
Co kwitnie wiosną? 

Łąka! 

Wiosną pojawia się mnóstwo przepięknych kwiatów. Niektóre olśniewają 

widokiem, inne zapachem… są też takie, które na pierwszy rzut oka nie wydają się 

ciekawe, a jednak mogą nas zaskoczyć, gdy powstaną z nich… owoce! 

 

Poniżej zobaczysz 10 wybranych kwiatów pojawiających się wiosną na łące. 

Możesz je znaleźć również w parku, w lesie, w sadzie lub w ogrodzie. Większość z nich 

to rośliny miododajne, czyli pozwalające pszczołom tworzyć miód. 

Być może znasz je już z widzenia… czas na poznanie ich imion. Powodzenia! 

 



Niezapominajka 

Urocze kwiatki niezapominajki to symbol pamięci. Jej popularność 

spowodowała utworzenie w 2002 roku Święta Polskiej Niezapominajki. Posiada drobne 

kwiatki skupione w grupkach, które najczęściej mają kolor niebieski, ale zdarzają się też 

białe, różowe lub żółte. 

 

Jasnota 

Wyglądem przypomina pokrzywę. Należy do rodziny jasnowatych. Występuje 

w kilku odmianach, z których w Polsce rodowitymi są jasnota plamista i gajowiec żółty. 

Najczęściej można jednak spotkać 3 inne gatunki zadomowione: jasnota biała, jasnota 

purpurowa i jasnota różowa. Niektóre odmiany jasnoty mają właściwości lecznicze. 

 



 

Mniszek lekarski 

Jego żółte kwiatki rozpozna chyba każdy. Mniszek lekarski jest znany pod 

wieloma innymi nazwami, z których najpopularniejsze to dmuchawiec (z powodu 

kuliście ozdabiających go nasion tuż po przekwitnięciu) lub mleczem, choć ta ostatnia 

nazwa prawidłowo powinna być używana dla zupełnie innego rodzaju roślin. 

Można go spotkać niemal wszędzie – często określany jest jako chwast, ale tak 

właściwie jest pożyteczną rośliną: 

-  można nim karmić zwierzęta na pastwiskach, takie jak krowy, owce i kozy, 

- jest rośliną miododajną, czyli chętnie odwiedzaną przez pszczoły, 

- ma właściwości lecznicze – można z niego zrobić np. syrop, 

- jest rośliną jadalną – można z niego zrobić sałatkę. 

 

 



Kaczeniec (Knieć błotna) 

Uwielbia miejsca podmokłe – można go spotkać na wilgotnych łąkach i w 

okolicy oczek wodnych. Jego żółte kwiatki mają najwyżej 4 cm średnicy. Jest rośliną 

miododajną – dobrą dla pszczoły, ale dla ludzi może być trujący po zjedzeniu. 

 

Bluszczyk kurdybanek 

Jest to roślina występująca w całej Polsce na łąkach, w zaroślach i w ogrodach. 

Ma właściwości lecznicze, można używać go jako przyprawy, jest rośliną miododajną. 

Posiada niebieskofioletowe lub czerwone, a czasem białe kwiaty. 

 



Rumianek pospolity 

Jest w Polsce rośliną rosnącą dziko lub uprawianą do celów leczniczych. Jego 

białe kwiaty rosną na rozgałęzionych łodygach mogących osiągać do 60cm wysokości. 

Można z niego zrobić np. herbatkę rumiankową. 

 

Stokrotka 

Stokrotki należą do rodziny astrowatych, ale choć na świecie występują w 15 

gatunkach, to w Polsce naturalnie rośnie tylko 1 – Bellis perennis. Jej kwiaty naturalnie 

posiadają biały kolor, ale odmiany uprawne mogą mieć barwy od białego do 

czerwonego. Jest rośliną leczniczą i jadalną, oraz ozdobną. 

 



Glistnik jaskółcze ziele 

Najchętniej rośnie w zacienionych i wilgotnych miejscach. Był używany w 

medycynie już w starożytności, ale z powodu właściwości toksycznych (czyli trujących) 

wymaga umiejętnego używania . Ma żółto-pomarańczowy sok i żółte kwiatki. 

 

Przetacznik  

Występuje w wielu odmianach mających kwiatki o 4 lub 5 płatkach w kolorach 

białym, niebieskim, różowym lub liliowym. Najczęściej spotykanym jest przetacznik 

polny, który (choć niepozorny) rośnie jako chwast zabierający miejsce innym roślinom. 

 



Poziomka 

W Polsce występują jej 3 gatunki. Najchętniej mieszkają na obrzeżach lasów i 

w lasach liściastych oraz w niezbyt wysokiej trawie. Niejadalna poziomka ozdobna ma 

żółte kwiaty. Poziomka jadalna ma kwiaty białe lub różowe. Ze skrzyżowanych 

poziomek chilijskiej i wirginijskiej powstały… truskawki. 

 

 

Łąka to piękne miejsce, w którym swój dom mają rośliny i zwierzęta. Jeśli 

znajdziesz się na niej rozejrzyj się uważnie – być może odnajdziesz wszystkie z 

wymienionych tutaj roślin… 
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