
Zbiór roślin 

dozwolonych i zabronionych 

w żywieniu żółwi lądowych 

Część I 

Rośliny bezpieczne do podawania 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rośliny zielne, krzewinki i półkrzewy 

Rośliny zielne – rośliny o zielonej, niezdrewniałej lub 

zdrewniałej w niewielkim stopniu łodydze. W klimacie  

z wyraźną porą zimową – czyli także w Polsce – pędy 

naziemne roślin zielnych są nietrwałe i obumierają z końcem 

sezonu wegetacyjnego. Rośliny te powinny stanowić 

podstawę w żywieniu żółwi lądowych, jako że występują  

w ich naturalnym środowisku. Rośliny zielne dzieli się na: 

 Jednoroczne – przechodzące cały cykl rozwojowy (od 

wykiełkowania z nasiona do wydania własnych nasion)  

w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, później ginące. 

 Dwuletnie – w pierwszym roślina kiełkuje i rozwija pędy 

wyłącznie wegetatywne. Zimuje w postaci gęsto 

skupionych rozetek liściowych lub organów podziemnych 

(bulwy, cebule). W drugim roku roślina zakwita, wydaje 

owoce, po czym zamiera. 

 Byliny – żyjące dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie  

w tym czasie wydające nasiona bądź zarodniki. 

Krzewinki – wieloletnie rośliny o rozgałęzionych pędach 

drewniejących, nie przekraczające 50 cm wysokości, często 

pokładające się i płożące. 

Półkrzewy – rośliny mające charakter przejściowy między 

krzewami, a roślinami zielnymi. Tylko dolna część ich pędu 

jest zdrewniała, podczas gdy górna pozostaje zielna.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

pobocza dróg, nasypy, łąki, 

ugory, obrzeża pól. Bylina, 

pospolita w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od lipca do września 

 

 

 

Uwagi:  

Liście i kwiaty mają dobry 

poziom wapnia, jak również 

niską zawartość fosforu 

i białka. Nie należy podawać 

korzeni, ponieważ mają zbyt 

wysoką zawartość cukrów. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek alpejski (Campanula alpina) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

 

Siedlisko: 

hale górskie, murawy 

naskalne, piargi. Bylina,  

w Polsce występuje 

wyłącznie w Tatrach, jest 

tam rośliną pospolitą. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia 

 

Uwagi:  

Jadalne są kwiaty i liście. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

 

Siedlisko: 

widne lasy i zarośla. Bylina,  

w Polsce dość pospolity na 

niżu oraz w Karpatach, bywa 

również uprawiany jako 

roślina ozdobna. 

 

 

 

 

Okres kwitnienia: 

od czerwca do września 

 

Uwagi:  

Jadalne są kwiaty i liście. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

 

Siedlisko:  

suche murawy, łąki, przydroża, 

suche lasy, wrzosowiska, szczeliny 

skalne. Bylina, w Polsce pospolity 

na całym niżu. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

Uwagi:  

Jadalne są kwiaty i liście.  

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Niezapominajka (Myosotis spp.) 

Rodzina: Szorstkolistne (Boraginaceae) 

 

Siedlisko:  

N. błotna – bagna, mokre łąki, brzegi 

cieków wodnych.  

N. polna – pola, zarośla, przydroża.  

Byliny, pospolite w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

N. błotna – od maja do października  

N. polna – od maja do sierpnia 

 

Uwagi:  

Brak dowodów na jakąkolwiek 

obecność toksyn, bezpieczna do karmienia żółwi.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Roszpunka warzywna (Valerianella locusta) 

Rodzina: Kozłkowate (Valerianaceae) 

 

 

Siedlisko: 

przydroża, zbocza, rowy, pola, 

łąki. Roślina jednoroczna lub 

dwuletnia Rośnie na obszarze 

całego kraju z wyjątkiem części 

północno-wschodniej. 

 

Okres kwitnienia:  

od lipca do sierpnia 

 

Uwagi:  

Roszpunka warzywna jest podobna do niezapominajki, 

jednak kwiaty są znacznie mniejsze. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Babka lancetowata (Plantago lanceolata) 

Rodzina: Babkowate (Plantaginaceae) 

 

 

Siedlisko:  

łąki, pastwiska, pola, przydroża.  

Bylina, pospolita w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do września  

 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Babka zwyczajna (Plantago major) 

Rodzina: Babkowate (Plantaginaceae) 

 

 

Siedlisko:  

drogi i przydroża, pastwiska, nasypy. Bylina, pospolita w całej 

Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do października  

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Jasnota biała (Lamium album) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko: 

Przydroża, rowy, zarośla, lasy, 

rumowiska. Bylina, pospolita w 

całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od kwietnia do września 

 

Uwagi:  

Młode rośliny wyglądają bardzo podobnie do pokrzywy, 

jednak nie mają włosków parzących.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) 

Rodzina: Selerowate (Apiaceae) 

 

 

Siedlisko: 

lasy, zarośla, przydroża, 

okolice cieków wodnych. 

Bylina, bardzo pospolity  

w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do września 

 

Uwagi:  

Potrafi odtwarzać się nawet  

z niewielkich fragmentów 

kłącza. 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

torfowiska, wrzosowiska, łąki, 

hale, skały, miejsca ruderalne. 

Bylina, pospolity w Polsce na 

niżu i w górach. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do października 

 

Uwagi: 

Rośnie nawet do wysokości 

2400 m n.p.m. Jadalny jest 

także brodawnik jesienny 

(Leontodon autumnalis), 

który ma rozgałęzioną 

łodygę, (b. zwyczajny ma 

łodygę prostą).  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko: 

lasy, zarośla. Bylina, pospolity w całej 

Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od kwietnia do czerwca 

 

Uwagi:  

Gatunek ten według nowszych ujęć 

taksonomicznych zaliczany jest do 

innego rodzaju (jasnota Lamium) i ma naukową nazwę 

Lamium galeobdolon oraz nazwę polską – jasnota gajowiec.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Łoczyga pospolita (Lapsana communis) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

lasy liściaste, zarośla, pola, 

przydroża, ogrody. Roślina 

jednoroczna, bardzo pospolita 

w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do września 

 

Uwagi:  

Łodyga jest rzadko, szorstko 

owłosiona i zawiera sok mleczny. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

pola, miejsca ruderalne, przydroża. 

Roślina jednoroczna, pospolity na 

niżu, w górach towarzyszy uprawom  

i osiedlom. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do października 

 

Uwagi:  

Mlecze są roślinami łatwo chłonącymi z gleby azotany, które 

w dużych ilościach mogą zaburzać transport tlenu we krwi. 

Jeśli rosną na glebach bogatych w azot, należy je podawać 

w małych 

ilościach.  

 

 

 

 

 

 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Mlecz polny (Sonchus arvensis) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

łąki, zarośla, pola, ogrody, 

przydroża. Roślina jednoroczna, 

w Polsce pospolity na niżu  

i niższych położeniach górskich. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do października 

 

Uwagi:  

Tak jak inne gatunki mleczy, 

łatwo chłonie azotany z gleby. 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Mlecz kolczasty (Sonchus asper) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

pola, ogrody, nieużytki. 

Roślina jednoroczna, w całej 

Polsce pospolity. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do października 

 

Uwagi:  

Często traktowany jako 

uciążliwy chwast. Tak jak 

inne gatunki mleczy, łatwo 

chłonie azotany z gleby. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Pępawa błotna (Crepis paludosa) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

miejsca wilgotne, bagna, 

moczary, brzegi wód. 

Bylina, w Polsce dość 

pospolita. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Pępawa dwuletnia (Crepis biennis) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

przydroża łąki, pastwiska, 

pola. Roślina dwuletnia, 

pospolita, poza niektórymi 

rejonami na północy Polski. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

 

 

Uwagi:  

Pępawa jest jedną z wielu roślin  

o żółtych kwiatach, dlatego 

czasem możemy nie być pewni 

jej identyfikacji. Poniżej kwiatu 

można jednak zauważyć 

odstające, lekko owłosione 

zewnętrzne listki okrywy. 

 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Prosienicznik szorstki (Hypochaeris radicata) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

przydroża, pastwiska, 

łąki, zarośla, odłogi. 

Bylina, dość pospolity, 

głównie w zachodniej 

części Polski. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

 

Uwagi:  

Liście i listki okrywy są przeważnie szorstko owłosione. 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis) 

Rodzina: Wiesiołkowate (Onagraceae) 

 

 

Siedlisko:  

przydroża, nasypy, nieużytki, 

miedze. Roślina dwuletnia,  

w Polsce pospolity, szczególnie 

na niżu. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

Uwagi:  

Bezpieczne są zarówno liście, 

jak i kwiaty, które utrzymują 

się tylko 1-2 dni i są bardzo 

lubiane przez żółwie.  

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek błotny (Geranium palustre) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

Siedlisko:  

wilgotne łąki, zarośla i lasy, brzegi 

cieków i rowów. Bylina, w Polsce 

pospolity. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek czerwony, b. krwisty (Geranium sanguineum) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

 

Siedlisko:  

kamieniste, suche zbocza, 

zarośla, widne lasy, słoneczne 

brzegi lasów, ciepłolubne 

murawy, także uprawiany  

w ogrodach. Bylina, w Polsce 

rozpowszechniony na niżu,  

w górach rzadszy. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do września 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek drobny (Geranium pusillum) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

Siedlisko:  

przydroża, murawy, pola 

uprawne, świetliste zarośla, 

siedliska ruderalne. Roślina 

jednoroczna, w Polsce dość 

pospolity na całym niżu  

i w niższych położeniach 

górskich. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek kosmaty (Geranium molle) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

 

Siedlisko:  

słoneczne, suche wrzosowiska, 

przydroża, ciepłe murawy 

wapienne, rumowiska. Roślina 

jednoroczna, w Polsce na całym 

niżu, niezbyt pospolity. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do września 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek leśny (Geranium sylvaticum) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

 

Siedlisko:  

ziołorośla, pastwiska górskie, 

lasy liściaste, mieszane, łęgi. 

Bylina, w Polsce na całym 

obszarze, niezbyt liczny. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do lipca 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

 

Siedlisko:  

zbocza, zarośla, skraje 

lasów, łąki, przydroża. 

Bylina, w Polsce dość 

pospolity. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek porozcinany (Geranium dissectum)  

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

 

Siedlisko:  

przydroża, miejsca ruderalne, 

pola. Roślina jednoroczna,  

w Polsce na niżu, rzadziej  

w niższych partiach gór. 

  

Okres kwitnienia:  

od maja do października 

 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko: 

suche pastwiska i łąki, ubogie 

murawy, brzegi dróg i lasów, 

zarośla. Bylina, w Polsce pospolity 

na niżu i w górach po regiel dolny. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do października 

 

Uwagi:  

Nie ma przeciwwskazań do podawania, jednak nie zawsze 

jest chętnie jedzony. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Chaber nadreński (Centaurea stoebe) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko: 

murawy, przydroża, zbocza, 

miejsca ruderalne. Bylina,  

w Polsce dość pospolity na 

niżu. 

 

Okres kwitnienia:  

od lipca do września 

 

Uwagi:  

Nie ma przeciwwskazań do 

podawania, jednak nie zawsze jest chętnie jedzony. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Czyściec leśny (Stachys sylvatica) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

Siedlisko: 

lasy, zarośla. Bylina, pospolity 

na całym niżu i niższych 

partiach górskich. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

Uwagi:  

Jadalne są liście i kwiaty. 

Kwiaty są zwykle różowe, ale 

można je spotkać kolorach od 

ciemnego różu i czerwieni do fioletu.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Jasnota plamista (Lamium maculatum) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko: 

lasy, żywopłoty, zarośla. 

Bylina, w Polsce dość 

pospolita na całym terenie. 

 

Okres kwitnienia:  

od kwietnia do września 

 

Uwagi:  

Jest także uprawiana jako 

roślina ozdobna, w uprawie 

można spotkać odmiany 

o liściach plamistych.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Jasnota purpurowa (Lamium purpureum) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko: 

przydroża, rumowiska, rowy, 

zarośla, miejsca ruderalne, 

pola. Roślina jednoroczna, 

pospolita w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od marca do listopada 

 

Uwagi:  

Liście jasnoty purpurowej 

wydzielają charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) 

Rodzina: Krwawnicowate (Lythraceae) 

 

 

Siedlisko:  

wilgotne łąki, torfowiska niskie, 

brzegi wód, trzcinowiska. Bylina, 

w Polsce pospolita. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

Uwagi:  

Wszystkie części rośliny są jadalne 

dla żółwi. Może rosnąć także 

w ogrodach, przy wysokiej 

wilgotności. 

  

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Lebiodka pospolita, oregano (Origanum vulgare) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko: 

widne lasy, przydroża, 

zarośla. Bylina, pospolita 

w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia 

 

Uwagi:  

Ze względu na silny zapach większość żółwi nie jest nią 

zainteresowana. Może być dobrym dodatkiem na wybiegi. 

Istnieją obawy gromadzenia się toksycznych ilości tymolu  

z olejków eterycznych lebiodki. Jest jednak prawie 

niemożliwe zjedzenie przez żółwia wystarczającej ilości roślin, 

dlatego lebiodka figuruje jako roślina bezpieczna.  

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko:  

suche murawy piaskowe, skarpy, 

przydroża, wrzosowiska, widne 

lasy, zarośla. Krzewinka lub 

półkrzew, w Polsce bardzo 

pospolita. 

  

Okres kwitnienia:  

od maja do października 

 

Uwagi:  

Ze względu na silny zapach nie jest chętnie zjadana, nadaje 

się za to na wybiegi.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

 

Siedlisko:  

słoneczne, suche miejsca, 

ubogie łąki i pastwiska, 

przydroża, skarpy i skały. 

Półkrzew, w Polsce pospolita 

na całym obszarze. 

  

Okres kwitnienia:  

od maja do października 

 

Uwagi:  

Ze względu na silny zapach nie 

jest chętnie zjadana, nadaje się za to na wybiegi.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Siedlisko:  

brzegi lasów, zarośli, pastwiska, przydroża, brzegi cieków 

wodnych. Roślina dwuletnia, w Polsce pospolity na całym 

obszarze. 

  

Okres kwitnienia:  

od lipca do października 

 

Uwagi:  

Większe kolce mogą stanowić problem dla mniejszych żółwi, 

dlatego najlepiej je odciąć. Jest rośliną bardzo inwazyjną. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Ostrożeń polny (Cirsium arvense) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

pastwiska, łąki, pola, 

ogrody, trawniki. Bylina, 

w Polsce pospolity na 

całym obszarze. 

  

Okres kwitnienia:  

od lipca do października 

 

Uwagi:  

W uprawach rolnych jest uciążliwym chwastem, łatwo 

rozmnażającym się. Młode, świeże liście są łatwiejsze do 

zjedzenia dla mniejszych żółwi. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Popłoch pospolity (Onopordum acanthium) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

nieużytki, przydroża, pastwiska. 

Roślina dwuletnia, w Polsce 

pospolity na całym obszarze, 

szczególnie na niżu. 

  

Okres kwitnienia:  

od lipca do września 

 

Uwagi:  

Dla małych żółwi najlepsze są młode liście.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Szczeć pospolita (Dipsacus fullonum) 

Rodzina: Szczeciowate (Dipsacaceae) 

 

Siedlisko:  

brzegi cieków, nieużytki, rowy, 

pastwiska. Roślina dwuletnia,  

w Polsce pospolita. 

  

Okres kwitnienia:  

od lipca do sierpnia 

 

Uwagi: 

Jest to duża roślina o sztywnej, 

kolczastej łodydze, dorastająca 

do 2 m wysokości.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Ślaz zaniedbany (Malva neglecta) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

 

Siedlisko:  

miejsca ruderalne, brzegi 

pól, przydroża, ogrody. 

Roślina jednoroczna, 

dwuletnia lub bylina 

Pospolity na całym niżu  

i niższych partiach gór. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Ślaz dziki (Malva sylvestris) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

 

 

Siedlisko:  

przydroża, nieużytki, miejsca 

ruderalne przypłocia. Roślina 

dwuletnia lub bylina, pospolity 

na całym niżu i niższych partiach 

gór. 

  

Okres kwitnienia:  

od maja do września 

  

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Ślaz piżmowy (Malva moschata) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

 

Siedlisko:  

ubogie murawy, słoneczne i suche łąki i pastwiska, zarośla, 

przydroża. Bylina, w Polsce pospolity na całym niżu. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

Uwagi: 

Jadalne są liście i kwiaty, jednak gdy rośnie na glebach 

bogatych w azot, ma tendencję do gromadzenia azotanów 

w liściach. W takich sytuacjach należy unikać ich podawania. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek łąkowy (Geranium pratense) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

 

Siedlisko:  

wilgotne łąki, łąki kośne, 

brzegi rowów. Bylina,  

w Polsce rozpowszechniony, 

najczęstszy na południu. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek skupiony (Campanula glomerata) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

 

Siedlisko:  

suche łąki, zarośla, rowy. 

Bylina, w Polsce dość 

pospolity na całym niżu  

i w górach. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do września 

 

Uwagi:  

Jadalne są kwiaty i liście.  

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Fiołek błotny (Viola palustris)  

Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)  

 

Siedlisko:  

turzycowiska, torfowiska, olsy, 

bagna. Bylina, w Polsce częsty 

na niżu, rzadszy w górach. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do lipca 

 

 

 

 

 

Fiołek leśny (Viola reichenbachiana)  

Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)  

 

Siedlisko:  

lasy liściaste, mieszane 

i iglaste. Bylina, w Polsce 

pospolity na całym niżu. 

 

Okres kwitnienia:  

od kwietnia do czerwca  

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Fiołek polny (Viola arvensis) 

Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)  

 

Siedlisko:  

pola, miedze, przydroża, 

siedliska ruderalne. Roślina 

jednoroczna lub dwuletnia, 

pospolity w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do października 

 

 

 

Fiołek psi (Viola canina) 

Rodzina: Fiołkowate 

(Violaceae)  

 

Siedlisko:  

wrzosowiska, lasy i ich brzegi, 

łąki, ubogie murawy. Bylina, 

pospolity w całej Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od kwietnia do czerwca  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Fiołek trójbarwny (Viola tricolor)  

Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)  

 

Siedlisko:  

pola, łąki, przydroża, ugory. 

Roślina jednoroczna lub 

dwuletnia, pospolity w całej 

Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do października 

 

 

 

Fiołek wonny (Viola odorata) 

Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)  

 

Siedlisko:  

Jasne, suche lasy, brzegi lasów, 

przydroża, zarośla, żywopłoty. 

Bylina, w Polsce dość pospolity 

na niżu i w niższych położeniach 

górskich. 

 

Okres kwitnienia:  

od marca do kwietnia  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Modrzyk górski, m. alpejski (Cicerbita alpina) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

 

Siedlisko:  

widne lasy i ich obrzeża, 

ziołorośla, brzegi potoków 

i źródlisk, wzdłuż ścieżek  

i dróg. Bylina, w Polsce 

występuje w Karpatach  

i Sudetach, jest tam dość 

pospolity. 

  

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rolnica pospolita, r. polna (Sherardia arvensis) 

Rodzina: Marzanowate (Rubiaceae) 

 

 

Siedlisko:  

miejsca trawiaste, pola zbóż, 

nieużytki, wysypiska. Roślina 

jednoroczna lub dwuletnia, 

w Polsce rozpowszechniona  

w południowej części kraju 

na obszarach podgórskich  

i na wyżynach, poza tym 

nielicznie w całym kraju. 

 

Okres kwitnienia:  

od maja do października 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Kostrzewa (Festuca spp.) 

Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae/Gramineae) 

 

Kostrzewa na wybiegach zapewnia żółwiom cień 

i schronienie. Kostrzewę trzcinową zasiedlają często grzyby 

endofityczne, z tego powodu bywa toksyczna dla 

przeżuwaczy. Ze względu na to, że żółwie nie należą do 

przeżuwaczy, nie powinno mieć to na nie wpływu. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Perz właściwy (Elymus repens) 

Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae/Gramineae) 

 

Nie ma żadnego powodu, dla którego małe kępy perzu nie 

mogłyby być uprawiane w żółwim wybiegu (a jest to 

pożądane u gatunków żywiących się trawami). Należy jednak 

pamiętać, że perz szybko się rozrasta i niepilnowany zajmie 

większy obszar.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Turzyca (Carex spp.) 

Rodzina: Ciborowate (Cyperaceae) 

 

 

Turzyca to rodzaj, skupiający 

setki zmiennych, wieloletnich 

gatunków roślin trawiastych.  

W Polsce w stanie dzikim 

występuje ok. 100 gatunków 

turzycy. Są bezpieczne dla 

żółwi, zapewniają cień na 

wybiegu. Niektóre gatunki 

uprawiane są w celach 

dekoracyjnych. 

   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Tymotka łąkowa, brzanka pastewna (Phleum pratense) 

Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae/Gramineae) 

 

Pospolity w Polsce gatunek trawy. 

Stosowana jest na pastwiska jako 

roślina o bardzo wysokich walorach 

pokarmowych i smakowych. Dobrze 

nadaje się na wybiegi, nie lubi 

przesuszeń.  

   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Krzewy i drzewa  

Krzewy – rośliny drzewiaste o zdrewniałej łodydze, która od 

nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych.  

W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak jest osi głównej 

– pnia.  

Krzewy posadzone na żółwich wybiegach znakomicie 

spełniają rolę schronienia przed słońcem. 

Drzewa – rośliny wieloletnie o zdrewniałych łodygach  

(i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych 

(krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem pnia 

rozgałęziającego się dopiero od pewnej wysokości. Liczne 

rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. 

Liście drzew, poza rolą pokarmową nadają się także do 

kryjówek. 

 

Pamiętajmy, by nie podawać owoców. Wyjątek stanowią 

żabuti czarny (Geochelone carbonaria), żabuti leśny 

(Geochelone denticulata), żółw złotogłowy (Indotestudo 

elongata) oraz żółwie z rodzaju Kinixys, w których żywieniu 

owoce są dopuszczalne.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Lilak pospolity (Syringa vulgaris) 

Rodzina: Oliwkowate (Oleaceae) 

 

Siedlisko: 

Krzew lub małe drzewo, bardzo 

pospolicie uprawiany w parkach, 

przydomowych ogródkach, na 

skwerach.  

 

Okres kwitnienia:  

od kwietnia do czerwca 

 

Uwagi: 

Błędnie nazywany bzem. Dużą 

zaletą jest fakt, że może rosnąć  

w cieniu. Pewną uciążliwością może być konieczność 

systematycznego usuwania stale pojawiających się odrostów 

korzeniowych. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Morwa biała (Morus alba) 

Rodzina: Morwowate (Moraceae) 

 

Siedlisko: 

Niewielkie drzewo liściaste, 

roślina użytkowa w uprawach 

plantacyjnych lub jako drzewo 

ozdobne w parkach, ogrodach  

i wzdłuż ulic.  

 

Okres kwitnienia:  

od maja do czerwca 

 

Uwagi: 

Barwa owoców jest różna – biała, różowa, czerwona, a nawet 

fioletowoczarna. Liście są niepodzielone lub klapowane, 

nawet na jednym drzewie.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Tawuła wierzbolistna, t. bawolina (Spiraea salicifolia) 

Rodzina: Różowate (Rosaceae) 

 

Siedlisko:  

Krzew, w Polsce w stanie dzikim 

występuje w Sandomierskiem  

i Lubelskiem oraz na jednym 

stanowisku w Beskidzie Niskim. 

Spotykana na wilgotnych łąkach, 

brzegach zbiorników wodnych,  

w olszynach, poza tym hodowana 

w ogrodach i bardzo często 

dziczejąca. 

 

Okres kwitnienia:  

od czerwca do sierpnia 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Wiąz górski, w. szorstki, brzost (Ulmus glabra) 

Rodzina: Wiązowate (Ulmaceae) 

 

Siedlisko: 

Drzewo liściaste, najczęściej 

występuje na wyżynach  

i górach, w wąwozach i na 

cienistych stokach, rzadziej na 

nizinach. Sadzony w parkach i 

ogrodach, pospolity w całej 

Polsce. 

 

Okres kwitnienia:  

od lutego do marca  

 

Uwagi: 

U odmiany Camperdownii gałęzie silnie opadają do ziemi.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Wiąz pospolity, w. polny (Ulmus minor) 

Rodzina: Wiązowate (Ulmaceae) 

 

Siedlisko:  

Drzewo liściaste, występuje 

w lasach, na brzegach  

i w dolinach rzek. Dawniej 

powszechnie uprawiany 

jako drzewo parkowe  

i alejowe, obecnie coraz 

rzadszy. 

 

Okres kwitnienia:  

od marca do kwietnia  

 

Uwagi: 

Samorzutnie krzyżuje się z wiązem górskim tworząc 

mieszańca zwanego wiązem holenderskim.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Wiąz szypułkowy, limak, (Ulmus laevis) 

Rodzina: Wiązowate (Ulmaceae) 

 

Siedlisko:  

Drzewo liściaste, rośnie  

w lasach łęgowych wraz  

z topolami i wierzbami oraz 

w wilgotnych lasach na 

żyznych, głębokich glebach 

w górach głównie nad 

potokami. Sadzony również 

w parkach. W całej Polsce 

jest dość pospolity. 

 

 

 

 

 

 

Okres kwitnienia:  

od marca do kwietnia  

 

Uwagi: 

 Odporny na naczyniową 

chorobę wiązów. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Zaślaz mieszańcowy (Abutilon × hybridum) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

Siedlisko:  

Krzew, w środowisku 

naturalnym występuje  

w Ameryce Południowej. 

W Polsce uprawiany, 

także jako roślina 

doniczkowa. 

 

Okres kwitnienia:  

przez cały rok, zimą 

słabiej. 

Uwagi: 

Kwiaty mogą mieć kolor od białego poprzez żółty, różowy  

i pomarańczowy do ciemnoczerwonego. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rośliny doniczkowe, ogrodowe i uprawne  

Do żywienia żółwi lądowych nadaje się wiele roślin 

uprawianych w domach i ogrodach, oraz niektóre rośliny 

uprawne. Należy pamiętać jednak o tym, że większość roślin 

kupionych w sklepach czy kwiaciarniach spryskiwana jest 

środkami chemicznymi, w ziemi zaś mogą znajdować się 

nawozy sztuczne. Wiele z nich można wyhodować samemu  

z nasion, rośliny kupione w doniczkach należy przesadzić do 

czystej, nienawożonej ziemi i poczekać na nowe pędy i liście, 

które nie skumulowały szkodliwych substancji – w ten sposób 

unikniemy zatrucia. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Aptenia sercolistna (Aptenia cordifolia) 

Rodzina: Pryszczyrnicowate (Aizoaceae) 

 

Aptenia jest szybko rosnącym sukulentem pochodzącymi  

z Afryki Południowej. W sprzedaży dostępna jest tylko jako 

mieszaniec skrzyżowanych gatunków Aptenia cordifolia  

z Aptenia haeckeliana. Kwiaty występują w różnych 

odcieniach różowego, czerwonego do karminowo-

fioletowego. Roślina ma pędy okrągłe, płożące, sztywne  

i jednocześnie kruche. Liście są mięsiste, gładkie i sercowate, 

wyrastają na pędzie naprzeciwlegle. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek popielaty (Geranium cinereum) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

Niska bylina tworząca kępki  

o wysokości do 15 cm. Liście 

głęboko wcięte, tworzące 

przyziemną różyczkę liściową. 

Stosunkowo duże jak na 

bodziszki kwiaty są barwy 

białej lub jasnoróżowej, 

często wyraźnie fioletowo 

żyłkowane. Odmiana 'Ballerina' ma jasnofioletowe kwiaty. 

Kwitnie od późnej wiosny do wczesnego lata. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Bodziszek żałobny (Geranium phaeum) 

Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae) 

 

Ze względu na swoje ładne 

kwiaty jest uprawiany jako 

ogrodowa roślina ozdobna. 

Oprócz typowej formy gatunku 

uprawiane są także odmiany  

o bardziej ozdobnych kwiatach, 

istnieją również odmiany  

o barwnych liściach. W Polsce 

występuje również dziko, jest 

jednak bardzo rzadki. 

 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Cissus rombolistny (Cissus alata) 

Rodzina: Winoroślowate (Vitaceae) 

 

Jest rośliną o długich, 

wspinających się pędach 

sięgających w naturze  

3-5 metrów, (w warunkach 

domowych zazwyczaj jednak 

nie przekracza 150 cm), 

które z czasem rozgałęziają 

się i drewnieją. Kwiaty są 

białe, kremowe bądź żółte 

do zielonych, natomiast 

owoce ciemnofioletowe do 

czarnych.  

 

W warunkach domowych 

raczej nie kwitnie i nie 

owocuje, jego ozdobą są 

wyłącznie liście i delikatnie 

zwisające pędy. W uprawie 

popularny jest kultywar 

Ellen Danica o mocniej 

wciętych, większych, przez 

co bardziej dekoracyjnych 

liściach.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Cynia, jakobinka (Zinnia) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Cynie są jednymi z popularnych roślin 

ogrodowych. Mają wzniesione 

widłakowato rozgałęzione, szorstkie 

łodygi, sercowate lub jajowate liście, 

a paleta barw i kształtów kwiatów 

jest bardzo urozmaicona. Mają one 

wielkość 5-12 cm i są osadzone na 

długich, sztywnych szypułkach. 

Wysokość rośliny jest zależna od 

odmiany (20-100 cm). Kwitną od 

lipca do października, po około  

3 miesiącach od wysiewu.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Diaskia (Diascia barberae) 

Rodzina: Trędownikowate (Scrophulariaceae) 

 

Diaskia ma soczyście zielone, owalne 

liście, rozwijające się na cienkich, 

zielonych pędach. Cała roślina ma 

pokrój płożący i posadzona  

w wiszącej donicy tworzy piękną, 

barwną kaskadę kwiatów. Jej pędy 

dorastają do około 30 cm długości  

i tworzą zwartą kępę szerokości 

około 0,5 m. Kwitnie efektownie  

i długo – od lipca do października. Kwiaty średnicy 1,5-2 cm  

z charakterystycznymi ostrogami występują w kolorach 

brzoskwiniowym, łososiowym, koralowym, czerwonym, 

różowym, rzadziej białym lub fioletowym. Jeśli po 

przekwitnięciu pędy zostaną przycięte, diaskia powtórzy 

kwitnienie po 2–3 tygodniach.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek dalmatyński (Campanula portenschlagiana) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

To obficie kwitnąca bylina  

o niewielkich wymaganiach. 

Kwiaty pojawiają się od 

czerwca do sierpnia, oraz 

powtórnie we wrześniu.  

W pełni kwitnienia, gdy kwiaty 

są maksymalnie otwarte mają 

prawie gwiazdkowaty kształt.  

Z kolorem kwiatów świetnie 

współgrają żywo zielone liście. Bylina tworzy niskie poduszki, 

rozrasta się powoli podziemnymi rozłogami, dlatego 

zachowuje swój zwarty pokrój, a jej wysokość nie przekracza 

20 cm.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek drobny (Campanula cochleariifolia) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

Gatunek karłowy o wysokości  

5-10 cm i niedużych (do 2 cm) 

kwiatach, rosnących pojedynczo 

lub po kilka na krótkim, 

wzniesionym pędzie. Od 

czerwca do sierpnia cała roślina 

pokrywa się mnóstwem 

niebieskich kwiatków. Bylina 

nie tworzy darni, ale dzięki 

podziemnym rozłogom rozrasta 

się silnie w luźne kępki. Jest 

jednym z najłatwiejszych  

w uprawie dzwonków. W Polsce występuje dziko na Babiej 

Górze i w Tatrach. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek gargański (Campanula garganica) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

Roślina nie przekracza 10 cm. 

Okres kwitnienia przypada na 

miesiące od maja do lipca,  

a nawet sierpnia. Kwiaty  

w zależności od odmiany są 

barwy biało-niebieskiej aż po 

fioletową. Korona kwiatu ma 

dosyć charakterystyczne ostro 

wcięte ząbki. Warto zauważyć, 

że dzwonek ten może 

zakwitnąć już w pierwszym 

roku uprawy. Możliwe jest także powtórne wydanie kwiatów 

pod warunkiem usunięcia owocostanu po kwitnieniu.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek karpacki (Campanula carpatica) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

Jego naturalne stanowiska 

znajdują się w Karpatach, 

przeważnie jednak poza 

granicami Polski. Jest to 

gatunek silnie rosnący,  

o krzaczastym pokroju, 

osiąga 20-40 cm wysokości. 

Łodygi są rozgałęzione, 

wiotkie, silnie ulistnione. Kwitnie od lipca do września. Kwiaty 

są lazurowoniebieskie, osadzone na wyprostowanych 

szypułkach pojedynczo lub po kilka, osiągają 3 cm średnicy.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek kremowy (Campanula lactiflora) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

Jest jednym z najwyższych 

gatunków dzwonka (do 150 cm). 

Dość szybko rozrastająca się 

bylina, która w sprzyjających 

warunkach daje obfity samosiew 

i wymaga odnawiania co 3-4 

lata. Szeroko dzwonkowate 

kwiaty barwy fioletowej, liliowej, 

różowej lub białej, zebrane  

w okazałe luźne kwiatostany, 

rozwijają się od czerwca do 

sierpnia. Liście do 10 cm długości 

najczęściej są lancetowate. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek kropkowany (Campanula punctata) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

Tworzy gęste kępy do 25 cm 

wysokości. Liście sercowato-

jajowate, grubo ząbkowane  

i osadzone na ogonkach. 

Dzwonkowate kwiaty mają 

długość do 5 cm, pojawiają 

się od czerwca do lipca, 

zebrane są w kilkukwiatowe 

grona. Najczęściej mają 

barwę białą, istnieją jednak 

odmiany różowe oraz 

karminowe. Nazwa została 

nadana z powodu nakrapianych po wewnętrznej stronie 

płatków kwiatowych. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek ogrodowy (Campanula medium) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

W pierwszym roku tworzy 

przyziemna rozetę zielonych, 

lancetowatych, szorstkich 

liści. Pędy kwiatostanowe 

wykształcają się w drugim 

roku, są dość grube i sztywne 

i dorastają do 100 cm 

wysokości. Roślina tworzy 

zwarte kępy osiągające do 35 

cm szerokości. Kwiaty są 

duże (około 5 cm długości), 

fioletowe, różowe lub białe, zakwitają od czerwca do 

sierpnia. Ze względu na liczne pokrycie szczecinkami – cała 

roślina 'szeleści'.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Dzwonek Poszarskiego (Campanula poscharskyana) 

Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae) 

 

Niewysoka, dorastająca do 

20 cm roślina. Tworzy długie 

(do 70 cm), pokładające się 

pędy. W odróżnieniu od 

większości dzwonków, nie 

wytwarza podziemnych 

kłączy, mimo to potrafi silnie 

się rozrastać. Liście dolne są 

większe, o długich ogonkach 

liściowych, sercowate, liście 

pędowe drobniejsze. Kwiaty  

w formie gwiazdkowatych 

dzwonków rozmieszczone są obficie na końcach pędów w 

formie gęstych gron. Pojawiają się w czerwcu i utrzymują 

nawet do późnej jesieni. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Eszeweria (Echeveria spp.) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Liście zgrubiałe, zebrane  

w rozety tworzące niskie kępy. 

Rozety mają zwykle średnicę od 

5 do 15 cm (tylko nieliczne 

powyżej 30 cm), są zwarte  

i znajdują się blisko ziemi.  

U nielicznej grupy gatunków 

wysokich liście najczęściej są 

równomiernie rozłożone na 

łodydze i nie tworzą rozety, 

czasami są umiejscowione na 

szczytach długich łodyg. Kwiaty kielichowate lub rurkowate, 

barwy czerwonej lub żółtej, zebrane w grona, wyrastające 

ponad rozetę liści.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Eszynantus (Aeschynanthus spp.) 

Rodzina: Ostrojowate (Gesneriaceae) 

 

Roślina pochodząca z Azji. 

Odmiana doniczkowa, która jest 

hodowana w naszym kraju ma 

zwykle pomarańczowo-czerwone 

kwiaty. Charakteryzuje się 

długimi, zwisającymi pędami, 

których długość osiąga około 60 

cm. Efektowne kwiaty mają 

rurkowaty kształt. Posiada 

mięsiste liście o owalnym, ale 

ostro zakończonym kształcie. 

Stanowi piękną ozdobę 

balkonów, a w domu najlepiej 

wygląda ustawiony na wysokich 

półkach.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Fiołek ogrodowy, bratek (Viola × wittrockiana) 

Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)  

 

Bratek ogrodowy to dwuletnia 

roślina, która powstała ze 

skrzyżowania fiołka trójbarwnego 

z innymi gatunkami. Dorasta do 

10–25 cm wysokości. Roślina 

znana jest przede wszystkim 

z bogactwa barw kwiatów, które 

cechuje aksamitny połysk i lekki 

zapach. Ich średnica wynosi 

zwykle 6–7 cm, ale u nie których 

odmian sięga nawet 10 cm. Bratki 

kwitną jesienią w roku wysiewu, a następnie od marca do 

czerwca następnego roku. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Gasteria brodawkowata (Gasteria verrucosa) 

Rodzina: Złotogłowowe (Asphodeloideae) 

 

Roślina o krótkiej i przyziemnej 

łodydze. Liście dość grube, 

soczyste i wydłużone w kolorze 

ciemnozielonym, zakończone są 

ostrym szpicem. Liść pokryty jest 

białymi brodawkami ułożonymi 

dwustronnie. Łodyga kwiatowa 

wyrasta do 60 cm wysokości  

z gronem zwisających czerwonych 

kwiatów. Gasterie są bardzo 

blisko spokrewnione z aloesem  

i haworsją. Od wielu lat powstają 

krzyżówki między tymi roślinami. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Haworsja, haworcja (Haworthia spp.) 

Rodzina: Złotogłowowe (Asphodeloideae) 

 

Występuje w wielu formach 

i kształtach. Mięsiste liście 

tworzą kuliste, rozety. 

Charakterystyczna jest 

haworsja wstęgowa, która 

posiada podłużne, trójkątne 

zielone liście pokryte z obu 

stron białymi brodawkami. 

Jak w przypadku wszystkich 

sukulentów, zbyt duża ilość może spowodować łagodne 

biegunki. 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Hebe (Hebe) 

Rodzina: Babkowate (Plantaginaceae) 

 

Hebe to ciekawa roślina  

o zimozielonych liściach, którą 

można uprawiać zarówno  

w domu, jak i w ogrodzie.  

W naszych warunkach ma 

postać niewielkiej krzewinki 

(niekiedy uda się wyhodować 

okazy dorastające do 1 m 

wysokości). W zależności od 

gatunku i odmiany pędy mogą 

być wzniesione i sztywne lub płożące się. Posiada niewielkie, 

sztywne, owalne listki. Termin kwitnienia większości 

gatunków rosnących w naszym klimacie przypada latem. 

Niewielkie kwiaty zebrane są na szczytach pędów i mogą 

mieć kolor biały, niebieski lub fioletowy.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Hibiskus, ketmia róża chińska (Hibiscus rosa-sinensis) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

Bardzo efektowna roślina 

o pięknych, lejkowatych 

kwiatach. Najczęstsza jest 

forma krzewiasta, ale 

można spotkać również 

formy drzewkowate ( tzw. 

pienne). Już bardzo młode 

rośliny potrafią wydawać 

ogromne kwiaty, chociaż 

trwałość ich jest bardzo krótka (1-2 dni). Kwitnie od lipca do 

października możemy się zachwycać ich kwieciem. Paleta 

barw jest ogromna, obejmuje biel, czerwień, pomarańcz, róż, 

żółć, purpurę. 

 

Żółwie lubią kwiaty, często także liście (mimo, że są bardziej 

„skórzaste” niż u hibiskusa syryjskiego). 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Hibiskus syryjski, ketmia syryjska (Hibiscus syriacus) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

Roślina ozdobna często 

sadzona w ogrodach, jest 

najbardziej odpornym na 

mróz gatunkiem ketmi. 

Liście pojawiają się późną 

wiosną, przebarwiają się 

na żółto jesienią, a na 

zimę opadają. Kwitnie od 

czerwca do sierpnia. Duże 

kwiaty w kształcie spodka 

najczęściej mają kolor 

biały, różowy, czerwony 

lub fiołkowy. Krzewy 

osiągają 2-2,5 m. 

 

 

Jadalne i lubiane 

przez żółwie są 

zarówno kwiaty 

jak i liście. 

 

 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Roślina dorasta do 1-1,5 m 

wysokości, tworzy wzniesione 

kępy. Ciemnozielone liście 

mają jajowato-lancetowaty 

ksztay. Kwitnie od lipca do 

października. Kwiatostany są 

w formie koszyczków, mają 

wypukłe dno, występują  

w różnych barwach, m.in. 

białej, różowej, purpurowej 

lub czerwonej. Najpopularniejsze w ogrodach są jeżówki  

o kwiatach purpurowych na obrzeżach i pomarańczowo-

brązowych w środku. Przyciąga owady, zarówno motyle jak  

i pszczoły, dlatego lepiej nie sadzić jej w pobliżu wybiegów. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Jeżówka wąskolistna jest 

gatunkiem najniższym. Osiąga 

wysokość 60 cm, a jej 

szerokość wynosi 30 cm. 

Bylina tworzy pojedyncze 

kwiaty i zielone, wąskie liście. 

Kwiaty składają się z długich, 

cienkich języczków w kolorze 

purpurowym, czasem białym. 

Kwitnie od lata do wczesnej 

jesieni. Jeżówka wąskolistna 

w warunkach naturalnych jest rośliną chronioną. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Kalatea (Calathea spp.) 

Rodzina: Marantowate (Marantaceae) 

 

Uprawiane w doniczkach 

kalatee (Calathea) tworzą 

przyziemne pędy, natomiast 

ich liście dorastają do ok. 

40cm wysokości. Dzięki 

przypominającym malowane, 

wyrazistym wzorom należą do 

najbardziej eleganckich roślin 

domowych. Najbardziej znane 

są kalatea pasiasta (Calathea 

zebrina) oraz Kalatea Makoya 

(Calathea makoyana).  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Klarkia, dzierotka (Clarkia spp.) 

Rodzina: Wiesiołkowate (Onagraceae) 

 

Klarkia jest rośliną 

jednoroczną. Jej kwiaty 

są barwy czerwonej, 

różowej, fioletowej lub 

białej. Osadzone są w 

kątach liści. Kwiaty 

bywają pełne lub 

pojedyncze. Dwa gatunki 

najczęściej spotykane w 

ogrodach to klarkia 

wytworna (Clarkia 

unguiculata) – dorasta do 

60cm i jest jedną  

z największych odmian klarkii, oraz nadobna (Clarkia 

pulchella Pursh) – osiąga tylko 40cm.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

„Kocia trawa” 

 

Jest to mieszanka zbóż i traw, które stosowane są do 

podawania kotom, jednak z powodzeniem można karmić 

nimi żółwie. Podczas wzrostu kociej trawy należy uważać, by 

żółw nie zjadał nasion, ponieważ mają wysoką zawartość 

białka. Należy także uważać na nawozy, które zwierają 

niektóre gotowe mieszanki w sklepach zoologicznych. 

 

Najczęściej w skład kociej trawy wchodzą: 

Owies zwyczajny (Avena sativa) 

Pszenica (Triticum spp.) 

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) 

Jęczmień (Hordeum spp.) 

Życica trwała (Lolium perenne) 



Rośliny bezpieczne do podawania 

 

Koleus Blumego (Plectranthus scutellarioides) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

Roślina swoim pokrojem podobna jest do popularnej 

pokrzywy. Nowo zakupione rośliny należy przesadzić 

i poczekać aż wyrosną nowe liście, gdyż egzemplarze 

w sklepach są często nawożone i spryskiwane środkami 

owadobójczymi. Odmiany o czerwonych liściach mogą być 

mylone z pachnotką, która jest dla żółwi trująca. Należy 

również uważać na krzyżówki koleusa z pachnotką. Jeśli nie 

ma się pewności, nie należy rośliny podawać. 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Kroplik żółty (Mimulus luteus) 

Rodzina: Trędownikowate (Scrophulariaceae) 

 

Dorasta do 30cm, pędy są 

wzniesione lub płożące. Korzenie 

wyrastają z pędów naziemnych. 

Liście podłużne, eliptyczne, 

ząbkowane na brzegach, 

jasnozielone. Kwiaty niektórych 

krzyżówek są nakrapiane na 

czerwono, innych zaś mają kolor 

cytrynowy. Najczęściej zebrane 

w kiście. Kroplik żółty jest rośliną 

kwitnącą obficie w okresie od czerwca do września. Najlepiej 

uprawiać ja na brzegach zbiorników wodnych lub strumieni,  

a nawet w miejscach podmokłych.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Kufea ognista, lepnota (Cuphea ignea) 

Rodzina: Krwawnicowate (Lythraceae) 

 

W naturze jest to podkrzew 

zatem dolne części mocno 

rozgałęzionych pędów  

w trakcie lata drewnieją.  

W Polsce nie przekracza 30 

cm wysokości. Liście mają 

około 4 cm długości, są 

lancetowate, ciemnozielone, 

błyszczące i podobnie jak 

pędy gęsto owłosione. 

Wartością zdobniczą rośliny 

są jej bardzo oryginalne 

kwiaty. Jest to cienka rurka o długości około 2,5 cm. 

Wyrastają one z kątów liści na górnej części pędu.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Kukurydza zwyczajna (Zea mays) 

Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae/Gramineae) 

 

Popularna roślina uprawna, 

nie występuje w formie 

dzikiej. W krajach słabo 

rozwiniętych jest podstawą 

wyżywienia, natomiast  

w wysoko rozwiniętych 

stosowana jest głównie 

jako pasza dla zwierząt 

gospodarskich. W 2012 r. 

produkcja w Polsce sięgnęła 

4 milionów ton. Żółwiom 

podawać można tylko liście, 

pod żadnym pozorem nie 

można dawać ziaren, kolb i części przyległych – zawierają 

zbyt dużo białka i fosforu.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Lebiodka majeranek (Origanum majorana) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

Znana jako majeranek ogrodowy, może być siana zarówno 

w ogrodach, jak i w donicach, czy pojemnikach. Majeranek 

osiąga maksymalnie do pół metra wysokości. Liczne, 

wzniesione łodyżki są dobrze rozgałęzione, bardzo gęsto 

pokryte drobnymi, zielonymi listkami. Wszystkie części 

roślinki są pokryte cienką warstwą delikatnych włosków. 

 

 

Zazwyczaj omijany przez żółwie ze względu na mocny aromat 

i gorzki smak. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

Tymianek to niska krzewinka, do 30 cm wysokości, i nawet 

kilkudziesięciu centymetrów szerokości. Tworzy niskie kępy 

złożone z licznych, wzniesionych, silnie rozgałęziających się 

i drewniejących u podstawy, delikatnie owłosionych pędów. 

Pędy są gęsto porośnięte bardzo drobnymi, podwiniętymi 

z obu stron zielonymi liśćmi. 

 

Olejki eteryczne tymianku mogą być toksyczne, jednak 

podawany jako część zróżnicowanej diety nie stanowi 

problemu. Większość żółwi za nim nie przepada ze względu 

na silny zapach, za to z powodzeniem może być stosowany 

jako ozdoba wybiegów. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Mięta zielona (Mentha spicata) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

Osiąga wysokość od 30 cm do 100 cm. Jej liście oraz łodyga są 

porośnięte drobnymi włoskami. Posiada bardziej owocowy 

oraz ostry smak niż inne rodzaje mięt, np. mięta pieprzowa.  

 

Mięta zielona, podobnie jak inne gatunki mięty, rozrasta się 

rozłogami przez co staje się rośliną silnie inwazyjną. 

 

Rzadko jedzona ze względu na silny aromat, nadaje się na 

wybiegi. Nie należy jej mylić z miętą pieprzową, miętą polej 

oraz pachnotką, które są niebezpieczne dla żółwi. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Malwa różowa, m. ogrodowa (Alcea rosea) 

Rodzina: Ślazowate (Malvaceae) 

 

Malwa to roślina dwuletnia.  

W pierwszym roku wyrasta rozeta 

dużych, szorstko owłosionych, 

dłoniasto-klapowanych liści. W roku 

następnym pojawiają się 2-4 

ulistnione, szorstko owłosione pędy 

główne wysokości 60-250 cm. Pędy 

te na pewnej odległości od nasady są 

mniej lub bardziej rozgałęzione. Od 

lipca do września drugiego roku. na 

pędach pojawiają się groniaste kwiatostany. Kwiaty wielkości 

do 10 cm są pojedyncze lub pełne, o barwach od białej 

poprzez różową, czerwoną do prawie czarnej. Wyrastają po 

1-3 z kątów górnych liści i są bardzo lubiane przez żółwie.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Mazus płożący (Mazus reptans) 

Rodzina: Trędownikowate (Scrophulariaceae) 

 

Ta piękna roślina okrywowa ma 

kwiatki przypominające swoim 

wyglądem storczyki. Bardzo 

szybko się zadarnia. Kwitnie od 

czerwca do końca sierpnia, bardzo 

obficie. Kwiaty są wzniesione,  

w kolorze lawendowo-niebieskim 

z dolną wargą nakrapianą biało-

żółto-purpurowo. Osiąga do 5 cm 

wysokości. Pędy kwiatowe bardzo 

krótkie, z 2-5 kwiatami na wierzchołku. Należy do roślin 

zimozielonych, w ostre zimy część nadziemna może 

wymarzać, na wiosnę odbija z części podziemnej. Po kobiercu 

można swobodnie chodzić, nie uszkadza to rośliny. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Nachyłek barwierski (Coreopsis tinctoria) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Popularna roślina ozdobna 

tworząca zwarte kępy 

wysokości 30-100 cm. Łodygi 

silnie rozgałęzione i obficie 

ulistnione delikatnymi, 

pierzastosiecznymi listkami. 

Kwiaty pojawiają się od 

czerwca do września.  

W zależności od odmiany 

mogą występować w kilku 

różnych wariantach barwnych: jednokolorowe, z ciemnym 

przebarwieniem idącym od środka na zewnątrz lub 

całkowicie przebarwione.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Nachyłek okółkowy (Coreopsis verticillata) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Nachyłek okółkowy tworzy 

zwarte kępy dorastające do 

40–60 cm wysokości. Pędy są 

silnie rozgałęzione, liście 2–3-

krotnie pierzaste, o odcinkach 

wąskich, igiełkowych. Pędy 

zakończone są dużą liczbą 

kwiatów żółtego koloru oraz 

wielkości około 6 cm. Kwitnie 

od końca czerwca do końca 

sierpnia. Podczas kwitnienia wymaga podparcia.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Nachyłek wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Jest byliną, jednak uprawianą 

najczęściej jako roślina 

jednoroczna. W zależności od 

odmiany osiąga 60-80 cm 

wysokości, ma zwarty, 

krzaczasty pokrój. Liście są 

lancetowate, łodygi są 

wzniesione lub wspierają się 

na roślinach sąsiednich. 

Kwitnie od maja do sierpnia. Kwiatostany mają 4-6 cm 

średnicy i w zależności od odmiany mogą być półpełne, 

pojedyncze, całe zabarwione na żółto bądź z brązowym 

zabarwieniem na dnie koszyczka kwiatowego.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Nagietek lekarski (Calendula officinalis) 

Rodzina: Astrowate (Asteraceae) 

 

Dorasta do 25-75 cm 

wysokości, ma lepkie, szorstko 

owłosione pędy. Liście dolne 

są szerokopłatkowe, górne 

lancetowate oraz owłosione. 

Kwitnie od połowy czerwca aż 

do późnej jesieni. Koszyczki 

kwiatowe są pomarańczowe 

lub żółte, różnej budowy,  

o średnicy 6-10 cm. Są jadalne 

również dla ludzi. Należy do 

roślin wabiących owady, dlatego jeśli rośnie na wybiegu, 

należy ów zabezpieczyć siatką.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Nemezja powabna (Neme strumosa) 

Rodzina: Trędownikowate (Scrophulariaceae) 

 

Ma wzniesiony pokrój i zwykle 

dorasta do 20-50 cm wysokości. 

Wytwarza rozgałęzione, cztero-

kanciaste łodygi i lancetowate, 

ząbkowane na brzegach liście. 

Dwuwargowe kwiaty są zebrane 

w luźne grona. Mają kolory od 

białego przez złoto-żółty, 

różowy, wiśniowy, fioletowy po 

niebieski, są także odmiany  

o kwiatach dwubarwnych. Kwitnie od czerwca do sierpnia. 

Uprawiane obecnie odmiany ogrodowe nemezji powstały ze 

skrzyżowania gatunków Nemesia strumosa z Nemesia 

versicolor i często występują pod nazwą Nemesia hybrida.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Oplątwa (Tillandsia spp.) 

Rodzina: Bromeliowate (Bromeliaceae) 

 

Oplątwy to ciekawe rośliny zwane  

w języku angielskim air plants. 

Większość gatunków nie potrzebuje 

gleby do życia, wystarczy fragment 

konaru, kory, muszla lub kamień 

(choć są gatunki rosnące w ziemi). 

Wodę oraz składniki odżywcze 

pobierają z powietrza. W Polsce 

najczęściej spotykana jest oplątwa 

brodaczkowata – gatunek o długich, 

cienkich i poskręcanych zwisających 

pędach, oraz oplątwa niebieskawa, 

która może rosnąć w glebie, 

natomiast w lecie wytwarza 

czerwonoróżowy kwiatostan 

o wysokości 25 cm, na 

którym pojawiają się 

fioletowo-niebieskie kwiaty.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Opuncja (Opuntia spp.) 

Rodzina: Kaktusowate (Cactaceae) 

 

Są jednymi z najbardziej znanych 

kaktusów. Większość opuncji ma 

płaskie, okrągłe człony łodyg, ale 

są też gatunki o członach 

kulistych czy walcowatych. 

Wysokość jest także mocno 

zróżnicowana – od kilku 

centymetrów do kilku metrów. 

W warunkach domowych tylko 

nieliczne rośliny kwitną, 

warunkiem koniecznym jest 

dobre nasłonecznienie przez cały 

rok. Kwitną wiosna i latem.  

 

 

Podawać można zarówno kwiaty 

jak i resztę rośliny, pamiętajmy 

tylko o wyciągnięciu kolców, oraz 

by nie przekarmić żółwia –  

w większych ilościach może 

powodować biegunki.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Ostrogowiec czerwony (Centranthus ruber) 

Rodzina: Kozłkowate (Valerianaceae) 

 

Sztywne, wyprostowane, niekiedy 

łukowato wygięte wzniesione 

pędy są (podobnie jak liście) 

barwy zielono-niebieskawej lub 

szarawej, wyglądają jak gdyby 

były pokryte delikatnym, 

woskowym nalotem. Liście 

jajowato-lancetowate, po dwa  

w okółkach na pędach. Roślina 

tworzy kuliste kępy o wysokości 60-70 cm. Pachnące kwiaty 

we wszystkich odcieniach różu i czerwieni są niezwykle 

atrakcyjne dla pszczół, trzmieli i motyli. Kwitnie bardzo 

obficie od maja do sierpnia, tworząc barwne kiście wielu 

drobnych kwiatów, na szczytach rozgałęzionych pędów.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Pantofelnik, kalceolaria (Calceolaria spp.) 

Rodzina: Trędownikowate (Scrophulariaceae) 

 

Rodzaj liczy około 500 gatunków. 

W uprawie dominują głównie 

odmiany mieszańcowe, powstałe 

przez krzyżowanie gatunków 

jednorocznych. Poszczególne 

odmiany mają różne wysokości. 

Liście są miękkie, jajowate, 

naprzeciwległe, na brzegach 

karbowane, o długości ok. 7 cm. Kwitnie od kwietnia do 

sierpnia w najróżniejszych odcieniach koloru czerwonego, 

pomarańczowego i żółtego. Kwiaty o średnicy 3-5 cm często 

są nakrapiane, w plamy lub pasy.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Peperomia kędzierzawa (Peperomia caperata) 

Rodzina: Pieprzowate (Piperaceae) 

 

Zwarta bylina o wysokości ok. 

15 cm. Prawie pozbawiona 

pędu, tworzy gęste kępy 

mięsistych, pomarszczonych, 

ozdobnych liści o kształcie 

okrągławym do sercowatego, 

osadzonych na mięsistych, 

czerwonawych ogonkach. 

Liście mogą mieć kolory od 

zielonego przez srebrzysty, do 

czerwonego i bordowego. 

Czasem pojawiają się małe 

kremowobiałe kwiatostany 

kłosowate.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Peperomia magnoliolistna (Peperomia magnoliifolia) 

Rodzina: Pieprzowate (Piperaceae) 

 

Jest krzaczastą byliną  

o wysokości ok. 25 cm. Ma 

pojedyncze, mięsiste, gładkie 

liście o długości do 10 cm. Są 

grube, błyszczące, wyrastają 

na mięsistych ogonkach i są 

głównym walorem ozdobnym 

tej rośliny. Istnieją też 

kultywary o innych barwach 

liści, np. u ‘Variegata’ liście 

mają kremowe obrzeżenie. 

Mało atrakcyjne, bardzo 

drobne kwiaty zebrane są w długi, cienki i zbity kłos. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Peperomia srebrzysta (Peperomia argyreia) 

Rodzina: Pieprzowate (Piperaceae) 

 

Zwarta, krzaczasta bylina o 

wysokości ok. 20 cm. Liście 

są pojedyncze, mięsiste, 

ciemnozielone, gładkie,  

o ostrym wierzchołku oraz 

długości do 10 cm. Ich 

charakterystyczną cechą są 

srebrzyste paski, które 

przypomina wzór na owocu 

arbuza oraz kontrastują  

z czerwonymi ogonkami liściowymi o długości do 12 cm. Są 

one głównym walorem ozdobnym tej rośliny. Istnieją 

kultywary o innych barwach liści.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Peperomia tępolistna (Peperomia obtusifolia) 

Rodzina: Pieprzowate (Piperaceae) 

 

Ma pojedyncze, szerokoowalne 

jasnozielone, tępo zakończone 

liście na krótkich ogonkach. 

Wyrastają skrętolegle, są 

błyszczące i stanowią główny 

walor ozdobny tej rośliny. 

Oprócz typowej formy gatunku 

w uprawie znajdują się odmiany 

o liściach z jaśniejszymi 

wybarwieniami. W mieszkaniu 

osiąga wysokość ok. 30 cm. 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Pilea grubolistna (Pilea crassifolia) 

Rodzina: Pokrzywowate (Urticaceae) 

 

Dorasta do wysokości 30-

40 cm i dobrze się krzewi. 

Liście są pomarszczone co 

sprawia, że wydają się dość 

grube (stąd nazwa). Bardzo 

drobne jasno różowe 

kwiaty mogą pojawić się 

praktycznie w każdym 

terminie. 

 

 

 

 

Jak zawsze w przypadku 

roślin ozdobnych, należy 

pamiętać o przesadzeniu 

kupionej rośliny oraz 

podawaniu tylko nowych 

liści. 

 

 

 

 

  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Proso zwyczajne (Panicum miliaceum) 

Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae/Gramineae) 

 

Proso jest odpowiednie do żywienia takich gatunków żółwi 

jak lamparcie i pustynne, można podawać je także innym 

gatunkom. Pod żadnym pozorem nie należy jednak podawać 

ziaren, gdyż mają wysoką zawartość białka. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Przewłoka czarna (Smyrnium olusatrum) 

Rodzina: Selerowate (Apiaceae)  

 

Aromatyczna roślina używana 

jako roślina przyprawowa. 

Może być mylona z lubczykiem 

lub arcydzięglem litworem. Ma 

inne liście o zaokrąglonych 

końcach, głębokich wcięciach, 

jasnozielone i błyszczące, oraz 

pojedynczą żebrowaną, wysoką 

do 150 cm łodygę. Liście dolne 

osadzone są na ogonkach, 

podzielone, ząbkowane, błyszczące, jasnozielone. Roztarte 

liście mają zapach selera. Kwiaty w baldachach złożonych, 

jasnożółte, miododajne. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Przypołudnik stokrotkowy (Dorotheanthus bellidiformis) 

Rodzina: Pryszczyrnicowate (Aizoaceae) 

 

Niewysoki sukulent, dorasta 

do 10-15 cm. Duże kwiaty,  

w budowie przypominające 

stokrotki, można spotkać  

w wielu barwach: czerwone, 

żółte, kremowe, różowe, 

białe, łososiowe, niebieskie, 

jasnożółte. Bywają też kwiaty 

dwubarwne. Łodygi są 

płożące, liście mięsiste, 

sinoniebieskie lub zielone. 

Pokryte są niewielkimi, szorstkimi brodawkami, które  

w słońcu skrzą się i wyglądają jakby pokryte szronem. Inna 

nazwa tej rośliny to dorotka stokrotkowa. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Pysznogłówka szkarłatna, p. dwoista (Monarda didyma) 

Rodzina: Jasnotowate (Lamiaceae) 

 

Nazywana też bergamotką, 

gdyż ma cierpki cytrynowy 

aromat, charakterystyczny dla 

skórki owoców pomarańczy 

bergamoty. Osiąga wysokość 

60-100 cm. Liście są jajowato-

lancetowate, mają brzegi 

piłkowane lub ząbkowane. Są 

owłosione, tak jak i łodygi. 

Kwiaty dość duże, purpurowe, 

zebrane w wielopiętrowych 

kwiatostanach szczytowych w okółki i otoczone czerwonymi 

podsadkami. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rojnik (Sempervivum spp.) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Liczne gatunki rojników są 

zmienne, jednak wszystkie 

charakteryzują się zimozielonymi 

mięsistymi liśćmi, tworzącymi 

rozetkę. Z czasem rozetka 

liściowa wydaje długi, łuskowaty 

pęd kwiatowy zakończony 

kwiatostanem, składającym się  

z licznych, gwiazdkowatych 

kwiatów o różnej barwie (np. 

różowe, żółte). Po wydaniu 

kwiatów rozetka zamiera, jednak wcześniej wydaje wiele 

roślin potomnych.  

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rozchodnik biały (Sedum album) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Bardzo popularna bylina 

sadzona na skalniakach, 

skarpach, murkach lub jako 

roślina zadarniająca. Tworzy 

luźne kępy i dorasta zaledwie 

do kilku centymetrów 

wysokości. W czerwcu na 

cienkich wzniesionych łodyżkach wysokości 10 cm pojawiają 

się drobne, białe kwiaty w kształcie gwiazdek.  

 

Jak w przypadku wielu sukulentów, podawany w nadmiarze 

może mieć działanie przeczyszczające.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rozchodnik kaukaski (Sedum spurium) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Wytwarza dwa rodzaje łodyg: 

wzniesione pędy kwiatowe  

o wysokości 10-25 cm, oraz 

płożące się pędy płonne, które 

ukorzeniają się. Bardzo szybko 

się rozrasta. Liście są mięsiste, 

drobne, jajowate, lekko 

karbowane. W zależności od 

odmiany mogą mieć kolory 

zielony, czerwonawy lub zielony 

z kremowobiałym obrzeżeniem. Pędy, na których nie rozwiną 

się kwiaty są krótsze, natomiast pędy kwiatostanowe są 

dłuższe i wznoszą się do góry. Kwiaty zebrane są w ciasny 

podbaldach, dosyć duże o 5-6 różowych lub purpurowych 

płatkach korony.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rozchodnik łopatkowaty (Sedum spathulifolium) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Bylina o srebrzysto-białych, 

gładkich i mięsistych szeroko-

łopatkowatych liściach. Cała 

roślina dorasta do 3-5 cm 

wysokości. Kwiaty osadzone 

na dziesięciocentymetrowych 

pędach mają kolor żółty. 

 

 

Niektóre źródła podają, że zjedzenie dużych ilości u ludzi 

może powodować problemy z żołądkiem. U żółwi jednak nie 

powinny wystąpić przy stosowaniu prawidłowej, 

zróżnicowanej diety.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rozchodnik ościsty (Sedum reflexum) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Roślina tworzy zimozielone, 

zwarte, kępy gęsto ulistnionych, 

sinawozielonych, płożących 

pędów, pokrytych grubymi liści, 

szczelnie pokrywające podłoże. 

Żółte, gwiazdkowate kwiaty 

zebrane są w baldachogrona, 

na wysokich, dorastających do 

30 cm wysokości pędach 

kwiatostanowych, pojawiają się 

od czerwca do sierpnia. Kwiatostany są chętnie odwiedzane 

przez pszczoły i inne owady zapylające. W Polsce występuje 

również w siedliskach naturalnych, na skałach, murach oraz 

piaszczystych i kamienistych glebach, jest jednak rzadki. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Rozchodnikowiec okazały (Hylotelephium spectabile) 

Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae) 

 

Roślina składa się z kilku 

grubych, ulistnionych pędów 

o wysokości 30-50 cm. Liście 

są mięsiste, szeroko jajowate 

o barwie niebieskawo-

zielonej. Tworzy zwarte, 

bardzo dekoracyjne kępy. 

Pod koniec sierpnia 

pojawiają się różowawe 

kwiaty, zebrane w płaskie, 

kwiatostany.  

 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Sępolia fiołkowa (Saintpaulia ionantha) 

Rodzina: Ostrojowate (Gesneriaceae) 

 

Błędnie nazywana fiołkiem 

afrykańskim – należy do całkiem 

innej rodziny niż fiołki. Osiąga 

wysokość do 25 cm. Ma mięsiste, 

jajowate, krótko owłosione 

ciemnozielone liście osadzone na 

dość długim ogonku, które tworzą 

rozetę. Spodnia strona liści oraz 

ogonki mogą mieć kolor 

czerwony. Kwiaty zabrane są w luźne pęki, są pojedyncze, 

pełne a czasem strzępiaste. Najczęściej są koloru fioletowego 

lub niebieskiego ale zdarzają się też odmiany białe, różowe, 

bordowe a nawet dwubarwne. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Skalnica Arendsa (Saxifraga × arendsii) 

Rodzina: Skalnicowate (Saxifragaceae) 

 

Jest mieszańcem powstałym  

w wyniku skrzyżowania różnych 

gatunków. Tworzy wypukłe, 

zwarte i sztywne poduszki  

o wysokości do 15 cm, składające 

się z pojedynczych roślinek 

tworzących różyczki liściowe  

o średnicy 3-4 cm. Jej liście są 

klinowate, głęboko powcinane, 

soczyście zielone. Kwiaty 

pojawiają się od maja do czerwca. Osadzone są po kilka na 20 

cm łodygach i maja średnicę do 1,5 cm. Typowa forma ma 

kwiaty karminowo-różowe, jednak istnieją odmiany o barwie 

kwiatów od białej do ciemnoczerwonej. W miarę 

przekwitania płatki bledną, a łodygi nieco się wydłużają.  



Rośliny bezpieczne do podawania 

Skalnica okrągłolistna (Saxifraga rotundifolia) 

Rodzina: Skalnicowate (Saxifragaceae) 

 

Rośnie pojedynczo lub w luźnych 

kępkach, w odróżnieniu od 

większości gatunków skalnic nie 

tworzy darni. Łodyga jest 

wzniesiona, słabo ulistniona, 

gruczołowato owłosiona. Ma 

wysokość 15-60 cm i nie 

rozgałęzia się. Liście nerkowato-

sercowate, o karbowanej blaszce. Kwiaty zebrane są  

w rozpierzchłą wierzchotkę na szczycie łodygi. Płatki korony 

mają długość 6-9 mm, mają podługowaty kształt, są białe  

i czerwono lub żółto nakrapiane.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Skalnica rozłogowa (Saxifraga stolonifera) 

Rodzina: Skalnicowate (Saxifragaceae) 

 

Roślina tworząca gęstą i niską 

kępę liści różyczkowych o średnicy 

do 30 cm i wysokości 15-20 cm.  

Z kępy tej latem wypuszcza długie, 

nitkowate rozłogi zwisające  

z doniczek. Powstają na nich nowe 

młode roślinki. Ma okrągłe, lśniące 

i grubo ząbkowane liście. Na 

górnej stronie są owłosione, w kolorze oliwkowo-zielonym ze 

srebrnymi nerwami, natomiast po spodniej stronie mają 

kolor purpurowo-różowy. 

Kwiaty są drobne, białe, 

zebrane w wiechowate 

kwiatostany na wzniesionych 

i cienkich pędach. W uprawie 

doniczkowej może zakwitać 

przez cały rok.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Solejrolia rozesłana (Soleirolia soleirolii)  

Rodzina: Pokrzywowate (Urticaceae) 

 

Mała, poduszkowa roślina 

o nitkowatych łodyżkach, 

na których rosną małe, 

sercowate, nerkowate lub 

okrągłe listki. Ich wielkość 

nie przekracza 5-7 mm. 

Płożąca się roślina tworzy 

splątany gąszcz, szczelnie 

zakrywający podłoże. Może być umieszczona na 

podwyższeniu, wtedy będzie miała pokrój zwisający. Roślina 

lubi mieć wilgotne podłoże. Jest wrażliwa na przesuszenie 

gdyż ma duże zapotrzebowanie na wodę. Znosi jasne, 

rozproszone światło, ale silne słońce może ją spalić.   



Rośliny bezpieczne do podawania 

Syningia okazała, gloksynia (Sinningia speciosa) 

Rodzina: Ostrojowate (Gesneriaceae) 

 

Osiąga wysokość 20-30 cm 

oraz szerokość do 30-40 cm. 

Szarozielone Liście długości 

do 15 cm są wydłużone lub 

owalne, krótko owłosione, 

aksamitne w dotyku. Kwiaty 

kształtu dzwonkowatego lub 

trąbkowatego, u mieszańców 

pełne, w barwach od białej, 

różowej, czerwonej, po niebieską i fioletową oraz 

dwubarwne, kwitną całe lato. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Tawułka (Astilbe spp.) 

Rodzina: Skalnicowate (Saxifragaceae) 

 

To długo kwitnące byliny  

z kwiatostanami podobnymi 

do pierzastych pióropuszy,  

w miękkich odcieniach bieli, 

jasnego i ciemnego różu, 

fuksji, bordo i lawendy. 

Ukazują się one w zależności 

od odmiany od czerwca do 

września i trzymają sztywno 

na wysokich łodygach, 

wyrastających powyżej liści. 

Liście są pierzaste, głęboko 

klapowane, umieszczone na 

długich ogonkach liściowych. Najczęściej spotykana jest 

tawułka Arendsa, będąca mieszańcem wielu gatunków. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Trawa pampasowa, kortaderia (Cortaderia selloana) 

Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae/Gramineae) 

 

Jest rośliną dość wysoką, zwykle dorasta do 2-3 m wysokości, 

ale bywają również odmiany niższe, osiągające niespełna 

metr. Tworzy dość duże, zwarte kępy, złożone z wąskich, 

długich, sztywnych liści, lekko przewieszających się na 

zewnątrz. Od innych gatunków traw trawę pampasową 

wyróżniają wielkie i niezwykle dekoracyjne kwiatostany w 

kolorze białym lub różowym. Jest nietoksyczna i zapewnia 

cień na wybiegu, ale należy uważać na ostre krawędzie jej 

liści, najlepiej posadzić ją poza zasięgiem żółwia. 

 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Wyżlin większy, lwia paszcza (Antirrhinum majus) 

Rodzina: Babkowate (Plantaginaceae) 

 

Ma wzniesione pędy długości 

20-80 cm i lancetowate, 

całobrzegie liście. Kwiaty mają 

charakterystyczną budowę: 

korona jest zrośnięta do połowy 

długości, potem dzieli się na 

dwie wargi – górna szeroką, 

wyraźnie dwuczęściową, oraz 

dolną rozdętą i wzniesiona. 

Pojedyncze kwiaty są zebrane  

w gęste grona na szczycie 

łodygi. Mają różne barwy, od białej, przez rozmaite odcienie 

żółtej, pomarańczowej, łososiowej, różowej i czerwonej, aż 

do bordowej, niekiedy są dwubarwne albo wielobarwne. 



Rośliny bezpieczne do podawania 

Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum) 

Rodzina: Szparagowate (Asparagaceae) 

 

Jest ona jedną z najłatwiejszych w uprawie i najmniej 

wymagających roślin doniczkowych. Liście są szablowate, 

spiczasto zakończone, długości do 50 cm. Zwykle są zielone 

z białym paskiem pośrodku, czasami układ pasów jest 

odwrotny. Wiosną i latem na długich bezlistnych łodygach 

wyrastają drobne i niepozorne kwiaty. Wkrótce ich miejsce 

zajmują małe roślinki, które można ukorzenić – jest to 

najprostszy sposób rozmnażania.  

 

Zielistkę warto rozważyć jako jedną z roślin obecnych na 

wybiegu. 



 

Indeks roślin 

Poniżej zawarty jest interaktywny indeks gatunków występujących we 

wszystkich częściach spisu, przenoszący do strony z opisem po kliknięciu na 

nazwę rośliny. Kolorem czarnym oznaczone są rośliny zawarte w bieżącej 

części, kolorem szarym pozostałe gatunki. Numer części, w której znajduje się 

dana roślina wpisany jest po lewej stronie nazwy systematycznej. 

 

I Aptenia sercolistna (Aptenia cordifolia) 

IV Agapant afrykański, lilia afrykańska (Agapanthus africanus) 

II Agawa (Agave)  

IV Aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula) 

IV Aksamitka wąskolistna (Tagetes tenuifolia) 

IV Aksamitka wzniesiona, aksamitka wyniosła (Tagetes erecta) 

II Aloes zwyczajny (Aloe vera)  

IV Alokazja, zakleśń (Alocasia spp.) 

III Ambrowiec balsamiczy (Liquidambar styraciflua) 

II Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia)  

IV Anturium (Anthurium spp.) 

IV Arnika górska (Arnica montana) 

II Aspidistra wyniosła (Aspidistra elatior)  

II Aster alpejski (Aster alpinus)  

II Aster gawędka (Aster amellus)  

II Aster nowoangielski (Symphyotrichum novae-angliae)  

II Aster nowobelgijski (Symphyotrichum novi-belgii)  

  

I Babka lancetowata (Plantago lanceolata)  

I Babka zwyczajna (Plantago major)  

III Bakopa, sutera (Sutera diffusa)  

IV Barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) 

IV Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) 

IV Barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium)  

IV Barwinek pospolity (Vinca minor) 

IV Barwinek większy (Vinca major) 



 

II Bazylia pospolita (Ocimum basilicum)  

III Begonia bulwiasta (Begonia ×tuberhybrida)  

III Begonia królewska (Begonia rex)  

II Berberys ottawski (Berberis × ottawensis)  

II Berberys pospolity, berberys zwyczajny (Berberis vulgaris)  

II Berberys Thunberga (Berberis thunbergii)  

II Bergenia sercowata (Bergenia cordifolia)  

IV Bez czarny, dziki bez czarny (Sambucus nigra) 

IV Bez hebd, dziki bez hebd (Sambucus ebulus) 

IV Bez koralowy, dziki bez koralowy (Sambucus racemosa) 

IV Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium) 

IV Bluszcz (Hedera spp.) 

IV Bluszcz pospolity (Hedera helix) 

IV Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) 

I Bodziszek błotny (Geranium palustre)  

II Bodziszek cuchnący (Geranium robertianum)  

I Bodziszek czerwony, bodziszek krwisty (Geranium sanguineum)  

I Bodziszek drobny (Geranium pusillum)  

I Bodziszek kosmaty (Geranium molle)  

I Bodziszek leśny (Geranium sylvaticum)  

I Bodziszek łąkowy (Geranium pratense)  

I Bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum)  

I Bodziszek popielaty (Geranium cinereum)  

I Bodziszek porozcinany (Geranium dissectum)  

I Bodziszek żałobny (Geranium phaeum)  

IV Bożodrzew gruczołowaty, bożodrzew chiński (Ailanthus altissima) 

I Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)  

IV Brokuły, kapusta szparagowa (Brassica oleracea var. italica) 

IV Brugmansja (Brugmansia) 

IV Brunnera wielkolistna (Brunnera macrophylla) 

III Brzoskwinia zwyczajna (Prunus persica)  

II Brzoza brodawkowata, brzoza zwisła (Betula pendula)  

II Brzoza karłowata (Betula nana)  

II Brzoza omszona (Betula pubescens)  

II Buk pospolity, buk zwyczajny (Fagus sylvatica)  



 

IV Bukszpan zwyczajny, bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) 

II Bukwica zwyczajna, bukwica lekarska (Stachys officinalis)  

III Burak zwyczajny (Beta vulgaris)  

IV Bylica piołun (Artemisia absinthium) 

IV Bylica pospolita (Artemisia vulgaris) 

  

IV Cantedeskia, kalia (Zantedeschia spp.) 

IV Cebulica dwulistna (Scilla bifolia) 

IV Cebulica syberyjska (Scilla siberica) 

II Centuria pospolita (Centaurium erythraea)  

II Chaber bławatek (Centaurea cyanus)  

I Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)  

I Chaber nadreński (Centaurea stoebe)  

III Chrzan pospolity (Armoracia rusticana)  

IV Cibora zmienna, papirusik (Cyperus alternifolius) 

IV Ciemiernik biały (Helleborus niger) 

IV Ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus) 

IV Ciemiernik korsykański (Helleborus lividus subsp. corsicus) 

IV Ciemiernik ogrodowy (Helleborus × hybridus)  

IV Cis pospolity (Taxus baccata) 

I Cissus rombolistny (Cissus alata)  

IV Cyklamen perski (Cyclamen persicum) 

II Cykoria endywia (Cichorium endivia)  

I Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)  

II Cymbalaria bluszczykowata (Cymbalaria muralis) 

I Cynia, jakobinka (Zinnia)  

IV Czarnuszka damasceńska (Nigella damascena) 

IV Czerniec czerwony (Actaea rubra) 

IV Czerniec gronkowy (Actaea spicata) 

II Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)  

IV Czosnek cebula (Allium cepa) 

IV Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) 

IV Czosnek por (Allium ampeloprasum) 

IV Czosnek pospolity, czosnek zwyczajny (Allium sativum) 

IV Czosnek szczypiorek (Allium schoenoprasum) 



 

IV Czosnek winnicowy (Allium vineale) 

IV Czworolist pospolity (Paris quadrifolia) 

II Czystek (Cistus spp.)  

II Czyściec błotny (Stachys palustris)  

I Czyściec leśny (Stachys sylvatica)  

II Czyściec wełnisty (Stachys byzantina)  

II Czyściec wielkokwiatowy (Stachys grandiflora)  

  

II Dalia ogrodowa, dalia zmienna (Dahlia hybrida) 

IV Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) 

IV Dąb błotny (Quercus palustris)  

IV Dąb burgundzki (Quercus cerris) 

IV Dąb czerwony (Quercus rubra) 

IV Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

II Dąbrówka piramidalna (Ajuga pyramidalis)  

II Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans)  

IV Dereń biały (Cornus alba) 

IV Dereń jadalny, dereń właściwy (Cornus mas) 

IV Dereń kousa (Cornus kousa) 

IV Dereń rozłogowy (Cornus sericea) 

IV Dereń świdwa (Cornus sanguinea) 

I Diaskia (Diascia barberae)  

III Dracena obrzeżona (Dracaena marginata)  

III Dracena odwrócona (Dracaena reflexa)  

IV Dracena Sandera (Dracaena sanderiana) 

II Driakiew gołębia (Scabiosa columbaria)  

II Driakiew gwiaździsta (Scabiosa stellata)  

II Driakiew kaukaska (Scabiosa caucasica)  

II Driakiew purpurowa (Scabiosa atropurpurea) 

II Driakiew żółta, driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca) 

II Dwurząd murowy (Diplotaxis muralis)  

II Dwurząd wąskolistny (Diplotaxis tenuifolia)  

IV Dymnica pospolita (Fumaria officinalis) 

II Dynia zwyczajna (Cucurbita pepo)  

IV Dzielżan ogrodowy (Helenium × hybridum) 



 

IV Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) 

IV Dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum) 

IV Dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) 

IV Dziewanna jedwabista (Verbascum bombyciferum) 

IV Dziewanna kutnerowata (Verbascum phlomoides) 

IV Dziewanna ogrodowa (Verbascum x hybridum) 

IV Dziewanna pospolita (Verbascum nigrum) 

IV Dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum) 

III Dzięgiel leśny (Angelica sylvestris)  

III Dzięgiel litwor, arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica) 

IV Dziurawiec czteroboczny (Hypericum maculatum) 

IV Dziurawiec kosmaty (Hypericum hirsutum) 

IV Dziurawiec rozesłany (Hypericum humifusum) 

IV Dziurawiec skrzydełkowaty (Hypericum tetrapterum) 

IV Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) 

I Dzwonek alpejski (Campanula alpina)  

I Dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia) 

I Dzwonek dalmatyński (Campanula portenschlagiana)  

I Dzwonek drobny (Campanula cochleariifolia)  

I Dzwonek gargański (Campanula garganica)  

I Dzwonek karpacki (Campanula carpatica)  

I Dzwonek kremowy (Campanula lactiflora)  

I Dzwonek kropkowany (Campanula punctata)  

I Dzwonek ogrodowy (Campanula medium)  

I Dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia)  

I Dzwonek Poszarskiego (Campanula poscharskyana)  

I Dzwonek skupiony (Campanula glomerata) 

  

II Eonium (Aeonium spp.)  

IV Epimedium czerwone (Epimedium ×rubrum) 

IV Epimedium omszone ( Epimedium pubigerum) 

IV Epimedium pstre (Epimedium ×versicolor) 

IV Epimedium wielkokwiatowe (Epimedium grandiflorum) 

I Eszeweria (Echeveria spp.)  

I Eszynantus (Aeschynanthus spp.)  



II Fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus)  

II Fasola zwykła, fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris) 

II Fatsja japońska (Fatsia japonica)  

III Fenkuł włoski, koper włoski (Foeniculum vulgare)  

IV Filodendron ciemnozłoty (Philodendron melonachrysum) 

IV Filodendron czerwieniejący (Philodendron erubescens) 

IV Filodendron pnący (Philodendron scandens)  

IV Filodendron podwójniepierzasty (Philodendron bipinattifidum) 

IV Filodendron postrzępiony (Philodendron pedatum)  

I     Fiołek błotny (Viola palustris)  

I     Fiołek leśny (Viola reichenbachiana)  

I     Fiołek ogrodowy, bratek (Viola × wittrockiana) 

I     Fiołek polny (Viola arvensis)  

I     Fiołek psi (Viola canina)  

I     Fiołek trójbarwny (Viola tricolor)  

I     Fiołek wonny (Viola odorata)  

IV Firletka chalcedońska (Lychnis chalcedonica) 

IV Firletka kwiecista (Lychnis coronaria)  

II Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)  

II Floks wiechowaty, płomyk wiechowaty (Phlox paniculata) 

II Forsycja (Forsythia spp.)  

II Fuksja Magellana, fuksja zwyczajna (Fuchsia magellanica)  

II Fuksja mieszańcowa (Fuchsia ×hybrida)  

II Funkia (Hosta spp.)  

I Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum) 

I Gasteria brodawkowata (Gasteria verrucosa) 

II Gazania (Gazania spp.)  

II Gerbera (Gerbera spp.)  

II Gęsiówka kaukaska (Arabis caucasica) 

IV Glicynia chińska, słodlin chiński, wisteria chińska (Wisteria sinensis) 

IV 
Glicynia japońska, glicynia kwiecista, słodlin japoński, wisteria japoński 
(Wisteria floribunda)  

IV Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus) 



 

II Głowienka pospolita (Prunella vulgaris)  

IV Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) 

IV Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) 

II Gorczyca polna (Sinapis arvensis)  

II Gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris) 

IV Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata) 

IV Goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea) 

IV Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe) 

IV Goryczka wiosenna (Gentiana verna) 

III Goździk chiński (Dianthus chinensis)  

III Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum)  

III Goździk kosmaty (Dianthus armeria)  

III Goździk kropkowany (Dianthus deltoides) 

III Goździk ogrodowy (Dianthus caryophyllus)  

IV Groch zwyczajny (Pisum sativum) 

IV Groszek łąkowy, groszek żółty (Lathyrus pratensis) 

IV Groszek pachnący (Lathyrus odoratus) 

II Grubosz jajowaty (Crassula ovata)  

II Grudnik, kaktus bożonarodzeniowy (Schlumbergera spp.)  

III Grusza pospolita (Pyrus communis)  

II Gwiazdnica błotna (Stellaria palustris)  

II Gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum)  

II Gwiazdnica pospolita (Stellaria media)  

II Gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea)  

II Gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea)  

  

I Haworsja, haworcja (Haworthia spp.)  

I Hebe (Hebe)  

IV Heliotrop peruwiański, heliotrop wonny (Heliotropium peruvianum) 

IV Hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis) 

I Hibiskus syryjski, ketmia syryjska (Hibiscus syriacus)  

I Hibiskus, ketmia róża chińska (Hibiscus rosa-sinensis)  

IV Hoja różowa (Hoya carnosa) 

IV Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) 

IV Hortensja krzewiasta, hortensja drzewiasta (Hydrangea arborescens) 



 

IV Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) 

IV Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) 

  

III Iglica pospolita (Erodium cicutarium)  

IV Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus) 

IV Irga kutnerowata, irga owłosiona (Cotoneaster tomentosus) 

IV Irga zwyczajna, irga pospolita (Cotoneaster integerrimus)  

  

III Jabłoń domowa (Malus domestica)  

III Jabłoń dzika, płonka (Malus sylvestris)  

IV Jałowiec pospolity (Juniperus communis) 

IV Jałowiec sabiński, jałowiec sawiński (Juniperus sabina) 

IV Janowiec barwierski (Genista tinctoria) 

IV Janowiec ciernisty (Genista germanica) 

IV Janowiec włosisty (Genista pilosa) 

III Jarząb amerykański (Sorbus americana)  

III Jarząb kaszmirski (Sorbus cashmeriana)  

III Jarząb mączny, mąkinia (Sorbus aria)  

III Jarząb pospolity, jarzębina (Sorbus aucuparia)  

IV Jarzmianka większa (Astrantia major) 

IV Jaskier azjatycki (Ranunculus asiaticus) 

IV Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens) 

I Jasnota biała (Lamium album)  

I Jasnota plamista (Lamium maculatum)  

I Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)  

III Jasnota różowa (Lamium amplexicaule)  

III Jastrun wielki, złocień wielki (Leucanthemum maximum)  

III Jastrun właściwy, złocień właściwy (Leucanthemum vulgare) 

II Jastrzębiec baldaszkowy (Hieracium umbellatum)  

II Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella)  

II Jastrzębiec Lachenala (Hieracium lachenalii)  

II Jastrzębiec leśny (Hieracium murorum)  

II Jaśmin (Jasminum spp.)  

IV Jemioła pospolita, jemioła biała (Viscum album) 

IV Jesion mannowy (Fraxinus ornus) 



 

IV Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica) 

IV Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

I Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)  

I Jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia)  

II Jeżyna fałdowana (Rubus plicatus)  

II Jeżyna popielica, jeżyna sinojagodowa (Rubus caesius)  

II Jeżyna zwyczajna (Rubus fruticosus)  

I Jęczmień (Hordeum spp.)  

IV Jodła pospolita, jodła biała (Abies alba) 

  

II Kaktus wielkanocny (Hatiora gaertneri)  

I Kalatea (Calathea spp.)  

IV Kalina hordowina (Viburnum lantana) 

IV Kalina koralowa (Viburnum opulus) 

IV Kalmia szerokolistna (Kalmia latifolia) 

II Kamelia japońska (Camellia japonica)  

II Kapusta rzepak (Brassica napus)  

IV Kapusta warzywna, ogrodowa (Brassica oleracea) 

IV Kasztan jadalny (Castanea sativa) 

IV Kasztanowiec czerwony (Aesculus ×carnea) 

IV Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) 

IV Kąkol polny (Agrostemma githago) 

II Kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium)  

I Klarkia, dzierotka (Clarkia spp.)  

III Kleome ciernista (Cleome spinosa)  

IV Kliwia cynobrowa, kliwia pomarańczowa (Clivia miniata) 

IV Klon czerwony (Acer rubrum) 

III Klon jawor, jawor (Acer pseudoplatanus)  

III Klon jesionolistny (Acer negundo)  

III Klon polny, paklon (Acer campestre)  

III Klon srebrzysty (Acer saccharinum)  

III Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides) 

II Kłosowiec fenkułowy (Agastache foeniculum)  

IV Knieć błotna, kaczeniec (Caltha palustris) 

II Kocanki ogrodowe (Helichrysum bracteatum)  



 

II Kocanki włoskie (Helichrysum italicum)  

IV Kocimiętka właściwa (Nepeta cataria) 

IV Kokornak powojnikowy (Aristolochia clematitis) 

IV Kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla) 

IV Kokorycz pełna (Corydalis solida) 

IV Kokorycz pusta (Corydalis cava) 

IV Kokorycz żółta (Corydalis lutea) 

IV Kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum) 

IV Kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum)  

IV Kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum) 

III Kolcolist zachodni (Ulex europaeus)  

IV Kolcowój pospolity, kolcowój szkarłatny (Lycium barbarum) 

II Kolendra siewna (Coriandrum sativum)  

I Koleus Blumego (Plectranthus scutellarioides)  

IV Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus) 

IV Komosa biała, lebioda (Chenopodium album) 

IV Komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus) 

II Koniczyna biała (Trifolium repens)  

II Koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium)  

II Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense)  

II Koniczyna pogięta (Trifolium medium)  

II Koniczyna polna (Trifolium arvense) 

II Koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre)  

IV Konwalia majowa (Convallaria majalis) 

IV Konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium) 

IV Konyza kanadyjska, przymiotno kanadyjska (Conyza canadensis) 

II Koper ogrodowy (Anethum graveolens)  

IV Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) 

III Kordylina australijska (Cordyline australis)  

IV Kosaciec syberyjski, irys syberyjski (Iris sibirica) 

IV Kosaciec żółty, irys żółty (Iris pseudacorus) 

IV Kosaciec, irys (Iris spp.) 

II Kosmos podwójnie pierzasty, onętek (Cosmos bipinnatus)  

I Kostrzewa (Festuca spp.)  

IV Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) 



 

IV Kroksomia ogrodowa (Crocosmia × crocosmiiflora) 

I Kroplik żółty (Mimulus luteus)  

I Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)  

III Krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica)  

IV Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) 

II Krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis)  

II Krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor)  

II Krzewuszka cudowna, wajgela cudowna (Weigela florida)  

I Kufea ognista, lepnota (Cuphea ignea)  

III Kuklik pospolity (Geum urbanum)  

I Kukurydza zwyczajna (Zea mays)  

I Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)  

IV Kurzyślad polny (Anagallis arvensis) 

  

IV Lantana pospolita (Lantana camara) 

IV Laurowiśnia wschodnia, laurośliwa wschodnia (Prunus laurocerasus) 

II Lawenda (Lavandula spp.)  

I Lebiodka majeranek (Origanum majorana)  

I Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)  

IV Len przeczyszczający (Linum catharticum) 

IV Len trwały (Linum perenne) 

IV Len zwyczajny (Linum usitatissimum) 

IV Lepiężnik biały (Petasites albus) 

IV Lepiężnik różowy (Petasites hybridus) 

IV Lepnica rozdęta, lepnica zwyczajna, lepnica pospolita (Silene vulgaris) 

IV Lepnica zwisła (Silene nutans) 

II Leszczyna południowa, leszczyna długookrywowa (Corylus maxima)  

II Leszczyna pospolita (Corylus avellana)  

II Lewkonia długopłatkowa, maciejka (Matthiola longipetala)  

II Lewkonia letnia (Matthiola incana)  

III Liatra kłosowa (Liatris spicata)  

IV Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) 

I Lilak pospolity (Syringa vulgaris)  

IV Lilia (Lilium spp.) 

II Liliowiec Middendorffa (Hemerocallis middendorffii)  



 

II Liliowiec ogrodowy (Hemerocallis ×hybrida)  

III Limnantes Douglasa (Limnanthes Douglasii)  

II Lipa drobnolistna (Tilia cordata)  

II Lipa srebrzysta, lipa węgierska (Tilia tomentosa)  

II Lipa szerokolistna, lipa wielkolistna (Tilia platyphyllos)  

IV Lnica pospolita (Linaria vulgaris) 

IV Lobelia przylądkowa, stroiczka pryzylądkowa (Lobelia erinus) 

IV Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale) 

II Lucerna nerkowata (Medicago lupulina)  

III Lucerna siewna (Medicago sativa)  

  

IV Łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata) 

IV Łoboda rozłożysta (Atriplex patula) 

I Łoczyga pospolita (Lapsana communis)  

IV Łopian mniejszy (Arctium minus) 

IV Łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum) 

IV Łopian większy (Arctium lappa) 

IV Łubin ogrodowy (Lupinus × hybridus) 

IV Łyszczec polny, gipsówka polna (Gypsophila muralis) 

IV Łyszczec rozesłany, gipsówka rozesłana (Gypsophila repens) 

IV Łyszczec wiechowaty, gipsówka wiechowata (Gypsophila paniculata) 

  

I Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)  

I Macierzanka tymianek (Thymus vulgaris)  

I Macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides)  

II Magnolia (Magnolia spp.)  

IV Mak lekarski, mak ogrodowy (Papaver somniferum) 

IV Mak nagołodygowy, mak syberyjski (Papaver nudicaule)  

IV Mak piaskowy (Papaver argemone)  

IV Mak polny (Papaver rhoeas) 

IV Mak wątpliwy (Papaver dubium) 

IV Mak wschodni (Papaver orientale) 

II Malina właściwa (Rubus idaeus)  

I Malwa różowa, malwa ogrodowa (Alcea rosea)  

IV Mandevilla boliviensis 



IV Mandevilla sanderi  

III Marchew uprawna (Daucus carota subsp. sativus)  

IV Marchew zwyczajna (Daucus carota subsp. carota) 

III Maruna bezwonna (Matricaria inodora)  

I Mazus płożący (Mazus reptans) 

II Melisa lekarska, (Melissa officinalis)  

IV Męczennica błękitna (Passiflora caerulea) 

IV Miechunka rozdęta (Physalis alkekengi) 

IV Mierznica czarna (Ballota nigra) 

II Miesiącznica roczna (Lunaria annua)  

IV Mięta pieprzowa, mięta lekarska (Mentha × piperita) 

I Mięta zielona (Mentha spicata)  

III Milin amerykański (Campsis radicans)  

IV Miłek letni (Adonis aestivalis) 

IV Miłek szkarłatny (Adonis flammea) 

III Miodunka plamista, miodunka lekarska (Pulmonaria officinalis) 

II Mirt zwyczajny (Myrtus communis) 

I Mlecz kolczasty (Sonchus asper)  

I Mlecz polny (Sonchus arvensis) 

I Mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus) 

II Mniszek pospolity (Taraxacum officinale) 

I Modrzyk górski, modrzyk alpejski (Cicerbita alpina)  

III Morela pospolita, morela zwyczajna (Prunus armeniaca) 

I Morwa biała (Morus alba)  

II Muchotrzew polny (Spergularia rubra) 

I Nachyłek barwierski (Coreopsis tinctoria)  

I Nachyłek okółkowy (Coreopsis verticillata)  

I Nachyłek wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora) 

I Nagietek lekarski (Calendula officinalis)  

IV Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) 

IV Naparstnica rdzawa (Digitalis ferruginea) 

IV Naparstnica wełnista (Digitalis lanata) 

IV Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) 

IV Narcyz (Narcissus spp.) 



 

II Nasturcja większa (Tropaeolum majus)  

IV Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) 

IV Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) 

IV Nawłoć późna, nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea) 

I Nemezja powabna (Neme strumosa)  

IV Niecierpek balsamina (Impatiens balsamina)  

IV Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) 

IV Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera) 

IV Niecierpek nowogwinejski (Impatiens hawkeri) 

IV Niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere) 

I Niezapominajka (Myosotis spp.)  

IV Nostrzyk biały (Melilotus albus) 

IV Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis) 

  

IV Obrazki plamiste (Arum maculatum) 

II Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana)  

IV Ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea) 

IV Ogórecznik lekarski (Borago officinalis) 

II Ogórek siewny (Cucumis sativus)  

IV Oleander pospolity (Nerium oleander) 

I Oplątwa (Tillandsia spp.)  

I Opuncja (Opuntia spp.)  

IV Orlik mieszańcowy, orlik ogrodowy (Aquilegia × cultorum) – 

IV Orlik niebieski (Aquilegia caerulea) 

IV Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) 

IV Orlik wachlarzowaty (Aquilegia flabellata) 

IV Orzech czarny (Juglans nigra) 

IV Orzech szary (Juglans cinerea) 

IV Orzech włoski (Juglans regia) 

I Ostrogowiec czerwony (Centranthus ruber)  

IV Ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) 

II Ostropest plamisty (Silybum marianum)  

I Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare) 

I Ostrożeń polny (Cirsium arvense)  

IV Ostróżka ogrodowa (Delphinium × cultorum) 



 

I Owies zwyczajny (Avena sativa)  

  

IV Pachnotka zwyczajna (Perilla frutescens) 

IV Pałka szerokolistna (Typha latifolia) 

IV Pałka wąskolistna (Typha angustifolia) 

I Pantofelnik, kalceolaria (Calceolaria spp.)  

IV Papryka (Capsicum spp.) 

II Pasiatka zwisła (Zebrina pendula) 

IV Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa) 

II Pelargonia bluszczolistna (Pelargonium x hederifolium)  

II Pelargonia pachnąca, anginka (Pelargonium graveolens)  

II Pelargonia pasiasta (Pelargonium × hortorum)  

II Pelargonia wielkokwiatowa (Pelargonium grandiflorum)  

I Peperomia kędzierzawa (Peperomia caperata)  

I Peperomia magnoliolistna (Peperomia magnoliifolia)  

I Peperomia srebrzysta (Peperomia argyreia)  

I Peperomia tępolistna (Peperomia obtusifolia)  

III Perowskia łobodolistna (Perovskia atriplicifolia) 

I Perz właściwy (Elymus repens)  

II Petunia ogrodowa, petunia zwyczajna (Petunia × hybrida) 

I Pępawa błotna (Crepis paludosa)  

I Pępawa dwuletnia (Crepis biennis)  

II Phygelius (Phygelius spp.)  

II Pieprzyca siewna (Lepidium sativum)  

II Pieprzycznik przydrożny (Cardaria draba)  

IV Pieris japoński (Pieris japonica) 

IV Pierwiosnek lekarski (Primula veris) 

IV Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum) 

II Pięciornik gęsi (Potentilla anserina)  

II Pięciornik krwisty (Potentilla atrosanguinea)  

II Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa)  

II Pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta)  

II Pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans)  

III Pigwa pospolita (Cydonia oblonga)  

II Pilea Cadiera (Pilea cadierei)  



 

II Pilea drobnolistna (Pilea microphylla)  

I Pilea grubolistna (Pilea crassifolia)  

IV Piwonia chińska (Paeonia lactiflora)  

IV Piwonia lekarska (Paeonia officinalis) 

IV Platan klonolistny (Platanus × acerifolia) 

IV Pluskwica groniasta, świecznica groniasta (Cimicifuga racemosa) 

I Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria)  

IV Podbiał pospolity (Tussilago farfara) 

IV Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna) 

II Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)  

IV Pokrzywiec szorstkowłosy, pokrzywiec szorstki (Acalypha hispida) 

IV Pomidor zwyczajny, pomidor jadalny (Lycopersicon esculentum) 

I Popłoch pospolity (Onopordum acanthium)  

IV Portulaka pospolita, portulaka warzywna (Portulaca oleracea) 

IV Portulaka wielkokwiatowa (Portulaca grandiflora) 

IV Porzeczka agrest (Ribes uva-crispa) 

IV Porzeczka alpejska (Ribes alpinum) 

IV Porzeczka czarna (Ribes nigrum) 

IV Porzeczka czerwona, porzeczka dzika (Ribes spicatum) 

IV Porzeczka zwyczajna, porzeczka pospolita (Ribes rubrum) 

II Posłonek rozesłany (Helianthemum nummularium)  

IV Powojnik alpejski (Clematis alpina)  

II Powój polny (Convolvulus arvensis)  

IV Poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit) 

III Poziomka pospolita (Fragaria vesca)  

III Poziomka truskawka, truskawka (Fragaria × ananassa) 

II Pozłotka kalifornijska (Eschscholzia californica)  

I Prosienicznik szorstki (Hypochaeris radicata)  

I Proso zwyczajne (Panicum miliaceum) 

II Przelot pospolity, przelot uprawny (Anthyllis vulneraria)  

IV Przestęp biały (Bryonia alba) 

IV Przestęp dwupienny (Bryonia dioica) 

III Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga)  

III Przetacznik leśny (Veronica officinalis)  

III Przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia)  



 

III Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)  

III Przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium)  

III Przetacznik perski (Veronica persica)  

III Przetacznik polny (Veronica arvensis)  

III Przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos)  

I Przewłoka czarna (Smyrnium olusatrum)  

IV Przymiotno białe (Erigeron annuus)  

IV Przymiotno gałęziste, przymiotno szczeciniaste (Erigeron ramosus) 

I Przypołudnik stokrotkowy (Dorotheanthus bellidiformis)  

III Przytulia czepna (Galium aparine)  

II Przytulia właściwa (Galium verum)  

III Przytulia wonna (Galium odoratum)  

III Przytulinka krzyżowa (Cruciata laevipes)  

II Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris)  

IV Psianka czarna (Solanum nigrum)  

IV Psianka koralowa, psianka paprykowa (Solanum pseudocapsicum) 

IV Psianka podłużna, bakłażan, oberżyna (Solanum melongena)  

IV Psianka słodkogórz (Solanum dulcamara) 

I Pszenica (Triticum spp.)  

IV Pszonak drobnokwiatowy (Erysimum cheiranthoides) 

IV Pszonak obłączysty (Erysimum repandum) 

IV Puszkinia cebulicowata (Puschkinia scilloides) 

I Pysznogłówka szkarłatna, pysznogłówka dwoista (Monarda didyma)  

  

IV Rabarbar, rzewień (Rheum spp.) 

IV Rannik zimowy (Eranthis hyemalis) 

IV Rącznik pospolity (Ricinus communis) 

IV Rdest ostrogorzki (Persicaria hydropiper/Polygonum hydropiper) 

IV Rdest plamisty (Persicaria maculosa/Polygonum persicaria) 

IV Rdest ptasi, rdest różnolistny (Polygonum aviculare) 

IV Rdest wężownik (Bistorta officinalis/Polygonum bistorta) 

IV Rezeda żółta (Reseda lutea) 

IV Rezeda żółtawa (Reseda luteola) 

IV Robinia akacjowa, grochodrzew (Robinia pseudoacacia) 

II Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum)  



 

II Rogownica pospolita (Cerastium holosteoides)  

I Rojnik (Sempervivum spp.)  

II Rokietta siewna (Eruca vesicaria)  

I Rolnica pospolita, rolnica polna (Sherardia arvensis)  

I Roszpunka warzywna (Valerianella locusta)  

I Rozchodnik biały (Sedum album)  

I Rozchodnik kaukaski (Sedum spurium) 

I Rozchodnik łopatkowaty (Sedum spathulifolium)  

IV Rozchodnik ostry (Sedum acre) 

I Rozchodnik ościsty (Sedum reflexum)  

I Rozchodnikowiec okazały (Hylotelephium spectabile)  

III Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis)  

II Rozwar wielkokwiatowy (Platycodon grandiflorus) 

II Róża dzika (Rosa canina)  

II Róża gęstokolczasta (Rosa pimpinellifolia)  

II Róża jabłkowata (Rosa villosa)  

II Róża pomarszczona, róża fałdzistolistna (Rosa rugosa)  

II Róża rdzawa (Rosa rubiginosa) 

II Róża (Rosa spp.) 

IV 
Różanecznik alpejski, różanecznik rdzawy  
(Rhododendron ferrugineum) 

IV Różanecznik dahurski (Rhododendron dauricum) 

IV 
Różanecznik jakuszimański  
(Rhododendron degronianum subsp. yakushimanum)  

IV 
Różanecznik japoński, azalia japońska  
(Rhododendron molle subsp. japonicum) 

IV Różanecznik katawbijski (Rhododendron catawbiense)  

IV Różanecznik kaukaski (Rhododendron caucasicum)  

IV 
Różanecznik kosmaty, różanecznik owłosiony  
(Rhododendron hirsutum) 

IV 
Różanecznik żółty, różanecznik pontyjski, azalia pontyjska 
(Rhododendron luteum) 

IV Rudbekia błyskotliwa (Rudbeckia fulgida) 

IV Rudbekia naga (Rudbeckia laciniata)  

II Rukiew wodna (Nasturtium officinale) 



 

IV Rumian psi (Anthemis cotula) 

II Rumianek bezpromieniowy (Matricaria discoidea) 

III Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla)  

IV Ruta zwyczajna (Ruta graveolens) 

IV Rutewka mniejsza (Thalictrum minus) 

IV Rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegifolium) 

IV Rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum) 

IV Rutewka żółta (Thalictrum flavum) 

IV Rutwica lekarska (Galega officinalis) 

II Rzepicha leśna (Rorippa sylvestris)  

II Rzeżucha gorzka (Cardamine amara)  

II Rzeżucha leśna (Cardamine flexuosa)  

II Rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis) 

II Rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus)  

  

IV Sadziec purpurowy (Eupatorium purpureum) 

II Sansewieria, wężownica (Sansevieria)  

II Sanwitalia rozesłana, polegnatka (Sanvitalia procumbens) 

IV Sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris) 

IV Selery zwyczajne (Apium graveolens) 

IV Serduszka okazałe (Lamprocapnos spectabilis) 

I Sępolia fiołkowa (Saintpaulia ionantha)  

I Skalnica Arendsa (Saxifraga × arendsii)  

I Skalnica okrągłolistna (Saxifraga rotundifolia)  

I Skalnica rozłogowa (Saxifraga stolonifera)  

IV Skimmia japońska, skimia japońska (Skimmia japonica)  

IV Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile) 

IV Skrzyp błotny (Equisetum palustre) 

IV Skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum) 

IV Skrzyp polny (Equisetum arvense) 

IV Skrzyp zimowy (Equisetum hyemale) 

IV Smaczliwka wdzięczna, awokado właściwe (Persea americana) 

II Smagliczka nadmorska (Lobularia maritima)  

III Smagliczka skalna (Aurinia saxatilis)  

I Solejrolia rozesłana (Soleirolia soleirolii)  



 

III Sparceta siewna (Onobrychis viciifolia)  

IV Starzec bagienny (Senecio peludosus) 

IV Starzec błotny (Senecio congestus) 

IV Starzec gajowy (Senecio nemorensis) 

IV Starzec jakubek (Senecio jacobaea) 

IV Starzec lepki (Senecio viscosus) 

IV Starzec leśny (Senecio silvaticus) 

IV Starzec polny (Senecio integrifolius) 

IV Starzec popielny, starzec srebrzysty (Senecio cineraria) 

IV Starzec wiosenny (Senecio vernalis) 

IV Starzec wodny (Senecio aquaticus) 

IV Starzec zwyczajny (Senecio vulgaris) 

III Stokrotka pospolita, odmiana ozdobna (Bellis perennis)  

III Stokrotka pospolita, stokrotka łąkowa (Bellis perennis) 

IV Strelicja królewska (Strelitzia reginae) 

II Stulisz lekarski (Sisymbrium officinale)  

III Sumak odurzający, sumak octowiec (Rhus typhina)  

I Syningia okazała, gloksynia (Sinningia speciosa)  

IV Szachownica cesarska, cesarska korona (Fritillaria imperialis) 

IV Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) 

IV Szachownica Michajłowskiego (Fritillaria michailovskyi) 

IV Szafirek (Muscari spp.) 

IV Szafran, krokus (Crocus spp.)  

II Szałwia lekarska (Salvia officinalis)  

IV Szanta zwyczajna (Marrubium vulgare) 

IV Szczaw gajowy (Rumex sanguineus) 

IV Szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum) 

IV Szczaw polny (Rumex acetosella) 

IV Szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius) 

IV Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) 

IV Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) 

I Szczeć pospolita (Dipsacus fullonum)  

IV Szczodrzeniec główkowaty (Chamaecytisus supinus) 

IV Szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis) 

IV Szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus) 



 

IV Szczwół plamisty (Conium maculatum) 

IV Szczyr trwały (Mercurialis perennis)  

IV Szeflera drzewkowata (Schefflera arboricola) 

IV Szelężnik mniejszy (Rhinanthus minor) 

IV Szelężnik większy (Rhinanthus serotinus) 

III Szparag lekarski (Asparagus officinalis)  

IV Szpinak warzywny (Spinacia oleracea) 

  

I Ślaz dziki (Malva sylvestris)  

I Ślaz piżmowy (Malva moschata)  

I Ślaz zaniedbany (Malva neglecta)  

III Śliwa domowa (Prunus domestica)  

IV Śliwa tarnina (Prunus spinosa) 

IV Śnieguliczka biała, śnieguliczka białojagodowa (Symphoricarpos albus) 

IV Śnieguliczka koralowa (Symphoricarpos orbiculatus) 

IV Śnieżnik lśniący (Chionodoxa luciliae)  

IV Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)  

IV Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) 

II Świerzbnica polna (Knautia arvensis)  

  

II Tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris)  

I Tawuła wierzbolistna, tawuła bawolina (Spiraea salicifolia)  

I Tawułka (Astilbe spp.)  

II Tiarella sercolistna (Tiarella cordifolia)  

IV Tojad dzióbaty, tojad pstry (Aconitum variegatum) 

IV Tojad mocny (Aconitum firmum) 

II Tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris)  

II Tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia)  

IV Topola biała, białodrzew (Populus alba) 

IV Topola czarna, sokora (Populus nigra) 

IV Topola osika, topola drżąca (Populus tremula)  

IV Topola szara (Populus × canescens) 

IV Traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer) 

IV Traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos) 

I Trawa pampasowa, kortaderia (Cortaderia selloana)  



 

IV Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) 

IV Trojeść bulwiasta (Asclepias tuberoza) 

IV Trójskrzyn psty, kodieum pstre, kroton (Codiaeum variegatum) 

IV Trybula leśna (Anthriscus sylvestris) 

IV Trytoma groniasta (Kniphofia uvaria) 

IV Trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosus) 

IV Trzmielina Fortune’a, trzmielina pnąca (Euonymus fortunei) 

IV Trzmielina pospolita, trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus) 

IV Trzmielina wielkoowocowa (Euonymus latifolia) 

II Trzykrotka pasiasta (Tradescantia zebrina) 

II Trzykrotka wirginijska (Tradescantia virginiana)  

IV Tulipan (Tulipa spp.) 

IV Tunbergia oskrzydlona (Thunbergia alata) 

I Turzyca (Carex spp.)  

I Tymotka łąkowa, brzanka pastewna (Phleum pratense)  

IV Tytoń oskrzydlony, tytoń perski (Nicotiana alata) 

  

III Ubiorek gorzki (Iberis amara)  

II Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita)  

  

III Wawrzyn szlachetny, laur (Laurus nobilis)  

IV Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) 

III Werbena ogrodowa (Verbena hybrida)  

I Wiąz górski, wiąz szorstki, brzost (Ulmus glabra)  

I Wiąz pospolity, wiąz polny (Ulmus minor)  

I Wiąz szypułkowy, limak, (Ulmus laevis)  

III Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)  

III Wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris)  

II Wiciokrzew pospolity, wiciokrzew suchodrzew (Lonicera xylosteum) 

II Wiciokrzew przewiercień (Lonicera caprifolium)  

II Wieczornik damski (Hesperis matronalis) 

II Wielosił błękitny (Polemonium caeruleum)  

IV Wierzba biała, wierzba srebrna, wierzba pospolita (Salix alba) 

IV Wierzba iwa (Salix caprea) 

IV Wierzba krucha (Salix fragilis) 



 

IV Wierzba pięciopręcikowa, wierzba laurowa (Salix pentandra) 

IV Wierzba purpurowa, wiklina (Salix purpurea) 

IV Wierzba szara, łoza (Salix cinerea) 

IV Wierzba trójpręcikowa (Salix triandra) 

IV Wierzba uszata (Salix aurita) 

IV Wierzba wiciowa, witwa (Salix viminalis) 

II Wierzbownica błotna (Epilobium palustre)  

II Wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum) 

II Wierzbownica górska (Epilobium montanum)  

II Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum)  

II Wierzbownica wzgórzowa (Epilobium collinum)  

II Wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium)  

I Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis)  

IV Wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula) 

IV Wilczomlecz nadobny, poinsecja nadobna (Euphorbia pulcherrima) 

IV Wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia)  

IV Wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus) 

IV Wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias) 

IV Wilczomlecz trójżebrowy (Euphorbia trigona) 

IV Wilec purpurowy (Ipomoea purpurea) 

IV Wilżyna bezbronna (Ononis arvensis) 

IV Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) 

IV Winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) 

II Winorośl (Vitis spp.) 

III Wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris)  

III Wiśnia ptasia, czereśnia (Prunus avium)  

IV Wrotycz maruna, złocień maruna (Tanacetum parthenium) 

IV Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) 

II Wrzos zwyczajny, wrzos pospolity (Calluna vulgaris)  

III Wyka bób (Vicia faba) 

III Wyka płotowa (Vicia sepium)  

III Wyka ptasia (Vicia cracca)  

III Wyka siewna (Vicia sativa) 

I Wyżlin większy, lwia paszcza (Antirrhinum majus)  

  



 

I Zaślaz mieszańcowy (Abutilon × hybridum)  

II Zawciąg pospolity, zawciąg nadmorski (Armeria maritima)  

IV Zawilec gajowy (Anemone nemorosa) 

IV Zawilec japoński (Anemone hupehensis var. japonica) 

IV Zawilec mieszańcowy (Anemone x hybrida) 

IV Zawilec wielkokwiatowy, zawilec leśny (Anemone sylvestris) 

IV Zawilec wieńcowy (Anemone coronaria) 

IV Zawilec żółty (Anemone ranunculoides) 

IV Ziarnopłon wiosenny, jaskier wiosenny (Ficaria verna) 

I Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum)  

IV Ziemniak (Solanum tuberosum) 

IV Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)  

IV Złotlin japoński (Kerria japonica) 

IV Zwartnica (Hippeastrum spp.) 

  

IV Żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica) 

II Żagwin ogrodowy (Aubrieta × cultorum )  

IV Żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius) 

IV Żeniszek meksykański (Ageratum houstonianum) 

IV Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) 

II Żurawka ogrodowa (Heuchera × hybrida)  

I Życica trwała (Lolium perenne)  

IV Żywokost lekarski (Symphytum officinale) 

IV Żyworódka Blossfelda (Kalanchoe blossfeldiana) 

IV Żyworódka Daigremonta (Kalanchoe daigremontiana  

IV Żyworódka omszona (Kalanchoe tomentosa) 

IV Żyworódka pierzasta (Kalanchoe pinnata) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie na podstawie własnych doświadczeń oraz: 

1. The Tortoise Table - http://www.thetortoisetable.org.uk/ 

2. Bertram Münker. Kwiaty polne i leśne. Warszawa: Świat 

Książki, 1998. ISBN 83-7129-756-4. 

3. Bruno T. Kremer. Drzewa. Warszawa: Świat Książki, 1996. 

ISBN 83-7129-141-8. 

4. Bolliger i inni. Krzewy. Warszawa: Świat Książki, 1998.  

ISBN 83-7129-786-6 

5. Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/ 

6. Strony internetowe o uprawie roślin: 

 http://www.swiatkwiatow.pl/  

 http://rosliny.urzadzamy.pl/ 

 http://www.zielonyogrodek.pl/ 

 

Zdjęcia pochodzą z wyszukiwarki grafiki Google i nie są moją 

własnością. 

 

 

 

Dorota Juś 

Wrzesień 2014 
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