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1. Wprowadzenie

Pszczoła miodna (Apis mellifera) i inne owady zapylające stanowią wraz z pozo-
stałą fauną i florą o bioróżnorodności naszego środowiska przyrodniczego. Tylko 
w Polsce występują setki gatunków pszczół z których wiele znajduje się na tzw. 
„czerwonej liście” i jest zagrożonych wyginięciem. Do swojej egzystencji i rozwoju 
owady zapylające potrzebują pokarmu a co za tym idzie roślin pożytkowych. Jako 
pożytki można uznać te rośliny, które rosną w zasięgu lotu pszczół i dostarczają im 
pokarmu węglowodanowego (nektaru i spadzi) oraz białkowego (pyłku). 

Istnieje wiele systemów klasyfikujących pożytki i rośliny użyteczne dla pszczół 
wg rozmaitych kryteriów. W zależności od rodzaju zbieranego surowca można mó-
wić o pożytkach nektarowych, spadziowych lub pyłkowych. Z kolei miejsce wystę-
powania roślin wskazuje na pożytki łąkowe, polne, leśne, ogrodowe, osiedlowe czy 
parkowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę cykl roczny życia rodziny pszczelej to pożytki 
podzielimy na podtrzymujące, rozwojowe czy też główne – towarowe. Ze względu 
na cykl życiowy samych roślin dzielimy je na roczne, dwuletnie i wieloletnie (by-
liny). Ważnym kryterium podziału pożytków i roślin poużytkowych jest termin ich 
występowania. Wyróżnia się więc pożytki wczesnowiosenne, które dają pyłek lub 
nektar pod koniec zimy i na przedwiośniu. Do tej grupy należą wierzby, a zwłasz-
cza iwa, klon zwyczajny, podbiał, krokusy, zawilce, pierwiosnki, jasnota różowa, 
bluszczyk kurdybanek. Ponieważ najbardziej istotne w tym okresie jest dostarcze-
nie rodzinom pszczelim świeżego pyłku umożliwiającego rozwój, właśnie te nie-
zbyt obfite na ogół pożytki, mają niezwykle istotne znaczenie rozwojowe. Pożytki 
wiosenne przypadają na przełom kwietnia i maja (należą do nich drzewa i krzewy 
owocowe, mniszek pospolity, borówka czarna, rzepak). Są to pożytki dostarcza-
jące bardzo duże ilości pyłku ale również są surowcem do pierwszego w sezonie 
miodu towarowego. Pożytki wczesnoletnie występują na ogół na przełomie maja 
i czerwca. Wśród wielu kwitnących w tym okresie roślin należy wyróżnić robinię 
akacjową, półnaturalne łąki z licznymi gatunkami, na plantacjach i w lasach maliny, 
truskawki i poziomki a czasem również spadź). Pożytki pełni lata obejmują gatunki 
kwitnące do połowy lipca (facelia błękitna, lipa, koniczyna biała, chaber bławatek 
i łąkowy, wierzbownica, wrotycz, żmijowiec, ostrożenie, spadź iglasta i liściasta). 
Pożytki późnoletnie przypadają na ogół na przełom lipca i sierpnia (gryka, nostrzy-
ki, wierzbówka, szałwie, mięty, przegorzany, spadź), przy czym terminy te mogą 
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ulegać pewnym przesunięciom w poszczególne lata, w zależności od przebiegu wa-
runków pogodowych. Pożytki jesienne - występujące na przełomie sierpnia i wrze-
śnia stanowią ostatnią w sezonie możliwość pozyskania miodu (wrzos, i nawłoć 
oraz gorczyca, facelia i słonecznik uprawiane jako poplony).

W tym opracowaniu przegląd roślin pożytkowych został sporządzony w oparciu 
o subiektywne kryterium, jakim jest możliwość kształtowania i wykorzystania oto-
czenia przyjaznego pszczołom oraz według kryterium sezonowości występowania 
(kwitnienia) w sezonie pożytkowym. Należy przy tym zaznaczyć, że niektóre rośliny 
nektarodajne i pyłkodajne mogą być dostępne dla zapylaczy przez wiele tygodni 
a nawet miesięcy. Jedne ze względu na swoje właściwości rozwojowe a inne jeśli 
są np. wysiewane w różnych terminach lub kiedy są systematycznie defoliowane, 
jak to się dzieje na łąkach koszonych i pastwiskach.

2. Krajobraz rolniczy i rośliny pożytkowe pól uprawnych

Ponieważ prawie 60% powierzchni naszego kraju stanowią użytki rolne, nie 
można pominąć ich wpływu na dobrostan zapylaczy, zwłaszcza z uwagi na nie-
docenianie intensywnego rolnictwa wśród potencjalnych przyczyn obniżenia 
różnorodności biologicznej. Z punktu widzenia bioróżnorodności rolnictwo pol-
skie wydaje się stwarzać sprzyjające warunki. Duże rozdrobnienie gruntów wy-
stępujące na znacznych obszarach Polski i chociaż nie wszędzie to jednak tworzy 
mozaikę krajobrazu. Obecność wśród ekosystemów rolniczych stosunkowo wielu 
refugiów naturalnych ekosystemów (np. oczka wodne, młaki, torfowiska, ksero-
termiczne murawy wapienne lub napiaskowe), a także ekstensywna gospodarka 
znacznej części upraw, w tym stosowanie niewielkich ilości nawozów, niski stopień 
degradacji gleb, w związku z technologią upraw, wydają się sprzyjać różnorodności 
biologicznej agroekosystemów. Z drugiej strony dużym zagrożeniem dla bioróż-
norodności jest obserwowana intensyfikacja rolnictwa oraz zmiany w strukturze 
zasiewów oraz wielkości pól. Nawet uprawy z pozoru sprzyjające pszczołom, mogą 
stanowić zagrożenie ze względu na bardzo duże ilości „chemii” zużywane w trakcie 
sezonu wegetacyjnego.

Przykładem tego jest rzepak (Brassica napus L. var. napus), który występuje tylko 
w uprawie ale dość często dziczeje i „ucieka” z upraw. Jest rośliną oleistą, uprawia-
ną głównie w krajach Eurazji. Ze względu na dużą powierzchnię upraw (w Polsce ok. 
900 tys. ha) należy do roślin miododajnych o bardzo dużym znaczeniu w pszczelar-
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stwie. Jest słusznie 
uznawany za jeden 
z głównych pożyt-
ków towarowych. 
Kwitnie przez kilka 
tygodni i w zależ-
ności od warunków 
pogodowych daje 
możliwości dużych 
wziątków. Według 
różnych źródeł wy-

dajność miodowa rzepaku może sięgać 300 kg z hektara. Wprawdzie rzepak wy-
maga dobrych gleb i nawożenia oraz ochrony przed chwastami, chorobami i szko-
dnikami, ale do celów pszczelarskich może być uprawiany z powodzeniem mniej 
intensywnie, również w ekologicznym oraz integrowanym systemie gospodarowa-
nia. Należy jednak mieć świadomość, że rzepak należy do wczesnych pożytków i aby 
go dobrze wykorzystać, należy do tego swoje rodziny odpowiednio przygotować.

Współczesne rolnictwo a zwłaszcza intensywne systemy rolnicze nie sprzy-
jają dobrostanowi pszczół miodnych i innych zapylaczy. Uprawy takie jak zboża 
podstawowe oraz kukurydza stanowią swoiste „pustynie” na mapach pożytków 
pszczelich Natomiast rzepak jest obecnie uprawiany w sposób bardzo intensywny, 
z powszechnym i wysokim zużyciem środków ochrony roślin – w tym owadobój-
czych. Nie dziwi więc pszczelarzy fakt, że praktycznie każdego roku obserwowany 
jest spadek ilości i jakości pożytków, które często są nierównomiernie rozłożone 
w czasie. Na użytkach rolnych warto więc promować stosowanie tzw. międzyplo-
nów, które jednocześnie mogą być pożytkiem pszczelim, takich jak facelia, gryka 
czy gorczyca. Szczególnie facelia jest rośliną docenianą przez pszczelarzy i często 
przez nich wysiewaną. 

Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.), znana też  jako wiązanka wroty-
czowa, należy do rodziny ogórecznikowatych. Jest to roślina jednoroczna z rodziny 
faceliowatych (Hydrophyllaceae), które pochodzą z Kalifornii. Łodygę ma wzniesioną 
dorastającą do około 70-80 cm wysokości, całą wraz z liśćmi szorstko owłosioną. 
Liczne niebieskofioletowe kwiaty wabią szczególnie pszczoły. Często wysiewana 
jest specjalnie dla pszczół. Uprawiana jest też na nasiona, na paszę zieloną i kiszon-
kę, a także, jako poplon w zależności od potrzeb. Facelia oprócz przeznaczenia na 

Ryc. 1. Kapusta rzepak (Brassica napus L. var. napus)
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paszę dla zwierząt stanowi ważny 
gatunek miododajny o imponują-
cej wydajności miodowej i pyłko-
wej. Jej wydajność szacowana jest 
na 300-400 kg z ha, co przy dużej 
sile przyciągania pszczół stawia ją 
wśród najważniejszych roślin po-
użytkowych.

W płodozmianie spełnia rolę 
sanitarną i strukturotwórczą. Nie 
ma dużych wymagań klimatyczno-
glebowych. Jest odporna na przy-
mrozki i dobrze znosi krótkotrwa-
łe ochłodzenie, nawet do -7°C. 

Nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb, z wyjątkiem bardzo lekkich, silnie 
kwaśnych (minimalne pH 5,6-6) i podmokłych. Najlepszy do uprawy facelii jest 
kompleks żytni bardzo dobry i dobry. Kompleksy pszenne są zbyt żyzne i roślina ta 
rośnie na nich zbyt bujnie, a co za tym idzie gorzej kwitnie, przedłuża się dojrze-
wanie nasion, a rośliny często wylegają. Jest rośliną jednoroczną o dość krótkim 
okresie wegetacji. Zakwita po 6-7 tygodniach od siewu i kwietnie przez 4-6 tygo-
dni. Może być wysiewana od wczesnej wiosny, ponieważ „nie boi się” wiosennych 
chłodów i przymrozków. Zaletą facelii są niewielkie wymagania glebowe chociaż 
na lepszych stanowiskach będzie lepiej plonować. Ponadto można ją uprawiać 
„po sobie”. Jest też znakomitym przedplonem dla większości uprawianych u nas 
roślin rolniczych (wzbogaca glebę w próchnicę, składniki pokarmowe i spulchnia 
glebę). Dzięki krótkiemu okresowi wegetacji można ją wysiewać w kilku terminach 
tworząc swego rodzaju „nektarową taśmę”. Wysiana wcześnie jako poplon zdąży 
zakwitnąć jesienią. Znane są próby skutecznego wysiewu jesienią (zakwita wtedy 
wcześniej wiosną) ale w naszych warunkach obarczone jest to znacznym ryzykiem 
wymarznięcia. W uprawie facelii przeznaczonej na nasiona należy zwrócić uwa-
gę na nawożenie azotowe. Nadmiar azotu może powodować wyleganie roślin, ale 
przede wszystkim słabe kwitnienie i nektarowanie. Dlatego dawka azotu powin-
na wynosić około 40-80 kg/ha (czystego składnika), w zależności od zasobności 
gleby. Jeżeli nie przekracza 50 kg/ha, stosuje się ją w całości przedsiewnie. Przy 
wyższym nawożeniu pierwszą część azotu daje się przedsiewnie, a drugą – dwa do 
trzech tygodni po wschodach, gdy rośliny osiągną około 10 cm wzrostu.

Ryc. 2. Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.)
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Facelia jest rośliną szybko zacieniającą glebę, konkurencyjną w stosunku do 
chwastów i zazwyczaj na polach utrzymanych w dobrej kulturze jej uprawa udaje 
się bez zabiegów odchwaszczających. Nie wymaga też na ogół ochrony chemicznej 
przed chorobami i szkodnikami. Facelia jest z rodziny faceliowatych a ponieważ 
żadna z powszechnych upraw nie należy do tej grupy, więc porażana jest przez 
patogeny bardzo rzadko, a jeżeli już to nie osiągają one znaczenia gospodarczego. 
Ponadto facelia ma krótki okres wegetacji i szkodliwość patogenów jest relatywnie 
krótka. Ponieważ jest atrakcyjną rośliną miododajną, ochrona insektycydowa jest 
w tym przypadku bardzo niewskazana.

Z kolei gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench) należy do roślin upra-
wianych głównie z przeznaczeniem na kaszę ale to również ceniony gatunek mio-
dodajny. Z 1 ha plantacji można uzyskać do 200 kg miodu gryczanego. Gryka zali-
czana jest do roślin zbożowych chociaż nie jest z rodziny traw jak pozostałe nasze 
zboża ale z rodziny rdestowatych. Gryka jest rośliną jarą, o krótkim okresie wege-
tacji, wynoszącym 90-100 dni. Z tego powodu nadaje się także do siewu w mię-
dzyplonie. Może być uprawiana nawet na najsłabszych, piaszczystych glebach. Jest 
ciepłolubną rośliną jednoroczną jarą, dlatego wysiewamy ją po minięciu ryzyka 
przymrozków (w praktyce to druga dekada maja). Głównym zapylaczem gryki jest 
pszczoła miodna a okres kwitnienia przypada na lipiec i początek sierpnia. Korzyst-
ne warunki pogodowe są niezbędne dla prawidłowego oblotu pszczół, które to 
zapylają kwiaty gryki, co ma duży wpływ na jej plonowanie. Kwiaty gryki nektarują 
oraz pylą tylko w godzinach rannych a pszczelarze obserwują w tym okresie więk-
szą „nerwowość” u swoich pszczół.

Uprawa gryki na nasiona 
rozpowszechniona jest głów-
nie na wschodzie kraju, mniej 
popularna jest w pozostałych 
regionach. Chętnie po tą ro-
ślinę sięgają gospodarstwa 
ekologiczne. Gryka bowiem 
w porównaniu do pozostałych 
upraw nie wymaga specjali-
stycznej ochrony chemicznej. 
Gryka posiada dobrze rozwi-
nięty system korzeniowy i do-

Ryc. 3. Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench)
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brze wykorzystuje składniki pokarmowe, co sprawia, że roślina ta jest mało wrażli-
wa na przedplon. Z powodzeniem można ją wysiewać także po pozostawionych na 
wiosnę międzyplonach. Jest rośliną o większej od zbóż tolerancyjności na kwaśny 
odczyn gleby, plonuje jednak lepiej przy odczynie zbliżonym do obojętnego.

Przy średniej zawartości w glebie fosforu i potasu, przed siewem gryki, na wio-
snę należy zastosować 30 kg P205 i 40 kg K20 na 1 ha. W uprawie gryki należy sto-
sować rozsądne nawożenie azotowe. Przenawożona bardzo nierównomiernie doj-
rzewa co sprawia trudności podczas zbioru. Na przeciętnym stanowisku wystarczy 
40 -50 kg N/ha. W Krajowym Rejestrze (KR) na liście odmian zarejestrowanych 
nie znajdziemy gryki. W obrocie handlowym można jednak spotkać dwie odmiany: 
Kora i Panda, które pochodzą z Małopolskiej Hodowli Roślin sp. z o.o. Gryka jest 
rośliną ciepłolubną, sieje się ją po wiosennych przymrozkach około 10-30 maja. 
Jako poplon na paszę można ją wysiewać do końca lipca. Przy zbyt późnym siewie 
skraca się okres wegetacji, co ujemnie wpływa na plon nasion. Gatunek ten wyma-
ga starannie uprawionej roli, gleba musi być dobrze spulchniona i napowietrzona 
również ze względu na to, że możliwości odchwaszczania gryki są ograniczone. 
Podstawą niechemicznej ochrony przed zachwaszczeniem jest zmianowanie ro-
ślin i dobrze dopasowana do siedliska uprawa gleby. Po wschodach gryki możliwe 
jest odchwaszczanie mechaniczne przy stosowaniu opielacza w międzyrzędziach 
(warunek siew w szerokich rzędach). Z kolei uprawa gryki w wąskich międzyrzę-
dziach (9–12 cm) zwiększa konkurencyjność tej uprawy względem chwastów. Do 
zwalczania chorób czy szkodników nie ma zarejestrowanego żadnego preparatu 
chemicznego. Na szczęście gryka rzadko jest porażana przez choroby czy szkod-
niki. Gryka dojrzewa nierównomiernie, co sprawia że wyznaczenie optymalnego 
terminu bywa bardzo trudne.

Gorczyca biała (Sinapsis alba) z rodzina krzyżowych (Cruciferae) to roślina jedno-
roczna, wysokości 30-60 cm, z łodygą rozgałęzioną i owłosioną o kwiatach żółtych, 
zebranych w grona. Gorczyca nie ma dużych wymagań glebowych i klimatycznych. 
Nie udaje się  tylko na piaskach i glebach o bardzo niskiej wilgotności. Ze względu 
na niewielkie wymagania glebowe może być uprawiana po zbożach. Wymaga gleb 
zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę moż-
na prowadzić także na glebach należących do kompleksów zbożowo-pastewnych 
oraz na dobrych glebach żytnich. Oprócz głównego kierunku użytkowania – pro-
dukcji nasion, gorczyca jest również doskonałą rośliną miodo- i pyłkodajną oraz po-
plonową, ponieważ posiada właściwości fitosanitarne – leczące „zmęczone” gleby. 
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Gorczycę białą naj-
częściej uprawia się 
w międzyplonie ścier-
niskowym, ponieważ 
jej rośliny odznaczają 
się bardzo szybkim 
wzrostem i krótkim 
okresem wegetacji. 
Jeżeli jednak gorczyca 
biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być uprawiana po orce zi-
mowej. Jej wysiew należy wykonać jak najwcześniej, aby mogła wykorzystać zimo-
we zapasy wody w glebie. W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest 
gorczyca biała, optymalne nawożenie wynosi: 30–50 kg P2O/ha, 60–100 K2O/ha 
i 40–60 kg N/ha. Gorczyca wykazuje też duże zapotrzebowanie na siarkę i mikro-
elementy.

Wśród rolniczych roślin uprawnych na szczególną uwagę zasługują rośliny z ro-
dziny bobowatych (dawniej nazywane motylkowatymi). Gatunki te (miododajne 
zarazem) są wartościowym pożytkiem dla pszczół a także posiadają walory este-
tyczno-krajobrazowe a często także polepszają właściwości fizyko-chemiczne 
słabszych gleb i zapobiegają ich erozji.

Koniczyna (Trifolium sp.) to 
rodzaj roślin z rodziny bobo-
watych, który obejmuje ok. 
250 gatunków. W Polsce ro-
śnie dziko ponad 20 gatun-
ków, kilka jest uprawianych. 
Koniczyny rosną na róż-
nych siedliskach, najczęściej 
w miejscach skalistych, na kli-
fach i wydmach piaszczystych, 
w murawach i na stepach. 
Szereg gatunków pełni ważną 
rolę w gospodarce rolnej, jako 
rośliny pastewne rosnące na 
łąkach i pastwiskach oraz wy-

Ryc. 4. Gorczyca biała (Sinapsis alba L.)

Ryc. 5. Koniczyna biała (Trifolium repens L.)
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siewane w polowych mieszankach pastewnych. Uprawiane na polach są zarówno 
w celach paszowych, ale też w płodozmianie, ze względu na korzystne oddziaływa-
nie na strukturę i skład gleby.

Do tej grupy należy m.in. koniczyna biała (Trifolium repens). Roślina ta jest jed-
nym z głównych gatunków pastewnych ale zarazem jest doskonałą rośliną miodo-
dajną. W odróżnieniu od koniczyny czerwonej zapylanej przede wszystkim przez 
trzmiele, nektar koniczyny białej jest osiągalny również dla pszczół miodnych, któ-
rych języczki są krótsze niż u trzmieli. Koniczynę białą spotykamy również często 
na skwerach i trawnikach częściej koszonych, ponieważ należy do roślin wybitnie 
światłolubnych. Nie przeszkadza jej też udeptywanie i jest tolerancyjna względem 
gleby, dlatego też należy do głównych roślin pastwiskowych. Łatwo się rozrasta je-
śli wysiejemy ją w istniejącą już okrywę roślinną a ponieważ powtarza wielokrotnie 
kwitnienie, to dostarcza pożytku pszczołom przez długi czas. Słabszą stroną koni-
czyny białej jest jej mniejsza konkurencyjność w mieszankach z wysokimi roślinami, 
z których systematycznie ustępuje.

Podobne właściwości i wymagania ma koniczyna białoróżowa, zwana też 
mieszańcową albo szwedzką (Trifolium hybridum). Pochodzi z obszarów Azji, Eu-
ropy i Afryki Północnej. W Polsce jest rośliną uprawną, rośnie również dziko i jest 
gatunkiem pospolitym.  Jest to wieloletnia roślina, którą uważa się za naturalne 

skrzyżowanie koniczyny czer-
wonej i koniczyny białej i któ-
ra doskonale nadaje się do roli 
pożytku pszczelego. W po-
równaniu do koniczyny białej 
lepiej się sprawdza w mie-
szankach z wyższymi roślinami 
towarzyszącymi. W naszym 
klimacie koniczyna szwedz-
ka zimuje dobrze ale nie lubi 
zbyt wysokich temperatur la-
tem, dlatego lepiej uprawia się 
ją w chłodniejszym klimacie 
(północne i południowe - gór-
skie rejony kraju). Agrotechni-
ka koniczyny białoróżowej jest 
podobna do koniczyny białej.Ryc. 6. Koniczyna białoróżowa (szwedzka)
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Nostrzyki należą również do rodziny bobowatych. Są roślinami jednorocznymi 
lub dwuletnimi. Wyróżnia się nostrzyk biały (Melilotus albus) oraz nostrzyk żółty 
(Melilotus officinalis). Nie lubią gleb nadmiernie kwaśnych, szczególnie często poja-
wia się na glebach bogatych w wapń. Nostrzyk często jest spotykany na ugorach 
i w przydrożnych rowach.

W Polsce uprawa nostrzyka jest słabo rozpowszechniona, a wykorzystywany 
jest jako nawóz zielony, roślina paszowa, roślina zielarska, z przeznaczeniem na 
nasiona oraz roślina miododajna. Nostrzyk jest rośliną cenioną przez pszczelarzy, 
ma bowiem bardzo dużą wydajność miodową. Czasem uprawiany jest w mieszan-
ce z facelią. Dzięki takiemu połączeniu z jednego pola pszczoły pozyskają suro-
wiec w pierwszym roku z facelii, a w drugim z nostrzyka przy minimalizacji kosztów 
uprawy. Nostrzyk wysiewany jest wcześnie wiosną. Wymaga dużej wilgotności 
gleby w okresie kiełkowania. Nasiona w glebie mogą przebywać długo i we wcze-
snych fazach rozwoju jest mało odporny na zachwaszczenie. Dzięki korzeniowi pa-
lowemu o długości nawet powyżej metra z licznymi rozgałęzieniami może pobierać 
wodę z głębszych warstw gleby. Nostrzyk kwitnie przez całe lato od czerwca do 
września.

Ryc. 7. Nostrzyk biały (Melilotus albus) Ryc. 8. Esparceta siewna (Onobrychis viciifolia 
Scop.)
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Esparceta siewna (Onobrychis viciifolia) to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny 
bobowatych. W Polsce, mimo licznych swoich zalet, dość rzadko występuje jako 
roślina uprawna, natomiast często spotykana jako roślina dziczejąca. Osiąga wyso-
kość 30-80 cm. Kwiatostany groniaste, wydłużone. Kwiaty motylkowe, korona ró-
żowa, ciemniej prążkowana. Rośnie czasem dziko na przydrożach, murawach. Jest 
też bardzo cenną rośliną na poplony ścierniskowe. Znajduje się w rejestrze roślin 
rolniczych Unii Europejskiej. W rejonach gdzie uprawia się esparcetę, uzyskuje się 
duże zbiory jasnego miodu jednogatunkowego, o bardzo przyjemnym aromacie. 
Esparceta zasługuje na szersze rozpowszechnienie jako roślina pastewna i miodo-
dajna, ponieważ nadaje się na słabsze gleby wapienne, nawet płytkie i kamieniste. 
Wykazuje dużą odporność na susze. Znosi przymrozki do -5 °C. Nie lubi dużej 
wilgoci ani gleby zakwaszonej. Sieje się w pierwszej połowie kwietnia, przeważnie 
w siewie czystym ale można ją wysiewać jesienią i wtedy zakwita w kolejnym roku 
po wysianiu.

Do rodzaju Lucerna (Medicago) należy szereg gatunków spośród których naj-
częściej w uprawie spotykamy lucernę siewną i mieszańcową a także szczególnie 
chętnie odwiedzaną przez pszczoły lucernę nerkowatą (Medicago lupulina) - inaczej 
nazywana jest ona lucerną chmielową. Jest gatunkiem krótkotrwałym, 1-2 letnim, 
odznaczającym się niewielkimi wymaganiami co do siedliska i warunków pogodo-
wych. Wytwarza system korzeniowy sięgający 1 metra. Łodygi do 30 cm i mają 
duże skłonności do płożenia oraz są owłosione i słabo rozgałęzione. Kwiatostanem 
są 10-kwiatowe główki żółtego koloru. Lucerna nerkowata jest rośliną obcopylną 
i owadopylną, potrafi przystosować się do różnych warunków siedliskowych. Jej 
kwitnienie trwa od maja do października. Bardzo dobrze znosi susze, mrozy oraz 
późnowiosenne przymrozki. Najlepiej rośnie na glebach średnio zwięzłych oraz za-
sobnych w wapń. Jej wymagania co do odczynu gleby są średnie i powinien być 
on zbliżony do obojętnego (pH 6,6-7,2). Nie rośnie ona na glebach zbyt kwaśnych 
i mokrych. Lucerna nerkowata występuje pospolicie na całym niżu w Polsce, a tak-
że na niższych położeniach górskich. Zasiedla łąki, które wykazują zróżnicowany 
stopień uwilgotnienia. Może też pojawiać się na suchych łąkach, pastwiskach, su-
chych polanach leśnych, polach, przydrożach, nieużytkach oraz miejscach ruderal-
nych.

Szczególną grupę roślin stanowią chwasty występujące na gruntach ornych 
w uprawach roślin towarowych, pastewnych i przemysłowych. Szczególnie w eks-
tensywnych systemach rolniczych mogą one występować w znaczących ilościach 
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i stanowić niejako uboczny produkt w postaci surowca dla pszczół i innych zapyla-
czy. Chociaż ta grupa obejmuje szereg tzw. chwastów segetalnych, to niewątpliwie 
ważnym gatunkiem w tej grupie jest chaber bławatek, pospolity chwast zbożowy, 
zwłaszcza na glebach lekkich.

Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.) – gatunek rośliny zielnej z rodziny astro-
watych. W Polsce pospolity chwast polny o wielu nazwach ludowych i lokalnych: 
białasy, głowacz, jasieniec, kardy, kwiatek wołoszek, macoszka, modrak, modrzeń-
czyk, samosiejka, wasilek, wawer. Dobra wydajność miodowa (350 kg/ha) i pył-
kowa (ok 60kg/ha). Miód z bławatka w stanie płynnym jest żółto-bursztynowy 
z zielonym odcieniem, a po skrystalizowaniu staje się żółty i odznacza się miłym 
migdałowym aromatem oraz lekką goryczką. Zaliczany jest do najlepszych naszych 
miodów. Zakwita pod koniec maja i kwitnie aż do września. Roślina roczna lub 
dwuletnia o wysokości 20-90cm. Kwiaty przedprątne, zapylane przez motyle, mu-
chówki, błonkówki. Owoce rozsiewane przez wiatr i mrówki. Zachowują zdolność 
kiełkowania przez 5-10 lat. Kwiaty niebieskie, z czasem płowiejące. Nektar jest 
łatwo dostępny dla pszczół i całkowicie wypełnia rurkę korony. Bławatek w wielu 
okolicach stanowi podstawę głównego pożytku. Dostarcza on też duże ilości pyłku. 
Bławatek występuje najliczniej jako chwast w zbożach ozimych, zwłaszcza w życie, 
na glebach o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnych, gdzie rozsiewany jest ra-
zem ze zbożami. Spotykany jest też na nieużytkach, przydrożach, ugorach. Często 
spotykany na glebach ubogich 
w wapń (roślina wskaźnikowa 
gleb ubogich w wapń). Ponie-
waż nie ma dużych wymagań, 
jest łatwy w uprawie. Prefe-
ruje stanowiska słoneczne 
i gleby przepuszczalne, ubogie 
w składniki pokarmowe. Ro-
ślinę wysiewa się wprost do 
gruntu wczesną wiosną (ma-
rzec, początek kwietnia). Gdy 
sadzonki podrosną, warto je 
uszczykiwać, aby pobudzić 
krzewienie.

Ryc. 9. Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.)
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3. Rośliny siedlisk przyjaznych środowisku jako wczesne
pożytki pszczele

Dla pszczół niezwykle cenne pożytki mogą stanowić śródpolne zadrzewienia 
i inne ostoje bioróżnorodności, takie jak miedze, strefy buforowe cieków i oczek 
wodnych a przede wszystkim trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) ekstensywnie 
użytkowane. Można je z powodzeniem określić również jako obszary EFA (obszary 
przyjazne środowisku).

To właśnie tam w naturze występują liczne gatunki kwitnące już od wczesnej 
wiosny a nawet na przedwiośniu. Wśród nich jako jedna z pierwszych zakwita 
wierzba iwa (Salix caprea L.), która tworząc formy krzaczaste i drzewiaste porasta 
zarówno obrzeża pól i lasów, brzegi rzek i strumieni jak też skraj ogrodu przydo-

mowego. To roślina miododajna 
i pyłkodajna. Zakwita najwcze-
śniej spośród wierzb rosnących 
w Polsce, bo już w marcu. Ro-
ślina dwupienna. Wielkie kotki 
(bazie) ukazują się przed liśćmi, 
przed rozkwitnięciem otoczone 
są białym futerkiem włosków, 
pochodzącym od długobrodych 
przysadek i chroniącym mło-
de kwiaty przed mrozem. Kotki 
mają bardzo krótkie szypuły, 
męskie są jajowate, 2–3 cm 
długie, gęsto kwiatowe, żeń-
skie są podłużno-jajowate, do 
4 cm długości. U nasady kwia-
tu jest osadzony krótki gruczoł 
miodnikowy. Jej pyłek stanowi 
doskonałe, wysokobiałkowe 
pożywienie dla pszczół. Nie ma 
szczególnie wysokich wymagań 
co do gleby ale najlepiej czuje 
się na stanowiskach wilgotnych. Ryc. 11. Wierzba iwa (Salix caprea L.) kwiaty żeńskie

Ryc. 10. Wierzba iwa (Salix caprea L.) kwiaty męskie
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Wśród wierzb jest wiele innych gatunków, które zakwitają później i mogą sta-
nowić obok iwy swoistą taśmę pożytkową dla pszczół, ponieważ wszystkie gatunki 
wierzby są owadopylne i dwupienne, co jednak najistotniejsze, wierzby są cennymi 
wiosennymi roślinami miododajnymi i pyłkodajnymi.

Najwcześniej, jeszcze przed rozwinięciem się liści – kwitną w krótkich odstę-
pach czasu wierzba iwa i jej mieszańce. Jako kolejne kwitną wierzby, u których 
kwiaty rozwijają się jednocześnie z liśćmi lub zaraz po nich (krucha, biała, migdało-
wa, purpurowa). Grupa, najpóźniej kwitnących wierzb tworzona jest przez wierzbę 
laurową i wierzbę śląską.

Na przedwiośniu chętnie 
oblatywanym przez pszczoły 
gatunkiem jest podbiał. Ten 
zwiastun wiosny może zakwi-
tać nawet pomiędzy resztka-
mi śniegu i pszczoły w czasie 
pierwszych ciepłych dni obla-
tując najbliższe okolice pasiek 
chętnie go odwiedzają. Pod-
biał pospolity (Tussilago farfara 
L.) to gatunek rośliny z rodziny 
astrowatych a rodzime ob-
szary jego występowania obejmują Europę, dużą część Azji oraz Afryki Północnej 
Rozprzestrzenił się również poza tymi obszarami jako gatunek zawleczony (m.in. 
w Ameryce Północnej). W Polsce jest pospolity chociaż preferuje dość nietypowe 
stanowiska, takie jak nasłonecznione skarpy, osuwiska, żwirowiska i inne nieporo-
śnięte miejsca na których jest swoistym pionierem.

Wczesną wiosną zakwita inna roślina pożytkowa czyli sasanka (Pulsatilla sp.). 
Niegdyś występowała w Polsce sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris Miller). Jed-
nakże w środowisku naturalnym, na naturalnych stanowiskach, prawdopodobnie 
już wymarła. Jest natomiast często uprawiana. Oprócz typowego gatunku w upra-
wie występują jej mieszańce określane często nazwą sasanka ogrodowa (Pulsatilla 
× hybrida) i często mylone z sasanką zwyczajną. Jest byliną, która kwitnie od marca 
do początku maja. W naturze występowała na suchych łąkach, w suchych lasach 
sosnowych, na słonecznych zboczach. Jest światłolubna (heliofit). Cała roślina jest 
lekko trująca. Powoduje pobudzenie i paraliż ośrodkowego układu nerwowego, 

Ryc. 12. Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)
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mdłości i odurzenie. Sasan-
ka nie wytwarza nektaru ale 
jest chętnie oblatywana przez 
pszczoły ze względu na duże 
ilości pyłku. Kwitnie wczesną 
wiosną, jest często sadzona 
w ogródkach przydomowych, 
ozdobna jest również po prze-
kwitnięciu. Nadaje się na ra-
baty i do ogródków skalnych. 
Uprawa: Uprawiana jest za-
zwyczaj z nasion (wysiewane 

do gleby zaraz po zbiorze), bardzo łatwo rozmnaża się też przez podział rozkrze-
wionych kęp. Wymaga gleb lekkich i dobrze wapnowanych, stanowiska słoneczne-
go, lub nieco tylko zacienionego.

Do tej grupy roślin poużytkowych należy zaliczyć również fiołka wonnego, na-
zywanego też fiołkiem pachnącym (Viola odorata L.). Jest to gatunek rośliny nale-
żący do rodziny fiołkowatych. Występuje w stanie dzikim w Europie, w zachodniej 
Azji i północnej Afryce. 

W Polsce średnio pospoli-
ty na niżu i w niższych poło-
żeniach górskich. Hemikryp-
tofit, który kwitnie od marca 
do kwietnia. Zasiedla widne 
lasy liściaste i ich skraje, zaro-
śla, trawiaste polany, trawniki. 
Często uprawiany jest też jako 
roślina ozdobna ze względu 
na swój bardzo przyjemny za-
pach oraz piękne kwiaty.

Jasnota (Lamium L.) to rodzaj roślin należących do rodziny jasnotowatych. Nale-
ży do niego w zależności od ujęcia, w tym statusu taksonów mieszańcowych, od 16 
do 50 gatunków. Rośliny te występują w strefie klimatu umiarkowanego w Europie, 
Azji i północnej Afryce.

Ryc. 14. Fiołek pachnący (Viola odorata L.)

Ryc. 13. Sasanka (Pulsatilla sp.)
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Niektóre gatunki zosta-
ły introdukowane na obszary 
o podobnym klimacie poza 
tzw. „Starym Światem” i na 
tereny górskie. W Polsce ga-
tunkami rodzimymi są tylko: 
jasnota plamista (Lamium ma-
culatum) i gajowiec żółty zwa-
ny też jako jasnota gajowiec 
(Lamium galeobdolon). Poza 
tym zadomowionymi antro-
pofitami są trzy inne gatunki: 
jasnota biała (Lamium album), 
jasnota purpurowa (Lamium 
purpureum) i jasnota różowa 
(Lamium amplexicaule).

Najbardziej rozpoznawalne 
są w naszej florze dwa gatunki: 
jasnota biała i purpurowa. By-
liny, rosnące na przydrożach, 
rumowiskach, przy ogrodze-
niach, w zaroślach, w rowach, 
najchętniej na żyznych, gliniastych glebach. Zwykle tworzą skupienia. Są roślinami 
ruderalnymi i chwastami w uprawach rolniczych, szczególnie w uprawach warzyw. 
Jasnota biała kwitnie od kwietnia do września a purpurowa niemal cały rok. Są to 
rośliny miododajne. Pręciki i słupek dojrzewają równocześnie. Zapylane są przez 
błonkówki. Nasiona posiadające elajosom roznoszone są przez mrówki (zoochoria).

Ryc. 15. Jasnota biała (Lamium album L.)

Ryc. 16. Jasnota purpurowa (Lamium purpureum  L.)
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4. Pożytki łąk, pastwisk i ugorów
 

Specyficzną grupą użytków rolnych są trwałe użytki zielone czyli łąki i pastwiska. 
Na ogół dominują na nich trawy – z punktu widzenia zapylaczy nieużyteczne – ale 
z uwagi na swój wielogatunkowy skład użytki zielone często stanowią rezerwuar 
bioróżnorodności i atrakcyjny pożytek pszczeli. Od wczesnej wiosny znajdziemy 
tam gatunki ważne również dla rozwoju rodzin pszczelich.

Należy do nich niewątpliwie 
mniszek lekarski (Taraxacum offici-
nale F.H. Wiggers coll). Występuje 
na łąkach, pastwiskach widnych 
lasach, zbiorowiskach ruderal-
nych, przydrożach i ogrodach. Po-
siada gruby mięsisty korzeń gdzie 
gromadzone są substancje zapa-
sowe. Łodyga jest bezlistna pu-
sta w środku na której szczycie 
formuje się kwiatostan. W części 
przyziemniej tworzy rozetę liścio-
wą. Okres kwitnienia przypada na 
kwiecień i trwa do końca czerw-
ca. Czasami rośliny zakwitają dru-
gi raz na przełomie lata i jesieni. 
Kwiaty mniszka najczęściej obla-
tywane są w słoneczne ciepłe dni 
w godzinach przedpołudniowych.

Ocenia się, że w Polsce wy-
stępuje w sumie co najmniej 200 
drobnych gatunków reprezentu-
jących sekcję Taraxacum (=Taraxa-
cum officinale). Występują pospo-
licie na całym niżu i w niższych 
położeniach górskich. Kwiaty są 
przedprątne, co utrudnia samo-
zapylenie. Kwitnienie trwa od Ryc. 18. Pszczoła na mniszku

Ryc. 17. mniszek lekarski (Taraxacum officinale 
F.H. Wiggers coll). 
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kwietnia do sierpnia, z różną intensywnością w zależności od warunków klimatycz-
nych. W Europie Środkowej na niżu szczyt kwitnienia przypada na okres od połowy 
kwietnia do końca maja, dalej na północy i w górach od końca kwietnia do począt-
ków czerwca, w wyższych położeniach też później. Masowe kwitnienie trwa przez 
około dwa tygodnie. Na obszarach o cieplejszym klimacie mniszki zakwitać mogą 
przez cały rok. Wydajność miodowa mniszka sięga do 20 kg/ha, zatem jest dość ni-
ska. Poszczególne ule mogą zyskiwać w okresie intensywnego kwitnienia (tj. przez 
około 8 dni) do 3–4 kg dziennie. Nektar gromadzony jest wydajniej przez pszczoły 
oblatujące kwiaty przy niższych temperaturach, tj. przez mieszańce długojęzycz-
kowe i rasę kaukaską. Przy niedostatecznie ciepłej, słonecznej pogodzie (co często 
się zdarza w okresie wiosennym) nektarowanie jest słabe. W takich warunkach 
pszczoły zbierają z kwiatów dużo pyłku i mało nektaru. Kwiaty niedostępne są dla 
pszczół od popołudnia, kiedy koszyczki się zamykają oraz podczas deszczu, kiedy 
w ogóle się nie otwierają. Także kwiatostany stanowiące miejsce bytowania wielu 
chrząszczy nie są odwiedzane przez pszczoły. Pyłek mniszka ma dla pszczół prze-
ciętne wartości odżywcze. Obnóże z nektarem i pyłkiem pochodzącym z mniszka 
ma charakterystyczną, pomarańczową barwę. W niektórych obszarach, zwłaszcza 
górskich (np. w Szwajcarii), mniszek jest główną rośliną miododajną.

Do gatunków licznie występujących na łąkach zalicza się również firletkę. 

W Polsce rośnie tylko jeden gatunek – firletka poszarpana (Silene flos-cuculi 
(L.) Greuter & Burdet) – gatunek byliny należący do rodziny goździkowatych, roz-

powszechniony zwłaszcza na 
podmokłych łąkach. Okres 
kwitnienia przypada na maj
-czerwiec. Wydziela dużo 
nektaru ukrytego na dnie rurki 
kwiatowej o głębokości 8-10 
mm. Przy sprzyjającej pogo-
dzie nektar podnosi się w rur-
ce kielicha na taką wysokość, 
że jest dostępny dla pszczół. 
Firletka poszarpana to typo-
wa roślina łąkowa, porastająca 
łąki wilgotne lub mokre wio-
sną, obsychające latem, często Ryc. 19. Łąka z firletką poszarpaną (Lychnis flos-cuculi (L.) 

Greuter & Burdet)
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spotykana na torfowiskach niskich i moczarach. Często tworzy duże łany. Jest ro-
śliną wskaźnikową zasięgu wylewów nad dużymi rzekami. Preferuje gleby o dużej 
zawartości próchnicy i składników mineralnych. Gatunkowi bardzo sprzyja trady-
cyjna gospodarka łąkowa – pojawia się często na użytkowanych i pielęgnowanych 
przez człowieka łąkach i pastwiskach. W związku ze zmianami tradycyjnego spo-
sobu użytkowania łąk oraz ich osuszaniem odnotowuje się zanikanie populacji tej 
rośliny.

Bluszczyk kurdybanek 
(Glechoma hederacea L.), zwa-
ny też zwyczajowo bluszczy-
kiem ziemnym, kurdybankiem, 
obłożnikiem. Gatunek rośliny 
należący do rodziny jasnoto-
watych. Występuje w całej 
Europie, w umiarkowanych 
strefach Azji, na Syberii, za-
domowiony także w Ameryce 
Północnej, gdzie jest gatun-
kiem zawleczonym. Pospoli-
ty na całym obszarze Polski. 
Bylina, geofit, hemikryptofit. 
Zakwita w drugim roku życia, 
kwitnie od kwietnia do czerw-

ca (lub rzadziej do lipca). Zapylany jest przez owady. Nasiona rozsiewane są przez 
mrówki (myrmekochoria). W środkowej Europie występuje od niżu po regiel dolny, 
w obszarze o klimacie suboceanicznym. W Polsce pospolity. Preferuje gleby zasob-
ne w składniki mineralne, szczególnie azot. Rośnie w zaroślach, przydrożach, na łą-
kach i skrajach pól. W uprawach rolnych, szczególnie w ogrodach, jest pospolitym 
chwastem.

Rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis L.)  to gatunek roślin zielnych z rodzi-
ny kapustowatych. Występuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji a w Polsce 
jest pospolity na całym obszarze. Łodyga pełna o długości 15-50 cm,  wzniesiona 
a cała roślina jest owłosiona i posiada charakterystyczny smak. Liście odziomkowe 
tworzą różyczkę. Są pierzastosieczne o okrągłych listkach, przy czym szczytowy 
listek jest większy od pozostałych. Liście łodygowe złożone z wydłużonych, lance-

Ryc. 20. Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.)
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towatych listków. Kwiaty białe 
lub fioletowe, wyrastające na 
szypułach o długości 2-4 mm 
i zebrane w luźne grono na 
szczycie łodygi.

Kwiat zbudowany jest 

z 4 zielonych działek kielicha 
i 4 jajowatych płatków korony, 
pojedynczego słupka z wydłu-
żoną zalążnią i krótką szyjką 
oraz 6 czterosilnych pręcików. 
Roślina miododajna, kwitnie 
od marca do kwietnia. Mio-
dniki znajdują się u nasady 
krótszych pręcików, a nektar 
zbiera się na dnie kwiatowym. 
Chętnie zasiedla wilgotne łąki, 
rowy, zarośla. W niektórych 
miejscach występuje tak ma-
sowo, że w okresie kwitnienia 
łąki przybierają liliowy kolor.

Na wilgotnych łąkach znaj-
dziemy też rdest wężownik. 
Malownicze „kłosy” tej rośliny 
o różowym zabarwieniu nie 
tylko zdobią nasze łąki ale też 
są chętnie oblatywane przez 
pszczoły i inne owady zapylające. Rdest wężownik (Polygonum bistorta  L.) nale-
ży rodziny rdestowatych. Występuje w Europie i Azji, zawleczony i zadomowio-
ny w Ameryce Północnej. Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do lipca. Kwiaty 
przedprątne, owadopylne. Rozwijają się stopniowo, od dołu kłosa ku górze. Lubi 
wilgotne łąki o wysokim poziomie wód gruntowych, brzegi zbiorników wodnych, 
podmokłe polany. W Tatrach występuje aż po piętro alpejskie. Na łąkach jest 
chwastem. Podobnie zresztą jak wiele innych gatunków dziko rosnących, w tym np. 
świerzbnica polna (Knautia arvensis). Ta bylina czyli inaczej hemikryptofit, w Polsce 

Ryc. 21. Rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis L.)

Ryc. 22. Rdest wężownik (Polygonum bistorta L.)
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pospolicie występuje na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Rośnie na 
obrzeżach lasów, w zarośla, na suchych łąkach i przydrożach, czasami na polach 
uprawnych. Kwitnie od lipca do września, kwiaty są przedprątne i zapylane głów-
nie przez motyle i pszczoły. 

Świerzbnica polna (Knau-
tia arvensis (L.) J. M. Coult.) to 
gatunek rośliny należący do 
rodziny przewiertniowatych. 
Łodyga wzniesiona, gęsto 
rozgałęziająca się,  cała owło-
siona odstającymi włosami, 
ponadto w dolnej części ma 
skierowane w dół szczecinki. 
Wysokość 30-60 (70) cm. Pod 
ziemią roślina posiada rozgałę-
zione kłącze. Liście ulistnienie 
naprzeciwległe, liście pierza-

stosieczne, szarozielone i gęsto owłosione. Kwiaty niebieskofioletowe, czerwona-
we lub białe, zebrane w półkuliste koszyczki. Listki okrywy wyrastają gwiaździsto. 
Szypułka koszyczków i dno kielicha są owłosione. Kwiaty dwupłciowe o średnicy 
3-4 cm, jednopłciowe o połowę mniejsze. Jednopłciowe złożone są przeważnie 
z kwiatów męskich. Kwiaty skrajne w koszyczku są większe od środkowych, ich 
korona ma 4 łatki różnej wielkości. Na kielichu występuje 8 szczeciniastych ości 
i 4-ząbkowy kieliszek.

Kuklik zwisły (Geum rivale) 
to kolejny gatunek wczesno-
wiosennego aspektu, roślina 
dziko rosnąca w rejonie Kau-
kazu, Syberii w Ameryce Pół-
nocnej i Europie. W naszym 
kraju jest gatunkiem pospo-
litym, preferującym torfowi-
ska niskie, mokre łąki, zarośla, 
brzegi rzek, strumyków i ro-
wów. Okres kwitnienia kukli-
ka przypada na maj i pierwszą  
połowę czerwca.Ryc. 24. Kuklik zwisły (Geum rivale L.)

Ryc. 23. Świerzbnica polna (Knautia arvensis (L.) 
J. M. Coult.)
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Tkanka wydzielnicza nektarnika znajduje się na dnie kwiatowym wśród pręci-
kowia. Nektar jest dostępny dla pszczół, które licznie odwiedzają kwiaty kuklika. 
Kłącze kuklika zwisłego zawiera glikozyd geinę, dającą przy rozkładzie olejek z eu-
genolem, stąd zapach goździków korzennych, wykorzystywany głównie do aroma-
tyzowania likierów i win. W medycynie ludowej stosowano żółtawe lub czerwona-
we kłącze w chorobach żołądka i przewlekłym zapaleniu oskrzeli.

Na wilgotnych łąkach występuje również ostrożeń błotny (Cirsium palustre (L.) 
Scop.), stanowiący dobry pożytek, zarówno nektarowy jak i pyłkowy. Jest rośliną 
dwuletnią. W pierwszym roku wegetacji tworzy różyczkę liści, w drugim łodygę 
z kwiatami i owocami. Dorasta do 2 metrów wysokości. Kwitnie od lipca do wrze-
śnia. Łodyga wzniesiona i nierozgałęziona, lub rozgałęziająca się tylko u samej góry, 
silnie kolczasta, cała ulistniona. 

Osiąga wysokość do 2 m. 
Liście dolne pierzastosieczne 
o głęboko dwudzielnych od-
cinkach, górne słabo wcięte. 
Wszystkie są zbiegające po 
łodydze, na górnej stronie 
blaszki nagie, na spodzie po-
kryte kutnerem i mają silnie 
kolczaste brzegi. Kwiaty ze-
brane w jajowate koszycz-
ki o pajęczynowato osnutej 
okrywie. Zewnętrzne listki 
okrywy są kolczaste, górą podbarwione na brunatno. Wszystkie kwiaty w koszycz-
ku są rurkowe, przeważnie są to kwiaty obupłciowe, czasami spotyka się wyłącz-
nie żeńskie. Owocem jest niełupka z puchem kielichowym pełniącym rolę aparatu 
lotnego podczas rozsiewania przez wiatr.  Pszczoły chętnie oblatują go w dużej 
liczbie. Jest gatunkiem rośliny należącym do rodziny astrowatych. Występuje 
w całej Europie oraz na Syberii Zachodniej i Wschodniej, rozprzestrzenił się także 
gdzieniegdzie poza tymi obszarami swojego rodzimego występowania. W Polsce 
gatunek pospolity, zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich. Ro-
śnie na torfowiskach, wilgotnych łąkach, w zaroślach. W górach sięga po regiel 
dolny. W uprawach rolnych, a szczególnie na łąkach jest uciążliwym chwastem.

Ryc. 25. Ostrożeń błotny (Cirsium palustre (L.) Scop.)
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Krwiściąg mniejszy (Sanguisorba mi-
nor) to z kolei gatunek rośliny należący do 
rodziny różowatych. Kwitnie od czerwca 
do września, jest chętnie oblatywany 
przez pszczoły. Roślina wieloletnia do-
rastająca do 60 cm. Szorstka łodyga, 
drewniejąca. Liście nieparzysto- pierza-
ste, listki jajowate, grubo ząbkowane. 
Kwiaty zebrane w kulistojajowate, sino-
zielone (później niekiedy czerwono na-
biegłe) główki na szczytach odgałęzień. 
Kwiaty jednopłciowe: w dolnej części 
główki kwiaty męskie o 10-20 wiotkich 
pręcikach z białymi nitkami i żółtymi 
pylnikami, w górnej części kwiaty żeń-
skie ze słupkami o dwóch szyjkach.

Roślina pospolita; rośnie na łąkach, 
polanach i skrajach lasów, na suchych 
zboczach; lubi gleby wapienne. Krwi-
ściągi można też uprawiać w ogrodach, 
przy czym wymaga stanowisk słonecz-
nych lub półcienistych, ziemi średnio ży-
znej, wilgotnej i przepuszczalnej.

Dzwonek (Campanula) jest rodza-
jem roślin z rodziny dzwonkowatych 
(Campanulaceae). Obejmuje około 400 
gatunków. Rośliny te występują w stre-
fie klimatu umiarkowanego na półkuli 
północnej oraz na obszarach górskich 
w strefie międzyzwrotnikowej. Cen-
trum zróżnicowania gatunkowego 
stanowi basen Morza Śródziemnego 
– w Europie rosną 144 gatunki. W Pol-
sce rośnie 19 gatunków z tego rodzaju 
rodzimych i zadomowionych obcych. 

Ryc. 26. Krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor 
Scop.)

Ryc. 27. Dzwonek (Campanula)
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Wszystkie należące tu gatunki to rośliny zielne, głównie byliny, ale są też nie-
liczne gatunki jednoroczne i dwuletnie. Mają zwykle długie kłącze albo skróconą, 
zgrubiałą szyję korzeniową i mniej lub bardziej mięsiste korzenie. Osiągają zwy-
kle do 2 m wysokości, rzadko więcej. Dzwonek ogrodowy (Campanula medium L.) 
w warunkach naturalnych występuje w krajach śródziemnomorskich. Kwitnienie: 
czerwiec – sierpień, wydajność miodowa:  300 kg/ha. Rośliny trwałe lub dwuletnie 
z rodziny dzwonkowatych. Wyrastają do wysokości 50-90 cm. Kwiaty ma fioleto-
we, różowe i białe, z koroną na brzegu zawiniętą. Wysiany w maju -czerwcu na roz-
sadniku, wymaga pikowania. Wysadzić należy go w sierpniu-wrześniu w rozstawie 
30 x50 cm, na stanowisko słoneczne. Roślina nie jest specjalnie wybredna w sto-
sunku do podłoża ale preferuje gleby przepuszczalne, dość żyzne i dobrze utrzymu-
jące wilgoć. Kwiatostan w takich warunkach będzie dłuższy czyli kwiatków będzie 
więcej i będą one większe. Na słabszych glebach dla uzyskania bardziej okazałych 
roślin warto wiosną dać dużą dawkę kompostu oraz dawkę nawozu wieloskład-
nikowego. Na lepszych glebach, szczególnie posadzone w półcieniu rośliny będą 
wyższe i w przypadku mocniejszych deszczy lub mocnego wiatru warto je będzie 
jednak zabezpieczyć przed pokładaniem się. Jest uprawiany w ogrodach jako ro-
ślina ozdobna. Nadaje się na rabaty. Najlepiej rośnie w półcieniu. Rozmnaża się go 
z nasion lub przez podział kęp. W Polsce nie 
jest całkowicie mrozoodporny. W związku 
z tym na zimę należy go okryć (po ścięciu 
nadziemnych pędów), lub uprawiać jako 
roślinę jednoroczną z sadzonek wyhodo-
wanych pod osłonami. Po przekwitnięciu 
kwiatostany usuwa się.

Pszczoły i inne owady korzystają rów-
nież z „usług” roślin wiatropylnych, czyli 
takich które w zasadzie zapylaczy nie po-
trzebują. Przykładem tego są różne gatun-
ki szczawiu (Rumex sp.), roślin powszechnie 
występujących na naszych łąkach. Mimo że 
wszystkie gatunki szczawiu to rośliny wia-
tropylne, ze względu na długi okres kwit-
nienia mogą stanowić źródło pokarmu biał-
kowego w okresach jego deficytu. Pszczoły Ryc. 28. Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.)
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formują z pyłku duże, jasnożółte lub jasnobrązowe obnóża a o zainteresowaniu 
pszczół pyłkiem szczawiu świadczy jego obecność w miodach (co ujawnia analiza 
pyłkowa).

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli tego rodzaju jest 
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.) zwany też łąkowym. Jest to gatunek wystę-
pujący w całej Europie i na większości obszaru Azji, w Afryce Północnej (Maro-
ko) i w Australii. Rozprzestrzenił się wraz z europejskim osadnictwem w Amery-

ce Południowej i Afryce. W Polsce gatunek 
pospolity na całym obszarze (w górach po 
regiel dolny). Jest byliną i kwitnie od maja do 
czerwca. Nasiona rozsiewane są przez wiatr. 
Rośnie na glebach żyznych, bogatych w azot 
(roślina azotolubna). W Polsce pospolity na 
polanach, łąkach i przydrożach, spotykany 
też jako chwast ruderalny.

Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa L.)
– bylina z rodziny astrowatych. W Polsce ga-
tunek jest pospolity i występuje na terenie 
całego kraju, a w górach aż po piętro regla dol-
nego. Preferuje suche pastwiska i łąki, a tak-
że murawy, zarośla i obrzeża lasów. Zakwita 
w czerwcu i dostarcza nektaru do sierpnia 

a czasem aż do października. Wy-
dajność miodowa sięga 200 kg/ha.

Bylina o łodydze słabo gałęzi-
stej wysokości 40-100 cm. Liście 
odziomkowe ogonkowe, górne sie-
dzące, nierówno pojedynczo lub 
podwójnie pierzaste, o odcinkach 
podłużnie lancetowatych, ciemno-
zielone. Koszyczki kwiatostanowe 
duże, kuliste ponad 2 cm. długości, 
umieszczone pojedynczo na koń-
cach odgałęzień i pędów. W upra-
wie lubi stanowiska słoneczne.

Ryc. 30. Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.)

Ryc. 29. Chaber driakiewnik (Centaurea 
scabiosa L.)
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Nasiona wysiewać płytko do inspektów w od września do listopada albo od marca 
do maja. Do gruntu przesadzać po przymrozkach w maju, gdy wykształcą się już 
pierwsze liście.

Cenionym przedstawicielem tego rodzaju jest również chaber bławatek (Cen-
taurea cyanus L.). Roślina roczna lub dwuletnia z rodziny astrowatych o wydajności 
miodowej: 350 kg/ha, wydajność pyłkowa: ok 60kg/ha. Łodyga, o wysokości 20-
90 cm. Kwiaty niebieskie, z czasem płowiejące. Nektar jest łatwo dostępny dla 
pszczół i całkowicie wypełnia rurkę korony. 

Chaber bławatek w wielu okolicach stanowi podstawę głównego pożytku. Do-
starcza on też duże ilości pyłku. Zakwita  pod koniec maja i kwitnie aż do września. 
Miód z bławatka w stanie płynnym jest żółto-bursztynowy z zielonym odcieniem, 
a po skrystalizowaniu staje się żółty i odznacza się miłym migdałowym aroma-
tem oraz lekką goryczką. Zaliczany jest do najlepszych naszych miodów. Chaber 
bławatek występuje najliczniej z zbożach ozimych, zwłaszcza w życie, na glebach 
obojętnych lub lekko kwaśnych. Mimo delikatnego wyglądu nie ma dużych wyma-
gań i jest łatwy w uprawie. Preferuje stanowiska słoneczne i gleby przepuszczalne, 
ubogie w składniki pokarmowe. Roślinę wysiewa się wprost do gruntu wczesną 
wiosną (marzec, początek kwietnia). Gdy sadzonki podrosną, warto je uszczykiwać, 
aby pobudzić krzewienie.

Chaber nadreński (Centaurea stoebe) to roślina dwuletnia lub trwała z rodzi-
ny astrowatych. Występuje w Europie Środkowej i południowo-wschodniej (pół-
nocna i zachodnia granica zasięgu biegnie przez Łotwę, Polskę, Niemcy i Francję). 
W Polsce gatunek pospolity na znacznym obszarze, na północnym i południowym 
wschodzie kraju gatunek nierzad-
ki. Łodyga wysokości 20-100 cm. 
Koszyczki mniejsze niż u chabra 
bławatka. Kwiaty fioletowo-różo-
we. Zdarzają się osobniki o bia-
łych kwiatach. Rośnie na jałowych 
piaskach, nasypach kolejowych, 
przydrożach i wysypiskach gru-
zów. Pszczoły odwiedzają go sta-
le, nawet w czasie posuchy, gdy 
wiele innych roślin nektaru już 
nie wydziela. Nietrudny jest zbiór Ryc. 31. Chaber nadreński (Centaurea stoebe L.)
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jego nasion. Pędy ścina się choć kwitną jeszcze ostatnie koszyczki, dosusza w ma-
łych stojących garściach i młóci na płachcie. Siew chabru nadreńskiego na poletku 
w ogródku można wykonywać do końca maja, w rzędy co 30-40 cm. 

Wystarczy gdy odstępy między roślinami w rzędzie wynoszą 10-20 cm, choć 
mogą być mniejsze. Na nieużytkach można chaber ten wysiewać rzutowo, najlepiej 
oczywiście w glebę spulchnioną, przykrywając nasiona przy pomocy bron lub gra-
bi. Wydajność miodowa szacowana jest na blisko 500 kg/ha, kwitnie dość długo 
latem - lipiec i sierpień.

Ogrodowym gatunkiem adapto-
wanym z siedlisk górskich jest inny 
przedstawiciel rodzaju chabrów czyli 
chaber górski (Centaurea montana L.). 

Bylina z rodziny astrowatych. 
Łodyga, o wysokości ok 30-70 cm. 
Kwiaty są duże ciemnoniebieskie lub 
białe. W naturze rośnie do wysoko-
ści 2100 m n.p.m. na stokach, halach 
i w górskich lasach. Preferuje gleby 
gliniaste. W uprawie rozmnaża się go 
z nasion ale można go rozmnażać też 
wegetatywnie przez podział kępy. 
Najlepiej czuje się na stanowiskach 
półcienistych w miejscach dość cie-
płych. Jeśli chodzi o glebę to prefe-
ruje raczej suchą do średnio wilgot-
nej. Nie toleruje nadmiaru wody ani 
zbyt ciężkiego podłoża. Kwitnienie 
od maja do lipca a jego wydajność 
miodowa sięga 300 kg/ha.

Kolekcję miododajnych chabrów 
uzupełnia chaber wielkogłówkowy
(Centaurea macrocephala Muss. 
Puschk. ex Willd.). Bylina z rodziny 
astrowatych, która w środowisku 
naturalnym występuje w Armenii 

Ryc. 32. Chaber górski (Centaurea montana L.)

Ryc. 33. Chaber wielkogłówkowy (Centaurea 
macrocephala Muss. Puschk. ex Willd.)
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i na Kaukazie, porastając wysokogórskie łąki. Jej sztywne, grube i proste łodygi 
osiągają wysokość 100 – 150 cm. Liście odziomkowe (rosnące bezpośrednio przy 
gruncie) lancetowate, o nieco ząbkowanym brzegu, są duże, szorstkie, matowo-
zielone o lekkim ochrowym połysku. Liście łodygowe znacznie węższe i mniejsze. 
Sporej wielkości kwiaty (7 – 9 cm średnicy) koloru żółtego. W uprawie wymaga 
stanowiska słonecznego i ciepłego. Rośnie na glebie suchej do lekko suchej, gdyż 
dobrze znosi suszę. Po kwitnieniu należy przyciąć pędy, inaczej będą usychać 
i brązowieć. Najlepiej komponuje się na suchych, nasłonecznionych rabatach oraz 
w większych grupach.

Może też rosnąć pojedynczo. Rozmnaża się przede wszystkim z nasion wysie-
wanych wiosną wprost do gruntu. Kwitnienie w okresie lipiec- sierpień, a wydaj-
ność miodowa oceniana jest na 200 kg/ha.

Cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.), znany pod nazwami: podróżnik po-
spolity, podróżnik błękitny, podróżnik polny, cykoria zwyczajna, cykoria dzika. Byli-
na z rodziny astrowatych, cała szorstko owłosiona. Łodyga dorasta do 100-120cm. 
Rodzimy obszar występowania to znaczna część Europy, Azji oraz Algieria i Tunezja 
w Afryce Północnej, ale gatunek rozprzestrzenił się szeroko i obecnie występuje 
na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Jest także uprawiany w Azji, 
Europie, Australazji, Afryce i Ameryce Północnej. W polskiej florze jest archeofitem 
pospolicie występującym na całym obszarze. 

Cykoria rośnie na glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych. Spotyka się ją na 
brzegach pól, przydrożach, miedzach, pastwiskach i nieużytkach. Koszyczki kwia-
towe są stale zwrócone do słońca, a po południu zamykają się i wtedy nie mogą 
już być odwiedzane przez pszczoły. 
Cykorię podróżnik często sadzi się 
w zegarach kwiatowych z powodu 
regularnego otwierania się i zamyka-
nia kwiatostanów, używana w zioło-
lecznictwie od czasów prehistorycz-
nych. Najlepszym stanowiskiem jest 
miejsce słoneczne. Podłoże może 
być dowolne, jednak optymalnie 
jest sadzić cykorię w ziemi zasado-
wej i lekkiej. Rozmnażanie odbywa 
się przez nasiona. Wysiewamy je Ryc. 34. Cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.)
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w środku lata (lipiec), a po kilkunastu dniach możemy spodziewać się wschodów. 
Rośliny należy przerzedzić i pozostawić tylko najładniejsze okazy. Pozwoli to na 
prawidłowy rozwój pozostałych bylin. Po przekwitnięciu ucinamy pędy kwiatowe, 
by nie obciążać zbytnio rośliny. Jeżeli hodujemy cykorię tylko dla ich korzeni, nie 
powinno pozwolić się jej na kwitnienie, gdyż spowalnia to rozwój systemu korze-
niowego. Nasiona, które możemy przeznaczyć do wysiewu w latach następnych, 
zbieramy po przekwitnięciu kwiatów. Kwiaty oraz liście zbieramy latem. Korzenie 
wykopujemy, gdy jest taka potrzeba, ale nie ruszamy roślinek zbyt małych. Wydaj-
ność miodowa: 40 kg/ha, dostarcza również pyłku. Zaliczana jest do dobrych roślin 
miododajnych i jest chętnie odwiedzana przez pszczoły. Kwitnienie: lipiec- sierpień 
(czasem do września).

Bodziszek łąkowy (Geranium 
pratense L.) – gatunek rośliny 
wieloletniej należący do rodziny 
bodziszkowatych. Rodzimym ob-
szarem jego występowania jest 
Europa i Azja, ale rozprzestrze-
niony jest też poza obszarem 
swojego naturalnego występo-
wania i uprawiany jest w wielu 
krajach świata. W Polsce roślina 
średnio pospolita na całym niżu, 
częściej występuje na południu. 
Na półnaturalnych łąkach jako 

hemikryptofit (bylina) kwitnie od czerwca do września (w drugim odroście). Kwiaty 
przedprątne, zapylane przez owady i chętnie oblatywany przez pszczoły. Lubi sie-
dliska wilgotne i średnio wilgotne łąki, przydroża, rowy, zarośla. Roślina azotolub-
na. W górach występuje po regiel dolny. Szczególnie obficie spotykany na łąkach 
przenawożonych gnojówką lub gnojowicą – w skrajnych przypadkach traktowany 
jako chwast.

Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.) to roślina dwuletnia, która w pierw-
szym roku wytwarza rozetę liściową w drugim pęd kwiatostanowy. Posiada pa-
lowy rozgałęziony korzeń. Część nadziemna szorstkowłosa dorasta do 20-120 
cm. Okres kwitnienia przypada od czerwca do lipca. Kwiaty lejkowate zebrane są 

Ryc. 35. Bodziszek łąkowy (Geranium pratense L.)
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w kwiatostan typu skrętka . Żmijowiec licz-
nie występuje na kamienistych zboczach, 
nasypach kolejowych przydrożach oraz 
miejscach ruderalnych. Podobnie jak wie-
le roślin z rodziny ogórecznikowatych im-
ponuje wydajnością miodową (400 kg/ha) 
oraz pyłkową (70-80 kg/ha)

Potencjał „pożytkowy” łąk i pastwisk 
jest na ogół znaczny, ale i w tym przypad-
ku obserwujemy coraz większe trudności 
w jego wykorzystaniu. Obszary o najwięk-
szym odsetku trwałych użytków zielonych 
to również rolnictwo o najwyższej obsadzie 
zwierząt a tym samym coraz większy udział 
w sposobie zagospodarowania stanowi ki-
szenie traw jako sposób konserwacji paszy 
na okres żywienia zimowego. W praktyce 
wiąże się to z wcześniejszym i częstszym koszeniem łąk co uniemożliwia zakwitnię-
cie większości gatunków wspomnianych powyżej. W połączeniu z intensyfikacją 
nawożenia skutkuje to zmniejszeniem różnorodności gatunków roślin łąkowych.

Dlatego też tzw. „łąki kwietne” mogą być bardzo cennym uzupełnieniem po-
żytków dla pszczół i innych zapylaczy. Łąki kwietne, czyli wysiewane kompozy-
cje gatunków roślin wieloletnich i jednorocznych, które wysiane na prywatnych 
posesjach, terenach nieużyt-
kowanych czy też terenach 
publicznych mogą pełnić roz-
maite funkcje w tym również 
pyłko i nektarodajną. W tym 
przypadku ważne jest jednak 
aby właściwie dobrać gatun-
ki w zależności od siedliska 
(zwłaszcza uwilgotnienia) 
i dopuścić do zakwitnięcia 
i zawiązania oraz osypania 
się nasion gatunków jed- Ryc. 37. Przykładowa forma „kwietnej łąki”

Ryc. 36. Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.)
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norocznych. Warto aby w mieszance na wilgotniejsze miejsca znalazły się takie 
gatunki jak niezapominajka, rzeżucha, bodziszek, firletka, koniczyna, krwawnica, 
mięta czy też jastrun. Na siedliskach suchszych nie powinno w mieszance zabrak-
nąć lebiodki, macierzanki, dzwonka, dziurawca, lucerny, nostrzyka, szałwii czy też 
rozchodników.

Niezapominajki (Myosotis sp.) 
to rodzaj roślin należący do rodziny 
ogórecznikowatych i obejmuje ok. 
100 gatunków roślin zielnych. Wy-
stępują głównie w strefie klimatu 
umiarkowanego na obu półkulach. 
W Polsce dziko rośnie 13 gatunków 
i zasiedlają bardzo różne siedliska: od 
suchych i piaszczystych wydm, przez 
trawiaste murawy, zarośla i lasy po 
miejsca wilgotne i płytkie wody. Nie-

zapominajki są też popularnymi roślinami ozdobnymi. Najczęściej uprawiana jest 
niezapominajka leśna (M. sylvatica), sadzona w różnych odmianach.

Krwawnica (Lythrum L.) jest rodzajem roślin należącym do rodziny krwawni-
cowatych. Obejmuje ponad 30 gatunków, które są szeroko rozprzestrzenione na 
świecie. W Polsce dziko rośnie krwawnica pospolita i wąskolistna. Rośliny z tego 
rodzaju zasiedlają różnego rodzaju mokradła, łąki, brzegi wód.

Krwawnica pospolita (Ly-
thrum salicaria L.) to gatunek 
rośliny wieloletniej z rodziny 
krwawnicowatych i jest po-
spolity na siedliskach wilgot-
nych. Występuje w całej Eu-
ropie i w Azji w pasie od Afryki 
Płn. po koło podbiegunowe. 
Łodyga jest pojedyncza lub 
z nielicznymi, krótkimi odga-
łęzieniami, wyprostowana, 
owłosiona, kanciasta wysoka 
od 50 do 130 cm. Na każdym 

Ryc. 38. Niezapominajka (Myosotis sp.)

Ryc. 39. Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.)
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odgałęzieniu wyrasta wysoki smukły kwiatostan. Liście naprzeciwległe lub okółko-
we (po 3 listki w okółku). Dolne liście sercowate na wystających spodem nerwach 
owłosione, górne-łodygowe mają kształt wąskolancetowaty, zaostrzony i są uło-
żone naprzeciwlegle po 2 lub 4 w okółkach, górne skrętoległe. Kwiaty są nieduże, 
koloru karminowo-różowego zebrane są w gęste, długie do 30 cm, szczytowe kło-
sowate kwiatostany skupione w pozorne okółki. Kwiaty rozwijają się stopniowo od 
dołu łodygi ku górze. Krwawnica to wilgociolubna bylina, rosnąca w skupiskach, 
mrozoodporna. Rośnie na mokrych łąkach, w rowach, nadbrzeżnych zaroślach, na 
moczarach i brzegach wód. 

 Kwitnie długo i obficie od czerwca do sierpnia. Roślina miododajna, kwiaty 
są chętnie odwiedzane przez motyle i pszczoły zbierające nektar z dna kwiato-
wego. Nasiona powstają wyłącznie w wyniku zapylenia krzyżowego. Bywa chęt-
nie uprawiana w ogródkach a lubi stanowiska słoneczne nad brzegami wód lub 
na wilgotnych rabatach. Rozmnaża się ją przez podział korzeni i sadzonki pędowe 
oraz wysiew nasion. Krwawnica jest rośliną łatwą w uprawie, chociaż nie najle-
piej znosi przesadzanie w trakcie okresu wegetacyjnego. Najlepiej rozmnaża się 
przez podział późną jesienią lub wczesną wiosną lub przez wysiew nasion. Chociaż 
krwawnica jest rośliną wilgociolubną, z uwagi na rozbudowany system korzeniowy, 
toleruje również dłuższe okresy suszy.

Mięty (Mentha sp.) to rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych, który obejmuje 
ok. 30 gatunków i ich mieszańców. Liczne gatunki i mieszańce rozprzestrzenione 
zostały na świecie i zdziczały na różnych obszarach. Rosną na różnych siedliskach, 
najczęściej wilgotnych lub mokrych, ale też na suchych stepach. Najczęściej wy-
stępujące u nas i posiadające największe znaczenie użytkowe mają: mięta zielona 
(M. spicata), mięta wonna (M. su-
aveolens), mięta pieprzowa (M. pipe-
rita), mięta długolistna (M. longifolia). 

Mięta długolistna (Mentha lon-
gifolia L.) to gatunek należący do 
rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). 
W Polsce jest pospolitym na całym 
obszarze kenofitem. Są to gatunki 
roślin obcego pochodzenia, które za-
domowiły się w ostatnich wiekach, 
a za graniczną datę przyjmuje się rok Ryc. 40. Mięta pieprzowa (Mentha ×piperita L.)
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wyprawy Krzysztofa Kolumba do Ameryki. Zapoczątkowało to migrację gatunków 
na niespotykaną dawniej skalę. Gatunki zadomowione wcześniej określane są jako 
archeofity). Roślina wieloletnia o intensywnym zapachu, osiągająca 20-100 cm wy-
sokości. Jest owłosiona włoskami prostymi, lub kędzierzawymi z łodygą wzniesioną 
a u nasady z podziemnymi rozłogami. Liście jajowato-lancetowate lub lancetowate, 
ostro zakończone, o długości (4)5-9(11) cm. Brzegi ząbkowane lub piłkowane. Na 
dolnej stronie, a u niektórych form także na górnej, są białawo, szarawo lub sino 
owłosione, bądź kutnerowate. Tylko dolne mają bardzo krótki ogonek, pozostałe 
są siedzące . Kwiaty różowe lub czerwonawoliliowe w kłosokształtnych kwiatosta-
nach, o długości od 3 do 10 cm. Mięta jest byliną kwitnącą od lipca do września. 
Zasiedla wilgotne łąki, brzegi cieków wodnych, rowy, wilgotne pola i rośnie przede 
wszystkim na glebach zawierających wapń i azot.
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5. Rośliny inwazyjne

W tej kontrowersyjnej grupie roślin nie brakuje roślin które stanowią cenne 
pożytki dla pszczoły miodnej (tab. 1). Wysoka płodność, trwałość nasion czy też 
przedłużona zdolność kiełkowania z jednej strony decydują  o inwazyjności nie-
cierpka drobnokwiatowego czy klonu jesionolistnego. Z kolei budowa propagul 
umożliwiająca wykorzystanie zewnętrznych czynników transportowych (niski 
ciężar, niezatapialność, atrakcyjność dla zwierząt zjadających zewnętrzną część 
owoców), faworyzuje w środowisku takie gatunki jak klon jesionolistny, niecierpek 
drobnokwiatowy, czeremcha amerykańska oraz wiele gatunków z rodziny astro-
watych (Asteraceae). Plastyczność morfologiczna, wczesne przystępowanie do re-
produkcji oraz znaczna alokacja biomasy w część podziemną są charakterystyczne 
dla rdestowca japońskiego. Z kolei zdolność do konkurowania z innymi gatunkami 
wzrostem, tempem odtwarzania uszkodzonych organów, dają przewagę w siedli-
sku takim gatunkom jak czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, rdestowiec 
sachaliński, barszcz Sosnowskiego. Dzięki zmienności fenotypowej, zdolności do 
tworzenia mutantów, poliploidów, mieszańców z pokrewnymi gatunkami przy-
miotna i wiesiołki zyskują przewagę w nowych siedliskach.

Jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych w naszym kraju roślin po-
użytkowych a jednocześnie inwazyjnych jest nawłoć. Zarówno nawłoć kanadyjska 
(Solidago canadensis L.) jak i nawłoć późna (Solidago gigantea L.) to gatunki należą-
ce do rodziny astrowatych. Jako uciekinierzy z upraw rozprzestrzeniły się w Euro-
pie. W Polsce rośną na większości terytorium na siedliskach naturalnych i synan-
tropijnych. Status gatunków w polskiej florze: kenofit, agriofit. Prawdopodobnie 
rozprzestrzeniły się z uprawy roślin 
ozdobnych, doskonale aklimatyzu-
ją się i wypierają gatunki rodzime. 
Nawłoć to jedna z najbardziej wy-
dajnych roślin miododajnych. Coraz 
chętniej uprawiają ją pszczelarze 
w celu zwiększenia ilości i poprawie-
nia jakości pożytków wokół pasiek. 
Jej wydajność miodowa w sprzyjają-
cych warunkach glebowych i pogo-
dowych może sięgać nawet 900 kg Ryc. 41. Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis L.)
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z jednego hektara pożytku. Miód nawłociowy jest polecany w profilaktyce wielu 
chorób, ma też szerokie zastosowanie w kuchni. Bardzo duża jest również wydaj-
ność pyłkowa nawłoci kanadyjskiej. Nawłoć kanadyjska często uprawiana jest też 
w ogrodach i na działkach ze względu na swoją wartość ozdobną i chociaż pocho-
dzi z Ameryki Północnej to bardzo dobrze czuje się także w naszych warunkach 
klimatycznych. 

Lubi tereny położone w pobliżu zbiorników wodnych oraz wilgotne gleby. 
W sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet dwa metry wysokości. Roślina 
jest byliną o długiej, sztywnej i pustej w środku łodydze. Ma charakterystyczne 
liście – długie, lancetowate i na końcach zaostrzone. Leżą na łodydze skrętolegle. 
Kwiatostan w formie wiechy znajduje się na szczycie łodygi. Kwiaty zebrane są 
z koszyczki, mają intensywnie żółtą barwę. Nawłoć kanadyjska kwitnie od koń-
ca lipca nawet do połowy września. Okres kwitnienia przypada na lukę w innych 
pożytkach. Zarówno w obszarze pierwotnego zasięgu, jak i na terenach, gdzie 
jest gatunkiem inwazyjnym występuje na porzuconych pastwiskach i polach, na 
przydrożach i innych terenach przekształconych przez człowieka, w pobliżu te-
renów zabudowanych, poza tym na obrzeżach lasów oraz w zbiorowiskach bylin 
na brzegach rzek. Nawłoć kanadyjska jest silnie rosnącą i bardzo konkurencyjną 
wysoką byliną, tworzącą ubogie gatunkowo i bardzo trwałe zbiorowiska roślinne. 
Ograniczenie różnorodności i liczebności gatunków rodzimych wynika z dominacji 
nawłoci, która rozrastając się klonalnie osiąga dużą gęstość pędów (ponad 300 na 
1 m²), poza tym także z oddziaływania allelopatycznego. W efekcie inwazji nawłoci 
spada także różnorodność gatunkowa owadów i następuje homogenizacja krajo-
brazu, bowiem zbiorowisko tego gatunku pokrywać może rozległe obszary. Po-
nieważ presja roślinożerców w Europie jest niewielka, pędy nadziemne rzadko są 
zgryzane, czasem przez ślimaki i owady.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) to gatunek rośliny ziel-
nej z rodziny selerowatych (Apiaceae), a pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został 
przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy, gdzie stał się rośliną in-
wazyjną i rozprzestrzenił na rozległych obszarach. W drugiej połowie XX wieku 
wprowadzany był do uprawy w krajach bloku wschodniego jako roślina pastew-
na. Z powodu problemów z uprawą i zbiorem, uprawy były porzucane. W szybkim 
tempie zaczął się rozprzestrzeniać spontanicznie. Jest to roślina trudna do zwal-
czenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność 
terenu. Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania 
i sprzedaży na terenie Polski. W połowie lat 90. rejestrowany był w Polsce w wie-
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lu rejonach dawnych upraw i w od-
ległości kilku kilometrów od nich 
ale obecnie liczebność i rozprze-
strzenienie tego gatunku stale 
wzrasta. Spotykany jest obecnie 
na całym niżu Polski, szczególnie 
liczny jest na Podhalu, w dolinach 
rzek. Łodyga osiąga od 1 do 4 m 
wysokości przy średnicy do 10 cm. 
Jest głęboko podłużnie bruzdo-
wana, zwłaszcza w górnej części, 
wewnątrz pusta, rzadko owłosiona 
(mocniej owłosione są ogonki liścio-
we). U góry zielona, ku dołowi zwy-
kle pokryta purpurowymi plamkami. 
Korzeń palowy osiągający 200 cm 
głębokości, największa masa silnie 
rozgałęziających się korzeni znaj-
duje się w warstwie do głębokości 
około 30 cm. Liście skrętoległe, pie-
rzastodzielne o średnicy do 150 cm, 
składają się z dość szerokich i prze-
ważnie tępo zakończonych lub na-
gle, krótko zaostrzonych odcinków. 
Wzdłuż brzegu blaszki liściowej znajdują się krótkie, zaokrąglone ząbki. Kształt liści 
jest zmienny. Kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach o średnicy do 50 cm, składają-
cy się z 30–75 baldaszków wyrastających na krótko owłosionych promieniach. Na 
jednej roślinie znajdować się może 1–20 tysięcy kwiatów, czasem do 50 tysięcy. 
Kielich jest drobny, pięcioząbkowy, korona składa się z 5 białych, rzadko zaróżo-
wionych płatków osiągających 10 mm długości. Słupek pojedynczy.

Ze względu na liczbę kwiatów i odkryte, łatwo dostępne krążki miodnikowe 
barszcz Sosnowskiego, podobnie jak inni przedstawiciele tego rodzaju, dostarcza 
pożytków pszczelich. Wydajność miodowa tego gatunku sięga 300 kg/ha. Zastoso-
wanie barszczu Sosnowskiego jako rośliny miododajnej było promowane równocze-
śnie z rozpowszechnianiem jej jako rośliny pastewnej. Rozsiewanie tych roślin przez 
pszczelarzy należy zresztą do jednej z przyczyn rozpowszechnienia tego gatunku.

Ryc. 42. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest 
obowiązkowe

Ryc. 43. Okazałe rośliny z działki zajętej przez 
barszcz
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Niecierpek gruczołowaty (Im-
patiens glandulifera), znany też jako 
niecierpek himalajski, niecierpek 
Roylego  to gatunek roślin należący 
do rodziny niecierpkowatych. Wy-
stępuje naturalnie w zachodniej czę-
ści Himalajów. Introdukowany został 
do innych krajów Azji, do Europy 
i Ameryki Północnej, gdzie stał się 
uciążliwym gatunkiem inwazyjnym, 
także w Polsce. Rosnąc masowo, 
zwłaszcza na terenach aluwialnych 
w dolinach rzek, przyczynia się do 
ograniczenia ich różnorodności bio-

logicznej. Rozpowszechniony został i wciąż bywa uprawiany jako roślina ozdobna 
i miododajna. Łodyga osiąga zwykle do 2,5 m a czasem do 3 m wysokości. Jest 
naga, w węzłach i w dole zgrubiała (do 5 cm), połyskująca, zwykle ciemnoczer-
wono nabiegła. Gałęzista w górnej części, dołem jest bezlistna. Korzeń rozwija się 
w kilka (do 4) walcowatych korzeni o średnicy do 3 mm. System korzeniowy tworzą 
głównie liczne (zwykle ponad 100) i mięsiste korzenie przybyszowe osiągające ok. 
15–20 cm długości. Wyrastają one gęsto z najniższej części łodygi i koncentrycznie 
z kilku dolnych węzłów nad poziomem gruntu. Korzenie boczne wyrastające z ko-
rzeni przybyszowych są kluczowe dla pozyskiwania zasobów z gleby. W sumie ko-
rzenie sięgają w głąb gruntu na 10–50 cm. Liście naprzeciwległe lub po 3, rzadziej 
do 5 w okółkach, lancetowate do eliptyczno-jajowatych, osiągają od 5 do 18 cm 
długości i 2,5–7 cm szerokości. Brzeg liścia jest piłkowany, u nasady gruczołowato 
(gruczołki są pozakwiatowymi miodnikami). 

Poszczególne rośliny kwitną przez około 12 tygodni. W warunkach Europy 
Środkowej kwitnienie przypada na okres od czerwca do października. W miejscach 
ocienionych kwitnienie jest opóźnione o ok. dwa tygodnie. Kwiaty wydzielają duże 
ilości nektaru gromadzącego się w ostrodze tylnej działki kielicha. Kwiaty pachną 
słodko, choć mdło, zapach określany jest też jako balsamiczny a zapylane są przez 
bzygowate i pszczoły. Dojrzałe owoce pękają przy dotknięciu gwałtownie wyrzu-
cając nasiona na odległość do 3–5 m. W miejscach, gdzie gatunek rośnie masowo 
na 1 m2 może znaleźć się ok. 30 tysięcy nasion. Diaspory, którymi mogą być zarów-
no same nasiona, jak i owoce oraz fragmenty roślin z owocami, rozprzestrzeniane 

Ryc. 44. Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glan-
dulifera Royle)
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są na większe odległości przez wodę i przenoszone są przez ludzi wraz z glebą. 
Prawdopodobnie nasiona transportowane są także przez mrówki (myrmekocho-
ria) i drobne gryzonie. Gatunek rozprzestrzenia się średnio na odległość do 5 km 
w ciągu roku.

Niecierpek gruczołowaty określany jest jako roślina wartościowa dla poprawy 
pożytków pszczelich. Cechuje się wysoką wydajnością miodową sięgającą 700 kg 
z ha oraz pyłkową – 400 kg z ha. W jednym kwiecie powstaje 0,47 ± 0,12 mg wę-
glowodanów na godzinę, podczas gdy żaden gatunek rodzimy w Europie Środkowej 
nie wytwarza ich więcej niż 0,3 mg. Rośliny cenione są także ze względu na dłu-
gi okres kwitnienia – trwający od lipca do pierwszych przymrozków. Początkowo 
kwiaty odwiedzane są głównie przez trzmiele, później jednak przeważają pszczoły, 
korzystające z tych kwiatów przez cały dzień od wczesnych godzin rannych do 
wieczora. Bywa też uprawiany jako roślina ozdobna w ogrodach. Wysiew nasion 
w marcu – kwietniu w ciepłym inspekcie. Na miejsce stałe wysadzać w końcu maja. 
Wymaga gleby żyznej, próchniczej, dostatecznie wilgotnej. W ogródku zwykle sam 
się rozsiewa.

Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium) przez wielu botaników klasyfi-
kowana jako wierzbownica kiprzyca – gatunek rośliny należący do rodziny wiesioł-
kowatych, znana też jako wierzbówka wąskolistna. Bylina, hemikryptofit, kwitnie 
od lipca do sierpnia, kwiaty przedprątne, zapylane przez błonkówki. Wytwarzają 
bardzo duże ilości nektaru. Przedprątność występuje głównie u roślin rosnących na 
niżu, u roślin rosnących w górach słu-
pek i pręcik dojrzewają równocześnie. 
Kwiaty zakwitają stopniowo od dołu 
ku górze łodygi. Nasiona są rozsiewa-
ne przez wiatr, ale rozmnaża się także 
przez kłącza. Jest rośliną synantro-
pijną, rośnie na skrajach lasów, wia-
trołomach, porębach, żwirowiskach, 
terenach kolejowych, nieużytkach, 
przydrożach, łąkach i pastwiskach, 
ale także na siedliskach naturalnych 
– w lasach, głównie iglastych. Często 
tworzy duże i niemal jednogatunko-
we łany. 

Ryc. 45. Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifo-
lium (L.) Holub)
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Roślina wskaźnikowa gleb próchnicznych, azotolubna. Rośnie szybko, i wyka-
zuje dużą konkurencyjność w wyścigu o składniki pokarmowe i wodę. Na zasie-
dlonym terenie zagłusza inne rośliny tworząc gęste, jednogatunkowe, zwarte łany. 
W górach występuje aż po piętro kosówki, na niektórych dawnych halach tatrzań-
skich zarasta znaczną ich powierzchnię. Roślina miododajna o dużej wydajności 
miodowej. Z jednego hektara zajętej przez nią powierzchni pszczoły są w stanie 
wytworzyć około 600 kg miodu.

Tab. 1. Wydajność pyłkowa i miodowa wybranych roślin inwazyjnych w Polsce 
wg: [Kołtowski 2006, Tokarska-Guzik i in. 2012].

Gatunek rośliny Wydajność pyłkowa 
[kg/ha]

Wydajność miodowa 
[kg/ha]

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Bożodrzew gruczołowaty 20 40

Asclepias syriaca L. 
Trojeść amerykańska brak danych 600

Cotoneaster divaricatus
(Rehder & E. H. Wilson) 
Irga rozkrzewiona

5–7 190

Digitalis purpurea L.
Naparstnica purpurowa 10–30 200

Heracleum sosnowskyi L.
Barszcz Sosnowskiego brak danych 300

Impatiens glandulifera Royle
Niecierpek gruczołowaty 400–600 700

Padus serotina (Ehrh.) Borkh.
Czeremcha amerykańska 20 15

Reynoutria japonica Houtt.
Rdestowiec ostrokończysty

brak dokładnych
danych 250

Rhus typhina L.
Sumak octowiec 30 2-4

Robinia pseudacacia L.
Robinia akacjowa 15 65



- 43 -

6. Pożytki na obszarach zurbanizowanych

Niedostatecznie wykorzystywaną przestrzenią z punktu widzenia owadów 
zapylających są także obszary zurbanizowane. Zarówno przestrzeń publiczna jak 
i wokół naszych domostw może być miejscem, gdzie zamiast schludnych trawni-
ków i bruku może się znaleźć miejsce dla kwitnących rabatek. A tutaj możliwości 
i koncepcji wysiewu rozmaitych kombinacji kwiatowych jest mnóstwo. Należy do 
nich m.in. jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea), bylina należąca do rodziny 
astrowatych (Asteraceae). Pochodzi  z Ameryki Północnej a jej nazwa pochodzi od 
charakterystycznych „jeżowatych” 
kwiatostanów tej rośliny. Dorasta 
do 1 m wysokości, tworząc wznie-
sione kępy. Najbardziej popularne 
są jeżówki o kwiatach purpuro-
wych na obrzeżach i pomarańczo-
brązowych w środku. Jeżówka 
purpurowa jest rośliną miododajną 
i przyciąga nie tylko pszczoły ale 
i wiele pożytecznych owadów a jej 
zaletą jest długi okres kwitnienia - 
od lipca do października.

Jeżówka preferuje piaszczysto-gliniaste lub gliniaste gleby, średnio zasobne 
i lekko wilgotne. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych ale znosi też zacie-
nienie i jest całkowicie mrozoodporna a ponadto nie atakują jej choroby. Jeżówka 
bardzo łatwo zawiązuje nasiona i się wysiewa – tworzy dużo „samosiejek”, które 
zazwyczaj nie powtarzają cech rodzicielskich (czyli różnią się od rośliny matecznej). 
Nasiona można zbierać i wysiewać wczesną wiosną do inspektu, a po paru tygo-
dniach przesadzać sadzonki na miejsce stałe. Inną rośliną godną uwagi jest ogó-
recznik lekarski (Borago officinalis) łatwy w uprawie, gatunek jednoroczny o sze-
rokim zastosowaniu. Latem zakwita niebieskimi kwiatami, których zapach zwabia 
liczne owady zapylające. W Polsce uprawiany jest dość rzadko, czasami występuje 
w formie zdziczałej, jako chwast. Ogórecznik  dorasta do 60 cm. Jest rośliną silnie 
rosnącą, konkurującą z innymi roślinami o składniki mineralne i wodę. Dlatego po-
winno się ją sadzić w pewnych odległościach od innych roślin. Najlepiej rośnie na 
stanowisku dobrze nasłonecznionym. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna, 

Ryc. 46. Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea (L.) 
Moench)
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ale zasobna w wodę. Rozmnaża się 
przez wysiew nasion a istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że 
wysieje się samorzutnie. Wysiew 
nasion rozpoczyna się w kwiet-
niu a kończy na początku czerwca 
i wtedy kwitnie aż do późnej jesie-
ni i pierwszych przymrozków.

Przegorzan kulisty, przego-
rzan lepki (Echinops sphaerocepha-
lus L.) – gatunek rośliny z rodzi-
ny astrowatych. Rodzimy obszar 
występowania obejmuje obszary 
Azji Zachodniej o klimacie umiar-
kowanym, oraz wschodnią, po-
łudniowo-wschodnią i środkową 
Europę. Jako gatunek zawleczony 
lub introdukowany rozprzestrzenił 
się także w innych rejonach Euro-
py. We florze Polski jest ksenofi-
tem. Jest obecnie rośliną średnio 
pospolitą, występującą na niżu 
na większej części kraju. Łodyga 
wzniesiona, dorastająca do 2 m 
wysokości. Gruba, pokryta bia-
ławym kutnerem i gruczołowato owłosiona. Liście skrętoległe, pierzastodzielne, 
o trójkątnie lancetowatych, lub trójkątnych odcinkach. Są wybitnie kolczaste, pod 
spodem pokryte białymi włoskami. Z górnej strony liście są zielone, na spodniej 
stronie pokryte wełnistym, białym kutnerem. Kwiaty rurkowate, zebrane w kulistą 
główkę, podpartą podsadką. Główka złożona jest z licznych jednokwiatowych ko-
szyczków. Każdy z tych koszyczków ma długość ok. 2 cm i otoczony jest szczecin-
kami dwukrotnie krótszymi od łusek okrywy. Zewnętrzne listki okrywy prawie do 
nasady podzielone są na szczecinki i ogruczolone na wierzchołkach. Korona kwiatu 
biała, o 5 języczkowatych ząbkach. Wszystkie kwiaty są rurkowate. Ciemnoniebie-
skie pylniki zrośnięte w rurkę. Zakwita w drugim roku w lipcu i sierpniu, a jego wy-
dajność szacuje się nawet na 800 kg/ha. Przegorzan można wysiewać od razu do 

Ryc. 47. Ogórecznik lekarski (Borago officinalis)

Ryc. 48. Przegorzan kulisty, przegorzan lepki (Echi-
nops sphaerocephalus L.)
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gruntu (wczesną wiosną). Nasiona kiełkują po około dwóch tygodniach. Kilkuletnie 
rośliny warto co 3-4 lata odświeżać – czyli po prostu dzielić. Potrzebuje stanowiska 
słonecznego, gleby lekkiej, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Dobrze radzi 
sobie podczas suszy, gorzej kiedy stale pada deszcz. Pielęgnacja ogranicza się do 
regularnego, aczkolwiek umiarkowanego podlewania. 

Rośliny przydomowych ogródków, ogrodów działkowych i rabatek ogólnej 
użyteczności przynależą do różnych rodzin botanicznych, przez co cechują się 
zróżnicowaną budową kwiatów i kwiatostanów, kolorem i zapachem. Dzięki temu 
przyciągają rozmaite owady zapylające. Wśród roślin zielnych i krzewinek najchęt-
niej oblatywane są: aksamitka Tagetes sp. div., aster chiński Callistephus chinensis, 
michałki lub marcinki, czyli aster nowoangielski Aster novae-angliae i aster nowo-
belgijski A. novae-belgiae, barwinek pospolity Vinca minor, bratek ogrodowy Viola 
×wittrockiana, bylica boże drzewko Artemisia abrotanum, bylica piołun Artemisia 
absinthium, chryzantema ogrodowa Dendranthema ×hortorum, cynia wytworna 
Zinnia elegans, czyściec wełnisty Stachys byzantina, dalia ogrodowa (georginia) Da-
hlia hybrida, dziewanna ogrodowa Verbascum hybridum, kosaciec amerykański Iris 
versicolor, kosaciec niemiecki Iris germanic, jastrun wielki Leucanthemum maximum, 
kocanki ogrodowe (nieśmiertelnik) Xerochrysum bracteatum, kosmos podwójnie 
pierzasty (onętek)  Cosmos bipinnatus, lilia biała (św. Józefa) Lilium candidum, lilia 
tygrysia L. lancifolium, liliowiec ogrodowy Hemerocallis ×hybrida, liliowiec rdzawy H. 
fulva, lubczyk ogrodowy Levisticum officinale, łubin ogrodowy Lupinus polyphyllus, 
malwa ogrodowa Alcea rosea, melisa lekarska Melissa officinalis, mięta pieprzowa 
Mentha ×piperita, nagietek lekarski Calendula officinalis, naparstnica purpurowa 
Digitalis purpurea, narcyz trąbkowy Narcissus pseudonarcissus, narcyz wonny N. po-
eticus, nawłoć ogrodowa Solidago hybryda, ostróżeczka ogrodowa Consolida ajacis, 
ostróżka wyniosła Delphinium elatum, piwonia chińska Paeonia lactiflora, piwo-
nia lekarska P. officinalis, prawoślaz lekarski Althaea officinalis, rezeda pachnąca 
Reseda odorata, róża (róże pnące, róże krzaczaste) Rosa, rudbekia (różne gatunki) 
Rudbeckia. sp. div., ruta zwyczajna Ruta graveolens, słonecznik zwyczajny Helian-
thus annuus, ślazówka ogrodowa Lavatera trimestris, truskawka Fragaria ×ananassa, 
tulipan Tulipa sp., tymianek właściwy Thymus vulgaris, wieczornik damski Hesperis 
matronalis.
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