
Klucz do oznaczania wybranych gatunków
roÊlin łàkowych

Wst´p

Klucz zawiera 25 wybranych gatunków roÊlin łàkowych. Wszystkie gatunki to roÊliny dwuliÊcienne.
Oznaczanie roÊlin za pomocà tego klucza nale˝y rozpoczàç od ustalenia barwy kwiatu lub kwiatostanu.

Nast´pnie nale˝y okreÊliç, czy jest to roÊlina o kwiecie pojedynczym, czy ma kwiaty zebrane w kwiatostan.
Aby ułatwiç korzystanie z klucza – ustalanie rodzaju kwiatostanu, typu kwiatu i pozostałych cech mor-

fologicznych – na poczàtku podano objaÊnienia terminów botanicznych wraz z rysunkami.
Na koƒcu klucza zostały zamieszczone zdj´cia wszystkich gatunków roÊlin łàkowych uwzgl´dnionych

w kluczu do oznaczania, które pozwalajà na zweryfikowanie, czy dana roÊlina została prawidłowo oznaczona.

ObjaÊnienia terminów botanicznych

Typy liÊci

Kształty blaszki liÊci pojedynczych
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równowàski lancetowaty jajowaty odwrotnie jajowaty

łopatkowaty eliptyczny nerkowaty sercowaty

odwrotnie sercowaty strzałkowaty
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dłoniasto zło˝ony parzystopierzasty nieparzystopierzasty

Kształty blaszki liÊci zło˝onych

LiÊcie odziomkowe – liÊcie, które nie wyrastajà z łodygi, lecz bezpoÊrednio z kłàcza.

LiÊç siedzàcy – liÊç, który nie ma ogonka liÊciowego.

Ustawienie liÊci na łodydze

Skr´toległe ustawienie liÊci – z w´zła wyrasta jeden liÊç (wówczas linia łàczàca nasady kolejnych liÊci ota-
cza łodyg´ spiralnie).

Okółkowe ustawienie liÊci – z w´zła wyrasta kilka liÊci.

Naprzeciwległe ustawienie liÊci – z w´zła wyrasta para liÊci; wszystkie pary liÊci na łodydze znajdujà si´
w jednej płaszczyênie.

Kwiat

Okwiat – płonne listki chroniàce pr´ciki i słupki; zazwyczaj podzielony na kielich i koron´.

Kielich – przewa˝nie zielony, zbudowany z działek.

Kielich wolnodziałkowy – działki sà niezroÊni´te ze sobà.

Kielich zrosłodziałkowy – działki sà zroÊni´te i tworzà rurk´.

Korona – przewa˝nie barwna, zbudowana z płatków.

Korona wolnodziałkowa – płatki korony nie sà zroÊni´te.

Korona zrosłodziałkowa – płatki zroÊni´te.

Szypułka – nieulistniona cz´Êç p´du, na której wyrasta kwiat, a nast´pnie owoc.

Kwiat grzbiecisty – ma tylko jednà płaszczyzn´ symetrii.

Kwiat j´zyczkowaty – kwiat grzbiecisty o płatkach od dołu zroÊni´tych w krótkà rurk´, od góry wyciàg-
ni´tych w taÊmowaty j´zyczek.

Kwiat promienisty – ma wiele płaszczyzn symetrii, np. u stokrotki.

Kwiat rurkowaty – kwiat promienisty o koronie zrosłopłatkowej; zroÊni´te pr´ciki tworzà rurk´ wokół
szyjki słupka.

kwiat grzbiecisty kwiat j´zyczkowaty kwiat rurkowaty
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grono kłos wiecha

Typy kwiatostanów

główka koszyczek sierpik
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Klucz do oznaczania roÊlin łàkowych na podstawie koloru kwiatów i kwiatostanów

Kwiaty koloru białego – cz´Êç 1

Kwiaty koloru czerwonego, ró˝owego lub czerwonofioletowego – cz´Êç 2

Kwiaty koloru ˝ółtego – cz´Êç 3

Kwiaty koloru niebieskiego lub niebieskofioletowego – cz´Êç 4

Kwiaty koloru zielonkawego lub bràzowego – cz´Êç 5

Cz´Êç 1 – Kwiaty koloru białego

1. Kwiaty zebrane w kwiatostany

a) Kwiatostan typu główka

I. Koniczyna biała

b) Kwiatostan typu koszyczek

� Kwiatostany o Êrednicy ok. 5 mm (zebrane w wi´ksze skupienia)

II. Krwawnik pospolity

� Kwiatostany o Êrednicy wi´kszej ni˝ 5 mm

• Kwiatostany o Êrednicy ok. 1 cm

III. Stokrotka pospolita

• Kwiatostany o Êrednicy ok. 4 cm

IV. Złocieƒ właÊciwy

c) Kwiatostan typu grono

� Płatki korony małe

V. Tasznik pospolity

� Płatki korony stosunkowo du˝e

VI. Rze˝ucha łàkowa

1*. Kwiaty pojedyncze

a) Kwiaty grzbieciste, korona dwuwargowa

VII. Âwietlik łàkowy



Cz´Êç 2 – Kwiaty koloru czerwonego, ró˝owego lub czerwonofioletowego

1. Kwiaty zebrane w kwiatostany

a) Kwiatostan typu sierpik

VIII. ˚ywokost lekarski

b) Kwiatostan typu wiecha

IX. Firletka poszarpana

c) Kwiatostan typu koszyczek

X. Chaber łàkowy

d) Kwiatostan typu główka

XI. Koniczyna łàkowa

Cz´Êç 3 – Kwiaty koloru ˝ółtego

1. Kwiaty zebrane w kwiatostany

a) Kwiatostan typu koszyczek

XII. Mniszek pospolity

1*. Kwiaty pojedyncze

a) LiÊcie pojedyncze, niepodzielone, kształtu sercowatego

XIII. Knieç błotna

b) LiÊcie pojedyncze, podzielone

� Łodyga prosta do 1 m długoÊci

XIV. Jaskier ostry

� Łodyga pło˝àca si´

XV. Jaskier rozłogowy

c) LiÊcie zło˝one, nieparzystopierzaste

XVI. Pi´ciornik g´si
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Cz´Êç 4 – Kwiaty koloru niebieskiego lub niebieskofioletowego

1. Kwiaty zebrane w kwiatostany

a) Kwiatostan typu grono

� LiÊcie pojedyncze, blaszka liÊciowa jajowata

XVII. Przetacznik o˝ankowy

� LiÊcie zło˝one parzystopierzaste

• Kwiaty zebrane po 2–5 w krótkoszypułkowe grona

XVIII. Wyka płotowa

• Kwiaty zebrane po 20–30 w długoszypułkowe grona

XIX. Wyka ptasia

b) Kwiatostan typu sierpik

XX. Niezapominajka błotna

c) Kwiatostan typu wiecha

XXI. Dzwonek rozpierzchły

1*. Kwiaty pojedyncze

a) Korona składa si´ z 5 du˝ych płatków

XXII. Bodziszek łàkowy

Cz´Êç 5 – Kwiaty koloru zielonkawego lub bràzowego

1. Kwiaty zebrane w kwiatostany

a) Kwiatostan typu wiecha

XXIII. Szczaw zwyczajny

b) Kwiatostan typu kłos

� LiÊcie szerokie, owalne

XXIV. Babka zwyczajna

� LiÊcie lancetowate

XXV. Babka lancetowata

Klucz do oznaczania roÊlin
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RoÊliny łàkowe – charakterystyka

I. Koniczyna biała
Opis: bylina; 10–30 cm wysokoÊci; łodyga pło˝àca si´; liÊcie trójlistkowe, listki odwrotnie jajowate z białym
plamami; kwiatostany białe typu główka osadzone na szypułkach dłu˝szych od ogonków liÊciowych; korona
biała, po przekwitni´ciu bràzowieje; owocem jest wydłu˝ony stràk.

Kwitnienie: maj–wrzesieƒ.

Informacje dodatkowe: doskonała roÊlina miododajna i pastewna.

Fot. 1

II. Krwawnik pospolity
Opis: bylina; do 70 cm wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona, słabo rozgał´ziona; cała roÊlina owłosiona;
liÊcie lancetowate, siedzàce; kwiatostany białe typu koszyczek (zebrane w wi´ksze skupienia); kwiaty j´zycz-
kowe koloru białego lub jasnoró˝owego, kwiaty Êrodkowe (rurkowate) ˝ółtawobiałe; owocem jest niełupka,
oskrzydlona, bez puchu kielichowego.

Kwitnienie: lipiec–paêdziernik.

Informacje dodatkowe: roÊlina lecznicza, stosowana w wypadku krwawieƒ i schorzeƒ ˝ołàdka.

Fot. 2

III. Stokrotka pospolita
Opis: bylina; 5–15 cm wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona, owłosiona; liÊcie pojedyncze, łopatkowate,
zw´˝ajàce si´ w ogonek liÊciowy; kwiatostany białe typu koszyczek o pustym dnie kwiatowym; kwiaty Êrod-
kowe rurkowate o ˝ółtej koronie, kwiaty brze˝ne j´zyczkowe białe lub ró˝owe; owocem jest niełupka.

Kwitnienie: marzec–listopad.

Informacje dodatkowe: jest to roÊlina ozdobna, której odmiany uprawiane sà w wielu ogrodach.

Fot. 3

IV. Złocieƒ właÊciwy
Opis: bylina; do 60 cm wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona; na dole ró˝yczka liÊci odziomkowych, długoo-
gonkowych i odwrotnie jajowatych, pozostałe liÊcie siedzàce, równowàskie zàbkowane; kwiatostany białe
typu koszyczek do 5 cm Êrednicy; kwiaty brze˝ne białe, j´zyczkowe, kwiaty Êrodkowe ˝ółte, rurkowate; owo-
cem jest jednonasienna niełupka.

Kwitnienie: czerwiec–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: bywa potocznie nazywany margerytkà.

Fot. 4

V. Tasznik pospolity
Opis: roÊlina jednoroczna lub dwuletnia; do 60 cm wysokoÊci; łodyga wzniesiona, pojedyncza lub roz-
gał´ziona, owłosiona; na dole ró˝yczka liÊci odziomkowych, liÊcie łodygowe siedzàce, strzałkowate; kwiato-
stany białe typu grono; kwiaty drobne, owocem jest sercowata łuszczynka.

Kwitnienie: wczesna wiosna–póêna jesieƒ.

Informacje dodatkowe: jest to roÊlina lecznicza; nasiona zachowujà ˝ywotnoÊç ok. 5–6 lat.

Fot. 5

VI. Rze˝ucha łàkowa
Opis: bylina; 15–50 cm wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona, wewnàtrz pusta; liÊcie odziomkowe tworzà
ró˝yczk´, liÊcie łodygowe siedzàce; kwiatostany typu grono; płatki korony białe lub jasnolila; owocem jest
równowàska łuszczyna.

Kwitnienie: kwiecieƒ–czerwiec.

Informacje dodatkowe: liÊcie odziomkowe bywajà spo˝ywane w postaci smacznej i bogatej w witaminy
sałatki.

Fot. 6
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VII. Âwietlik łàkowy
Opis: roÊlina jednoroczna; do 30 cm wysokoÊci; łodyga wzniesiona, rozgał´ziona, owłosiona; liÊcie naprze-
ciwległe, siedzàce, o blaszce jajowatej z włoskami; kwiaty, pojedyncze, grzbieciste, wyrastajàce w kàtach gór-
nych liÊci; korona dł. 8–14 mm, warga górna korony bladoliliowa, warga dolna znacznie wi´ksza biała
z fioletowymi prà˝kami i ˝ółtà plamkà; owocem jest torebka.

Kwitnienie: lipiec–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: jest półpaso˝ytem, czerpie wod´ i sole mineralne za pomocà ssawek, które wras-
tajà w korzenie innych roÊlin.

Fot. 7

VIII. ˚ywokost lekarski
Opis: bylina; do 1 m wysokoÊci; g´sto owłosiona; łodyga prosta, wzniesiona, w górnej cz´Êci rozgał´ziona;
liÊcie skr´toległe, lancetowate z bardzo wyraênà nerwacjà; w kàtach liÊci sà osadzone kwiatostany typu sier-
pik; kielich zrosłodziałkowy, korona zrosłopłatkowa, barwy fioletowej, ró˝owawej, rzadko białej; owocem jest
rozłupka.

Kwitnienie: maj–czerwiec.

Informacje dodatkowe: w lecznictwie ludowym stosuje si´ go do okładów po złamaniu koƒczyn.

Fot. 8

IX. Firletka poszarpana
Opis: bylina; 30–90 cm wysokoÊci; łodyga prosta, pojedyncza lub rozgał´ziona; liÊcie dolne łopatkowate,
liÊcie górne lancetowate; kwiatostany typu wiecha; kielich zrosłodziałkowy, korona ró˝owa 5-płatkowa; owo-
cem jest torebka.

Kwitnienie: maj–czerwiec.

Informacje dodatkowe: roÊlina stosowana w farmakologii.

Fot. 9

X. Chaber łàkowy
Opis: bylina; do 1 m wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona, pojedyncza lub rozgał´ziona; liÊcie odziomkowe
jajowate lub lancetowate zw´˝ajàce si´ w ogonek, liÊcie łodygowe jajowate lub lancetowate siedzàce; kwia-
tostany typu koszyczek na szczycie łodyg; kwiaty czerwonofioletowe; owocem jest niełupka.

Kwitnienie: czerwiec–wrzesieƒ.

Informacje dodatkowe: przy wypasaniu nie jest zjadany przez zwierz´ta.

Fot. 10

XI. Koniczyna łàkowa
Opis: bylina; 20–50 cm wysokoÊci; łodyga wzniesiona, owłosiona; liÊcie trójlistkowe, listki odwrotnie jajowate
z białà półksi´˝ycowatà plamà; kwiatostany czerwone lub ciemnoró˝owe typu główka; owocem jest jedno-
nasienny stràk.

Kwitnienie: maj–wrzesieƒ.

Informacje dodatkowe:mo˝e byç zapylana tylko przez owady o długich narzàdach g´bowych, np. trzmiele.

Fot. 11

XII. Mniszek pospolity
Opis: bylina; do 50 cm wysokoÊci; łodyga wzniesiona, pusta w Êrodku; liÊcie odziomkowe w rozetce bardzo
ró˝ne (zàbkowane, klapowane albo wcinane); kwiatostan typu koszyczek; wszystkie kwiaty ˝ółte j´zycz-
kowe; owocem jest niełupka z puchem kielichowym.

Kwitnienie: maj–czerwiec.

Informacje dodatkowe: cz´Êci roÊliny zawierajà sok mleczny; z młodych liÊci przyrzàdza si´ sałatki.

Fot. 12



XIII. Knieç błotna
Opis: bylina; do 50 cm wysokoÊci; łodyga lekko pokładajàca si´ lub wzniesiona, słabo rozgał´ziona, naga,
pusta w Êrodku; liÊcie odziomkowe długoogonkowe, blaszki nerkowate, ogonek liÊciowy jest tym krótszy
im wy˝ej jest liÊç osadzony; kwiaty du˝e, ˝ółte, zło˝one z 5 błyszczàcych działek okwiatu; owocem sà mieszki
zebrane w owoc zbiorowy.

Kwitnienie: kwiecieƒ–maj.

Informacje dodatkowe: jest roÊlinà trujàcà; dawniej stosowana jako roÊlina lecznicza, gdy˝ ma działanie
moczop´dne.

Fot. 13

XIV. Jaskier ostry
Opis: bylina; do 1 m wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona, silnie rozgał´ziona; liÊcie odziomkowe majà długie
ogonki, im wy˝ej na łodydze znajdujà si´ liÊcie, tym krótsze majà ogonki, blaszki liÊciowe dłoniastodzielne;
kielich pi´ciodziałkowy, korona pi´ciopłatkowa, barwy ˝ółtej, połyskujàcej, zarówno pr´ciki, jak i słupek sà
rozmieszczone na linii spiralnej; owocem jest mieszek.

Kwitnienie: maj–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: roÊlina trujàca, działa toksycznie na skór´, wywołujàc zaczerwienienie, a nawet
owrzodzenie.

Fot. 14

XV. Jaskier rozłogowy
Opis: bylina; 15–40 cm wysokoÊci; łodyga pło˝àca si´ z nadziemnymi rozłogami; liÊcie odziomkowe ogon-
kowe, trójsieczne, nast´pne trójdzielne, ostatnie klapowane lub zàbkowane; kwiaty pojedyncze, stojàce, bar-
dzo podobne do kwiatów jaskra ostrego, błyszczàce, złoto˝ółte; owoc zbiorowy zło˝ony z niełupek.

Kwitnienie: maj–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: roÊlina trujàca.

Fot. 15

XVI. Pi´ciornik g´si
Opis: bylina; łodyga pło˝àca si´, cienka, długoÊci nawet 1 m, mi´kko owłosiona; liÊcie nieparzystopierzaste,
liÊcie osadzone naprzemianlegle, od spodu srebrzysto owłosione; korona zło˝ona z 5 złoto˝ółtych płatków;
owocem jest niełupka.

Kwitnienie: maj–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: roÊlina lecznicza; wykorzystywana do karmienia młodego drobiu.

Fot. 16

XVII. Przetacznik o˝ankowy
Opis: bylina; do 40 cm wysokoÊci; łodyga wznoszàca si´; liÊcie naprzeciwległe, siedzàce, blaszka liÊciowa
jajowata, z obu stron owłosiona; kwiaty zebrane w naprzeciwległe grona, korona bł´kitna, składajàca si´
z 4 płatków; owocem jest torebka.

Kwitnienie: maj–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: roÊlina miododajna.

Fot. 17

XVIII. Wyka płotowa
Opis: bylina; 30–60 cm wysokoÊci; łodyga pnàca si´, czterokanciasta, naga lub pokryta mi´kkimi włoskami;
liÊcie skr´toległe, parzystopierzaste, listki siedzàce, eliptyczne lub jajowate, z małym kolcem pod spodem;
kwiatostan typu grono; kwiaty purpurowoczerwone, korona ma odwrotnie jajowaty ˝agielek i ciemniejszà
łódeczk´; owocem jest spłaszczony stràk.

Kwitnienie: maj–lipiec.

Informacje dodatkowe: zawiera miodniki pozakwiatowe, ch´tnie odwiedzane przez mrówki.

Fot. 18
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XIX. Wyka ptasia
Opis: bylina; 20–150 cm wysokoÊci; łodyga pnàca lub pło˝àca si´; liÊcie skr´toległe, parzystopierzaste,
z 6–10 parami listków, listki równowàskie, oÊ liÊcia koƒczy si´ rozgał´zionym wàsem; kwiatostan typu grono;
kwiaty niebieskofioletowe, korona z odwrotnie jajowatym, odgi´tym do tyłu ˝agielkiem; owocem jest stràk.

Kwitnienie: czerwiec–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: nasiona zawierajà wicjanin´ toksycznà dla zwierzàt (zwłaszcza dla koni).

Fot. 19

XX. Niezapominajka błotna
Opis: bylina; 15–60 cm wysokoÊci; łodyga kanciasta owłosiona; liÊcie dolne krótkoogonkowe, górne –
siedzàce; kwiatostan typu sierpik; korona z 5 płatków, barwy niebieskiej; owocem jest rozłupka.

Kwitnienie: maj–wrzesieƒ.

Informacje dodatkowe: zdarzajà si´ osobniki o kwiatach wyłàcznie ˝eƒskich, które sà du˝o mniejsze od
typowych.

Fot. 20

XXI. Dzwonek rozpierzchły
Opis: roÊlina dwuletnia lub bylina; 30–60 cm wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona; liÊcie odziomkowe od-
wrotnie jajowate, liÊcie łodygowe siedzàce, wàsko lancetowate; kwiatostan typu wiecha; korona niebiesko-
fioletowa, szerokolejkowata, owocem jest torebka.

Kwitnienie: maj–lipiec.

Informacje dodatkowe: torebki majà pod szczytem 3 zamykane klapkami otworki, przez które w pogodne
dni wypadajà nasiona; w czasie deszczu klapki zamykajà otwory.

Fot. 21

XXII. Bodziszek łàkowy
Opis: bylina; do 80 cm wysokoÊci; łodyga wzniesiona, rozgał´ziona, pokryta gruczołowatymi włoskami;
liÊcie odziomkowe na długich ogonkach, wy˝ej liÊcie siedzàce, naprzeciwległe, blaszki liÊciowe nerkowate;
kwiaty promieniste, kielich i korona niezroÊni´te, korona barwy fioletowej; owocem jest rozłupka.

Kwitnienie: lipiec–sierpieƒ.

Informacje dodatkowe: kwiaty wykonujà ruchy, przybierajàc w ró˝nych okresach rozwoju ró˝ne pozycje
– kierujà si´ w dół lub w gór´.

Fot. 22

XXIII. Szczaw zwyczajny
Opis: bylina; do 60 cm wysokoÊci; łodyga prosta, wzniesiona, naga; liÊcie strzałkowate, dolne ogonkowe,
górne siedzàce, blaszki liÊciowe majà zaostrzone, skierowane w dół klapy; kwiatostan typu wiecha – słabo roz-
gał´ziony; listki kwiatu sà bladozielone z czerwonym brzegiem; owocem jest orzeszek.

Kwitnienie: maj–lipiec.

Informacje dodatkowe: liÊcie o przyjemnym kwaskowatym smaku, zawierajà kwas szczawiowy; jest to
roÊlina dwupienna.

Fot. 23

XXIV. Babka zwyczajna
Opis: bylina; do 30 cm wysokoÊci; łodyga bezlistna lub skàpo owłosiona; liÊcie odziomkowe w ró˝yczce, sze-
rokie, owalne, u nasady zaokràglone lub sercowate z ogonkiem liÊciowym, 5–9-nerwowe; kwiatostan typu
kłos do 10 cm długoÊci; owocem jest torebka.

Kwitnienie: czerwiec–paêdziernik.

Informacje dodatkowe: roÊlina lecznicza; bardzo odporna na urazy mechaniczne, dlatego zwana roÊlinà
wydepczyskowà.

Fot. 24
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XXV. Babka lancetowata
Opis: bylina; do 40 cm wysokoÊci; krótkie kłàcze; liÊcie odziomkowe zebrane w ró˝yczk´, liÊcie lancetowate,
3–7-nerwowe; kwiatostan typu kłos – kulisty – na prosto wzniesionej szypule; owocem jest torebka.

Kwitnienie: kwiecieƒ–paêdziernik.

Informacje dodatkowe: roÊlina lecznicza o działaniu przeciwzapalnym.

Fot. 25
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RoÊliny łàkowe

Fot. 1. Koniczyna biała Fot. 2. Krwawnik pospolity

Fot. 3. Stokrotka pospolita Fot. 4. Złocieƒ właÊciwy

Fot. 5. Tasznik pospolity Fot. 6. Rze˝ucha łàkowa
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Fot. 7. Âwietlik łàkowy Fot. 8. ˚ywokost lekarski

Fot. 9. Firletka poszarpana Fot. 10. Chaber łàkowy

Fot. 11. Koniczyna łàkowa Fot. 12. Mniszek pospolity

Fot. 13. Knieç błotna Fot. 14. Jaskier ostry



Fot. 18. Wyka płotowa

Fot. 15. Jaskier rozłogowy

Fot. 19. Wyka ptasia Fot. 20. Niezapominajka błotna

Fot. 16. Pi´ciornik g´si

Fot. 17. Przetacznik o˝ankowy
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Fot. 22. Bodziszek łàkowy

Fot. 23. Szczaw zwyczajny Fot. 24. Babka zwyczajna Fot. 25. Babka lancetowata

Fot. 21. Dzwonek rozpierzchły
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Notatki

Notatki


