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Po co nam przyroda w mieście?
Postępująca utrata siedlisk i zmiany klimatyczne na
Ziemi stanowią jedno z najważniejszych wyzwań
współczesnego świata. Mają one wpływ na wiele
dziedzin życia, w tym szczególnie na gospodarkę,
zdrowie człowieka oraz na przyrodę planety. Liczne
skutki tych globalnych procesów odczuwamy już
teraz na własnej skórze. Zalicza się do nich wzrost
temperatur, zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmiany w
cykliczności opadów czy długie okresy niedoborów
opadów i przedłużające się susze.
Skutki te bardzo dotkliwie odczuwają mieszkańcy
miast jako efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła, przekładający się na wzrost temperatur w mieście w
stosunku do obszarów pozamiejskich. Wiadomo, że
jedną z metod ograniczania uciążliwych temperatur
w miastach jest właściwe planowanie powierzchni
i struktury miejskich terenów zielonych. Dotyczy to
zarówno zieleni na osiedlach mieszkaniowych, jak
i szkolnych i przedszkolnych ogrodów czy zieleńców
przy instytucjach publicznych.

© Tomasz Wilk

Obecność drzew przyczynia się do lokalnego obniżenia temperatury, jednak nie każdy wie, że analogicznie, choć w nieco mniejszej skali, oddziałuje
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każda pokrywa roślinna, także ta porastająca zieleńce na miejskich osiedlach. Odpowiednio zagospodarowane trawniki z rzadko koszoną, wysoką roślinnością zielną mogą przynosić wytchnienie podczas
upałów, zmniejszając temperaturę przy powierzchni
gruntu i zwiększając jego wilgotność, a przez to
łagodząc skutki suszy.
Od dawna wiadomo, że przyroda ma duże znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia
i cukrzycy, wpływając pozytywnie na funkcje poznawcze, a także przebieg ciąży. Dorosłym pomaga
się zrelaksować, a dzieciom rozwijać wiele ważnych
umiejętności. Z każdym rokiem przybywa na to naukowych dowodów.
Zmniejszenie częstotliwości koszenia miejskich
trawników przynosi wiele korzyści: oczyszczanie
powietrza z pyłów zawieszonych, obniżenie emisji
spalin, których źródłem są kosiarki, oraz ograniczenie hałasu, co dodatkowo przekłada się na poprawę ogólnego dobrostanu mieszkańców miast.
Warto wspomnieć także o kosztach. Utrzymywanie
trawników koszonych wielokrotnie w ciągu sezonu
wymaga przeznaczania na ten cel sporych środków
finansowych. Jeśli chcemy, by towarzyszyły im dekoracyjne klomby kwiatowe, musimy wyasygnować
dodatkowe środki na ich zakup i posadzenie.
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Zrezygnowanie z intensywnego koszenia trawników
pozwala na zredukowanie wydatków. Zmniejszenie
częstotliwości do 1–2 koszeń w sezonie sprawia,
że trawniki wzbogacają się o rozmaite gatunki ro-

ślin i zwierząt. Daje to ludziom dodatkową korzyść:
namiastkę kontaktu z przyrodą, o który tak trudno
w centrach miast, a nawet na ich obrzeżach, gdzie
jak grzyby po deszczu wyrastają nowe osiedla.
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Odpowiednio zaaranżowane
tereny zielone wyróżniają się
także wysokimi walorami estetycznymi. Dominujący obecnie
w krajobrazie miast kanon definiują krótko przystrzyżone,
dywanowe trawniki, tworzące
„zielone pustynie”. Oczywiście
piękno jest zawsze kwestią gustu, jednak wielu z nas preferuje
zieleńce pełne różnokolorowych,
kwitnących kwiatów, które są
przeciwieństwem tradycyjnych
trawników, w okresach upałów
straszących brązowymi, żółtymi
i rudymi plackami nagiej ziemi
lub wypalonej słońcem trawy.
Wysoka, rzadko koszona i wielogatunkowa roślinność zielna
okazuje się bardziej odporna
na suszę i cieszy oko przez dużą
część roku, a dodatkowo przynosi wiele wspomnianych wcześniej
korzyści.

© Tomasz Wilk
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1. WZBOGAĆ SWOJE OTOCZENIE W PRZYRODĘ
Więcej przyrody to więcej zdrowia i radości, a w letnie dni także więcej wytchnienia od upału. Więcej
nie zawsze musi oznaczać, że potrzeba na tę przyrodę więcej miejsca. Obecnie zieleń w otoczeniu
człowieka to przede wszystkim ubogie w gatunki
trawniki. Warto zmienić je w bogate ekosystemy.
Można to osiągnąć naprawdę niewielkim kosztem.

© Aleksandra Pępkowska-Król

2. ZACHOWAJ TO, CO NATURALNE
Jeśli w miejscu przeznaczonym na zieleniec znajdują się resztki bogatego w gatunki ekosystemu, który ukształtował się samorzutnie, zwanego czasem
„nieużytkiem”, najlepiej go zachować. Nie warto
niszczyć czy poprawiać zieleni, która kształtowała
się przez lata. W krótkim czasie, nawet przy dużym
nakładzie finansowym, nie uda się stworzyć równie
cennego miejsca.
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3. ZMNIEJSZ CZĘSTOTLIWOŚĆ KOSZENIA TRAWNIKÓW
Najłatwiejszym i najtańszym sposobem na wzbogacenie ubogiego w gatunki trawnika jest zmniejszenie intensywności koszenia. Koszony 1–2 razy
w roku w odpowiednich terminach trawnik zaczyna kwitnąć, a z każdym rokiem przybywa na nim
roślin. Więcej roślin oznacza także więcej zwierząt,
którym można dodatkowo pomóc, odpowiednio
planując koszenia.
© Aleksandra Pępkowska-Król

4. SIEJ I SADŹ RODZIME GATUNKI ROŚLIN
Aranżując nowy zieleniec lub chcąc wzbogacić już
istniejący o nowe rośliny, trzeba pamiętać, by siać
i sadzić tylko rodzime gatunki. Obce gatunki, które
naturalnie nie występują na danym terenie, zwykle
wyglądają efektownie, ale bardzo często stanowią
zagrożenie dla krajowej przyrody. Zwykle wymagają też intensywnej pielęgnacji, gdyż nie są przystosowane do lokalnych warunków siedliskowych.
© Aleksandra Pępkowska-Król
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Zachowaj to, co naturalne
Starajmy się, jeśli to tylko możliwe i zależy od nas,
zadbać o to, by w naszym otoczeniu było jak najwięcej żywej zieleni – miejsc, w których mogą rosnąć
rośliny i grzyby, i w których występują dzikie zwierzęta. Nawet niewielkie skrawki zieleni, jeśli będzie
ich wiele, mogą łącznie składać się na sporą powierzchnię, która o każdej porze roku będzie cieszyć
bogactwem form, a w lecie pomoże nam przetrwać
upał. Wskazane jest, by w otoczeniu zabudowy,
w miejscach przeznaczonych na zieleń, dominowały ekosystemy zbliżone do naturalnych. Warto
zachować wszędzie, gdzie tylko to możliwe, skrawki

© Wiesław Król

półnaturalnych łąk, zagajniki, kępy krzewów czy
szpalery drzew. Jeśli mamy takie miejsca w swoim
sąsiedztwie, najlepiej oprzeć się pokusie „upiększenia” tego, co pozostało po wcześniejszym sposobie
użytkowania. Niszcząc takie stabilne ekosystemy,
niszczymy siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym bezkręgowców (owadów, pajęczaków,
zwierząt żyjących w glebie), z których obecności
i pożyteczności rzadko zdajemy sobie sprawę.
Czasami konieczne może okazać się odtworzenie
siedliska, które uległo degradacji. Najczęściej dotyczyć będzie to pozostałości łąk, które zarastają
i tracą swoje walory, jeśli nie są przez dłuższy okres
użytkowane (koszone w odpowiednim reżimie).
W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się o pomoc do
botaników. Wskażą oni, jakie zabiegi i w jakich terminach przeprowadzić, aby przywrócić pierwotne
walory takiego miejsca.
Rośliny powszechnie uznawane za niepożądane,
takie jak chociażby pokrzywa zwyczajna, glistnik
jaskółcze ziele, tasznik pospolity, jasnota biała czy
przetaczniki, są nieodłączną częścią półnaturalnych
ekosystemów i spełniają w nich określone funkcje,
dlatego nie powinno ich tam brakować. Dzięki
• 10
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między innymi ich obecności będziemy mogli cieszyć się większą różnorodnością zwierząt. Sama pokrzywa umożliwia rozwój wielu gatunkom owadów
(jest ich rośliną żywicielską), w tym tak okazałym jak
motyl rusałka pawik.
Ważnym elementem miejsc, które oddajemy przyrodzie, są także powalone pnie drzew lub ich fragmenty, ułożone w stosy połamane gałęzie (martwe
drewno), a także leżące połamane suche łodygi
krzewów. Warto je zachować, bo są naturalną alternatywą dla bardzo modnych obecnie domków/hoteli dla owadów, ale nie tylko. Posłużą zwierzętom
(np. jeżom) za miejsca schronień, będą dla wielu,
w szczególności owadów, dogodnym miejscem rozrodu, pomogą także rozwinąć się ciekawym gatunkom grzybów.
W krótkim czasie, nawet przy dużym nakładzie
finansowym, nie uda się stworzyć równie bogatego w gatunki miejsca niż to, którego użytkowanie
miało długotrwały charakter i doprowadziło do
ustabilizowania się wartościowego układu przyrodniczego. Trzeba o tym pamiętać także wtedy, gdy
zagrożeniem dla istniejącej zieleni może być np.
budowa nowego chodnika czy remont instalacji
kanalizacyjnej. W takich sytuacjach należy wymóc
na wykonawcach robót, aby właściwie zabezpieczyli
zieleniec i zminimalizowali niekorzystny wpływ na
zasiedlające go rośliny i zwierzęta.
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Zmniejsz częstotliwość koszenia trawników
Trawnik, by mogła zakwitnąć na nim większa liczba gatunków roślin, najlepiej kosić raz w roku, nie
wcześniej niż w czerwcu, lub dwa razy w roku:
pierwsze koszenie wykonać w czerwcu lub lipcu,
drugie jesienią – pod koniec września lub później.
Skoszone rośliny każdorazowo należy pozostawić
na trawniku do wyschnięcia. Pozwoli to na wysypa-

nie się nasion, które zasilą glebę i pozwolą nowym
roślinom wyrosnąć w kolejnych latach. Następnie
należy usunąć z trawnika całą wysuszoną biomasę.
Jest to działanie konieczne, by uniknąć zbyt dużego
nawożenia, które nie służy roślinom łąkowym, zasiedlającym także rzadko koszone trawniki.

© Wiesław Król

• 12

Obecnie koszenia przeprowadzane są zwykle tak,
że w krótkim czasie obejmują teren całej spółdzielni
mieszkaniowej lub osiedla. Alternatywą korzystną
dla przyrody jest koszenie mozaikowe (patrz schemat). W najprostszym wariancie polega ono na
tym, że każdego roku pozostawia się część trawnika
nieskoszoną. Pozwala to między innymi przetrwać
drobnym zwierzętom, dla których skoszenie całej
powierzchni trawnika w jednym momencie oznacza
zagładę. Dobrą praktyką, która pozwala pogodzić
interesy wszystkich mieszkańców i użytkowników terenu, jest częstsze (kilkukrotnie w sezonie)
wykaszanie pasów trawnika o szerokości około
0,5–1 m na granicy z chodnikiem/ulicą. Planując
reżim koszeń, warto rozważyć sięgnięcie po poradę
specjalisty botanika, który pomoże dobrać najlep-

sze terminy dla osiągnięcia pożądanych rezultatów
w konkretnych warunkach siedliskowych.
Podejście, które tu proponujemy, wyklucza używanie na trawnikach chemicznych środków służących
do zwalczania roślin niepożądanych (herbicydów).
W ogrodach i na zieleńcach niemal żadnych roślin
nie uznajemy za niepożądane. Najlepiej zrezygnować ze stosowania herbicydów zupełnie, także na
intensywnie koszonych trawnikach, jeśli tylko nie
jest to podyktowane wyższą koniecznością (np. usuwaniem obcych gatunków inwazyjnych). Ta sama
zasada dotyczy innych pestycydów. Dzikie rośliny
i zwierzęta z pewnością będą nam za to wdzięczne,
gdyż chemiczne środki ochrony roślin są dla nich
zwykle bardzo szkodliwe.

Alternatywą dla krótko strzyżonych trawników są dużo tańsze, rzadko koszone zieleńce,
które w krótkim czasie stają się miejską ostoją różnorodności roślin i niewielkich zwierząt.
© Aleksandra Pępkowska-Król
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Schemat koszenia mozaikowego

fragmenty koszone 1–2 razy w roku
fragmenty niekoszone w danym roku
pasy koszone intensywnie

Najprostszy wariant koszenia mozaikowego zakłada, że każdego roku jeden lub kilka fragmentów trawnika (w zależności od
łącznej powierzchni) pozostaje nieskoszonych. Pozostawiona
na nich roślinność jest źródłem nasion oraz stanowi schronienie
dla zwierząt żyjących w okolicy (np. owadów, jeży). Pozostałe
części kosi się 1–2 razy w roku. Wzdłuż chodników i dróg można wyznaczyć 0,5–1 m pasy, które koszone są częściej.
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Częstą praktyką jest wzbogacanie trawników o krzewy i drzewa. Jeśli ich gatunki zostaną odpowiednio dobrane, będą dodatkowo sprzyjały owadom
zapylającym. Nie bez znaczenia jest ich wpływ na
pojawiające się w otoczeniu zabudowy ptaki, które
wykorzystują drzewa i krzewy jako miejsca gniazdowania. Dla ptaków ważna może być też dostępność
owoców, które pozostają na drzewach, nierzadko
15 •

do końca zimy, i stanowią wartościowe źródło pokarmu. W szczególności dotyczy to kwiczoła, kosa
czy jemiołuszki. Na końcu niniejszej broszury zamieszczona została lista roślin rekomendowanych
do siania i sadzenia na zieleńcach. Znajdują się na
niej między innymi gatunki krzewów i drzew, które w pierwszej kolejności powinny być wzięte pod
uwagę.

Warto, jeśli to tylko możliwe, wzbogacić kwitnący
trawnik o naturalne elementy, takie jak powalone
fragmenty pni drzew, płaty odkrytej, piaszczystej
gleby, pryzmy ziemi lub kamieni, czy choćby niewielkie stosy ściętych gałęzi. Będą świetną alternatywą dla owadzich domków/hoteli. Owadzie domki

© Aleksandra Pępkowska-Król

– stworzone przez człowieka miejsca schronienia
i rozrodu owadów, warto wykorzystywać tam, gdzie
brakuje takich naturalnych elementów lub jest ich
za mało. Oprócz ważnej funkcji przyrodniczej okażą
się też miłą dla oka dekoracją i będą wzbudzać ciekawość.

© Tomasz Wilk

• 16

Siej i sadź rodzime gatunki roślin
Zmniejszenie częstotliwości koszeń
w niedługim czasie sprawi, że na
trawniku będą mogły zakwitnąć
pewne rośliny zielne. Z czasem pojawią się też nowe gatunki, których
nasiona przywieje wiatr lub które
przyniosą zwierzęta. Rozwiną się,
bo nie przeszkodzi im w tym zbyt
częste koszenie. W celu szybszego
wzbogacenia trawnika o gatunki
można samemu wysiać dodatkowe
rośliny. Podstawową zasadą w takiej sytuacji jest, by były to wyłącznie gatunki rodzime. Listę takich
gatunków zamieściliśmy na końcu
niniejszego opracowania. Ważne
też, by gatunki zostały dobrane
odpowiednio do panujących w danym miejscu warunków. Nie każda
roślina wyrośnie w każdym miejscu. Trzeba zwrócić uwagę między
innymi na wilgotność i nasłonecznienie stanowiska.

Aranżując nowy zieleniec na terenie wcześniej pozbawionym roślinności, warto od razu sięgnąć po bogatą mieszankę roślin. Na
rynku dostępne są mieszanki przeznaczone do różnych warunków
siedliskowych. Ich producenci dodatkowo doradzają, co sprawdzi
się najlepiej w danym miejscu. Wadą takiego rozwiązania jest to, że
mieszanki te często zawierają gatunki obce, które mogą stanowić
zagrożenie dla rodzimej przyrody. Konieczna jest zatem krytyczna
weryfikacja składu mieszanki, zanim dokona się zakupu. Należy

© Aleksandra Pępkowska-Król
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pamiętać, że najcenniejsze są nasiona z lokalnej puli
genów – pozyskane z roślin występujących w pobliskich ekosystemach, przede wszystkim takich jak
łąki.
Nierzadką praktyką, podyktowaną chęcią szybkiego
osiągnięcia spektakularnych efektów estetycznych,
jest zniszczenie istniejącego trawnika i stworzenie
„kwietnej łąki”, wysianej z wyżej opisanych mieszanek. Warto oprzeć się tej pokusie. Wbrew pozorom,
efektem rzadszego koszenia już istniejącego trawnika wcale nie będzie gorsza wersja „łąki kwietnej”.
Wręcz przeciwnie – rzadko koszone trawniki pod

pewnymi względami są lepszym rozwiązaniem. Do
utworzenia „łąk kwietnych” niezbędne jest zdarcie
darni utrwalonego już trawnika i zniszczenie ustabilizowanego zespołu organizmów glebowych, do
którego należą m.in. dżdżownice. Są to organizmy,
które rozkładają materię organiczną, tworzą glebę
i wspomagają rośliny w efektywniejszym wzroście.
Poza argumentami przyrodniczymi i utratą usług
ekosystemowych, przemawiają za tym również
nakłady kosztów (m.in. zakupu mieszanki nasion)
i pracy, które w przypadku kwitnących trawników
są dużo niższe.
• 18

Gatunki obce
Jednym z problemów, jakie napotyka się w kwestii
zarządzania zielenią w miastach, jest powszechne
wprowadzanie gatunków obcych, czyli takich, które
nie występują naturalnie na danym terenie i zostały
sztucznie wprowadzone przez człowieka (introdukowane), umyślnie lub przypadkowo. Niestety, dostępne w handlu mieszanki roślin łąkowych zwykle zawierają w swym składzie takie właśnie obce gatunki
roślin, pomimo tego, że nie brakuje nam w Polsce
rodzimych gatunków, które świetnie się do tego
celu nadają. Szczególnie niepożądane jest wprowadzanie gatunków określanych mianem inwazyjnych,
to znaczy takich, które w niekontrolowany sposób
rozprzestrzeniają się w naturalnym środowisku,
szybko kolonizując nowe miejsca.
Nie pozostaje to bez znaczenia dla rodzimej przyrody i gospodarki. Obce gatunki inwazyjne wypierają
gatunki naturalnie występujące, mogą przynosić
straty gospodarcze, a nawet zagrażać zdrowiu ludzi
i zwierząt. Do najpowszechniejszych, a jednocześnie
najbardziej niebezpiecznych gatunków inwazyjnych należą: rdestowiec japoński i ostrokończysty,
nawłoć kanadyjska i późna, barszcz Sosnowskiego i Mantegazziego czy niecierpek gruczołowaty
i drobnokwiatowy.
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Lista rekomendowanych gatunków roślin
Zaprezentowano tu listę gatunków, o które warto
wzbogacać miejskie trawniki. Są to gatunki rodzime lub archeofity (sprowadzone przez człowieka
z innych regionów w czasach na tyle odległych, że
obecnie nie zagrażają przyrodzie). Ich obecność
wpływa pozytywnie na świat zwierząt – wzbogaca
miejskie ekosystemy w owady, w tym w szczególności owady zapylające, jak również ptaki. Ważne,
by zwrócić uwagę na to, że wiele z nich wykorzystywanych jest w ogrodnictwie i doczekało się odmian
ozdobnych. Rekomendujemy, by każdorazowo, jeśli
tylko jest to możliwe, na trawnikach wysiewać dzikie
gatunki, a nie ich odmiany stosowane w ogrodnictwie. Aranżując zieleniec z wykorzystaniem proponowanych tu gatunków, należy też zwrócić uwagę
na okresy kwitnienia poszczególnych roślin (miesiące kwitnienia oznaczono przy każdym gatunku
cyframi rzymskimi). Gatunki warto dobrać tak, by
łącznie zieleniec kwitł jak najdłużej. Wiele z prezentowanych roślin, może pojawić się samoczynnie na
trawnikach, na których ograniczona zostanie częstotliwość koszenia, szczególnie w miejscach, w sąsiedztwie których znajdują się półnaturalne łąki lub
tzw. „nieużytki”.
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GRUPA I
rośliny wieloletnie
(byliny)

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Okres kwitnienia

Dostępność nasion/sadzonek

babka zwyczajna

Plantago major

(V) VI – X

++

babka lancetowata

Plantago lanceolata

V – IX

++

bodziszek łąkowy

Geranium pratense

VI – VIII (X)

++

bylica pospolita

Artemisia vulgaris

VII – IX (XI)

-

chaber łąkowy

Centaurea jacea

VI – X

++

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa

VI – X

+

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

V – VII

++

cieciorka pstra

Coronilla varia

V – VII

++

cykoria podróżnik

Cichorium intybus

VII – X

++

dąbrówka rozłogowa

Ajuga reptans

IV – VII

++

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum

VI – VIII

++

dzwonek rozpierzchły

Campanula patula

(V) VI – VIII

-

dzwonek skupiony

Campanula glomerata

VI – IX

++

farbownik lekarski

Anchusa officinalis

(V) VI – IX

+

goździk katruzek

Dianthus carthusianorum

VI – IX

-

jasnota biała

Lamium album

IV – X

-

jasnota plamista

Lamium maculatum

IV – X

++

jastrun właściwy

Leucanthemum vulgare

VI – X

++

kielisznik zaroślowy

Calystegia sepium

VI – IX

-

koniczyna biała

Trifolium repens

V – IX

++

koniczyna łąkowa

Trifolium pratense

V – IX

++

kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis

VI – VII

++

Dostępność nasion/sadzonek

krwawnik pospolity

Achillea millefolium

VI – IX

++

++ łatwodostępne

kupkówka pospolita

Dactylis glomerata

V – VIII

++

lebiodka pospolita

Origanum vulgare

(VI) VII– IX

++

+ średniodostępne

lnica pospolita

Linaria vulgaris

VI – IX (X)

+

macierzanka zwyczajna

Thymus pulegioides

V–X

++

macierzanka piaskowa

Thymus serpyllum

(V) VI – IX

++

mydlnica lekarska

Saponaria officinalis

VI – IX

++

ostrożeń polny

Cirsium arvense

VII – IX

-

pięciornik gęsi

Potentilla anserina

V – VIII

-

późno w sezonie

podagrycznik pospolity

Aegopodium podagraria

V – VII

+

przez większą część sezonu

-

trudnodostępne

Okres kwitnienia rośliny
wcześnie w sezonie
w środkowej części sezonu

• 22

GRUPA I
rośliny wieloletnie
(byliny)
cd.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Okres kwitnienia

Dostępność nasion/sadzonek

pokrzywa pospolita

Urtica dioica

VI – X

++

powój polny

Convolvulus arvensis

V – IX

-

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis

VII – IX

++

przetacznik ożankowy

Veronica chamaedrys

V – VIII

-

rzepik pospolity

Agrimonia eupatoria

VI – VIII (X)

++

starzec jakubek

Senecio jacobaea

VI – X

-

szałwia łąkowa

Salvia pratensis

V – VII (VIII)

-

ślaz dziki

Malva sylvestris

VI – IX

++

ślaz zygmarek

Malva alcea

VI – X

-

wiechlina łąkowa

Poa pratensis

V – VIII

++

wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

VII – XI

++

wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis

V – VIII

++

wyka płotowa

Vicia sepium

V – VIII

-

wyka ptasia

Vicia cracca

VI – IX

-

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Okres kwitnienia

Dostępność nasion/sadzonek

dziewanny

Verbascum sp.

VI – X

++

gorczycznik pospolity

Barbarea vulgaris

IV – VII

-

kminek zwyczajny

Carum carvi

V – VI (VII)

++

kozibród łąkowy

Tragopogon pratensis

V – VIII (IX)

-

łopian większy

Arctium lappa

VII – IX

++

marchew zwyczajna

Daucus carota

(V) VI – IX

-

nostrzyk żółty

Melilotus oficinalis

VII – IX (X)

++

++ łatwodostępne

nostrzyk biały

Melilotus albus

VI – IX (X)

++

+ średniodostępne

pasternak zwyczajny

Pastinaca sativa

VII – IX

++

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis

VI – IX

++

-

żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare

(V) VI – IX

++

GRUPA II
rośliny dwuletnie

Dostępność nasion/sadzonek

trudnodostępne

Okres kwitnienia rośliny
wcześnie w sezonie
w środkowej części sezonu
późno w sezonie
przez większą część sezonu
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Nazwa polska

Nazwa naukowa

Okres kwitnienia

Dostępność nasion/sadzonek

fiołek trójbarwny

Viola tricolor

IV – X

++

gwiazdnica pospolita

Stellaria media

I – XII

-

komosa biała

Chenopodium album

VII – X

-

lepnica biała

Silene latifolia

V – IX

+

lucerna nerkowata

Medicago lupulina

V – IX

-

ostróżeczka polna

Consolida regalis

VI – IX

-

rumianek pospolity

Matricaria chamomilla

V – VIII

++

rumianek bezpromieniowy Matricaria suaveolens

GRUPA III
rośliny jednoroczne

VI – IX

-

starzec zwyczajny

Senecio vulgaris

(I) II – XI (XII)

-

tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris

(I) III – X (XII)

-

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Okres kwitnienia

Dostępność nasion/sadzonek

czeremcha zwyczajna

Padus avium

IV – V

++

czereśnia ptasia

Prunus avium

IV – V

++

berberys zwyczajny

Berberis vulgaris

V – VI

++

bez czarny

Sambucus nigra

VI – VII

++

bluszcz pospolity

Hedera helix

IX – X

++

dereń świdwa

Cornus sanguinea

V – VI

++

głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata

V – VI

++

głóg jednoszyjkowy

Crataegus monogyna

V – VI

++

grusza pospolita

Pyrus communis

V

++

jabłoń dzika

Malus sylvestris

V

++

Dostępność nasion/sadzonek

jarząb pospolity

Sorbus aucuparia

V – VI

++

++ łatwodostępne

kalina koralowa

Viburnum opulus

V – VII

++

+ średniodostępne

kruszyna pospolita

Frangula alnus

V – IX

++

lipa drobnolistna

Tilia cordata

VII

++

-

rokitnik pospolity

Hippophae rhamnoides

III – V

++

róża dzika

Rosa canina

V – VII

++

wcześnie w sezonie

tarnina

Prunus spinosa

IV – V

++

wierzba iwa

Salix caprea

III – IV

++

w środkowej części sezonu

wrzos zwyczajny

Calluna vulgaris

VIII – IX

++

GRUPA IV
krzewinki, krzewy
i drzewa

trudnodostępne

Okres kwitnienia rośliny

późno w sezonie
przez większą część sezonu
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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to
założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Zajmujemy się ochroną dzikich ptaków
i miejsc, w których one żyją. Powadzimy działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji.
Wspiera nas rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy.

© Piotr Górny

Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących
przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji
towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International. Skupiamy się na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach.
Zachęcamy do włączenia się w nasze działania i aktywnego
wspierania Towarzystwa poprzez wolontariat i udzielanie
wsparcia finansowego.
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Więcej na stronie www.otop.org.pl.

Twój 1% pomoże nam chronić przyrodę. Wiemy, jak to robić!
Numer KRS: 0000015808
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