹cej 

125 milionów lat koewolucji z roœlinami kwiatowymi.  W zamian za py³ek i nektar, 
s³u¿¹ce pszczo³om jako pokarm, roœliny zostaj¹ skutecznie zapylone i mog¹ wydaæ 
owoce i nasiona.  G³ówn¹ adaptacj¹ do zapylania jest wytworzenie bogatego 
ow³osienia, na którym samoistnie gromadzi siê py³ek, oraz ró¿nego rodzaju 
aparatów s³u¿¹cych do zbierania py³ku. Niektóre pszczo³y ¿yj¹ w rodzinach, w 
których wystêpuje podzia³ na kasty jak u pszczo³y miodnej, ale w wiêkszoœci s¹ to 
gatunki samotne - samica sama buduje gniazdo, gromadzi zapasy py³ku i na nim 
sk³ada jaja. Najchêtniej zamieszkuj¹ miejsca suche, ciep³e i nas³onecznione. 
Zak³adaj¹ gniazda w pod³o¿u (piasku czy glinie), w drewnie, w pustych ³odygach 
roœlin. Niektóre buduj¹ je na powierzchni kamieni, czy w szczelinach murów. Na 
œwiecie ¿yje ok. 20 tysiêcy gatunków pszczó³, a w Polsce oko³o 470. Do najbardziej 
znanych i najczêœciej spotykanych, obok hodowanej przez cz³owieka pszczo³y 
miodnej,  nale¿¹ trzmiele, murarki i pszczolinki.

W ostatnich latach œrodki masowego przekazu donosz¹, o masowym 
wymieraniu pszczo³y miodnej. Proces ten zauwa¿alny jest w skali lokalnej jak i 
œwiatowej. Sytuacja ta zmusza ludzkoœæ do wiêkszego zainteresowania siê mniej jak 
dotychczas znan¹ populacj¹ gatunków pszczó³ dziko ¿yj¹cych. Wiêkszoœæ 
gatunków pszczó³ dziko ¿yj¹cych jest doskona³ymi zapylaczami lecz poza 
trzmielami nie produkuj¹ miodu. Jedn¹ z wa¿nych przyczyn powoduj¹cych  spadek 
populacji pszczo³owatych jest niedostateczny stan wiedzy spo³eczeñstw dotycz¹cej 
ich  ¿ycia, roli i zagro¿eñ.  

Rola i zagro¿enia pszczó³
Rola:
?najwa¿niejsi zapylacze roœlin – szacuje siê, ¿e zapylaj¹ 80 % roœlin 

stanowi¹cych po¿ywienie cz³owieka; 
?zapylaj¹c zwiêkszaj¹ jakoœæ i iloœæ plonu (szczególnie pszczo³a miodna);
?wytwarzaj¹ naturalne produkty jak: miód, kit pszczeli (propolis), py³ek kwiatowy, 

wosk, mleczko, jad pszczeli;
?produkty pszczele wykorzystywane s¹ w medycynie, kosmetyce, jak równie¿ 

jako artyku³y ¿ywnoœciowe.
Pracê pszczó³ szacuje siê wed³ug T. Junipera (brytyjski ekspert do spraw œrodowiska 
naturalnego) na kwotê ponad 190 miliardów dolarów rocznie.

Zagro¿enia:
?wypalanie ³¹k, rowów, nieu¿ytków powoduje zabijanie owadów zimuj¹cych w 

nadziemnych czêœciach roœlin jak i tu¿ pod ziemi¹;
?likwidacja miedz i zadrzewieñ, zwiêkszenie powierzchni zajêtych przez tereny 

zurbanizowane i przemys³owe, nadmierne zaasfaltowanie i zabetonowanie 
powierzchni pozbawia je miejsc do gniazdowania;

?zmniejszenie ró¿norodnoœci upraw, uproszczenie p³odozmianów znaczne 
ograniczenie iloœci gatunków roœlin uprawnych, d³ugotrwa³a uprawa roœlin o 
ma³ej atrakcyjnoœci dla pszczó³, spadek zachwaszczenia, uproszczenie runi 
³¹kowej powoduje zak³ócenia w dostêpie do po¿ywienia; 

?nadmierna intensyfikacja produkcji opieraj¹ca siê g³ównie na wzroœcie 
chemizacji powoduje ich masowe zatrucia;

?zanik budownictwa drewnianego i glinianego, krytego strzech¹.

2

Wstêp
W codziennych informacjach w prasie, radio, telewizji czy internecie, 

œwiadomi obywatele przestrzegaj¹ mieszkañców naszego globu przed nadmiernym 
wykorzystywaniem œrodowiska naturalnego. Problem ten, obrazuj¹ u¿ywaj¹c 
miêdzy innymi takich s³ów jak „œmieræ lasów”, „katastrofa ekologiczna na oceanie”, 
„masowe œniêcie ryb”, „kwaœne deszcze”, „zatrucie wód gruntowych”, „ska¿enie 
Ÿróde³ wody pitnej”, „masowe wybijanie zwierz¹t”, „zatrucie wody w rzekach 
i jeziorach”, „wybuch wulkanu”, „zmiana klimatu”,„dziura ozonowa”. Jest to tylko kilka 
wybranych zjawisk, na skutek których powstaj¹ czêsto nieodwracalne szkody 
w œrodowisku.

Ten niszczycielski proces polega miêdzy innymi  na masowym têpieniu 
gatunków na Ziemi, co niemal codziennie jest dokumentowane doniesieniami 
z ca³ego œwiata. W ci¹gu zaledwie kilku dekad zniszczyliœmy setki gatunków, które 
tworzone by³y przez miliony lat. Takie dzia³ania maj¹ negatywny wp³yw na 
bioró¿norodnoœæ, a tym samym przyczyniaj¹ siê do pogarszania stanu œrodowiska 
naturalnego. Niektórym wydaje siê, ¿e mo¿na sobie podporz¹dkowaæ otaczaj¹c¹ 
nas przyrodê, na szczêœcie s¹ to tylko ich nierealne marzenia. Wszystkie istoty ¿ywe 
na Ziemi, s¹ uzale¿nione od otaczaj¹cego nas œrodowiska, a w szczególnoœci od 
jego zasobów naturalnych jak powietrze, którym oddychamy, wody, któr¹ pijemy czy 
¿ywnoœci któr¹ produkuje. 

 Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa, postêpuj¹ca urbanizacja 
i uprzemys³owienie powoduj¹ zmniejszanie siê powierzchni siedlisk naturalnych 
oraz zatrucie ca³ej biosfery, co przyczynia siê do katastrofalnego spadku liczebnoœci 
owadów zapylaj¹cych, a wielu ich gatunkom grozi zupe³na zag³ada. Zubo¿enie szaty 
roœlinnej odbiera owadom zapylaj¹cym bazê pokarmow¹, a miejsca ich gnie¿d¿enia 
i zimowania w wiêkszoœci zostaj¹ zniszczone. Nastêpstwem tych procesów jest 
równie¿ znaczne obni¿anie siê plonów upraw nasiennych i owocowych, przede 
wszystkim tych roœlin, których kwiaty nie s¹ przystosowane do samozapylania.

W œrodowisku naturalnym istnieje równowaga biologiczna miêdzy roœlinami 
i zwierzêtami, która umo¿liwia jednym i drugim pomyœlne rozmna¿anie. 
Nieprzemyœlana gospodarka i dzia³alnoœæ cz³owieka przyczynia siê do zaburzenia 
tej równowagi, przez co wiele gatunków roœlin i zwierz¹t (w tym pszczó³) 
zagro¿onych jest zupe³nym wyginiêciem.

Obowi¹zkiem ka¿dego pokolenia jest pozostawienie œrodowiska 
przyrodniczego przynajmniej w takim stanie w jakim go otrzyma³o.

Dziœ ¿yjemy w czasach dynamicznych przekszta³ceñ œrodowiska, 
zwi¹zanych przede wszystkim z urbanizacj¹ i uprzemys³owieniem, dlatego te¿, 
ogromne znaczenie ma zachowanie w niezmienionym stanie terenów ma³o  
zdegradowanych, gdzie przyroda zachowa³a jeszcze wiele z naturalnego uroku.

Dla spowolnienia, a mo¿e zatrzymania, tych niekorzystnych dzia³añ 
i zachowania jak najwiêkszych obszarów o najwy¿szym wskaŸniku naturalnoœci, 
wiêkszoœæ krajów na œwiecie ustanawia swoje wewnêtrzne prawo, którego celem 
jest pogodzenie interesów przyrody i biznesu. 

Na szczeblach regionalnych i lokalnych zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem 
tworzy siê szereg inicjatyw maj¹cych na celu zapobieganie degradacji œrodowiska. 
Dzia³ania te polegaj¹ miêdzy innymi na czynnej ochronie przyrody oraz edukacji 
przyrodniczej, czego przyk³adem jest ten projekt.
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Cele i metody

I. Cele szczegó³owe:

A. Wiadomoœci: 

- uczestnik rozumie pojêcie bioró¿norodnoœci, 

- wymieni kilka gatunków roœlin miododajnych i owadów zapylaj¹cych -

pszczo³owatych dziko¿yj¹cych, 

- zna rolê i rozumie znaczenie pszczó³ w procesie zachowania bioró¿norodnoœci, 

- zna zagro¿enia i g³ówne przyczyny wp³ywaj¹ce negatywnie na populacjê pszczó³,

- zna wybrane metody i dzia³ania umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie liczebnoœci populacji 

pszczo³owatych,   

- zna i wymieni kilka ustawowych form ochrony przyrody obowi¹zuj¹cych na 

obszarze Polski. 

B. Umiejêtnoœci: 

- uczestnik potrafi wskazaæ i nazwaæ wybrane gatunki roœlin wchodz¹cych w sk³ad 

mieszanki „Pszczela £¹ka” lub innej, „w³asnej” mieszanki,

- potrafi wskazaæ teren, na którym jest wiêksza bioró¿norodnoœæ i uzasadniæ 

dlaczego, 

- potrafi omówiæ jedn¹ z metod zwiêkszania bioró¿norodnoœci wraz z krótkim 

uzasadnieniem, 

- potrafi przedstawiæ rolê i znaczenie pszczo³owatych, 

- potrafi przedstawiæ zagro¿enia i omówiæ g³ówne przyczyny wp³ywaj¹ce negatywnie 

na populacjê pszczo³owatych, 

- umie przygotowaæ glebê i wysiaæ prawid³owo nasiona, 

- potrafi wymieniæ kilka form ochrony przyrody, 

- umie pracowaæ w grupie.

C. Efekt:

- zwiêkszenie wiedzy i podniesienie œwiadomoœci o roli i zagro¿eniach pszczo³owatych;

- zwiêkszenie populacji pszczo³owatych poprzez budowê dla nich hoteli i w pobli¿u 

zak³adanie dobrze zaopatrzonych sto³ówek(siedlisk);

-integracja ró¿nych grup spo³ecznych (uczniów, pszczelarzy, nauczycieli, 

samorz¹dowców itp.).

II. Cele poœrednie:

- zwiêkszanie œwiadomoœci w dziedzinie ochrony œrodowiska wœród uczestników 

projektu, 

- uœwiadomienie znaczenia pszczo³owatych w przyrodzie i ¿yciu cz³owieka, 

- nauka pracy w grupie,

- nauka systematycznoœci, 

- wyrobienie postawy odpowiedzialnoœci za œrodowisko a poprzez to zwiêkszenie 

bioró¿norodnoœci parków krajobrazowych Polski.

Co Ty mo¿esz zrobiæ dla ochrony pszczo³owatych?

-zdobyæ wiedzê aby nie szkodziæ;
-zbudowaæ w³asnorêcznie z naturalnych materia³ów hotel dla owadów;
-za³o¿yæ w pobli¿u hotelu dobrze zaopatrzon¹ sto³ówkê.

Mo¿esz to zrobiæ przystêpuj¹c do naszego projektu

Opis projektu

Projekt skierowany jest do  mieszkañców województwa wielkopolskiego  
(g³ównie do szkó³), którzy chc¹ pomóc w zwiêkszeniu liczebnoœci populacji 
pszczo³owatych. 

W ramach projektu nale¿y przygotowaæ „sto³ówkê” dla dziko ¿yj¹cych 
p s z c z o ³ o w a t y c h .  M i e j s c e  z  d o b r y m  n a s ³ o n e c z n i e n i e m  ( t e r e n  

2o powierzchni min. 20 m ), na którym wysiane zostan¹ przez uczestników nasionam 
roœlin miododajnych z mieszanki „Pszczela ³¹ka” (krótki opis i zdjêcia gatunków 
roœlin wchodz¹cych w sk³ad mieszanki  znajduj¹ siê w dalszej czêœci broszury) lub 
nasiona „w³asnej” mieszanki.

Ponadto uczestnicy projektu wykonaj¹ „w³asnego” pomys³u lub otrzymaj¹ 
budki do samodzielnego monta¿u, które umieszcz¹  w nas³onecznionym  miejscu w 
pobli¿u terenu, który zosta³ obsiany nasionami roœlin miododajnych..

Uczestnicy projektu zobowi¹zuj¹ siê do przeprowadzenia 10 prostych 
obserwacji w trakcie trwania projektu. Pomocne w ich przeprowadzeniu bêd¹ karty 
pracy zamieszczone na stronie internetowej www.zpkww.pl. Ponadto poszczególne 
etapy obserwacji nale¿y udokumentowaæ fotograficznie. Uczestnicy projektu 
wykonuj¹ sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej zawieraj¹cej 20-30 
slajdów, któr¹ nale¿y przes³aæ na adres:

Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
ul.Koœciuszki 95, 61-716 Poznañ 

 

Osoby do kontaktu: 
Eliza Miko³ajewska-Maruszyñska, tel. 616 554 655, e-mail: ochk@zpkww.pl, 

Czas trwania projektu: marzec - wrzesieñ 2019

.
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UWAGA! Podczas prowadzenia obserwacji pszczó³ 
nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ

Krótki opis roœlin z mieszanki nasion „Pszczela ³¹ka” (strony 6 - 24)

Chaber b³awatek Centaurea cyanus – wysoka, smuk³a roœlina 
roczna, czasem zimuj¹ca, o szarozielonych, lancetowatych 
liœciach. Jaskrawoniebieskie, czasem ró¿owe lub purpurowe 
koszyczki kwiatowe pojawiaj¹ siê latem. Œrednia wysokoœæ 20 cm 
– 1 m, œrednia szerokoœæ 15 – 30 cm. Wykorzystywane czêœci 
roœlin: liœcie, kora lub drewno, nasiona. Zastosowanie: lecznicze,  
przemys³owe. 

III. Postawy : 
- uczestnik wykazuje zainteresowanie problemem, 
- dostrzega potrzebê pomocy owadom zapylaj¹cym poprzez  ochronê siedlisk, 

pielêgnacjê i ochronê roœlin miododajnych,
- rozumie i stawia w ¿yciu codziennym wysoko dzia³ania na rzecz ochrony 

œrodowiska, a w szczególnoœci maj¹ce na celu zwiêkszenie populacji 
pszczo³owatych,

- dostrzega piêkno otaczaj¹cej go przyrody.

IV. Metody : obserwacje, prezentacje, karty pracy

V. Formy : praca grupowa

VI. Materia³y dydaktyczne: notatniki, o³ówki, nasiona „Pszczela ³¹ka”, budka dla 
pszczo³owatych

Zadania dla uczestników projektu:

1.  Wykonanie „w³asnego” pomys³u budki* przeznaczonej do zasiedlenia przez dziko 
¿yj¹ce pszczo³owate, (w tym: monta¿ i wype³nienie suchymi, pustymi w œrodku 
³odygami roœlin np. trzcin¹, rdestowcem), wybranie suchego, nas³onecznionego 
miejsca i umieszczenie w nim budki.

2. Przygotowanie „stoùówki” dla dziko ýyjàcych pszczoùowatych, w tym: wybranie       
i przygotowanie terenu z dobrym nasùonecznieniem (powierzchnia ok. 20 m²), 
obsianie go nasionami roúlin miododajnych z mieszanki „Pszczela ³¹ka”** lub 
nasionami „w³asnej” mieszanki.

3.   Przeprowadzenie 10 obserwacji w okresie kwiecieñ – sierpieñ (po 2 w miesi¹cu) 
zgodnie za³¹czonymi kartami pracy***.

4.   Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów projektu:
      - zdjêcia z przygotowywania budki i „sto³ówki”,
      - zdjêcia wykonane podczas obserwacji budki i „sto³ówki”.
 5.   Przygotowanie sprawozdania w formie prezentacji  multimedialnej  zawieraj¹cej 

od 20 do 30 slajdów (zdjêcia oraz wyniki i wnioski z przeprowadzonych 
obserwacji), która weŸmie udzia³ w konkursie na najlepszy projekt.

* Istnieje mo¿liwoœæ otrzymania od ZPKWW budki do monta¿u, jednak z uwagi na 
ograniczon¹ iloœæ decyduje  kolejnoœæ zg³oszeñ – budkê nale¿y odebraæ z 
siedziby ZPKWW w Poznaniu ul. Koœciuszki 95.

** Istnieje mo¿liwoœæ otrzymania od ZPKWW mieszanki nasion „Pszczela ³¹ka” w 
iloœci do 20 op./grupê, jednak z uwagi na ograniczon¹ iloœæ decyduje kolejnoœæ 
zg³oszeñ– nasiona mo¿na odebraæ z siedziby ZPKWW w Poznaniu lub przes³aæ 
poczt¹.

*** Karty pracy koordynatorzy zatrzymuj¹ i w razie potrzeby udostêpniaj¹ do wgl¹du 
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Facelia b³êkitna, facelia wrotyczna Phacelia tanacetifolia – pêdy 
rozga³êzione, liœcie delikatne, pierzastoz³o¿one, ow³osione. 
Kwiaty drobne, niepozorne, jasnoniebieskie, zebrane w zbite 
k³osy. Œrednia wysokoœæ 70 - 90 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: 
kwiaty, nasiona. Zastosowanie: kulinarne, lecznicze. 

8

Czarnuszka siewna Nigella sativa – wzniesiona, rozkrzewiona 
roœlina roczna o pierzastodzielnych liœciach d³ugoœci do 5 cm. 
Ma³e, bia³e, niebieskawo podbarwione kwiaty, szerokoœci oko³o 
3,5 cm, pojawiaj¹ siê latem; owoce- 5-10 zroœniêtych ze sob¹ 
mieszków – s¹ pêkate i opatrzone u góry wyrostkami. Œrednia 
wysokoœæ 30 cm, œrednia szerokoœæ 23 cm. . Wykorzystywane 
czêœci roœlin: nasiona. Zastosowanie: lecznicze,  kulinarne. 
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Kolendra siewna Coriandrum sativum – wzniesiona roœlina 
ro c z n a  o  o s t ro  a ro m a t yc z nyc h ,  k l a p o w a t yc h  d o  
pierzastodzielnych liœciach. Latem tworz¹ siê bia³e do 
ró¿owofioletowatych kwiaty. Owoce s¹ bladobr¹zowe, nie 
rozpadaj¹ce siê, dojrza³e maj¹ owocowy zapach. Œrednia 
wysokoœæ 15 – 70 cm, œrednia szerokoœæ 10 – 30 cm. 
Wykorzystywane czêœci roœlin: liœcie, nasiona. Zastosowanie: 
lecznicze,  kulinarne, przemys³owe i aromatyczne. 

10

Gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum – roœlina roczna o 
wzniesionych, czêsto czerwono nabieg³ych i szeroko trójk¹tnych 
liœciach do 7 cm d³ugoœci. Kwiaty pachn¹ce, ró¿owobia³e zebrane 
s¹ w wiechy. Owocem s¹ br¹zowe, kanciaste orzeszki. Œrednia 
wysokoœæ 20 cm –60 cm, œrednia szerokoœæ 10 – 23 cm. 
Wykorzystywane czêœci roœlin: liœcie, kwiaty, nasiona. 
Zastosowanie: lecznicze, kulinarne. 
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Koniczyna ³¹kowa Trifolium pratense – wzniesiona do 
roz³o¿ystej, krótkowieczna bylina o trójlistkowych liœciach 
osadzonych na d³ugich ogonkach. Purpuroworó¿owe, czasem 
kremowe kwiaty motylkowe zebrane w kuliste kwiatostany, 
pojawiaj¹ siê od póŸnej wiosny. Œrednia wysokoœæ 20 cm – 60 cm, 
œrednia szerokoœæ 60 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: kwiaty. 
Zastosowanie: lecznicze. 

12

Koniczyna bia³a Trifolium repens – roœlina wieloletnia, ³odyga 
p³o¿¹ca, jest  bezlistna i g³adka. Liœcie trójlistkowe o d³ugich 
ogonkach, odwrotnie jajowate, o z¹bkowanych brzegach. Na 
górnej stronie liœcia wystêpuje jasna plamka w kszta³cie podkowy. 
Kwiaty to kuliste g³ówki osadzone na d³ugich szyjkach – 
szypu³kach o barwie kremowej do bia³ej. Owocem jest 2-4 
nasienny str¹k. Œrednia wysokoœæ 15 – 25 cm. Wykorzystywane 
czêœci roœlin: kwiaty. Zastosowanie: przemys³owe, lecznicze.
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Len zwyczajny Linum usitatissimum – wzniesiona roœlina roczna o 
w¹skich, szarozielonych liœciach d³ugoœci do 2,5 cm. B³êkitne 
kwiaty pojawiaj¹ siê latem, owocem jest 10-nasienna torebka z 
lœni¹cymi, sp³aszczonymi, brunatnymi nasionami. Œrednia 
wysokoœæ 80 cm – 1,2 m, œrednia szerokoœæ 30 – 60 cm. 
Wykorzystywane czêœci roœlin: ca³a roœlina, pêdy, nasiona. 
Zastosowanie: lecznicze,  przemys³owe. 

14

Koper ogrodowy Anethum graveolens - roœlina jednoroczna lub 
dwuletnia, zwykle z jednym pêdem i sinozielonymi liœæmi, o 
blaszce podzielonej na nitkowate segmenty. Latem pojawiaj¹ siê 
baldachy ¿ó³tych kwiatów, nastêpnie zawi¹zuj¹ siê jajowate, 
sp³aszczone, bardzo aromatyczne nie³upki. Œrednia wysokoœæ 60-
90 cm, œrednia szerokoœæ 15-30 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: 
liœcie, nasiona. Zastosowanie: lecznicze, kulinarne, przemys³owe
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Mak polny Papaver rhoeas – roœlina roczna o prostym pêdzie i 
d³ugoszypu³kowych, zwykle czerwonych kwiatach, szerokoœci 5-
10 cm, ciemn¹ plam¹ u podstawy p³atków i prawie czarnymi 
prêcikami. Owocem jest wielonasienna, ciemnobr¹zowa torebka 
– makówka. Œrednia wysokoœæ 20 cm – 90 cm, œrednia szerokoœæ 
10 – 45 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: owoce, nasiona. 
Zastosowanie: lecznicze, kulinarne,  przemys³owe. 

16

Lnicznik siewny Camelina sativa Crantz – roœlina jednoroczna, 
³odyga wzniesiona, prosta, cienka.  Ulistnienie skrêtoleg³e, liœcie 
siedz¹ce zwykle ca³obrzegie. Kwiaty maj¹ 4 dzia³kowy kielich oraz 
4 p³atki korony o ¿ó³tawym zabarwieniu. Tworz¹ grona na szczycie 
pêdu. Owocem jest sp³aszczona ³uszczyna o szerokoœci 3,5-5,5 
mm. Œrednia wysokoœæ 30 – 70 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: 
kwiaty, nasiona. Zastosowanie: lecznicze, kulinarne.
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Nostrzyk ¿ó³ty Melilotus officinalis – wyprostowana lub 
roz³o¿ysta roœlina dwuletnia o ¿ebrowanych pêdach i 
trójlistkowych liœciach. ¯ó³te, o zapachu miodu kwiaty pojawiaj¹ 
siê w delikatnych gronach latem, owocem jest br¹zowy nagi str¹k. 
Œrednia wysokoœæ 60 cm – 1,5 m, œrednia szerokoœæ 20 – 90 cm. 
Wykorzystywane czêœci roœlin: ca³a roœlina. Zastosowanie: 
lecznicze,  kulinarne, aromatyczne. 
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Nagietek lekarski Calendula officinalis – krzaczasta, 
aromatyczna, d³ugowieczna roœlina roczna o rozga³êzionych 
pêdach i lancetowatych liœciach. Kwiaty jêzyczkowate ¿ó³te do 
pomarañczowych, kwitnie przez ca³e lato i jesieñ. Œrednia 
wysokoœæ i szerokoœæ 50 – 70 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: 
kwiaty. Zastosowanie: lecznicze, kulinarne. 
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S³onecznik ogrodowy, zwyczajny Helianthus annuus – 
olbrzymia, kwitn¹ca latem roœlina roczna o prostych pêdach i 
du¿ych, przewieszonych koszyczkach kwiatowych, z br¹zowymi 
kwiatami rurkowymi i ¿ó³tymi brzegowymi kwiatami 
jêzyczkowatymi. Œrednia wysokoœæ do 3 m, œrednia szerokoœæ 30 - 
45 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: ca³a roœlina, nasiona. 
Zastosowanie: lecznicze, przemys³owe. 

20

Ogórecznik lekarski Borago officinalis – ow³osiona roœlina 
jednoroczna o wzniesionych, pustych w œrodku pêdach i 
lancetowatych liœciach. Niebieskie, 5-p³atkowe kwiaty o œrednicy 
1 cm pojawiaj¹ siê latem. Owocem jest roz³upnia z 4 
br¹zowoczarnymi roz³upkami. Roœliny mog¹ mieæ pasiaste 
ulistnienie. Œrednia wysokoœæ 30 cm – 1 m, œrednia szerokoœæ 15-
30 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: liœcie, kwiaty, nasiona. 
Zastosowanie: lecznicze, kulinarne.

19



Œlaz dziki Malva sylvestris – mocna, zmienna bylina o 
klapowatych liœciach, zwykle z ciemn¹ plam¹ u podstawy blaszki. 
Kwiaty blado- do purpuroworó¿owych z ciemniejszym 
¿y³kowaniem pojawiaj¹ siê od pocz¹tku lata do jesieni. Œrednia 
wysokoœæ 45 – 90 cm, œrednia szerokoœæ 60 - 90 cm. 
Wykorzystywane czêœci roœlin: liœcie, kwiaty, owoce. 
Zastosowanie: lecznicze, kulinarne. 
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Sza³wia ³¹kowa Salvia pratensis – roœlina trwa³a. Liœcie 
odziomkowe owalne lub jajowate, u podstawy lekko sercowate, 
na szczycie zaostrzone lub têpe, grubo i nieregularnie z¹bkowane. 
Kwiaty po 4-8 w licznych nibyokó³kach. Kielich d³. 8-12 mm z 
wyraŸnymi nerwami, o barwie ciemnoczerwonobr¹zowej. Owoce 
– roz³upnie rozpadaj¹ce siê na 4 roz³upki. Œrednia wysokoœæ 30 - 
50 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: liœcie. Zastosowanie: 
lecznicze, kulinarne.
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Z³ocieñ w³aœciwy Chrysanthemum leucanthemum – roœlina z 
walcowatym k³¹czem, wzniesionymi ³odygami. Dolne liœcie 
pod³ugowate, odwrotnie jajowate lub ³opatkowate, d³ugoœæ do 3 
cm, karbowane, pi³kowane lub pierzastodzielne. Kwiatostan to 
pojedyncze koszyczki o œr. do 5 cm.  na szczytach ³odyg. Kwiaty 
brze¿ne (jêzyczkowate), bia³e, kwiaty wewnêtrzne rurkowate 
¿ó³tawe. Owoce – nie³upki przewa¿nie o 10 ¿eberkach z czarnymi 
gruczo³kami ¿ywicznymi pomiêdzy nimi. Œrednia wysokoœæ do 20 - 
70 cm. Wykorzystywane czêœci roœlin: pêdy, kwiaty.  
Zastosowanie: kulinarne, roœlina ozdobna.

24

Z³ocieñ polny  Chrysanthemum segetum – roœlin jednoroczna, 
nagimi, prostymi lub rozga³êzionymi ³odygami. Liœcie w zarysie 
w¹skoowalne lub  lancetowate, na brzegach nieregularnie, grubo 
z¹bkowane lub pierzastowrêbne. Kwiatostan – pojedyncze 
koszyczki o œr. 2-5 cm na szczytach ³odyg. Kwiaty jêzyczkowate 
z³ocisto¿ó³te. Owoce nie³upki d³. 2-3 mm, przewa¿nie z 10 
¿eberkami. Œrednia wysokoœæ 20 - 100 cm. Wykorzystywane czêœci 
roœlin: kwiaty.  Zastosowanie: lecznicze, roœlina ozdobna.
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Pi³a

Wronki

Poznañ

Œrem

Koœcian

Wrzeœnia

Jarocin

Pleszew

Kalisz

Kêpno

Chodzie¿

1. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
2. Nadwarciañski Park Krajobrazowy
3. ¯erkowsko-czeszewski 

 Park Krajobrazowy
4. Rogaliñski Park Krajobrazowy
5. Park Krajobrazowy 

 Im. Gen. D. Ch³apowskiego
6. Park Krajobrazowy Promno
7. Pszczewski Park Krajobrazowy
8. Sierakowski Park Krajobrazowy
9. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
10. Lednicki Park Krajobrazowy
11. Powidzki Park Krajobrazowy
12. Nadgoplañski Park Tysi¹clecia
13. Przemêcki Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe województwa wielkopolskiego


