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BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI 

PIOTRUŚ PAN 

 

 

TEATRZYK SAMORODNY 
 

Teatrzyk cieni (podaj z czego on wynika i jest tematem 

gawędy do niego) 

 

Zabawa w teatr cieni - jak pokazać różne zwierzęta? 

Teatr cieni to kreatywna zabawa na porę wieczorową, która 

nie wymaga praktycznie 

żadnych akcesoriów.  

 

 

 

EKSPERYMENT TEATR CIENI 

Pomoce:  

ciemne pomieszczenie 

latarka 

rzutnik lub silna lampa 

prześcieradło lub ściana - ekran 

nożyczki 

sznurek 

folie przeźroczysta (np. folia do rzutnika) 

paski pociętej folii (np. do rzutnika) 

kolorowe mazaki 

taśma klejąca 

patyczki do szaszłyków 

Teatr cieni. Wersja z latarką. Wersja trudniejsza do wykonania i obsługi. 

Do zbudowania teatru cieni potrzebna jest latarką, która daje silne 

światło (np. latarka jednożarowa, lub wielożarowa, której światło zostało 
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zmatowione przez przymocowanie do niej kartki papieru typu kalka czy 

białego papieru do pieczenia). W pewnej odległości od latarki ustawiamy 

scenografię - prześcieradło (niezbyt grube), które przepuszcza światło. 

Materiał ten można zawiesić na sznurku między stojakami (np. 

wieszakach, krzesłach). W tej wersji postacie bohaterów muszą być 

przymocowane (taśmą klejącą) patyczkiem do szaszłyków. Dorosły / 

dziecko tworząc przedstawienie porusza figurami postaci tuż przy 

materiale. Promień latarki daje duże szerokie światło, zupełnie 

niepotrzebne na marginesach scenografii (niekiedy może to rozpraszać 

uwagę widzów - małych dzieci), dlatego też można przygotować nasadkę 

w postaci pudełka tekturowego, który nasadzimy na latarkę z wyciętym 

prostokątnym otworem do zawężenia oświetlanego "ekranu". Wersja ta 

umożliwia rozbudowanie scenografii poprzez ustawienie różnych 

szklanych (przeźroczystych) przedmiotów, np. butelki. Efekt taki może 

spowodować wrażenie, że w dużej butelce (stojąca blisko latarki) został 

uwięziony główny bohater. W podobny sposób używać można 

przeźroczystych misek i wazonów. 

 

 

Teatr cieni. Wersja z rzutnikiem na folię. Wersja łatwiejsza. Rzutnik 

skierujemy na wprost ściany (lub rozwieszony materiał), na której 

odbywać się będzie pokaz. Figury układane będą na szkle rzutnika. Z tego 

też względu prezentowane postacie nie mogą być duże (max. 10 cm 

wysokości). Postacie teatru mogą być podklejone pasemkami folii, które 

ułatwiają przesuwają postaci, będąc jednocześnie niewidocznymi (inaczej 

przesuwać można ołówkiem lub ostatecznie palcem). Wykorzystanie 

rzutnika pozwala zwiększyć rozmiar 

oglądanego przez widza ekranu 

poprzez odsunięcie rzutnika od ściany 

lub materiału (poprawę ostrości). 

 
Oto przykłady teatrzyków cieni  
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Wersję tą można urozmaicić poprzez wzbogacenie tła scenografii 

poprzez: 

 

Narysowanie na folii tła kolorowym mazakiem (mazak może być 

niezmywalny, ale równie dobrze można użyć ścieralnego - do białej 

tablicy, jednak aby się nie rozmazywał potrzebuje czasu by wyschnąć; 

folię można wyczyścić przemywając ją alkoholem). 

 

  
Rozmieszczenie w koszulce (formatu a4) pociętych kształtów 

różnokolorowych folii (najlepsza nadaje się folia, którą używa się do 

bindowania prac dyplomowych; zamiast niej można wykorzystać 

kolorową folię stosowaną jako okładki do zeszytów). 

 

  
  

Nadrukowanie na folii kolorowego zdjęcia (zestaw zdjęć do scenografii 

można ściągnąć niżej - zdjęcia pochodzą z internatu). 
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  Materiały do teatru cieni. 

 

Na folii można także wydrukować różne zdjęcia - będą one stanowiły otoczkę 

przedstawienia. 

W obu wersjach teatru cieni projekcja może odbywać się z dwóch stron ekranu: 

od strony widowni oraz "zza kurtyny". W obu wersjach postacie bohaterów 

można przygotować je wycinając z papieru, np. gazet lub wyszukując i drukując 

odpowiedniej wielkości kształty z sieci internetu. Można też przygotować 

bardziej trwały zestaw pomocy. Niżej przedstawiam przygotowane do 

wydrukowania na folii kształty. Są przygotowane do przedstawienia takich 

bajek jak: "trzy świnki", "Jaś i Agatka", "brzydkie kaczątko" oraz opowiadania: 

"jak powstaje chleb". Pełna przygotowanego materiału znajduje się tutaj. 

Materiał wystarczy wyciąć, można również pokolorować mazakami dla 

urozmaicenia.                

   
 

 
Teatr cieni można również wykorzystać do tworzenia obrazów, które 

będą stanowiły sytuacje zadaniowe, w których dzieci mogą: 

opisywać to co widzą (np. pan idzie w lesie), 

liczyć ułożone obiekty (np. 3 chmury, 1 słońce, 3 góry, 5 kwiatków itp.), 

zgadywać co to może być - pokazuje wyciętą figurę traktora - na 

podstawie konturu dzieci wnioskują co to może być. 

Teatr cieni może posłużyć do przedstawienia bajek (np. brzydkie 

kaczątko, latający kufer) czy opowiadań (np. o niedźwiedziach), czy 

prezentowania procesów produkcyjnych (np. skąd pochodzi chleb, mleko, 

do czego służy węgiel itp.). 
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Przykładowo: ujęcia z przedstawienia bajki "Paweł i Gaweł". 

 

 

   

  

Zabawa - budowane cienia 

poprzez odpowiednie 

ułożenie rąk. Niżej 

przedstawiam przykłady 

układów rąk do stworzenia 

kształtnych cieni (kliknij na zdjęcie aby powiększyć; źródło: internet). 

Najłatwiej jest zacząć zabawę od klasycznego "gołębia" i "szczekającego 

psa", później zabawa może przerodzić się w odgadywanie przez dziecko 

cieni tworzonych przez dorosłego (trudniejszych). 

   

 
Przykłady 

https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw

=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-

CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-

kRliSOnGN1g9NP2pg8-

o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEw

AHoECAUQBA#imgrc=_ 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-kRliSOnGN1g9NP2pg8-o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-kRliSOnGN1g9NP2pg8-o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-kRliSOnGN1g9NP2pg8-o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-kRliSOnGN1g9NP2pg8-o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-kRliSOnGN1g9NP2pg8-o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
https://www.google.pl/search?q=zwierzęta+z+cienia&client=opera&biw=1366&bih=624&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-OGDC9u3Ix-CQM%253A%252CQle0t8JQNswDfM%252C_&usg=AI4_-kRliSOnGN1g9NP2pg8-o3QkF8GFxA&sa=X&ved=2ahUKEwj85deS19vdAhUDiIsKHTmkATYQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
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MAJSTERKA TEMATYCZNA 

 
 

1.  Wykonanie procy  

https://youtu.be/GXvzCyQCruE?t=90 

2. Wykonanie flagi.(flaga piracka) 
Wykonanie bandery pirackiej. 
 

     
Materiał: 

 Kawałek czarnego płótna ( materiału) rozmiar i kształt nie jest 
istotny 

 Kawałek białego płótna ( materiału ), duża kartka papieru też może 
być 

 Igła i nici 

 Parę sztuk pinesek 

 Nożyczki, klej, szpilki 

 Coś do rysowania ( ołówek, długopis) 

 Biała farba ( może być plakatowa, emulsyjna lub inna ) --- nie jest 
to konieczne jeżeli czaszkę i piszczel wykonacie z papieru czy 
materiału ( chyba, że chcecie je namalować) 

 Pędzelek średniego rozmiaru lub gąbka ( w przypadku malowania) 

 Kijek ( może być od szczotki) 
Wykonanie: 
Z białego materiału ( kartki)  wykonaj czaszkę i piszczele ( tak jak na 
pokazanym zdjęciu ) lub z papieru wykonaj formę przypominającą ich 
kształty, będzie potrzebna   do malowania. 
Rozłóż czarny materiał na stole i przymocuj elementy wykonane w 
kroku poprzednim. Jeżeli nie malujesz to możesz je przypić szpilkami 
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lub przyszyć nitką na stałe. Do malowania użyj przypinania szpilkami 
ułatwi to pracę. Jeżeli decydujesz się na malowanie to za pomocą 
pędzelka czy gąbki nanieść farbę na czarny materiał zgodnie ze 
wzorem i poczekaj aż wyschnie i wtedy możesz odczepić wzór. Tak 
przygotowaną flagę przymocuj do kija za pomocą pinesek lub możesz 
ją przyszyć robiąc odpowiedni tunel. Brzegi użytych materiałów wcale 
nie muszą być równe, nadadzą dodatkowo odpowiedniego charakteru 
i specyfiku banderze. 

 
 

 
3. Wykonanie leśnych szałasów. 

 
Budowa szałasu powinna odbywać się w lesie ponieważ tam jest najwięcej 
materiału do budowy prostego schronienia. Najlepszym materiałem są bowiem 
gałęzie drzew. 
 
Zaczniemy od ustawienia solidnej gałęzi na pniu drzewa. Jeśli w 
lesie już są połamane drzewa - to jeśli są stabilne (nie zawalą się 
w najbliższym czasie) to warto je wykorzystać. Od długości tej 
gałęzi będzie zależało to jak duży będzie szałas - im dłuższy tym 
większe pomieszczenie. 
 
Na gałęź ustawiamy mniejsze patyki i kolejne gałęzie tym razem równolegle. 
Naszą rolą jest zbudowanie ścian szałasu - dla zachowania szczelności przed 
deszczem powierzchnia ta powinna być względnie duża. 
na koniec należy wygładzić wnętrze układając liście, ściółkę leśną (lub rozłożyć 
w nim koc). 
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3. Wykonanie stroju Piotrusia Pana. ( napisz swoją propozycję) 
 

4. Czapka Piotrusia Pana 
 https://www.youtube.com/watch?v=ksXUKOcpo78 

 
Do zrobienia papierowej czapki, potrzebna jest prostokątna kartka 
papieru, którą składamy na pół. 

 
Następnie zginamy górne rogi do środka. 

 

 
 

Na dole pozostały prostokątne paski, które wywijamy do góry z jednej i 

drugiej strony. Wystające rogi pasków należy zagiąć z obu stron tak, aby 

otrzymać trójkąt. Teraz wystarczy rozsunąć jego boki, aby otrzymać 

czapkę. 

5.Wykonanie „leśnych strojów” ( opis) 

6. Rysowanie Swoich cieni na papierze  (opis) 

7. Robienie mieczy z długich balonów. 

 

Miecz z balona  

W sztuce kształtowania balonów, 

miecz stanowi podstawowy i zarazem najprostszą do 

zrobienia rzeźbę. Skręcanie podłużnych balonów jest nie 

tylko świetnym pomysłem na zabawę dla całej rodziny, ale pozwala nam 

również rozwinąć wszelkie pokłady naszej 

kreatywności. Balonowy miecz zabierze dzieci do 

świata bajek, gdzie wszystko jest możliwe. Sprawdź, w 

jaki sposób możesz zrobić dla pociechy balonowy 

miecz, godny rycerza z Camelotu . 

https://www.youtube.com/watch?v=ksXUKOcpo78
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Nadmuchaj balona zostawiając 2-3 cm końcówki. 

 

 

Zrób skręt w odległości około 12 cm od początku balonu. 7-8 cm dalej 

zegnij balon. 

Skręć balon tak jak na zdjęciu obok (aby powiększyć kliknij na zdjęcie). 

Trzon miecza i jelec jest prawie gotowy. 

 

Wykonaj jeszcze jeden skręt tak samo jak poprzednim 

razem. 

 

Miecz z balona jest już gotowy 

 

GRY I ZABAWY 

1. Strzelanie z łuku.  
 
Jak się celnie strzela z łuku? ( rys. obok ) 

Stańcie bokiem do celu, w małym 
rozkroku, napięta cięciwa powinna 
dotykać środka nosa, kciuk ręki 
trzymającej cięciwę powinien znajdować 
się pod brodą, łokieć wysoko, na przedłużeniu strzały 
( rys. a ). Strzałę trzymajcie  miedzy palcem 
wskazującym i środkowym naciągając cięciwę opuszkami palców ( rys. b 
). Reszta zależ od wprawy. 
 
Propozycje zabaw 
 
„Polowanie na cietrzewie” 
Cietrzewie to kółka z wikliny wiszące na sznurkach na drzewie. 
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Zadanie : --- Trafić strzałą w koło,. Można też porozwieszać kółka obok 
drogi, którą maszerujemy i strzelamy w marszu ( kółka muszą być wtedy 
większe). Wygrywa ten kto trafi najwięcej. 
„Polowanie na różną zwierzynę” 
Na określonej przestrzeni rozwieszacie  i rozstawiacie makiety kilku 
zwierząt ( możecie się umówić z zuchami , że będą mieli jakieś 
przedmioty). Strzelca wyprowadza się z zawiązanymi oczami. Na 
komendę strzelec zrywa opaskę z oczu, wyszukuje cel i strzela do niego. 
Liczba strzałów jest określona, zadaniem  jest ustrzelenie jak największej 
liczby zwierzyny w określonym czasie ( np. 1 minuty). 
„Zawody” 
Kto strzeli dalej – strzela się trzema strzałami, liczy sią tylko jeden strzał –
najlepszy, najdalszy. 
Ucząc się strzelania z łuku należy strzelać  do bliskich (5 m ) i dużych 
celów. Stopniowo można zwiększać odległość i zmniejszać cel. 
 
 
„Strzelaj i kalkuluj „ 
Na konarze drzewa zawieszone są 3 koła: małe, średnie  i duże. Za 
trafienie w małe koło liczy się 3 pkt., za średnie 2 pkt., za duże 1 pkt. 
Każdy strzela 10 razy do kół, które sam wybierze. Liczy się suma 
uzyskanych punktów. Wygrywa ten co zbierze ich najwięcej. 
 
UWAGA: Ostrożnie z łukiem !! Pamiętajcie ,że : 

 Groty muszą być tępe. 

 Nie wolno strzelać oraz napinać łuku, gdy w polu widzenia ktoś się 
znajduje. 

 W czasie strzelania wszyscy znajdują się za strzelającym. 

  
Tropienie krokodyla  zabawa polegająca na sprawdzaniu słuchu (opis) 
 
Walka z piratami  (opis) 
 
Podnoszenie przedmiotów jedną ręką / w stylu Kapitana Haka, który nie ma 

jednej ręki  (opis) 
Tworzenie rzeźb z własnego ciała (opis) 
 
Budowanie osady / domu zaginionych chłopców/ (opis)  
  
„Leśne zabawy” / propozycja przygot. Przez hm. Iwonę Niedźwiedź ( opis) 
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Szukanie skarbu pirata Haka. (propozycja )  
 

Odznaki poszukiwacza skarbów, butelka z listem, flaga piratów, 7 pudełek 

(skrzyń ), mapa pocięta na 6 części, rurki plastikowe w różnych rozmiarach i 

oznaczone różnym kolorem, napisy do gałązki logicznej, napisy z nazwami 

państw ( do których przypływają piraci), 5 kolorowych wysp z papieru, 4 

arkusze brystolu z konturowym obrazkiem statku piratów, farba, pędzle, 

dekoracja 

Przebieg: 

 Pasowanie na „Pirata” 

Osoba prowadząca zabawę ( drużynowy, przyboczny, inna zaproszona 

osoba): „Nazywam się kapitan Hak, jestem piratem i kapitanem statku 

pirackiego” chcę Was zaprosić na poszukiwanie skarbu piratów, który ukryty 

jest tu w naszej sali. Zanim zaczniemy szukać skarbów, chcę Was pasować 

na piratów –moich pomocników i poszukiwaczy. Kapitan Hak dotyka 

ramienia każdego dziecka flagą piracką. Na znak zostania piratem i 

poszukiwaczem skarbu, dzieci dostają odznaki pirackie. Podczas pasowania 

dzieci kapitan Hak wypowiada formułę pasowania: 

Na złote monety, srebrne łyżki 

i wszystkie diamenty świata, 

pasuję Was na pirata. 

 Piosenka „Wyprawa po skarb piratów” lub inna  

3. Kapitan Hak informuje swoich piratów, że rano znalazł butelkę z rulonem 

papieru w środku - wyjmuje go i odczytuje na głos: 

Czy wiecie, co się teraz stanie? 

Czeka Was, bowiem nie lada zadanie. 

Łatwe czy trudne? 

Kto jest ciekawy, tego zapraszam do zabawy. 
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Strzałki i ukryte znaki wskażą Wam, 

Gdzie kolejny jest kawałek mapy.  

A z mapy i wskazówek dowiecie się  

Gdzie ukryty jest skarb. 

Bądźcie uważni, to nietrudna sztuka. 

W podarunku, może Wam się przyda  

skrzynia piratów a w niej wielkie cuda! 

Zuchy kierując się znakami, mają za zadanie odnaleźć miejsca oznaczone 

piracką flagą , to są wyspy z nazwą państwa, do którego dotarli piraci. Dzieci 

odczytują nazwę kraju a Kapitan Hak czyta zadanie, jakie mali piraci mają 

rozwiązać, żeby zdobyć kolejny kawałek mapy. Jak zadanie zostanie 

rozwiązane pomyślnie, piraci mogą otworzyć skrzynię i wyjąć z niej część 

tajemniczej mapy. 

4. „Skrzynia piratów”( trzeba ją wcześnie przygotować np.,. zadanie 

międzyzbiórkowe) 

Zuchy sprawdzają co kryje się w dużej skrzyni, wyjmują jej zawartość (rurki). 

Każde dziecko wybiera sobie jedną rurkę dowolnego koloru i trzyma w dłoni. 

Dzieci tworzą dużą łódź z Kapitanem Hakiem i wszyscy docierają do 

pierwszej wyspy i skrzyni piratów 

5. „Rurka jako przedmiot”- ( wybrane państwo) 

Każdy pirat zanim wyruszy w podróż w poszukiwaniu skarbu, musi się 

przygotować. Potrzebuje różnych narzędzi i przedmiotów, np. żeby 

przetrwać na morzu, żeby nie umrzeć z głodu, żeby mieć czym szukać 

skarbów. Wyobraźcie sobie, że każda rurka, to inny przedmiot, ważny i 

potrzebny piratom.  

Dzieci siedzą w kole, wybrane dziecko pokazuje, czym może być dla pirata 

rurka, przedmiot związany z tematyką żeglarską i nie tylko (luneta, wiosło, 

łódka, tratwa, szczotka do zamiatania pokładu, łyżka do zupy, maszt, ster, 

itp.). Prezentacja pomysłów dzieci. Po rozwiązaniu zadania, piraci wyjmują 
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ze skrzyni część mapy i płyną z Kapitanem Hakiem na następną wyspę w celu 

odnalezienia kolejnej części mapy . 

6. „Jak piraci wiążą linę-węzły?” – (wybrane państwo) 

Dzieci trzymając w ręce rurkę chwytają ją w taki sposób, że tworzą 

nierozerwalną linę (każdy trzyma za jeden koniec rurki). Poruszają się wężem 

przy muzyce ( na płycie CD odtwarzaj np. szanty ) za osobą prowadzącą, 

tworzą wspólnie węzły i plątania a następnie próbują odplątać linę. Po 

wykonaniu zadania wyjmują kolejną część mapy i podróżują dalej. 

7. „Jakimi statkami pływają piraci? -kolorowy statek pirata”  - (wybrane 

państwo) 

Dzieci w 4 zespołach otrzymują kartkę brystolu z narysowanym konturem 

statku pirackiego. Każdy zespół maluje statek z wykorzystaniem farby w 

innych kolorach, mogą mieszać kolory, w swoich zespołach tak, żeby uzyskać 

dodatkowy kolor. Piraci malują swoje statki częściowo wg instrukcji słownej 

Kapitana Haka 

I- żółty, niebieski (zielony)  

II- czerwony, niebieski (fioletowy) 

III- żółty, czerwony (pomarańczowy)  

IV- biały, czarny (szary) 

Prezentacja swoich statków przez zespoły. Każdy zespół układa gałązkę 

logiczną i opowiada jakie kolory można uzyskać mieszając dostępne kolory. 

Po wykonaniu zadania wyjmują kolejną część mapy i wyruszają na 

poszukiwanie kolejnej części mapy. 

8. „Co grają i śpiewają piraci na statku”- (wybrane państwo) 

Dzieci dzielą się na 5 zespołów wg koloru rurek (zielony, żółty, biały, 

czerwony, pomarańczowy). Dzieci siedzą na dywanie w swoich zespołach 

trzymają w ręce rurkę w odpowiednim kolorze. Nauczyciel pokazuje na 

planszy odpowiedni kolor a dzieci które mają rurkę w tym kolorze grają na 

swoich rurkach dźwięk. Powstaje muzyka i dzieci odgadują jaka to piosenka. 

Po wykonaniu zadania dzieci wyjmują kolejną część mapy. 
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9. „Łódki”- (wybrane państwo) 

Dzieci ustawiają się naprzeciwko siebie w parach trzymając w rękach rurki w 

tym samym kolorze (biały-biały), (pomarańczowy-pomarańczowy), 

(czerwony-czerwony), (żółty-żółty), (zielony-zielony). Poruszają się-płyną po 

całej sali przy muzyce, na sygnał „Hej-ho” i jak nauczyciel pokarze kolor 

odpowiadający kolorom rurek (łódek), to dzieci zatrzymują się przy wyspie w 

danym kolorze. Po wykonaniu zadania wyjmują kolejną część mapy i ruszają 

w dalszą podróż.  

10. „Piraci w Europie” – ( wybrane państwo) 

Piraci docierają na kolejną wyspę i żeby otworzyć kolejną skrzynię, muszą 

wysłuchać zagadki muzycznej i odgadnąć jaką piosenkę usłyszały . Po 

wykonaniu zadania mali piraci składają ostatni kawałek mapy i odczytują 

nazwę kontynentu –Europa. Piraci już wiedzą, że skarb ukryty jest w Europie. 

Ale żeby przekonać się gdzie dokładnie znajduje się skarb piratów -w jakim 

państwie? Piraci dostrzegają wskazówkę i rozwiązują ostatnie zadanie, po 

którym dowiedzą się gdzie jest skarb. 

11. „Ile dukatów ukryli piraci?” 

Zabawa matematyczna z tyłu na mapie znajdują się kolory i cyfry (każda 

cześć mapy to inny kolor a na nim cyfra) .Dzieci układają z rurek działanie i 

obliczają ile dukatów mogą odnaleźć w skrzyni piratów. Mali piraci płyną na 

kolejną wyspę i dowiadują się w jakim państwie ukryty był skarb. 

12. „ Odnaleziony skarb piratów” –(wybrane państwo) 

Piraci odnaleźli skarb. Kapitan Hak dzieli się z piratami złotymi monetami. 

Wszyscy piraci na zakończenie wykrzykują następujące słowa: 

Piratem być to fajna sprawa, 

Pirat – to najlepsza zabawa! 

PIOSENKI I PLASY 

”Pląs Mały Indianin”(podaj melodię  lub chwyty) 
 
Mały Indianin napiął mały łuk, 
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jak on tak mógł, napiął taki mały łuk, 
a potem zdechł, co za pech, że on zdechł. 
(średni Indianin napiął średni łuk… 
duży Indianin napiął duży łuk…) 
 
Piosenka „ Bum cyk cyk” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bDbeRbFdDE8 
 
REF: 
Bum cyk cyk i rata rata   D                    ( CFG ) 
Nie ma to jak los pirata   GAD    ( CGC ) 
Kto na drodze raz mu stanie 
Z tego kasza na śniadanie 
 
Kiedy pirat się obudzi    D  ( CFG ) 
Myje ząbki, rączki, buzię   D  ( CFC ) 
Z mlekiem pije szybką kawę   e  d 
I wyrusza na wyprawę    A  G 
 
REF: 
Bum cyk cyk i rata rata 
Nie ma to jak los pirata 
Kto na drodze raz mu stanie 
Z tego kasza na śniadanie 
 
Na wyprawie tysiąc zdarzeń 
Sztormy, bitwy, abordaże 
Salwy z armat, pojedynki 
Wory złota, łupów skrzynki 
REF: 
Bum cyk cyk i rata rata 
Nie ma to jak los pirata 
Kto na drodze raz mu stanie 
Z tego kasza na śniadanie 
 
Wtem przygoda pryska sama 
Gdy nad nosem staje mama 
Piratowi palcem grozi 
Znów łazienka cała w wodzie 

https://www.youtube.com/watch?v=bDbeRbFdDE8
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Piosenka  „Mądry pirat” ( na melodię szanty Morskie opowieści ) 

Mądry pirat jest uczynny   a 

Wszystkim wokół chce pomagać  G 

Dobro chce rozdawać    a C 

Tym piratem jest zuch mały,    G E7 a 

który umie być przyjazny. 

Wie jak trzeba postępować , 

Jest bardzo odważny 

 

Ref. Hej, hej piracie drogi 

Otwórz szeroko oczy. 

spojrzyj jak świat pięknieje 

Gdy dobro nim kroczy 

 

 Pirat musi być życzliwy, 

Pracowity niczym mrówka. 

Musi także być troskliwy 

I rodziców słuchać 

Gdy wypłyniesz hen na morze 

Będę zawsze postępował 

Zgodnie z zasadami 

 

Ref…. 

 

„Ballada o szczęściu” 

 

  http://piosenki.biesiadne.com/ballada-o-szczesciu/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DD_6-

_mZDJs&list=LLsQgCluKEuq8jpv9-8FctKA&index=1 

 

      d  A            g         A       d 

1.Był sobie raz zielony las, a w lesie sejm burzliwy 

Bo zwierząt chór prowadził spór co znaczy być szczęśliwym /BIS/ 

http://piosenki.biesiadne.com/ballada-o-szczesciu/
https://www.youtube.com/watch?v=DD_6-_mZDJs&list=LLsQgCluKEuq8jpv9-8FctKA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=DD_6-_mZDJs&list=LLsQgCluKEuq8jpv9-8FctKA&index=1
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2.Więc bury miś, kudłaty miś pomedytował krótko 

-Szczęśliwym być to miodek pić i mieć porządne futro /BIS/ 

3.Pracować wciąż i piąć się w wzwyż – orzekła mrówka mała 

A ślimak rzekł – Mieć własny dom z tarasem i ogródkiem /BIS/ 

4.Zasępił się posępny sęp i rzecze zasępiony 

-A czy ja wiem, szczęśliwszy ten co ma silniejsze szpony /BIS/ 

5.A polny wiatr, obieżył świat przyleciał z końca świata 

-Szczęśliwym być to znaczy żyć, nie robić nic i latać /BIS/ 

6.Przyleciał kos i zabrał głos i rzekł niewiele myśląc 

-Szczęśliwym być to z losu drwić i gwizdać na to wszystko /BIS/ 

7.Aż nagle ktoś na pomysł wpadł wśród sporu i narzekań 

-A może by tak, a może by tak zapytać i człowieka /BIS/ 

8.I właśnie tu aż mówić wstyd skończyła się ballada 

Bo człowiek siadł, w zadumę wpadł i nic nie odpowiada /BIS/ 

 

Piosenki /śpiewnik NAL 2016/ 

Pląs „ Słoń z malinowym nosem” 

http://chomikuj.pl/martap.mielec/cz+2+-+trzylatki/04+-

+P*c5*82yn*c4*99*c5*82a+szalupa,2077233088.mp3(audio) 

I. 1 Płynęła szalupa po morzu z bąbelkami 

2 I słoń z malinowym noskiem Hali i z kłapciastymi uszami  / 2 

 

II 3 Tam sójka za morze, tam statek z piratami 

2 I słoń z malinowym noskiem Hali i z kłapciastymi uszami  / 2 

 

III. 4 Zaczęła się bitwa, na morzu z bąbelkami 

2 I słoń z malinowym noskiem Hali i z kłapciastymi uszami  / 2 

 

http://chomikuj.pl/martap.mielec/cz+2+-+trzylatki/04+-+P*c5*82yn*c4*99*c5*82a+szalupa,2077233088.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/martap.mielec/cz+2+-+trzylatki/04+-+P*c5*82yn*c4*99*c5*82a+szalupa,2077233088.mp3(audio)
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IV. 5 Bo bitwie zostało, to morze z bąbelkami 

2 I słoń z malinowym noskiem Hali i z kłapciastymi uszami  / 2 

 

Opis: 

1. Pokazujemy fale, po których płynęła szalupa oraz bąbelki, przenosząc dłonie z 

gry na dół i ruszając nimi w charakterystyczny sposób często imitujący np. 

opady deszczu. 

2. Pokazujemy nos słonia oraz jego kłapciaste uszy 

3. Machamy ręką do przodu, śpiewając o sójce i ręką do tyłu, śpiewając o 

piratach 

4, 5.Uderzamy pięścią w otwartą dłoń, pokazujemy fale, a następnie bąbelki 

opisane w punkcie pierwszym 

04 - Płynęła szalupa.mp3  

Pląs „Daleko w Nubylandii, gdzie mieszka Piotruś Pan” /aut. Wiktoria Balon/ 

(tekst, nuty, opis) 

 

ZWIAD TERENOWY 

Wizyta u Indian. Opisz co to ma być 
 ( propozycja „Wizyta w wiosce indian "Arapaho" ) 
 
Wioska Indiańska "Arapaho" Zalas gm. Krzeszowice,  

30 km od Krakowa 

Kontakt i rezerwacja 

tel. 502 002 234 

mail:indianie.arapaho@wp.pl 

strona www. (warto zobaczyć ) http://www.wioskaarapaho.natop.pl 

 

Szukanie tropów zwierząt lub rozpoznawanie ziół/roślin 

http://www.wioskaarapaho.natop.pl/
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Tropienie zwierząt. 

 

Kilka zasad i uwag i tropieniu  

W tropieniu nauka zachowań zwierząt, uwarunkowań środowiskowych, 

umiejętność rozpoznawania tropów i wiele innych czynników sprawia, że 

jest to trudna ale bardzo cenna umiejętność. Dziś pokrótce objaśnię 

zasady tropienia i podstawy a z czasem będą pojawiały się dokładniejsze 

posty opisujące konkretne aspekty tej sztuki.  

Zacznijmy od tego co nam daje taka umiejętność. Wszystko zależy od 

tego do czego będziemy tej sztuki używali. A tu pole manewru jest spore, 

bo takie umiejętności pozwalają na skuteczny podchód podczas 

polowania(wyjątkowo ważne przy polowaniu z łukiem), pozwoli podejść 

blisko do upragnionego celu dla fotografa, da możliwość obserwowania 

zwierząt w ich naturalnym środowisku czy np. pochwalenie się swoja 

wiedzą kolegom  przy ognisku zalet można by wymieniać bez końca. Ale 

mam nadzieję, że niezdecydowanych przekonałem, iż warto pobawić się 

w tropiciela. 

Ważne jest to, że dobry tropiciel nie tylko umie tropić ale i umie zniknąć w 

terenie co z pewnością jest cenne dla militarystów czy wszystkich 

przygotowujących się na jakiś konflikt z zombie itp. Pamiętajmy, też, że 

nie sztuką jest chodzenie w jedno miejsce nęcenie i wabienie zwierza by 

przyszedł, przyzwyczaił się, że tu jest bezpiecznie a my będziemy mówili 

wszystkim, że jesteśmy tacy dobrzy, że wytropiliśmy jelenia. A tak 

naprawdę jeśli tak robimy to sami jesteśmy jeleniami. Ale już wabienie i 

zbudowanie czatowni dla osiągnięcia lepszego efektu podczas fotografii 

czy łowów ma jak najbardziej sens. Ale przejdźmy do podstaw. By coś 

wytropić warto poznać zachowanie danego zwierza, warto też poznać 

uwarunkowania terenowe, popyta ć okolicznych mieszkańców o jakieś 

dobre miejsca do obserwacji. Ale to jeszcze nie wszystko bo czynników 

które musimy pokonać lub wykorzystać jest mnóstwo.  Musimy też 

zwrócić uwagę na  wiatr by nie wiał za naszych pleców bo możemy zostać 

wykryci. Tak samo powinniśmy poruszać się powoli i płynie jak cień, 

pozbyć się wszystkiego co może brzękać itp. co z pewnością spłoszy cel , 

również unikajmy perfum a nawet lepiej włożyć nasze ciuchy polowe  na 
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noc do stajni czy obory by nie przesiąkło ludzkim zapachem a wręcz 

swojskim. 

Jak już jesteśmy przy odzieniu  to powinno też spełniać szereg kryteriów w 

zależności od pory roku, warunków atmosferycznych i celu.  Poza 

parametrami(wodoodporność, termika, oddychalność itp.)  takimi 

samymi jak podczas turystyki, może też być w kamuflażu najlepiej 

myśliwskim a nie wojskowym(niektóre sprawiają, że dla zwierza jesteśmy 

bardziej widoczni) nie powinno szeleścić. Oczywiście kamuflaż nie jest 

konieczny starczy mieć stonowane barwy np. zielony, brązowy, pustynny 

itp. 

A co z butami? Może to dziwnie zabrzmieć ale są cichsze i głośniejsze. Ja 

od 2 lat używam Meindl Kraków i są one zdecydowanie cichsze od starych 

garmontów czy nawet niektórych wojskowych. Ale jeśli ktoś nie będzie 

umiał się skradać to nawet najcichsze nam nie pomogą. Kiedyś widziałem 

nawet rakiety śnieżne z jakimś systemem powodującym wyciszenie! Czy 

działa nie wiem  ale brzmi ciekawie. 

Jak widzicie całej wiedzy jest naprawdę sporo, posiąść ją w krótkim czasie 

nie sposób. Podstawą są treningi a jeśli mamy możliwość nauczenia się 

od kogoś np. myśliwego, fotografa, wojskowego czy innego 

doświadczonego osobnika mamy pewne, że po wielu miesiącach 

będziemy dobrzy. Bo do najlepszych trudno jest dobić a i to na pewno 

zajmie lata jak nie prawie całe życie. 

Trzeba też mieć 6 zmysł, bo nie którzy są uodpornieni na leśną wiedze-a 

uwierzcie mi znam kilku takich. 

 

Rozpoznawania ziół i roślin/krzewów, drzew, zbóż, traw/ wykonanie 

albumu ( może być wirtualny) z opisem poznania, do czego służy i inne 

informacje przydatne. 

Zioła:  dziurawiec, rumianek, majeranek, lubczyk, bazylia, tymianek,  

Krzewy: poziomka, borówka, malina, jeżyna,  

Drzewa: leszczyna, świerk, jodła, buk, dąb, brzoza, modrzew, tarnina, 

Zboża: pszenica, owies, jęczmień, żyto, proso, 

Trawy: szczaw, łopian,  

 

ZDOBTWANIE POŻYTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI 
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Nauka języka migowego /wróżka Dzwoneczek nie potrafi mówić/  

 

 

Alfabet manualny jeżyka migowego 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq2cL0Mo1Wo 

Słowa   https://www.youtube.com/watch?v=7VjuL9h3V4c 

Liczby   https://www.youtube.com/watch?v=08SKM7u_Ft8 

Podstawowe wyrażenia   

https://www.youtube.com/watch?v=z3giP_3vI34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq2cL0Mo1Wo
https://www.youtube.com/watch?v=7VjuL9h3V4c
https://www.youtube.com/watch?v=08SKM7u_Ft8
https://www.youtube.com/watch?v=z3giP_3vI34
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GAWĘDY I JEJ FORMY WYMIENNE 

 
Film /bajka „Piotruś Pan” ( animowany i nie tylko) 

https://www.cda.pl/video/1181459e 

https://www.cda.pl/video/1181459e
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https://www.filmweb.pl/film/Piotruś.+Wyprawa+do+Nibylandii-2015-704580 

Używanie fragmentów książki do gawęd 

Gość na zbiórce : zaproszenie Dzwoneczka ( który nie mówi i porozumiewa się 

językiem migowym) 

Wycieczka 

Magiczna Osada w Rzykach 

 www.czarnygron.pl 

ŚWIAT MAGICZNEJ OSADY ZAPRASZA DZIECI I 

DOROSŁYCH 

Place zabaw są miejscem wielu wspomnień z 

dzieciństwa i nieodłącznym elementem życia 

każdego małego dziecka. To zbiór wszystkich radości, gdzie nic nie może się 

równać z intensywnością emocji, kiedy osiągamy nowe szczyty, wspólnie 

budujemy zamki z piasku, czy huśtamy się aż po samo niebo. 

GODZINY OTWARCIA 

Poniedziałek - Czwartek              12:00 - 19:00 

Piątek - Sobota - Niedziela 10:00 - 19:00 

Kontakt  

Czarny Groń sp. z o.o. sp.k. 

Osiedle Parciaki 91 

34-125 Rzyki 

TELEFONY 

tel: +48 33 506 51 00 OFERTY I REZERWACJA DLA GRUP 

e-mail:   grupy@czarnygron.pl 

Bilet wstępu - 10 zł w tygodniu, a z weekend - 15 zł 

 

https://www.filmweb.pl/film/Piotruś.+Wyprawa+do+Nibylandii-2015-704580
http://www.czarnygron.pl/
mailto:grupy@czarnygron.pl
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PARK LINOWY - SPACER W KORONACH DRZEW 

Czarny Groń zaprasza wszystkich miłośników mocnych wrażeń 

do Parku Linowego. Zabawa w parku ... 

MAGICZNA OSADA DLA NAJMŁODSZYCH 

Place zabaw są miejscem wielu wspomnień z dzieciństwa i 

nieodłącznym elementem życia każdego małego 

 

MINI PARK LINOWY DLA MALUCHÓW 

Tunele, zjeżdżalnie, ruchome mostki pomiędzy drewnianymi 

domkami, to wspaniałe i bezpieczne wyzwanie ... 

TRAMPOLINY DLA MAŁYCH SKOCZKÓW 

  

Trampolina sprawi, że każde dziecko będzie się wyśmienicie 

bawiło 

 

PARK   TRAMPOLIN   GOJump 

  

 

Park Trampolin GOJump w Krakowie http://krakow.gojump.pl 

 

ul. Centralna 41A 

31-586 Kraków 

RECEPCJA : +48 533 399 245 

URODZINY: +48 533 343 265 

E-MAIL :  krakow-centralna@gojump.pl 

http://krakow.gojump.pl/
mailto:krakow-centralna@gojump.pl
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GODZINY OTWARCIA 

Codziennie: od 10:00 do 22:00 

Cennik Trampoliny  

WEJŚCIE GRUPOWE / 1 godzina (od 10 osób) 

21 PLN /przez Internet/ 25 PLN/w kasie/ 

SKARPETY ANTYPOŚLIZGOWE 5 PLN  

Otrzymanie numeru rezerwacji jest równoznaczne z "posiadaniem biletu 

wstępu" na daną godzinę 

W GOjump zaczynamy i kończymy zabawę o pełnej godzinie. 

 Przyjdźcie do GOjump 20 min wcześniej. 

Z płatnych atrakcji GOjump mogą korzystać dzieci powyżej 4 lat. 

Opiekun i dziecko do lat 7 wchodzą na 1 bilecie. 

Dzieci do lat 13 mogą korzystać z atrakcji GOjump pod opieką rodzica lub 

upoważnionego opiekuna. 

Osoby niepełnoletnie muszą złożyć przy pierwszej wizycie podpisaną zgodę 

rodzica. Zgoda do pobrania tutaj  http://krakow.gojump.pl/wp-

content/uploads/2016/08/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-

KRAKOW.pdf   jak również do wypełnienia na miejscu. 

Przyjście z wypełnionym formularzem przyśpieszy rejestrację przy pierwszej 

wizycie. 

 

 

   

  

Bielsko Biała  http://bielsko.gojump.pl/kontakt/ 

ul. Legionów 26/28, 

http://krakow.gojump.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-KRAKOW.pdf
http://krakow.gojump.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-KRAKOW.pdf
http://krakow.gojump.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-KRAKOW.pdf
http://bielsko.gojump.pl/kontakt/
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kompleks „nowe miasto” 

43-300 Bielsko-Biała 

RECEPCJA: +48 577 223 337 

E-MAIL:  bielsko@gojump.pl 

GODZINY OTWARCIA 

Codziennie: od 10:00 do 22:00 

GRUPY (OD 10 OSÓB) 19 PLN osoba / przez internet/ 23 PLN osoba / w kasie/ 

SKARPETKI ANTYPOŚLIZGOWE + 5 PLN 

W GOjump zaczynamy i kończymy zabawę o pełnej godzinie. 

 Przyjdźcie do GOjump 20 min wcześniej. 

Bilet kupiony przez internet daje gwarancję wstępu do parku 

Otrzymanie numeru rezerwacji jest równoznaczne z "posiadaniem biletu 

wstępu" na daną godzinę 

Z płatnych atrakcji GOjump mogą korzystać dzieci powyżej 4 lat. 

Opiekun i dziecko do lat 7 wchodzą na 1 bilecie. 

Dzieci do lat 13 mogą korzystać z atrakcji GOjump pod opieką rodzica lub 

upoważnionego opiekuna. 

Osoby niepełnoletnie muszą złożyć przy pierwszej wizycie podpisaną zgodę 

rodzica. Zgoda do pobrania tutaj  http://bielsko.gojump.pl/wp-

content/uploads/2017/05/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-

BIELSKO.pdf   jak również do wypełnienia na miejscu. 

Przyjście z wypełnionym formularzem przyśpieszy rejestrację przy pierwszej 

wizycie. 

OBRZĘDOWOŚĆ SPRAWNOŚCI 

Używanie na zbiorkach magicznego pyłu /brokatu/ 

Obrzędowe nadawanie zuchom imion zagubionych chłopców (opis) 

mailto:bielsko@gojump.pl
http://bielsko.gojump.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-BIELSKO.pdf
http://bielsko.gojump.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-BIELSKO.pdf
http://bielsko.gojump.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZGODA-RODZICA-Park-Trampolin-GOjump-BIELSKO.pdf
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 DODATKOWE ATRAKCJE 

Częste organizowanie zbiórek w lesie. 

Stworzenie BANKU SZCAĘŚLIWYCH MYŚLI / na każdej zbiórce zuchy zapisują 

swoją szczęśliwą myśl i tworzą Bank z dobrymi myślami, które pomagają latać/. 

  

PRZYDATNE WIADOMOŚCI I MATERIAŁY 

 

SZCZAW  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczaw 

 

 

Szczaw (Rumex L.) – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych. Obejmuje około 200 

gatunków szeroko rozprzestrzenionych na całym świecie, zwłaszcza w strefach klimatu 

umiarkowanego. Rośliny z tego rodzaju bywają kłopotliwe do identyfikacji, gatunki są bardzo 

zmienne, do cech diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego oznaczenia gatunków 

należą detale budowy kwiatów[4]. Występują na terenach ruderalnych, na brzegach wód, na 

terenach zalewowych zarówno nad rzekami, jak i wzdłuż wybrzeży morskich, na łąkach[5]. 

Niektóre gatunki są jadalne i wykorzystywane jako warzywo, zwłaszcza szczaw zwyczajny, 

ogrodowy i tarczolistny, inne gatunki są chwastami w uprawach lub wykorzystywane są 

leczniczo (np. szczaw kędzierzawy) 

Morfologia 

Pokrój 

Przeważnie byliny osiągające do 2 m wysokości, rzadziej rośliny jednoroczne i 

dwuletnie, zwykle z głębokimi korzeniami, czasem z kłączami i rozłogami. Nagie lub 

owłosione. 

Liście 

Skrętoległe. Zwykle długoogonkowe, z niewielką, często 

wąską blaszką liściową i luźną gatką u nasady liścia. 

Kwiaty 

Obupłciowe lub rozdzielnopłciowe, zebrane w kwiatostan 

groniasty lub wiechowaty, żółtawo lub czerwonawo zabarwiony. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczaw
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Kwiaty z okwiatem sześciolistkowym (w dwóch okółkach po trzy listki). Pręcików jest 6, 

zalążnia jednokomorowa, górna, słupek zwieńczony jest 3 piórkowatymi znamionami. 

Owoce 

Trójgraniasty, jednonasienny orzeszek otulony listkami wewnętrznego okółka kwiatu, 

często opatrzonymi guzkami lub kolczastymi na brzegach. 

Zastosowanie 

Rośliny uprawne: uprawiane gatunki to szczaw tarczolistny (znany jako szpinak 

rzymski), szczaw ogrodowy, szczaw żółty (znany też jako szpinak angielski). 

Rośliny lecznicze: rośliny zawierają flawonoidy (rutyna, hiperozyd, kwercytryna), 

glikozydy antrachinowe (emodyna, nepotyna i chryzofanol) oraz garbniki. Szczaw 

kędzierzawy stosowany był dawniej w lecznictwie, szczaw omszony stosowany jest w 

weterynarii. 

Rośliny ozdobne, np. szczaw alpejski, szczaw lancetowaty, szczaw polny, szczaw 

tarczolistny, 

Sztuka kulinarna: większość uprawnych gatunków stosowana była jako warzywo lub 

przyprawa do potraw. 

Szczaw zwyczajny 

Szczaw kędzierzawy 

 

Szczaw polny 

Szczaw tępolistny 

 

Szczaw żółty 
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Łopian  https://pl.wikipedia.org/wiki/Łopian 

Łopian większy (Arctium lappa L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Inne 

(ludowe) nazwy: łopuch, głowacz, kostropień, topień, dziady. Występuje w Europie, na 

Syberii, w Himalajach, Chinach, Japonii, Azji Mniejszej, na Kaukazie, a jako gatunek 

zawleczony również w Ameryce Północnej i Południowej. Jest pospolity na terenie całej Polski. 

Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy. 

 

 

 

 

 

 

Morfologia 

Pokrój 

Duża roślina zielna, szeroko się rozrastająca. W pierwszym roku wegetacji tworzy różyczkę 

liściową dużych liści, dopiero w drugim roku z korzenia wyrasta łodyga kwiatowa. 

Korzeń 

Gruby, mięsisty, białej barwy korzeń dochodzi do 0,5 m długości. Jest silnie rozgałęziony. Ma 

słaby, nieco nieprzyjemny zapach i słodkawy smak. 

Łodyga 

Wzniesiona, gruba i mocna łodyga silnie rozgałęzia się. Wyrasta na wysokość nawet do 2 m. 

Liście 

Liście tworzące się w pierwszym roku w różyczce są duże, sercowate i spodem szarawe. 

Brzegi blaszki liściowej ząbkowane. Na łodydze też wyrastają liście, ale dużo mniejsze. 

Kwiaty 

Kwiaty zebrane są w koszyczki. Koszyczki wyrastające na długich szypułkach w górnej części 

łodygi tworzą wiechę. Bardzo charakterystyczną cechą jest to, ze koszyczki mają od zewnątrz 

zielone, haczykowate łuski okrywy. Wewnętrzna warstwa okrywy to szczeciniaste plewinki. 

Kwiaty fioletowo-różowej barwy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Łopian
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Owoc 

Niełupka. 

Zastosowanie 

Roślina lecznicza: 

Surowiec zielarski: Wykorzystuje się głównie korzenie (Radix Bardanae). Wytwarza się z niego 

olej z łopianu. Korzenie zawierają cukier inulinę, białka, tłuszcze, związki poliacetylenowe, 

fitosterole, nieduże ilości olejków eterycznych, glikozydy, saponiny, dużo siarki, fosforu, 

witaminę 

Gatunki flory Polski 

łopian gajowy (Arctium nemorosum Lej., syn. A. nemorosum Lej. & Courtois) 

łopian mniejszy (Arctium minus (Hill) Bernh.) 

łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum Mill.) 

łopian większy (Arctium lappa L. 

 

LAWENDA  https://pl.wikipedia.org/wiki/Lawenda 

 

Lawenda (Lavandula L. ) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych. Obejmuje 

ponad 40 gatunków. Pochodzą one z obszaru śródziemnomorskiego od Wysp 

Kanaryjskich po Indie. Gatunkiem typowym jest Lavandula spica L.. 

Morfologia 

Wiecznie zielone krzewy o wonnym zapachu. Liście przeważnie kutnerowate o szarym 

zabarwieniu. Kwiaty drobne, purpurowe lub niebieskawe, zebrane w kwiatostany na długiej 

szypule. Posiadają podsadki.   

Zastosowanie 

Rośliny kosmetyczne uprawiane dla eterycznych olejków 

wykorzystywanych w kosmetyce. Lawendę wąskolistną uprawia się na 

szeroką skalę we Francji (głównie w Prowansji), Anglii, Ameryce 

Południowej. Służy do produkcji olejku lawendowego. 

Niektóre gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lawenda
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Roślina lecznicza 

Roślina miododajna 

Stosowane są przeciwko molom odzieżowym, które odstraszają swoim zapachem. 

 

DZIURAWIEC https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziurawiec_zwyczajny 

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) – gatunek rośliny 

należący do rodziny dziurawcowatych. Występuje naturalnie w Europie 

(w tym pospolicie w Polsce), zachodniej Azji, północnej Afryce. 

Zawleczony został do Ameryki Północnej i Południowej, południowej 

Afryki, Australii i Nowej Zelandii, Japonii. Znajduje zastosowanie w 

medycynie, rolnictwie, a także jako roślina ozdobna. 

Pokrój 

Osiąga wysokość 30-80 (a nawet 100) cm. Z rozrośniętego kłącza wyrastają pędy 

kwiatonośne i płonne. 

Łodyga 

Prosto wzniesiona, rozgałęziona w górnej części, u dołu 

drewniejąca. Naga, pełna, z nielicznymi gruczołkami w 

szczytowej części i czerwonawo nabiegła. Ma dwie 

podłużne, wystające listwy. 

Liście 

Ułożone naprzeciwlegle, siedzące, nagie, eliptyczne do 

równowąskich, długości ok. 3 cm. Blaszka liściowa 

prześwitująco kropkowana, z gruczołkami na brzegu. W 

prześwitujących kropkach znajdują się zbiorniki olejków 

eterycznych. 

Kwiaty 

Szypułkowe, średnicy do 3 cm, liczne, zebrane w gęste baldachogrono, osadzone w kątach 

naprzeciwległych przysadek. Działki kielicha są lancetowate, ogruczolone. Korona 

pięciopłatkowa, żółta, płatki czarno kropkowane, pręciki liczne. 

Owoc  

Wielonasienna torebka pokryta gruczołkami. Nasiona czarne, drobno kropkowane.    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziurawiec_zwyczajny
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Zastosowania 

Roślina lecznicza 

Wzór strukturalny cząsteczki hyperycyny – jednej z wielu 

biologicznie czynnych substancji zawartych w zielu 

dziurawca. 

Dziurawiec jest jedną z najlepiej poznanych roślin 

leczniczych i często znajduje zastosowanie w ziołolecznictwie. 

Substancje aktywne 

Surowiec zielarski pochodzący z dziurawca zwyczajnego tj. zebrane i ususzone jego 

kwiatostany określa się mianem ziela dziurawca (łać. Hyperici herba). Zawiera ono czerwony 

barwnik hiperycynę, pseudohiperycynę, hyperforynę, flawonoidy (rutyna, kwercetyna), 

hiperozyd, bakteriobójcze garbniki, witaminy A i C oraz olejek eteryczny. 

RUMIANEK    https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek_pospolity 

Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.) – gatunek rośliny z 

rodziny astrowatych. W stanie dzikim występuje w 

Europie po 63° 45'N oraz na terenie Uralu, 

Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu, Afganistanu i Indii. 

Zawleczony do Ameryki Północnej i Australii. 

W polskiej florze archeofit. W Polsce pospolity, uprawiany także jako 

roślina lecznicza (obecnie w uprawie głównie poliploidy dające o ok. 50% wyższy plon od 

gatunku) 

Morfologia 

Łodyga 

Naga, silnie rozgałęziona, na końcach poszczególnych rozgałęzień zawiązują się koszyczki, 

wewnątrz pusta, dorastająca do 50 cm wysokości (poliploidy do 80 cm). Cała roślina wydziela 

silny, aromatyczny zapach. 

Liście 

Skrętoległe, siedzące, 2- lub 3-krotnie pierzasto dzielone. 

Łatki w kształcie nitkowatym, równowąskie, ostro 

zakończone. 

Korzeń 

Palowy, cienki, mocno rozgałęziony. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek_pospolity
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Kwiaty 

Zebrane w koszyczek, brzeżne niby języczkowe, żeńskie, o białej barwie, w miarę przekwitania 

odginające się w dół, (w pełni kwitnienia od rana prostopadłe do szypułki pod wieczór też 

przybierające ustawienie zgodne z szypułką (tropizm) równolegle do szypułki. Środkowe 

obupłciowe, o 5 pręcikach zrośniętych w rurkę otaczających słupek, żółte, rurkowate, 5-

ząbkowe, bardzo małe, usadowione na wypukłym dnie kwiatostanowym, wewnątrz pustym 

(cecha charakterystyczna dla gatunku, w przeciwieństwie do innych rumianków i marun 

podobnych morfologicznie, np. Matricaria maritima ssp. inodora gdzie dno jest wewnątrz 

pełne). Koszyczki osiągają średnicę do 22 mm (poliploidy do 30). 

Owoc 

Malutka podłużna niełupka, na szczycie lekko wygięta, z pięcioma żeberkami na jednej 

stronie bez puchu kielichowego, długości zaledwie 0,1 mm (poliploidy 0,2 mm).   

Zastosowanie 

Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski 

Kwiat rumianku (Matricariae flos) – wysuszone koszyczki o zawartości minimum 4 ml/kg 

olejku eterycznego oraz nie mniej niż 0,25% 7–glukozydu apigeniny. W skład olejku wchodzi 

chamazulen, α-bisabolol, spiroeter. Surowiec zawiera także flawonoidy, związki 

kumarynowe, śluz, cholinę, sole mineralne.    

MAJERANEK https://pl.wikipedia.org/wiki/Lebiodka_majeranek 

Lebiodka majeranek, majeranek ogrodowy (Origanum 

majorana L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jasnotowatych 

(Lamiaceae Lindl.). Inne nazwy zwyczajowe: majoran, mariolka. 

Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, ale obecnie rośnie dziko 

tylko na Cyprze i w Turcji. Jest natomiast uprawiany w wielu 

rejonach świata. Używany jest jako przyprawa, roślina lecznicza i 

kosmetyczna. 

Morfologia 

Pokrój 

Roślina osiąga do 50 cm wysokości. Łodygi wzniesione, silnie rozgałęzione, wcześnie 

drewniejące u podstawy. Cała roślina szaro omszona. 

Liście 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lebiodka_majeranek
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Liście drobne, krótkoogonkowe, podługowatoeliptyczne, łopatkowate, całobrzegie, z 

gruczołkami. 

Kwiaty 

Kwiaty małe, białe do różowych, o niepodzielonej górnej wardze, osadzone w pachwinach 

okrągłych podsadek, okółkowo zebrane w czterokanciaste, kłosokształtne główki na 

szczytach pędów. Kwitnie od lipca do pierwszych przymrozków. 

Owoce 

Rozłupnia. Nasiona bardzo drobne, jasnobeżowe o charakterystycznym dla gatunku zapachu. 

Zastosowanie 

Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski : Ziele majeranku – Herba Majoranae Zawiera olejek majerankowy, Oleum 

Majoranae. Roślina zawiera od 0,7 do 3,5% tego olejku eterycznego, którego głównymi 

składnikami są terpinen, terpinenol, terpineol i borneol. Ziele zawiera także alkohole, 

seskwiterpeny i związki garbnikowe. Młode, świeże pędy zawierają sporo rutyny (witamina 

P)- do 128 mg% i kwas askorbinowy do 44 mg%. 

Działanie: reguluje trawienie, pomaga w nieżycie żołądka i chorobach układu pokarmowego. 

Ze względu na dużą zawartość garbników (do 1% w suchym zielu) zalecany przy biegunkach. 

Herbatka z ziela ma właściwości uspokajające. Olejek bywa używany do inhalacji przy 

nieżytach górnych dróg oddechowych. 

Roślina przyprawowa 

Rozdrobnione ziele majeranku używane jest jako przyprawa. Dodawany przede wszystkim do 

dań ciężkostrawnych, takich jak grochówka czy zupa fasolowa, potraw ze strączkowych oraz 

tłustych mięs (baranina, gęsina). Jako podstawową przyprawę stosuje się go tylko z solą i 

pieprzem przy produkcji klasycznej wątrobianki. Jeżeli używany jest oszczędnie, dobrze 

harmonizuje z szałwią, rozmarynem i tymiankiem. Majeranek jest częstym dodatkiem w 

masarstwie przy produkcji kiełbas i w żurku. Ziele przechowywane w szczelnych 

opakowaniach zachowuje trwałość ok. dwunastu miesięcy. 

W przemyśle spożywczym olejek służy do produkcji likierów, a ziele do aromatyzowania octu i 

herbat. 

W przemyśle kosmetycznym olejki zapachowe są wykorzystywane do produkcji mydeł, 

perfum. 

 

LUBCZYK https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubczyk_ogrodowy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubczyk_ogrodowy
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Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale) – gatunek byliny należący do rodziny selerowatych. 

Nazwy ludowe: lubiśnik lekarski, korzeń, łakotne ziele, mleczeń. Jest jedynym 

przedstawicielem rodzaju lubczyk. Pochodzi z Afganistanu i Iranu, rozprzestrzenił się też 

gdzieniegdzie poza obszarem swojego rodzimego występowania. Jest uprawiany w wielu 

rejonach świata (również w Polsce), czasami (rzadko) dziczejący 

 Morfologia i biologia 

Łodyga 

Wzniesiona, naga, prosta, delikatnie rowkowana, wewnątrz pusta o wysokości 0,5 – 1,5 

metra, słabo i tylko w górnej części rozgałęziona. Pod ziemią roślina posiada grube kłącze. 

Liście 

Połyskujące, duże, ciemnozielone, podwójnie lub pojedynczo pierzaste, o listkach jajowatych 

lub wydłużonych, często ostro wcinanych. 

 

 

 

Kwiaty 

Pięciokrotne, bladożółte, drobne, zebrane w 

wieloszypułkowe baldachy szczytowe. Kwitnie w 

lipcu i sierpniu. 

 

Owoc 

Podwójna rozłupnia, spłaszczona i wyraźnie żeberkowana. 

Kłącze 

Kłącze i duże korzenie są często podłużnie rozcięte. Kłącze jest krótkie, o 

średnicy do 5 cm, jasnoszarawobrunatne lub żółtawobrunatne, gładkie lub 

z kilkoma wypukłościami. korzenie wykazujące mało rozgałęzień są tak 

samo zabarwione jak kłącze i zwykle są grubości do 1,5 cm i długości do 

około 25 cm. Przełam jest zazwyczaj gładki i wykazuje bardzo szeroką żółtawobiałą korę i 

wąskie brunatnawo żółte drewno.  

Zastosowanie 

Roślina uprawna 
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Od dawna był używany jako aromatyczna przyprawa u ludów południowoeuropejskich i 

uprawiany w ogrodach starożytnej Grecji i Rzymie. Jego uprawę rozpowszechnili w 

średniowieczu benedyktyni, którzy uprawiali go w swoich ogrodach. Obecnie w Polsce jest 

często uprawiany w ogrodach lub na większą skalę w celach przemysłowych. 

Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski 

Korzeń lubczyka (Levistici radix) – całe lub rozdrobnione, wysuszone kłącze i korzeń, o 

zawartości minimum 3,0% olejku eterycznego. Zawiera przede wszystkim olejek lotny 

(terpeinol, estry, kwas octowy, kwas walerianowy), skrobię w dużych ilościach, cukry, żywice, 

kumarynę, kwasy organiczne, związki ftalidowe (pochodne kwasu ftalowego – butyloftalidy), 

kumaryny i furanokumaryny (m.in. bergapten i psolaren), kwasy polifenolowe (m.in. kwas 

kawowy i chlorogenowy), fitosterole. Odwar korzenia lubczyku wykorzystywany jest w 

przypadku nieżytów dróg moczowych i niewydolności nerek. Przetwory z lubczyku łagodzą też 

bóle menstruacyjne i działają moczopędnie. 

Działanie 

moczopędne, wiatropędne i wykrztuśne. Polecany w chorobach dróg moczowych oraz 

schorzeniach przebiegających ze zmniejszeniem wydalania moczu. W medycynie ludowej 

stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny, jako lek 

pobudzający krwawienie miesiączkowe, a także zwiększający pobudliwość seksualną. 

Zbiór i suszenie 

surowiec zbiera się jesienią w drugim i trzecim roku wegetacji. Po oczyszczeniu kroi się 

podłużnie i suszy w temperaturze do 35 stopni. 

Roślina kosmetyczna 

Olejek lubczykowy stosowany jest w niektórych kompozycjach perfum. Korzeń może być 

używany jako dodatek do kąpieli. 

Sztuka kulinarna 

Aktualnie wchodzi w skład wielu mieszanek ziołowych, przyprawy „Maggi”, różnorodnych 

kostek bulionowych i zup błyskawicznych. W Anglii rozdrobnione nasiona dodawano do 

wypieku chleba, w niektórych krajach bywa używany do parzenia słodkiej herbaty z miodem. 

Wytwarzana jest też przy jego użyciu nalewka zwana kordiałem. 

BAZYLIA  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylia_pospolita 

Bazylia pospolita (Ocimum basilicum L.), zwyczajowo zwana też 

bazylią wonną, bazylkiem ogrodowym, bazylijką zwyczajną, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylia_pospolita
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balsamem, bazyliszką polską – gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych. 

Pochodzi prawdopodobnie z tropikalnej strefy Afryki, ale obecnie nie rośnie dziko, występuje 

tylko w uprawie. Nazwa wywodzi się od greckiego βασιλεύς (basileus), czyli król, gdyż 

wierzono, że tylko król może zerwać tę roślinę. W antycznym Rzymie nazwa tego zioła 

Basilescus odwoływała się do bazyliszka. Bazylia była wówczas traktowana jako talizman 

przeciwko tej bestii. Libijczycy spożywali ją dla ochrony przed wężami i skorpionami.   

Morfologia 

Łodyga 

O przekroju czworokątnym i czerwonawym zabarwieniu, wysokości 

30 – 60 cm, rozgałęziona. 

Liście 

Ulistnienie nakrzyżległe. Liście jasnozielone, błyszczące, o długości do 

5 cm. Jajowate lub romboidalne, o brzegu karbowanym, rzadziej 

ząbkowanym. Na spodniej stronie znajdują się gruczoły 

wytwarzające olejek eteryczny. 

Kwiaty 

Kielich dwuwargowy, o krótkiej rurce. Koloru czerwonawego, 

różowego lub żółtobiałego. Kwiaty zebrane po 6 w nibyokółki, 

które wyrastają z kątów liściowych lub tworzą nibykłosy na 

szczycie pędu. Kwiaty obfitują w nektar. Kwitnie w lipcu i w 

sierpniu. 

 

Owoce 

Mała (do 15 mm), owalna, brązowa niełupka.  

Korzeń 

System korzeniowy palowy, niezbyt głęboki, w wyniku pikowania silnie rozgałęziony (korzenie 

boczne) 

Zastosowanie 

Roślina uprawna: Znaczące uprawy znajdują się w Ameryce Południowej. W Azji uprawiano ją 

od czasów przedhistorycznych. Wieńce uplecione z bazylii znaleziono w piramidach egipskich. 

Z Iranu i Indii dotarła do Europy południowej, prawdopodobnie przywieziona w czasie 

wypraw Aleksandra Macedońskiego, skąd w XVI w. przywędrowała do Europy Środkowej (w 

tym Polski), gdzie początkowo była siana w oranżeriach i w donicach. 
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Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski: ziele bazylii – Herba Basilici (ulistnione, ścięte w czasie kwitnienia i 

ususzone pędy). Zawiera olejek eteryczny – olejek bazyliowy (0,5 – 1,5%) – ma bardzo silny, 

korzenno-kwiatowy zapach i lekko żółtawą barwę. Jego głównymi składnikami są: 

metylochawikol, cyneol i linalol, eugenol, cytral, limonen, terpinen. Ponadto zawiera garbniki 

(5%), saponiny, flawonoidy, substancje gorzkie, olej tłusty zawierający oksykwasy tłuszczowe 

(kwas trionowy), sole mineralne, witaminy 

Działanie: poprawia trawienie i ułatwia przyswajanie pokarmu – działa przeciwskurczowo, 

pobudza wydzielanie soku żołądkowego, działa słabo wiatropędnie przeciwzapalnie i 

przeciwbakteryjnie. Powszechnie uważa się, że działa przeciwdepresyjnie, poprawia nastrój i 

dodaje sił (działanie podobne do melisy). Stosuje się w łagodnych zaburzeniach trawiennych, 

wzdęciach, przy niedoborze soku żołądkowego. 

Roślina przyprawowa – ma miły, korzenny, słodkawy i pikantny smak i zapach. Jako 

przyprawy używa się świeżych lub suszonych liści lub całego ziela, które ścina się w czasie 

kwitnienia. Wówczas roślina odrasta i powtórnie kwitnie. Najlepiej dodawać ją do sałatek i 

zup, duszonych warzyw oraz twarożku. Można również nacierać zielem mięsa przed dalszym 

przyrządzaniem. Niezastąpiony składnik prawie wszystkich włoskich dań, świetnie komponuje 

się z makaronem i pomidorami, główny składnik pesto, roślina miododajna. 

Olejek eteryczny używany jest w przemyśle perfumeryjnym do wyrobu perfum i mydła 

W przemyśle spożywczym wykorzystywana do wyrobu konserw 

W przemyśle spirytusowym stosowana do wyrobu likierów 

Do dziś bazylię traktuje się jako roślinę ozdobną 

Odstrasza owady 

Uprawa 

Można ją stosunkowo łatwo uprawiać w ogródku. Wystarczy odchwaszczać i nawozić, 

najlepiej kompostem, gdyż nie lubi świeżego obornika. Nasiona można wysiewać w maju 

wprost do gruntu, w rzędach co 30 cm. Gdy osiągną wysokość kilku centymetrów przerwać, 

zostawiając rośliny co 15-20 cm. Można też uprawiać w doniczce. Lubi stanowiska 

nasłonecznione, osłonięte od wiatru. Gleby żyzne, przepuszczalne, próchnicze. Należy 

podlewać z umiarem, w południe, w ciepłe dni dodatkowo spryskiwać wodą. Bazylię może 

zaatakować mączniak lub mszyce, choć zdarza się to rzadko. Należy wtedy roślinę zanurzyć w 

wodzie z mydłem, a następnie dokładnie opłukać. 

TYMIANEK https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierzanka_tymianek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierzanka_tymianek
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Macierzanka tymianek, tymianek właściwy (Thymus vulgaris L.) – gatunek 

rośliny należący do rodziny jasnotowatych. Zwyczajowo nazywany jest też 

tymiankiem pospolitym i tymianem. Pochodzi z rejonów Morza 

Śródziemnego, obecnie rośnie dziko w Maroku, Grecji, Turcji, Włoszech i 

Hiszpanii. Jest uprawiany w wielu regionach świata.   

 

Morfologia 

Pokrój 

Roślina trwała. Niska krzewinka dorastająca do 20-30 cm wys. Łodygi wyprostowane lub 

łukowato podnoszące się, silnie rozgałęzione, 4-kanciaste, 

popielato-szaro owłosione, u podstawy drewniejące. 

Liście 

Ulistnienie naprzeciwległe, liście podługowatojajowate, 

krótkoogonkowe, górne prawie siedzące; długości do 1,2 cm i 

pół centymetra szerokości; całobrzegie, podwinięte z obu stron 

(charakterystyczna cecha gatunkowa), gruczołkowato 

kropkowane, spodem białojedwabiste. 

Kwiaty tymianku 

Kwiaty 

Drobne, osadzone w nibyokółkach w kątach liści, krótko szypułkowe. Kielich dzwonkowaty, 

dwuwargowy. Górna warga 3-ząbkowa, dolna 2-ząbkowa o ostrych zakończeniach, 

zabarwiona na kolor liliowy do różowego. Kwitnie od maja do września. 

Owoc 

Brunatne rozłupki. 

Korzeń 

Wrzecionowaty, słabo rozgałęziony, zdrewniały.  

Zastosowanie 

Tymianek znano już w starożytności. Egipcjanie stosowali go do kadzideł i mumifikacji zwłok. 

Samarytanie używali go jako środka bakteriobójczego na 3000 lat p.n.e. 

Aktualnie stosuje się tymianek jako przyprawę, zwłaszcza w kuchni francuskiej. Ma silny 

aromat. 
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Ziele tymianku zawiera od 0,75 do 3,5% olejku, którego głównym składnikiem jest tymol i 

karwakrol. Właśnie wzajemny stosunek obu tych fenoli odpowiada za walory smakowe 

przyprawy. 

Roślina lecznicza. Ma działanie bakterio- i grzybobójcze oraz wykrztuśne. Używa się go przy 

kaszlu, dolegliwościach gardła (kaszel, chrypka) do poprawiania apetytu a także trawienia. 

Zawarte w liściach substancje wykazują również działanie przeciwutleniające. 

Ze względu na swoje właściwości stosowany do przygotowania płukanki gardła, naparu 

inhalacyjnego a także do sporządzania płukanki do pielęgnacji włosów. 

POZIOMKA  https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziomka_pospolita 

Poziomka pospolita (Fragaria vesca L.) – gatunek rośliny z rodziny 

różowatych. Inne zwyczajowe nazwy: czerwona jagoda, koziomka. 

Rośnie dziko w całej Europie a także w Azji i Ameryce Północnej. W 

Polsce jest pospolity na całym obszarze. Jest uprawiany w wielu 

krajach świata, również w Polsce. 

 

Morfologia 

Pokrój 

Wysokość 5-20 (30) cm. Wytwarza sympodialne, długie i cienkie 

rozłogi. Odmiany uprawne nie posiadają rozłogów. 

Liście 

Głównie liście odziomkowe. Są trójdzielne i grubo piłkowane, 

środkowy listek na krótkim ogonku, boczne listki są 

bezogonkowe, o klinowatych, niesymetrycznych nasadach. Listki 

są luźno owłosione, na górnej stronie ciemnozielone, spodem 

sinawe lub szarawe. 

Kwiaty 

Na łodygach wyrasta zwykle od 3 do 10 białych kwiatków na 

szypułkach tylko niewiele dłuższych od liści. Kwiaty promieniste o 

działkach kielicha odstających od "owocu", który (po dojrzeniu) 

odrywa się od nich. 

Owoc   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziomka_pospolita
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Soczyste, czerwone owoce pozorne bardzo podobne, lecz mniejsze od 

owoców truskawki. Nasiona rozsiewane przez zwierzęta lub ludzi 

(endochoria). 

    

Zastosowanie 

Roślina uprawna 

Jest uprawiana w licznych odmianach, głównie w uprawach amatorskich. Jej pospolitszym 

krewnym jest truskawka, lecz w krajach wyżej rozwiniętych poziomka o delikatniejszych, 

mniejszych i smaczniejszych owocach zyskuje coraz większe znaczenie. 

Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski : młode liście (Folium Fragariae). Zawierają flawonoidy, kwasy organiczne, 

olejki eteryczne, witaminy i inne substancje. Własności lecznicze mają jednak tylko liście z 

poziomek dziko rosnących – nie mają ich uprawiane odmiany ogrodowe. 

MALINA https://pl.wikipedia.org/wiki/Malina_właściwa 

Malina właściwa (Rubus idaeus L.) – gatunek rośliny 

wieloletniej z rodziny różowatych. W stanie dzikim występuje na 

znacznej części Azji oraz w niemal całej Europie, oprócz 

Portugalii i Islandii. W Polsce jest pospolity na całym obszarze. 

Jest uprawiany w wielu regionach świata. 

 

Morfologia 

Łodyga 

Krzew dorastający do 2 m wysokości, z podziemnymi rozłogami. Pędy wydłużone rózgowato i 

łukowo zwieszone, pokryte kolcami. 

Liście 

3-5-7 listkowe, z wierzchu nagie, pod spodem biało kutnerowato 

owłosione, boczne listki siedzące. Brzeg liścia ostro piłkowany. Liście 

pędów owocujących zawsze trzylistkowe (nie dotyczy nowych odmian 

owocujących na pędach jednorocznych). 

Kwiaty 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malina_właściwa
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Białe, zwisłe, zebrane w luźne grona albo wiechy. Kwitnie od maja do sierpnia. Roślina 

miododajna. 

Owoce 

Składa się z licznych, czerwonych, rzadziej żółtych lub ciemnopurpurowych ("czarne maliny") 

puszysto owłosionych małych pestkowców zebranych w owoc zbiorowy, potocznie zwany 

"malinami". W porze dojrzewania lekko oddziela się od stożkowatego dna kwiatowego (w 

przeciwieństwie do jeżyny). Nasiona o strukturze siatkowatej, pomarszczonej. 

Zastosowanie 

Roślina uprawna. Jest uprawiana jako krzew owocowy. Jej uprawa jest w Polsce dość 

rozpowszechniona. W uprawie znajduje się szereg odmian uprawnych będących mieszańcami 

międzygatunkowymi. Forma typowa i liczne odmiany owocują na 

pędach dwuletnich, od niedawna istnieją w uprawie odmiany 

owocujące na pędach jednorocznych. 

Sztuka kulinarna. Owoce są smaczne i pachnące, nadają się do 

spożycia zarówno na surowo, jak i na przetwory: soki, dżemy, 

konfitury. Ze względu na obecność związków purynowych powinni ich jednak unikać chorzy 

na podagrę oraz zapalenie nerek. U niektórych ludzi maliny wywołują uczulenie. U dziko 

rosnących malin owoce są bardzo często robaczywe. 

Roślina lecznicza: 

Surowiec zielarski: owoc Fructus Rubi idaei (Bacca Rubi idaei) bogaty w błonnik(6,7 g/100 g), 

polifenole, witaminy A, B1, B2, B3 i C, karotenoidy, tokoferole, wapń, magnez, miedź, potas, 

cynk, mangan, żelazo, selen, olejek eteryczny, pektyny, pochodne cyjanidyny, a także kwasy 

organiczne jak choćby: cytrynowy, jabłkowy i salicylowy, kwas asparaginowy (304 mg na 100 

g) oraz kwas glutaminowy (195 mg na 100 g); oraz liść – Folium Rubi idaei – duża zawartość 

witaminy C (300 mg%), garbniki, kwasy organiczne, śluzy, żywice. 

JEŻYNA LEŚNA https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeżyna_popielica 

Jeżyna popielica Rubus caesius L.(ostrężyna, popielica) – gatunek rośliny z rodziny 

różowatych. Występuje w strefie klimatu umiarkowanego w Eurazji. W Polsce jest pospolity. 

Jedna z nielicznych jeżyn stosunkowo łatwa do rozpoznania i dlatego popularna. Nazwa jest 

jednak często nadużywana i podawana w odniesieniu do innych jeżyn z podrodzaju Rubus. 

 

Morfologia 

Pokrój 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeżyna_popielica
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Krzew o wysokości 0,5-2 m. Pędy w całości kolczaste, czołgające się lub wspinające. 

Łodyga 

Pędy płonne (roczne), obłe, proste, cienkie, nagie lub słabo 

owłosione, woskowato oszronione, o prostych kolcach, pokryte 

gruczołkami na trzoneczkach, zielne sinawe. Dwuletnie, częściowo 

zdrewniałe u podstawy, rozgałęziają się, kwitną i owocują. 

Liście 

3- listkowe o listkach eliptycznych, niekiedy klapowanych, brzegiem 

wcinano-piłkowanych, czasami wrębnych lub klapowanych. Przylistki 

wąsko lancetowate. 

Kwiaty 

Białe, szerokie, pomięte, mniej lub bardziej gruczołowate, 

tworzące baldachogrona lub grona. Kielich kutnerowato 

omszony, o wygiętych działkach, płatki korony podługowate, na 

szczycie wycięte. Na owocu działki są wyciągnięte w długi 

koniec. Są ogruczolone, na owocu zwrócone do góry. Pręciki o tej 

samej długości co słupek. 

 

Owoce 

 

Złożony z dużych i nielicznych pestkowców. Zrośnięte owocki tworzą niby 

owoc, nazywany jeżyną. W przeciwieństwie do malin pełny, gdyż odpada z 

częścią rozrośniętego dna kwiatowego. Podobnie jak pędy owoc jest 

niebieskawo oszroniony (stąd nazwa gatunkowa – popielica od popielatego koloru owoców). 

W smaku kwaśny. 

Zastosowanie 

Roślina lecznicza 

Ma podobne własności lecznicze, jak jeżyna fałdowana. W medycynie ludowej liście i owoce 

jeżyny były wykorzystywane już w starożytności. 

Surowiec zielarski: Liść – Folium Rubi caesii, "owoc" – Fructus rubi caesii. Liście zawierają 

garbniki, flawonoidy, barwniki antocyjanowe, kwasy organiczne, witaminę C, witaminę B, 

witaminę P, inozyt, pektyny. 



 ZŁAP ZA MŁOTEK 2017– WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

Działanie. Liście regulują przemianę materii, mają działanie przeciwzapalne, 

przeciwwirusowe, grzybobójcze, ściągające, napotne, wykrztuśne, moczopędne i 

przeciwcukrzycowe. Suszone owoce wykorzystuje się podobnie jak owoce maliny w stanach 

podgorączkowych i jako środek wypotny. 

Inne zastosowania 

Świeże owoce można wykorzystywać zaraz po zebraniu jako dodatek do ciast i deserów, 

wytwarzać z nich koktajle i galaretki. Wykonuje się z nich także przetwory: soki, konfitury, 

dżemy i kompoty. 

Z owoców wytwarza się nalewki i wina. W smaku przypominają szlachetne wina hiszpańskie. 

Zalecany okres leżakowania – 2 lata. 

Z młodych, suszonych lub przefermentowanych liści można sporządzać herbatę. 

Suszone owoce są składnikiem niektórych herbat owocowych. 

Z młodych pędów, iści i korzeni dawniej wytwarzano żółty barwnik. 

 

BORÓWKA CZARNA  https://pl.wikipedia.org/wiki/Borówka_czarna 

Borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.) – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny 

wrzosowatych (Ericaceae). Ma wiele nazw zwyczajowych, m.in. jagoda, czarna jagoda, 

czernica. Roślina jest szeroko rozprzestrzeniona w Azji, Europie i Ameryce Północnej na 

obszarach o klimacie umiarkowanym i arktycznym. W Polsce jest pospolita zarówno na 

nizinach, jak i w górach. Jest wykorzystywana szeroko jako roślina jadalna i lecznicza. 

Znaczenie gospodarcze borówki czarnej pozostaje wysokie mimo silnej konkurencji znacznie 

bardziej plennych borówek północnoamerykańskich (głównie borówki wysokiej), których 

owoce mają uboższy skład chemiczny od czernicy. 

Morfologia 

 

Pokrój 

Krzewinka, rzadko krzew osiągający zazwyczaj wysokość od 15 do 30 cm, rzadko od 5 cm (tak 

niskie są krzewinki rosnące w wyższych położeniach górskich) do 60, 

czy nawet 90 cm. Rozrasta się za pomocą kłączy, tworząc rozległe 

płaty. Pojedyncza roślina zajmować może powierzchnię kilku m². 

Łodyga 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Borówka_czarna
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Pod ziemią (zwykle na głębokości 15–20 cm) w postaci kłącza osiągającego maksymalnie 5,5 

m długości, przy średniej długości wynoszącej 2 m. Węzły, z których wyrastają rozgałęzienia 

kłącza lub pędy nadziemne, występują co 20–30 cm. Pędy nadziemne silnie rozgałęzione, 

wzniesione do góry. Młodsze są zielone, trójkanciaste i ostrokrawędziste, starsze są 

wyoblone, szarobrązowe i szare. Pędy są nagie, rzadko delikatnie omszone w bruzdach. U 

najstarszych roślin mogą osiągać do 17 mm średnicy u nasady. 

Liście 

Ulistnienie skrętoległe. Liście krótkoogonkowe (ogonek ok. 1 mm długości). Blaszka 

jasnozielona, naga i cienka. Ma kształt podługowato-jajowaty, na brzegach jest drobno 

piłkowana, na szczycie zaostrzona lub zaokrąglona, u nasady zbiegająca klinowato. Osiąga 

zwykle od 1 do 1,5 cm długości, rzadko do 4 cm, szeroka jest zazwyczaj na 0,1–1,5 cm, rzadko 

do 3 cm. Od spodu (po stronie od osiowej) wiązki przewodzące są wyraźnie widoczne, od góry 

niewyraźne. Nerwów II rzędu jest 6–7 par. Jesienią liście czerwienieją i opadają na zimę. 

Kwiaty 

Pojedyncze, rozwijają się z pączków na pędach tegorocznych, 

zwisają w kątach liści na szypułkach długości 3–5 mm. Kwiaty są 4- 

lub 5-krotne. Działki drobne, o długości 0,4–0,6 mm, zielone, nieco 

odgięte, czasem brak ich zupełnie[10]. Korona różowozielonkawa 

do białaworóżowej o beczułkowatym kształcie, cztero- lub 

pięciokrotnie wrębna. Osiąga do 6 mm długości. Wewnątrz 

znajduje się 10 pręcików o długości do ok. 3 mm (z czego nitka 1,5 mm, pylniki 2 mm). Ich 

nitki są wygięte, u dołu nieco rozszerzone. Pylniki są zrośnięte lekko brzegami, na końcach 

wyciągnięte w długie rożki. Słupek dwa razy dłuższy od pręcików i dlatego nieco nad koronę 

wystający. Złożony jest z 4–5 owocolistków. W komorach zalążni znajdują się liczne zalążki. 

Owoce 

Jagoda za młodu najpierw zielona, potem czerwona, ciemniejąca w 

miarę dojrzewania. Dojrzała jest czarna z niebieskawym, 

woskowym nalotem. Osiąga średnicę do 6–10 mm. Zawiera ok. 20 

nasion, które są brązowe, wydłużone, o długości od 1 do 1,5 mm. 

Zastosowanie 

Roślina lecznicza Surowiec zielarski stanowi owoc 

Działanie lecznicze przypisuje się przede wszystkim antocyjanom obecnym w owocach. 

Świeże owoce mają działanie rozluźniające przy zaparciach i jednocześnie 

przeciwbiegunkowe 

Roślina jadalna 
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Owoce borówki czarnej oferowane i spożywane są w postaci świeżej, suszonej, mrożonej oraz 

jako składnik przetworów takich jak dżemy, soki oraz ciekłe lub sproszkowane koncentraty, 

będące suplementem diet. Liście borówki czarnej były wykorzystywane jako składnik herbaty. 

Inne zastosowania 

Z liści borówki uzyskiwano zielony barwnik, a z owoców niebieski i czarny, który może być 

używany jako atrament. 

LESZCZYNA  https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszczyna 

Leszczyna (Corylus L.) – (orzech laskowy) rodzaj drzew i 

krzewów klasyfikowany w różnych systemach do rodziny 

brzozowatych lub leszczynowatych. Należy tu 15 gatunków 

występujących na obszarach umiarkowanych Europy, Azji i Ameryki 

Północnej. Gatunkiem typowym jest Corylus avellana. 

Rodzaj z rodziny brzozowate z rzędu bukowców, należącego do kladu różowych w obrębie 

okrytonasiennych 

Gatunki flory Polski 

leszczyna pospolita (Corylus avellana L.) 

Zastosowanie 

Orzechy laskowe produkowane głównie z odmian wielkoowocowych mieszańcowego 

pochodzenia mają duże znaczenie jako produkt spożywczy. Poza tym uzyskuje się z nich olej, 

który znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, farbiarskim oraz 

perfumeryjnym. 

Odmiany leszczyny o barwnych liściach uprawiane są jako rośliny ozdobne w parkach i 

ogrodach. 

Lekkie i giętkie drewno leszczyny używa się m.in. do wyrobu obręczy do beczek, a z pędów 

wykonuje się laski, wędziska i tyczki. 

Węgiel drzewny uzyskany z leszczyny służy do wyrobu pałeczek rysunkowych. 

Drewno leszczyny tureckiej, które ma różowy odcień, bywa stosowane w meblarstwie i w 

rzemiośle artystycznym. 

Z gałązek leszczyny wykonywano różdżki używane przez różdżkarzy do poszukiwania 

podziemnych źródeł wody, a w średniowieczu sędziowie przy ich pomocy wykrywali złodziei i 

morderców.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszczyna
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 owoce i liście     kwitnienie   

        

 TARNINA    

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Śliwa_tarnina 

Śliwa tarnina, tarnina, tarka (Prunus spinosa L.) – 

gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae). Występuje 

niemal w całej Europie, w zachodniej Azji i północnej Afryce. W 

Polsce jest to gatunek pospolity na niżu i niższych położeniach 

górskich. Jest bardzo zmienny i tworzy mieszańce z innymi śliwami. 

Przypuszcza się, że krzyżówka tego gatunku z ałyczą (P. cerasifera) 

wydała uprawianą śliwę domową (P. domestica). Tarnina jest 

rośliną wykorzystywaną w ziołolecznictwie, ma jadalne owoce, odgrywa istotną rolę 

środowiskową, wykorzystywaną także w nasadzeniach biotechnicznych. Jest rośliną 

miododajną i dostarcza twardego drewna, zwłaszcza dawniej mającego wielorakie 

zastosowania. Tworzy gęste, cierniste zarośla zwane czyżniami będące ostoją dla wielu 

gatunków zwierząt. 

Morfologia 

Pokrój 

Najczęściej rośnie jako krzew o wysokości do ok. 3 m, bardzo rzadko 

wyrasta w niskie drzewko do 6 m, wyjątkowo do 8 m, przy czym 

według niektórych autorów tak wysokie okazy to najwyraźniej 

mieszańce z innymi śliwami. Cierniste krzewy są gęsto rozgałęzione i 

posiadają liczne odrosty korzeniowe, tak że w efekcie tworzą zwarte, 

trudne do przebycia zarośla. 

Pęd 

Młode pędy są delikatnie omszone, przy czym omszenie zanika wraz 

z wiekiem. Pędy roczne są już gładkie i brązowe (od strony ocienionej 

– oliwkowozielone, starsze – ciemnobrązowe i połyskujące, z 

licznymi, drobnymi jasnymi punktami. Końce krótkopędów przekształcone są w silne i długie 

ciernie. Odgałęzienia drugiego rzędu odstają pod kątem prostym lub nawet rozwartym. 

Pączki wegetatywne są drobne (do 2 mm), spiczasto jajowate, otoczone kulistymi pączkami 

kwiatowymi. Łuski pąków są czerwono-brązowe, zwykle orzęsione lub owłosione. Pąki 

osadzone są pojedynczo lub po 2-3 obok siebie (serialnie), przy czym zwykle skrajne pąki są 

kwiatowe. Kora na starszych pniach jest czarnofioletowa i delikatnie spękana w wąskie 

pasma. 

Rozrastają się daleko i płytko pod powierzchnią ziemi. Wyrastają z nich liczne odrosty 

korzeniowe. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Śliwa_tarnina
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Liście 

Osadzone skrętolegle, wyrastają na ogonku o długości 0,7–1,5 cm (z 

wierzchu często czerwono zabarwionym, u nasady którego znajdują się 

wąskie, owłosione przylistki z gruczołowatymi ząbkami na brzegu o 

długości ok. 5 mm. Blaszka liściowa jest odwrotnie jajowata, eliptyczna lub 

lancetowata o długości od 1,5 do 6,5 cm (najczęściej od 2 do 4 cm) i szerokości od 1 do 2,8 

cm. U nasady blaszka liściowa jest klinowato zwężona, na szczycie zaostrzona lub lekko 

stępiona, na brzegu piłkowana. Za młodu liście są obustronnie omszone, rozwinięte są z 

wierzchu nagie, matowe, pod spodem delikatnie omszone, głównie przy nerwach. Z wierzchu 

są ciemniej zielone, od spodu są bladozielone. Liście są bardzo zmienne, także w obrębie tej 

samej rośliny – różnią się między sobą liście rosnące na długo- i krótkopędach oraz na 

cierniach. 

Kwiaty 

Osadzone są najczęściej pojedynczo, rzadziej po dwa, bardzo rzadko po 

trzy do pięciu. Większe skupienia tworzą zwłaszcza na końcach pędów. 

Wyrastają na krótkich szypułkach (5–8 mm długości). Mają średnicę od 

1,2 cm do 1,8 cm. Pięć białych lub zielonkawobiałych płatków korony ma 

długość 6–8 mm. Ich kształt jest podługowato-jajowaty, a na końcu 

bywają płytko wcięte. Kielich jest zwykle nagi, niekiedy owłosiony. Składa 

się z 5 trójkątnych, nie odgiętych i na brzegu orzęsionych działek. Pręciki w liczbie ok. 20, 

zakończone są żółtymi lub czerwonymi pylnikami. Słupek jest dolny i nagi. Wklęsłe dno 

kwiatowe wyścielone jest tkanką wydzielniczą miodnika. 

Owoce 

Pestkowce zwane tarkami osadzone są na wzniesionych, krótkich 

szypułkach. Mają kształt kulisty i średnicę od 1 do 1,5 cm (u 

podgatunków i mieszańców większe, do 3 cm. Owoce są barwy 

czarnosinej z niebieskawym nalotem. Wewnątrz miąższ 

przyrośnięty jest do pestki, ma barwę zieloną i smak cierpko 

gorzkawy. Pestka jest jajowata lub eliptyczna – osiąga ok. 1 cm 

długości i 0,5 cm grubości. Pokryta jest brodawkami i podłużnymi żebrami. 

Zastosowanie 

Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski:   Kwiat tarniny – Flos Pruni spinose; owoc tarniny – Fructus Pruni spinose.

  

Roślina jadalna  
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Miąższ owoców, mimo że cierpki w stanie świeżym, jest ceniony ze względu na walory 

odżywcze, aromat i smak. Do spożycia nadaje się po przemrożeniu – staje się wówczas 

bardziej słodki. Ze względu na toksyczny cyjanowodór nie należy spożywać pestek. 

Inne zastosowania 

 Tradycyjne laski irlandzkie shillelagh wyrabiane głównie z tarniny 

 W ogrodnictwie tarnina wykorzystywana jest jako podkładka oraz w hodowli roślin do 

tworzenia odpornych ras uprawnych śliw poprzez krzyżowanie z nimi. Mniejsze 

znaczenie ma jako źródło owoców wykorzystywanych w przetwórstwie. 

 Dawniej tarniną obsadzano granice posiadłości dla oznaczenia własności gruntu. Fakt 

ten wpłynął na nazewnictwo miejscowości w Polsce, które swoje nazwy wywodzą od 

tej rośliny. 

 Ze względu na dużą twardość drewna tarnina jest doskonałym materiałem do 

produkcji lasek. Drewno poddawano obróbce tokarskiej oraz sporządzano z niego 

raki. 

 Wiązki tarniny są podstawowym materiałem do budowy tężni solankowych, 

wypełniając konstrukcję drewnianą i służąc do tworzenia aerozolu z solanki. 

 Suszone liście bywają używane jako substytut herbaty. 

 Kora tarniny jest dobrym źródłem tanin. 

 Tarnina jest rośliną miododajną – podczas obfitego kwitnienia dostarcza wielkich 

ilości pyłku i nektaru – wydajność miodowa wynosi ok. 25 kg z hektara. 

 Sok z niedojrzałych owoców bywa używany do znaczenia tkanin, bowiem jest 

praktycznie nieusuwalny. 

 Owoce, liście i kora są używane do barwienia tkanin. Z liści uzyskuje się barwnik 

zielony, z owoców ciemnoszary do zielonego, a kora gotowana w środowisku 

zasadowym barwi na żółto. 

 W średniowiecznych skryptoriach używano atramentu wytwarzanego m.in. z kory 

tarniny. Pędy tarniny były moczone i przegotowywane, następnie mieszane z winem i 

ponownie gotowane. Atrament ten wyparty został przez inne, ponieważ okazał się nie 

dość odporny na działanie światła. 

 W kosmetyce miąższ z owoców używany jest do sporządzania ściągających maseczek 

na twarz. 

 Według Krzysztofa Kluka owoc wrzucony do beczki psującego się wina skutecznie je 

naprawia, a ser otulony korą tarniny ma dłuższą trwałość. 

 

 

MODRZEW  https://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzew 

 

Modrzew (Larix Mill.) – rodzaj drzew z rodziny sosnowatych, który 

obejmuje kilkanaście gatunków występujących na obszarach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzew
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umiarkowanych i chłodnych półkuli północnej. W Polsce modrzew występuje w 

Tatrach, gdzie lokalnie tworzy górną granicę lasu (modrzew europejski – Larix decidua 

subsp. decidua) oraz na stanowiskach w części środkowej i południowo-wschodniej 

(modrzew polski Larix polonica). 

 

Morfologia 

Pokrój 

Drzewa osiągają wysokość do 40 m i posiadają szeroką 

koronę, która jest zbudowana z poziomo rosnących 

konarów. 

 

 

 

 

Liście 

Barwa jasnozielona, kształtu szpilkowatego, miękkie, krótkie (1-3cm), zebrane w 

gęste pęczki, skrętolegle osadzone na krótkopędach. Modrzew traci igły na zimę. 

 

 

Szyszki 

Kuliste lub jajowate, skierowane są do góry. Koloru zielonego. 

Gatunki 

Gatunki europejskie: 

            modrzew europejski (Larix decidua Miller) 

 modrzew polski (Larix polonica (Raciborski) Szafer, Larix decidua Mill. subsp. polonica 

(Raciborski ex Wóycicki) Domin) 

Zastosowanie 

Są często uprawiane w lasach i parkach. 

 

ŚWIERK https://pl.wikipedia.org/wiki/Świerk_pospolity 

 

Świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych 

(Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w 

Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu 

Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w 

centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego 

gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Świerk_pospolity
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także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, 

gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica 

występowania przebiega w Norwegii (70°N). 

Podawane jest, że w polskich Tatrach zasięg pionowy świerka to ok. 1570 m n.p.m., 

ale karłowate osobniki stwierdzane są wyżej w kilku miejscach – do wysokości ok. 

2010 m n.p.m. 

 

Morfologia 

Pokrój 

Drzewa są wysokie i przeważnie mają regularną, stożkową koronę. 

Liście 

Świerk posiada spiralnie osadzone, kłujące szpilki. Krótkie (1–3 cm), 

zaostrzone igły o kwadratowym przekroju poprzecznym. Ułożone 

równomiernie na gałęziach. Igliwie utrzymuje się na gałązkach przez 

5–7 lat. 

Wyróżnia się 3 podstawowe formy ugałęzienia: grzebieniasta – pędy zwisają do dołu, 

szczotkowata – gałązki krótsze, ułożone szczoteczkowato – wokół pędu, płaska – 

gałązki ułożone horyzontalnie. 

Szyszki 

Cylindryczne, zwisające do dołu. Opada w całości po dojrzeniu nasion. 

 

 

 

 

 

 

Pień 

Osiąga wysokość 40–50 m (w Polsce maksymalnie niespełna 52m[4], natomiast w 

Europie wysokość świerków dochodzi do ponad 60m[5]), średnica pnia do 1,5 m. Kora 

czerwonobrązowa lub szarobrązowa, początkowo gładka, z wiekiem 

łuskowata. 

Kwiatostany żeńskie czerwono fioletowe, 

szyszeczkowate, długości 2 cm, wyrastają 

pionowo na końcach pędów. Kwiatostany męskie 

to podłużne kotki, żółte, długości 1–1,5 cm, 

zwisają blisko końca pędu. Dojrzałe szyszki nasienne są długie 

(10–15 cm), gładkie i zwisające. Początkowo zielone, później jasnobrązowe. Opadają 

w całości. Nasiona brązowe lub czarne o długości 2-5 mm posiadają podłużne 

skrzydełka długości 1-2 cm. 

Korzeń 
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Wyróżnia się wyjątkowo płytkim i rozległym systemem korzeniowym (tzw. system 

talerzowy), wskutek czego jest podatny na wywroty (wiatrowały). 

W Polsce występuje świerk pospolity (Picea abies), głównie w górach na południu 

kraju oraz w północno-wschodniej części kraju. W górach bory świerkowe tworzą 

piętro regla górnego (piętro górskie wyższe). Świerk silnie zacienia dno lasu. Ma 

tendencję do zakwaszania gleb, na których rośnie. Wyróżnia się wyjątkowo płytkim i 

rozległym systemem korzeniowym, wskutek czego jest podatny na wywroty 

(wiatrowały). 

Zastosowanie 

Świerk pospolity jest ważnym źródłem lekkiego, miękkiego drewna o przyjemnym, jasno 

żółtawym zabarwieniu. Używany jest do pozyskiwania celulozy oraz w budownictwie. Świerki 

istebniańskie, z których pozyskuje się drewno używane w lutnictwie (nazywane drewnem 

rezonansowym) charakteryzują się gonną strzałą i równomiernym rozmieszczeniem cewek.  

Uprawiany z przeznaczeniem na drzewko bożonarodzeniowe. 

Roślina ozdobna – w wielu odmianach sadzona w parkach i ogrodach 

 

JODŁA https://pl.wikipedia.org/wiki/Jodła_pospolita 

Jodła pospolita, jodła biała (Abies alba Mill.) – gatunek drzew z rodziny sosnowatych. Jodła 

pospolita występuje w stanie dzikim w górach środkowej i południowej 

Europy. Na niżu występuje tylko w Polsce i we Francji (w Normandii). Nie 

rośnie w Skandynawii, Anglii i na Półwyspie Iberyjskim (z wyjątkiem 

Pirenejów). W Polsce przebiega naturalna granica jej północnego zasięgu, 

wzdłuż linii wyznaczonej przez Nową Sól, Ostrów Wlkp., Łódź, Lublin i Zamość. 

W Polsce najokazalsze bory jodłowe rosną w Górach Świętokrzyskich (Puszcza 

jodłowa) i Karpatach, m.in. na Babiej Górze. W polskich Tatrach dochodzi zwykle do 

wysokości 1400 m n.p.m., natomiast po słowackiej stronie Tatr w grupie Łomnicy drzewiaste 

formy jodły rosną jeszcze na wysokości ok. 1500 m n.p.m. Najwyżej stwierdzony osobnik w 

Polsce został znaleziony na początku XXI w. na wysokości 1590 m n.p.m. nad Myślenickimi 

Turniami na Kasprowym Wierchu. 

Pokrój 

Zimozielone, żywiczne drzewa z koronami stożkowatymi, wyraźnym strzelistym pniem i 

konarami ułożonymi w okółkach. Drzewo w środkowoeuropejskich warunkach osiągające do 

55 m, pierśnica do 1,5 m, korona wąska, dość luźno ugałęziona, na szczycie tworzy się tzw. 

„bocianie gniazdo”. Najwyższe jodły w Europie (w Schwarzwaldzie) osiągały 68 metrów. 

Pień 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jodła_pospolita
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Prosty, strzelisty, łatwo oczyszczający się z bocznych gałęzi. Młoda 

kora cienka, gładka, jasnopopielata z pęcherzykami żywicy, stara 

wąsko spękana na tarczkowate płytki. 

Drewno 

Lekkie, miękkie, łatwo łupliwe. 

Pąki 

Pąki suche (nieożywicowane, bardzo charakterystyczna cecha), 

nieduże o czerwonawobrązowej barwie, u nasady białawe. Łuski 

jajowate, niewielkie. 

 

Liście 

Igły zwykle spłaszczone, u nasady mniej lub bardziej zwężone, skręcone i zawsze zakończone 

małą, przylgowatą stopką. Wierzchołki rozdwojone lub wycięte, rzadziej 

tępe lub ostro zakończone. Na gałązce osadzone spiralnie, zebrane w 

boczne, dwustronne grzebienie. Igły ok. 25 mm długości, tępo 

zaokrąglone na końcach. Górna strona ciemnozielona, błyszcząca, z 

wgłębieniem pośrodku (bruzdką), dolna z liniami aparatów 

szparkowych, pokrytych dwoma białymi paskami nalotu woskowego. Na pędach 

generatywnych są sztywniej, bardziej nastroszone, o zaostrzonych końcach. 

Kwiaty 

Kwiaty męskie z żółtymi pylnikami, zebranymi w jajowate kotki wyrastające 

pojedynczo w kątach igieł, na ubiegłorocznych gałązkach. Kwiaty żeńskie 

zebrane w wielołuskowe, wyprostowane szyszki. Roślina kwitnie od kwietnia 

do maja. 

 

Szyszki 

Zielone szyszki, kształtu walcowatego, ok. 15 cm długości i średnicy 3-5 cm, stojące na gałęzi. 

W czasie dojrzewania przybierają barwę brązowawą. Gdy dojrzeją 

rozpadają się, zostaje tylko oś szyszki. Łuski wspierające dłuższe od 

nasiennych, wystające i odgięte (cecha charakterystyczna dla sekcji). 

Nasiona trójkątnojajowate, żółtawe, z szerokim, purpurowo-żółtym 

skrzydełkiem. Zawierają płynną żywicę o przyjemnym zapachu. 
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Zastosowanie 

Drewno wykorzystywane głównie w przemyśle budowlanym i celulozowo-papierniczym. 

Roślina lecznicza 

Surowiec zielarski – jednoroczne gałązki (cetyna jodłowa) zbierane jesienią lub zimą – Turio 

Abietis, liście – Folium Abiestis, żywica – Resina Abiestis. 

Surowce służą do otrzymywania olejku eterycznego, który pozyskuje się przez destylację z 

parą wodną. W jego skład wchodzi kadynen, flawanol – taksyfolina, węglowodór 

seskwiterpenowy, pinen i limonen. 

Stosowany jest do nacierań przy bólach reumatycznych, do kąpieli wzmacniających. 

Wykrztuśne działanie olejku wykorzystywane jest przy inhalacjach w stanach zapalnych 

gardła i oskrzeli. 

Szyszki dostarczają olejku wykorzystywanego w perfumerii. 

 

BRZOZA   https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza 

Brzoza (Betula L.) – rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny 

brzozowatych. Obejmuje trudną do sprecyzowania liczbę 

gatunków, ponieważ w obrębie rodzaju łatwo powstają 

mieszańce międzygatunkowe o trudnym do ustalenia statusie 

taksonomicznym. Wyróżnia się zazwyczaj ok. 30–60 gatunków, 

ale też w niektórych bazach taksonomicznych za zaakceptowane 

uznaje się już ponad 100 gatunków 

Gatunki rodzime we florze Polski 

 brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth, syn. Betula verrucosa Ehrh.) 

 brzoza karłowata (Betula nana L.) 

 brzoza niska (Betula humilis Schrank) 

 brzoza ojcowska (Betula oycoviensis Besser) 

 brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.) 

 brzoza Szafera (Betula szaferi Jentys-Szaferowa & Staszk 

Morfologia 

Pokrój 

Posiada lekką i zwiewną koronę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza


 ZŁAP ZA MŁOTEK 2017– WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

Pień 

Korowina na pniach zazwyczaj gładka, łuszcząca się poziomo cienkimi płatami; 

biała (najczęściej), żółtawa, ciemnowiśniowa lub czarna. Młode gałązki 

okrągławe. Pączki okryte 5–6 łuskami. 

 

Liście 

Zielone, długość do 10 cm. Opadające na zimę, skrętoległe, pojedyncze, ogonkowe, zwykle 

jajowate, rzadziej okrągławe, piłkowane, wyjątkowo słabo klapowane. Zazwyczaj nagie, 

tylko wiosną nieco lepkie. Jesienią pięknie żółto-złociste. 

 

 

 

Kwiaty 

Kwiaty w kotkach. Kwiaty męskie siedzące, wykształcone już 

jesienią i zimujące, nie okryte łuskami. Pylniki bez włosków na 

szczycie. Kwiaty żeńskie na szypułkach, umieszczone na bocznych 

krótkopędach, przez zimę ukryte w pąkach. 

Owoce 

Drobne orzeszki opatrzone dwoma błonkowatymi skrzydełkami (czasem 

niepozornymi), osadzone w kątach trójklapowych łusek, które odpadają 

wraz z dojrzałymi owocami – cały kwiatostan rozsypuje się 

 

Zastosowanie 

 Brzozy uprawiane są jako drzewa leśne (często jako tzw. przedplon przy zalesianiu). 

 Drewno nie jest zbyt trwałe, ale posiada wysokie własności 

mechaniczne. Bardzo dobrze daje się obrabiać na tokarce do drewna. 

Pali się nawet mokre. Wykorzystywane jest w meblarstwie, przemyśle 

papierniczym oraz drzewnym. Jest średnio twarde, ciężkie. Wykonuje 

się z niego sklejki, wykładziny, meble, dawniej robiono z niego koła. 

Używane jest także do suchej destylacji i do produkcji węgla drzewnego. 

 Z kory niektórych gatunków otrzymuje się z niej garbnik oraz dziegieć. Kora bywa 

również wykorzystywana jako materiał na rozpałkę. 
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 Sok brzozy (pobrany wiosną), nazywany oskołą, zawiera dużo 

cukrów i stosuje się go do produkcji napoju, a także w kosmetyce 

do produkcji tzw. wody brzozowej. 

 Kilkanaście gatunków stosowanych szerzej jako drzewa ozdobne, 

ze względu na białą korę u wielu gatunków, wczesne 

zazielenianie się wiosną i ażurową budowę korony. 

 Z plecionek z łyka brzozowego wykonywano niegdyś więzy i pęta, 

a brzozowych rózg używano do wymierzania kary chłosty. 

 Roślina lecznicza – liście brzozy mają działanie moczopędne, 

przeciwreumatyczne i napotne. Poprawiają także przemianę 

materii i działają odtruwająco na układ krwionośny. W Polsce w 

celach leczniczych wykorzystywane są liście tylko b. omszonej i b. brodawkowatej. 

Betulina, stanowiąca do 30% masy białej kory brzozy, wykazuje właściwości lecznicze 

wobec wielu schorzeń, także przeciwnowotworowe. 

 

BUK   https://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny 

 

Buk pospolity, buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – gatunek drzewa należący do 

rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Występuje na przeważającej części kontynentu 

europejskiego. W Polsce pospolity, gatunek rodzimy. 

 

 

Pokrój 

Dorasta do ok. 25–30 m wysokości(wyjątkowo 50 m). Korona młodszych drzew smukła, 

starszych gęsta, szeroka, nisko osadzona, jeżeli drzewo rośnie samotnie. U drzew rosnących 

w zwartych drzewostanach pnie są wysokie, gonne (bez bocznych gałęzi). Konary i większe 

gałęzie zwykle stromo wzniesione, na końcach nieznacznie zwisające. 

Pień 

Dobrze widoczny przynajmniej do połowy korony, dalej dzieli się na potężne 

konary. Kora cienka, gładka, popielatoszara. Z wiekiem staje się nieco szorstka, 

nigdy jednak nie bywa spękana i nie łuszczy się, może być nieco falista lub 

porysowana. Młode pędy owłosione. 

 

Liście 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny
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Skrętoległe, jajowate lub eliptyczne dorastające do 10 cm długości i 5 cm 

szerokości, całobrzegie lub falisto ząbkowane (zwłaszcza na odroślach i 

siewkach). Z wierzchu ciemnozielone, błyszczące, od dołu jasne i matowe. 

Młode liście z obu stron owłosione srebrzysto. Starsze mają owłosiony główny 

nerw na spodniej stronie. U nasady zwężone klinowato. Ogonek krótki, 

owłosiony. Jesienią przybierają rdzawe barwy. Pączki długie, ostre, lancetowate i 

czerwonobrunatne. 

Kwiaty 

Kwiaty męskie zebrane w pęczki zwisające na długich osadkach. Każdy 

kwiat składa się z 10–15 pręcików i krótkiego czerwonobrunatnego 

okwiatu w kształcie rurki. Kwiaty żeńskie zebrane po dwa, otoczone 

czteroklapową okrywą, która w miarę dojrzewania drewnieje tworząc tzw. 

miseczkę (cupuli). 

 

Pyłek 

Ziarna kuliste, trójszczelinowe z charakterystycznymi porami, średnicy około 50 cm, o cienkiej 

ścianie pokrytej drobnym bruzdowaniem. 

Owoce 

Trójgraniaste, brązowe orzeszki nazywane bukwią z miękko owłosioną, 

zdrewniałą torebką – kupulą, pękającą na drzewie. Mają do 2 cm 

długości. 

 

 

Zastosowanie 

Drewno bukowe - Surowiec drzewny 

Drewno twarde, ciężkie i spoiste, bez twardzielowe i rozpierzchłonaczyniowe o barwie 

różowawej z rdzeniem fioletowym, nie zróżnicowanym na biel i twardziel (czasem występuje 

tzw. „fałszywa twardziel”). Ma bardzo duże zastosowanie w technice. Dostarcza doskonałego 

materiału meblowego[27], nadaje się także na parkiety, sklejki i płyty wiórowe. Produkuje się 

z niego beczki, skrzynki, narzędzia, części maszyn i przyrządów sportowych, oraz wiele 

przedmiotów codziennego użytku. Przemysł chemiczny wytwarza z niego papier, ocet 

drzewny, węgiel drzewny i olej smołowy. Nadaje się do toczenia. 

Roślina lecznicza 
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Napar z liści zawierających kwasy fenolowe, saponiny i flawonoidy działa przeciwzapalnie i 

odkażająco. 

Roślina energetyczna 

Ma dużą wartość opałową. Jednym z ważnych produktów przeróbki drewna bukowego jest 

węgiel drzewny. 

Roślina ozdobna 

Roślina ozdobna – drzewo parkowe, używane także do zadrzewień przy drogach. Istnieje 

wiele odmian ozdobnych. 

Roślina jadalna 

Młode liście są jadalne, mają orzechowy smak, z czasem gorzknieją i twardnieją. Mogą być 

wykorzystywane jako dodatek do sałat liściowych, sałatek warzywnych i zup. Bukiew jest 

bogata w tłuszcz, który po wyciśnięciu służyć może do karmienia świń, z tego powodu jest też 

chętnie zjadana przez dziki i ptaki oraz magazynowana przez myszy i wiewiórki. Z bukwi 

wytwarza się olej leczniczy, palny i techniczny. Zawiera również trimetyloaminę (faginę), 

alkaloid, który w większych ilościach ma działanie halucynogenne i toksyczne. 

Roślina pastewna 

Liście stanowią dobrą paszę dla zwierząt. 

Inne zastosowania 

Nadają się na żywopłoty i szpalery. Martwe liście utrzymują się na gałęziach zimą, co 

zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem. Leśnicy wykorzystują je do pielęgnowania 

drzewostanów sosnowych. Ocieniając pnie sosen, buk przyspiesza odpadanie gałęzi 

sosnowych, co podnosi jakość drewna, a ściółka bukowa niweluje niekorzystny wpływ, jaki 

niekiedy wywiera na glebę ściółka sosnowa. Z wiór bukowych wytwarzano dawniej mocny 

ocet, z kolei popiołu z drewna bukowego używano do prania bielizny. 

 

PSZENICA   https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszenica 

 

Pszenica (Triticum L.) – rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z 

południowo-zachodniej i środkowej Azji. Wyróżnia się około 20 gatunków 

pszenicy i około 10 mieszańców międzygatunkowych 

Gatunki występujące w Polsce 

 pszenica orkisz, szpelc (Triticum spelta L.) – gatunek uprawiany 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszenica


 ZŁAP ZA MŁOTEK 2017– WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

 pszenica płaskurka, płaskurka (Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.) – gatunek 

uprawiany 

 pszenica polska (Triticum polonicum L.) – efemerofit 

 pszenica samopsza, płoskurnica, mochnatka (Triticum monococcum L.) – gatunek 

uprawiany 

 pszenica szorstka, angielska (Triticum turgidum L.) – efemerofit 

 pszenica twarda (Triticum durum Desf.)– gatunek uprawiany 

 pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L., syn. Triticum vulgare Vill.) – gatunek 

uprawiany 

Morfologia 

Łodyga 

Źdźbło o wysokości do 150 cm o nieco szorstkich 

kolankach. 

Liście 

Dwurzędowo ustawione, naprzemianległe, 

pochwiaste, równowąskie, żyłkowanie 

równoległe. W dotyku nieco szorstkie. 

Kwiaty 

Zebrane w czworoboczny kłos składający się z 

kilku nie rozpadających się po dojrzeniu 

kłosków. Kłoski są zazwyczaj 4-kwiatowe, o mniej więcej takiej samej 

długości i szerokości. Dolna plewka, w zależności od odmiany, jest 

oścista, bezostna lub zaostrzona i ma taką samą długość, jak plewka 

górna. Kwiaty są klejstogamiczne. 

Owoce 

Zaokrąglony ziarniak dający się łatwo wyłuskać z kłoska. Na 

przedniej stronie posiada bruzdę. Bielmo mączyste lub szkliste. 

 

 

Zastosowanie 

 Jedno z podstawowych zbóż. Wytwarza się z niego mąkę i kaszę (mannę i perłową). 

 Jedna z podstawowych pasz w rolnictwie. W hodowli zwierząt wykorzystuje się 

również słomę i otręby. 
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 Skrobia jest wykorzystywana w medycynie, a otręby w dietetyce. 

 

OWIES  https://pl.wikipedia.org/wiki/Owies 

 

Owies (Avena L.) – rodzaj roślin należących do rodziny wiechlinowatych 

obejmujący około 35 gatunków (wiele z nich to rośliny uprawne), które w 

stanie dzikim występują w basenie morza Śródziemnego i Azji Środkowej, a w 

Polsce dziko występuje głównie owies głuchy (chwast). Gatunkiem typowym 

jest Avena sativa L 

Morfologia 

Kwiatostanem owsa jest wiecha o długości 10-30 cm. Osią wiechy jest 

przedłużenie ostatniego międzywęźla, czyli osadka, która jest podzielona 

węzłami i międzywęźlami. Z węzłów tych wyrastają okółkowo 

rozgałęzienia boczne tworząc gałązki wiechy zakończone kłoskami – 

wiecha prosta. Częściej jednak rozgałęzienia boczne są także 

poprzedzielane węzłami na międzywęźla, z których wyrastają 

rozgałęzienia I rzędu (wiecha podwójna), a z nich rozgałęzienia II rzędu 

(wiecha właściwa), zakończone pojedynczymi kłoskami. Ze względu na 

kształt wiech wyróżnia się dwa typy odmian hodowlanych owsa: o wiesze 

chorągiewkowatej i rozpierzchłej. W wiesze rozpierzchłej gałązki boczne są 

ustawione pod różnymi kątami, co warunkuje różny kształt wiechy 

(rozstrzelona, krzaczasta, zwisła lub sztywna wzniesiona). W wiesze kłoski mogą być 2-3 

kwiatowe, stąd zawierają 2-3 ziarniaki. Stosunek mas ziarniaków ma się jak 3:2:1 stąd 

pierwszy ziarniak (zewnętrzny) ma masę największą, drugi mniejszą, a trzeci najmniejszą. 

Cechą odmianową jest skłonność do osadzania dwóch lub trzech ziarniaków. 

Gatunki flory Polski 

 owies brodaty (Avena barbata Pott ex Link) – efemerofit 

 owies głuchy, owiesek (Avena fatua L.) – antropofit zadomowiony 

 owies jednostronny (Avena orientalis Schreb.) – gatunek uprawiany 

 owies krótki (Avena brevis Roth) – efemerofit 

 owies nagi (Avena nuda L. em. Mansf.) – efemerofit 

 owies płonny (Avena sterilis L.) – efemerofit 

 owies pośredni (Avena × vilis Wallr., syn. Avena x hybrida Peterm.) – antropofit 

zadomowiony 

 owies szorstki, o. owsik (Avena strigosa Schreb.) – antropofit zadomowiony 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owies
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 owies zwyczajny (Avena sativa L.) – gatunek uprawiany 

 

 

Zastosowanie 

 Roślina jadalna 

Wartość odżywcza i energetyczna owsa jest stosunkowo duża, zawiera 2-3 razy więcej 

tłuszczu w porównaniu do innych zbóż (formy oplewione zawierają ok. 4-7% tłuszczu, 

ziarniaki nagie nawet do 9% tłuszczu). 

 Roślina lecznicza - Surowiec zielarski 

W lecznictwie i dietetyce stosowane są: ziarno owsa (Avena fructus), płatki owsiane, ziele 

owsa (Avena herba), mąka owsiana (Avena ferina) oraz otręby owsiane. 

 Inne zastosowania 

Owies uważany jest za roślinę fitosanitarną, głównie ze względu na obecność w 

korzeniach awenacyny (A-1, A-2, B-1, B-2) – triterpenowej saponiny o fungicydalnym 

działaniu, który to związek jest bezpośrednio odpowiedzialny za odporność owsa na 

porażenie przez patogeny. 

 

 

ŻYTO  https://pl.wikipedia.org/wiki/Żyto 

 

Żyto zwyczajne (Secale cereale) – gatunek zbóż z rodziny wiechlinowatych, najważniejszy pod 

względem gospodarczym przedstawiciel rodzaju żyto. Pochodzi z 

Bliskiego Wschodu[2], ale uprawiany jest głównie w północno-

wschodniej, wschodniej i środkowej Europie[3]. Gatunek uprawiany 

jest jako jednoroczna roślina ozima, rzadziej jara. Uprawiana na 

glebach lekkich. Cechuje się dużą odpornością na mróz i małymi 

wymaganiami glebowymi i cieplnymi. Rozmieszczenie upraw związane jest z tradycją upraw, 

wykorzystaniem żyta jako paszy dla zwierząt gospodarskich oraz spożyciem żytniego chleba. 

Morfologia 

Łodyga 

Źdźbło ma wysokość ok. 1,5 m. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Żyto
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Korzenie 

Żyto w porównaniu z innymi zbożami, ma dobrze rozwinięty system korzeniowy, co umożliwia 

pobieranie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. 

Kwiaty 

Kłos o kłoskach dwukwiatowych, ościsty. 

 

 

Owoce 

Ziarniaki o kształcie podłużnym, wrzecionowatym, o barwie 

szarozielonej. 

 

 

Gatunki flory Polski 

żyto zwyczajne 

Zastosowanie 

Żyto jest popularną rośliną uprawną, choć jego powierzchnia uprawy i znaczenie gospodarcze 

spada. Ziarniaki żyta są stosowane do wyrobu pasz dla bydła i trzody chlewnej. Z żyta 

produkuje się również mąkę którą stosuje się głównie do wypieku chleba. Produkuje się z 

niego też alkohol etylowy. Słomę żytnią stosowano do wyrobu strzech, oraz jako ściółkę dla 

zwierząt. 

 

JĘCZMIEŃ  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jęczmień 

  

Jęczmień (Hordeum L.) – rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych. Obejmuje 

ok. 40 gatunków traw jednorocznych i trwałych. Pochodzi ze stref 

umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Hordeum 

vulgare. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jęczmień


 ZŁAP ZA MŁOTEK 2017– WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW 
 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW  DLA ZUCHMISTRZÓW NAMIESTNICTWA ZUCHOWEGO 

 

 

Morfologia 

Roślina jednoroczna dorastająca do wysokości 1 metra. Kłoski boczne, w 

odróżnieniu od jęczmienia dwurzędowego są płodne, stąd też kłos jest 

wielorzędowy. Może być 4-rzędowy, gdy środkowe kłoski są silniej 

przylegające do osi, lub 6-rzędowy, gdy wszystkie kłoski są jednakowo 

odstające. Osadka kłosa nie kruszy się, podczas dojrzewania odpadają z niej 

kłoski. Plewy o tej samej długości co plewki dolne, lub nieco krótsze. W Polsce 

kwitnie w czerwcu i lipcu.  

 

 Gatunki flory Polski 

jęczmień dwurzędowy (płaskur) (Hordeum distichon L.) – uprawiany 

jęczmień grzywiasty (Hordeum jubatum L.) – antropofit zadomowiony 

jęczmień nadmorski (Hordeum marinum Huds.) – efemerofit 

jęczmień płonny, j. płony (Hordeum murinum L.) – antropofit zadomowiony 

jęczmień zwyczajny, j. wielorzędowy (Hordeum vulgare L.) – uprawiany 

 

jęczmień żytni (Hordeum secalinum Schreb.) – efemerofit 

jęczmień bulwiasty (Hordeum bulbosum L.) – efemerofit 

Zastosowanie 

Roślina uprawna, w Azji uprawiana od bardzo dawna. Ziarna odkryto np. w paleolitycznej 

osadzie w miejscowości Netiw ha-Gedud w Izraelu, pochodzącej z lat 9970-9400 p.n.e. Za 

czasów biblijnych w Palestynie uprawiano dwa gatunki jęczmienia: jęczmień zwyczajny i 

dwurzędowy. 

Obecnie jest uprawiany głównie do wytwarzania słodu przy produkcji piwa, do wyrobu kaszy i 

jako roślina paszowa. W Azji wykorzystywany jest również jako zboże chlebowe. 

Z palonego ziarna otrzymywana jest kawa zbożowa. 
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PROSO  https://pl.wikipedia.org/wiki/Proso_zwyczajne 

Proso zwyczajne, proso właściwe (Panicum miliaceum L.) – gatunek 

samopylnej rośliny jednorocznej z rodziny wiechlinowatych 

 

 

Morfologia 

Pokrój 

Posiada dobrze wykształcone korzenie, których długość może dochodzić do 1 m. Rośnie w 

luźnych kępach z których może wyrastać do pięciu pędów generatywnych. 

Łodyga 

Prosta lub lekko wygięta u podstawy. Sztywne, grube, owłosione źdźbła o 

wysokości od 80 do 150 cm, zrośnięte u podstawy. W okresie kwitnienia brak 

pędów płonych. 

Liście 

Osiągają długość do 25 cm i szerokość do 2 cm. Są płaskie, gładkie lub 

szorstko owłosione. Mają jasnozielony kolor z licznymi, niewyraźnymi 

bruzdkami i wyraźnym białym paskiem pośrodku. Ich języczek jest 

bardzo krótki, często zastąpiony drobnymi włoskami. Pochwy liściowe 

otwarte w dolnej części, pokryte długimi, delikatnymi włoskami 

wyrastającymi z niewielkich brodawek. 

Kwiaty 

Zebrane w wiechę właściwą o długości dochodzącej do 35 cm. Kwiatostan jest 

najpierw skupiony, później rozpierzchły, z szorstkimi, długimi do 15 cm 

gałązkami. Kłoski dwukwiatowe o długości 4-5,5 mm. Każdy zawiera jeden kwiat 

płodny i jeden płonny – czasem szczątkowy. Słupek ma purpurowe znamiona. 

Plewy zaostrzone i często fioletowo nabiegłe, wielonerwowe – dolna trzy, a 

górna pięcio. 

Owoce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proso_zwyczajne
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Białawe ziarniaki zamknięte w twardych, skórzastych, bezostnych plewkach o długości do 3 

mm, które po dojrzeniu ziarniaków łatwo wypadają razem z nimi z plew. 

Plewki mają różnorodne zabarwienie – białe, żółte, siwe, czerwone a 

nawet czarne. Plewki dolne kwiatu płodnego są podobne do plew – 

skórzasto-błoniaste i o podobnej długości. Mają 5 nerwów, są mocno 

wysklepione z 6-8 długimi, żółtymi liniami. Plewki górne tego kwiatu są 

błoniaste i spiczasto zakończone. Mają 2 nerwy i 3-4 żółte linie. Zarodek jest równy co 

najmniej 1/3 długości ziarniaka. 

Zastosowanie 

 Uprawiane jest głównie na kaszę, zwaną kaszą jaglaną lub jagłami, Otrzymuje się ją z 

ziarniaków. Kaszę jaglaną zalicza się do tzw. żywności ekologicznej. Zawiera nieco 

mniej składników odżywczych niż inne zboża, ale nie zawiera glutenu, przez co nadaje 

się jako składnik diety bezglutenowej. Jest też łatwiej strawna niż inne kasze. Kasza 

zawiera 10-14% białka, sole mineralne (fosfor, wapń, cynk, jod, potas, sód, magnez, 

brom) i dwukrotnie więcej niż żyto i pszenica witaminy B1 i B2. 

 Z ziarna robi się także mąkę używana jako dodatek do kleików i niektórych rodzajów 

pieczywa. Nie zawiera glutenu. 

 Ziarniaki prosa są dodawane do gulaszy, warzyw, słodkich ziemniaków. 

 Ma duże zastosowanie w żywieniu zwierząt, a zwłaszcza ptactwa jak drób czy ptaki 

egzotyczne. 

 Zboże to można też wykorzystać do produkcji skrobi i cukru gronowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały zebrał i opracował: hm. Krzysztof Drobniak 

 


