
KATALOG ROŚLIN 
DODATEK I



ROŚLINY TOLERUJĄCE SUSZĘ
LP. NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA STANOWISKO ZDJĘCIE

Dobór gatunkowy roślin zalecanych do wykorzystania w obiektach retencji powierzchniowej.
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4
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7
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Bodziszek żałobny

Kosaciec syberyjski

Kosaciec żółty

Kozłek lekarski

Krwawnica pospolita

Mięta wodna

Mozga trzcinowata

Pełnik europejski

Geranium phaeum

Iris sibirica

Iris pseudacorus

Valeriana officinalis

Lythrum salicaria

Mentha aquatica

Phalaris arundinacea

Trollius europaeus

słońce, półcień, cień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień, cień

słońce, półcień

słońce, półcień
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17

Sadziec konopiasty

Rdest wężownik

Sit rozpierzchły

Śmiałek darniowy

Tojeść kropkowana

Tojeść rozesłana

Trzcina pospolita

Wiązówka błotna 

Wierzbownica 
drobnokwiatowa

Eupatorium cannabinum

Polygonum bistorta 

Juncus effusus

Deschampsia 
cespitosa

Lysimachia punctata

Lysimachia 
nummularia

Phragmites 
communis

Filipendula ulmaria

Epilobium parviflorum

słońce, półcień, cień

słońce, półcień

półcień, słońce, 

słońce, półcień, cień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień
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ROŚLINY HYDROFITOWE – 
GŁĘBOKOŚĆ ZALEWANIA DO 30 CM

LP. NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA STANOWISKO ZDJĘCIE

1

18

2

3

4

5

6

Bobrek trójlistkowy

Żywokost lekarski

Bodziszek błotny

Jeżogłówka gałęzista

Knieć błotna

Kosaciec syberyjski

Kosaciec żółty

Menyanthes trifoliata

Symphytum officinale

Geranium palustre

Sparganium erectum

Caltha palustris

Iris sibirica

Iris pseudacorus

półcień, umiarkowane 
słońce

słońce, półcień

słońce, półcień, cień

półcień, cień, 
umiarkowane słońce

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień
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Krwawnica pospolita

Kozłek lekarski

Łączeń baldaszkowy

Manna mielec

Mięta wodna

Mozga trzcinowata

Niezapominajka 
błotna

Pałka delikatna

Pałka wąskolistna

Lythrum salicaria

Valeriana officinalis

Butomus umbellatus

Glyceria Maxima

Mentha aquatica

Phalaris arundinacea

Myosotis palustris

Typha gracilis

Typha angustifolia

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

półcień, cień, 
umiarkowane słońce

słońce, półcień, cień

półcień, słońce

półcień, umiarkowane 
słońce, cień

półcień, cień, 
umiarkowane słońce

półcień, cień, 
umiarkowane słońce
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16

20
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21

18

22

23

24

Tatarak zwyczajny

Rdest ziemnowodny

Pięciornik błotny

Tojeść kropkowana

Sit rozpierzchły

Tojeść rozesłana

Trzcina pospolita

Turzyca leśna

Wiązówka błotna

Acorus calamus

Polygonum 
amphibium

Potentilla palustris

Lysimachia punctata

Juncus effusus

Lysimachia 
nummularia

Phragmites 
communis

Carex sylvatica

Filipendula ulmaria

półcień, słońce

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

półcień, słońce

słońce, półcień

półcień, słońce

półcień, cień

słońce, cień

/      Katalog roślin 6



LP. NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA STANOWISKO ZDJĘCIE

25

26

1

2

Żabieniec babka 
wodna

Wierzbownica 
drobnokwiatowa

Olsza czarna, 
olsza szara

Wierzba biała 

Alisma plantago- 
-aquatica

Epilobium parviflorum

Alnus glutinosa,
Alnus incana

Salix alba

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień, cień

słońce, półcień
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DRZEWA MOKRADEŁ
I TERENÓW ZALEWOWYCH



LP. NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA STANOWISKO ZDJĘCIE

KRZEWY MOKRADEŁ 
I TERENÓW ZALEWOWYCH

1

2

3

4

5

Wierzba iwa

Wierzba 
pięciopręcikowa

Wierzba purpurowa

Wierzba szara

Wierzba wiciowa

Salix caprea

Salix pentandra

Salix purpurea

Salix cinerea

Salix viminalis

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień

słońce, półcień
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

• Bodziszek żałobny https://en.wikipedia.org/wiki/Geranium_phaeum#/media/File:Geranium_phaemum_

(bodziszek_%C5%BCa%C5%82obny)_03.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Kosaciec syberyjski https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_sibirica#/media/File:Sibirische_Schwertlilie,_Iris_

sibirica_06.JPG (dostęp 27.01.2022 r.)

• Kosaciec żółty https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_pseudacorus#/media/File:Iris_pseudacorus_iris_des_

marais.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Kozłek lekarski https://en.wikipedia.org/wiki/Valerian_(herb)#/media/File:Valeriana_officinalis_-_

Niitv%C3%A4lja.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Krwawnica pospolita https://en.wikipedia.org/wiki/Lythrum_salicaria#/media/File:Lythrum_salicaria_-_

harilik_kukesaba.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Mięta wodna https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mentha_aquatica_LC0169.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Mozga trzcinowata https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozga_trzcinowata#/media/Plik:Phalaris_arundinacea.

jpeg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Pełnik europejski https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82nik_europejski#/media/Plik:Pe%C5%82nik_

europejski_Trollius_europaeus_RB.JPG (dostęp 27.01.2022 r.)

• Rdest wężownik https://pl.wikipedia.org/wiki/Rdest_w%C4%99%C5%BCownik#/media/

Plik:Polygonum_bistorta_a3.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Sadziec konopiasty https://pl.wikipedia.org/wiki/Sadziec_konopiasty#/media/Plik:20170713Eupatorium_

cannabinum3.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Sit rozpierzchły https://pl.wikipedia.org/wiki/Sit_rozpierzch%C5%82y#/media/Plik:JuncusEffusus.jpg 

(dostęp 27.01.2022 r.)

• Śmiałek darniowy https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amia%C5%82ek_darniowy#/media/Plik:Ruwe_

smele_plant_Deschampsia_cespitosa.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Tojeść kropkowana https://pl.wikipedia.org/wiki/Toje%C5%9B%C4%87_kropkowana#/media/

Plik:Lysimachia_punctata.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Tojeść rozesłana https://pl.wikipedia.org/wiki/Toje%C5%9B%C4%87_rozes%C5%82ana#/media/

Plik:Lysimachia_nummularia_kz.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Trzcina pospolita https://en.wikipedia.org/wiki/Phragmites#/media/File:Riet_Phragmites_australis_

planten.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Wiązówka błotna https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula_ulmaria#/media/File:20140715Filipendula_

ulmaria.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Wierzbownica drobnokwiatowa https://en.wikipedia.org/wiki/Epilobium_parviflorum#/media/

File:Epilobium_parviflorum_kz04.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)

• Żywokost lekarski https://en.wikipedia.org/wiki/Symphytum_officinale#/media/File:Symphytum_

officinale_01.jpg (dostęp 27.01.2022 r.)
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

• Bobrek trójlistkowy https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrek_tr%C3%B3jlistkowy#/media/Plik:Menyanthe_

trifoliata.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Bodziszek błotny https://pl.wikipedia.org/wiki/Bodziszek_b%C5%82otny#/media/Plik:Geranium_

palustre_1.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Jeżogłówka gałęzista https://en.wikipedia.org/wiki/Sparganium_erectum#/media/File:Vandens_

augalas01.JPG (dostęp 28.01.2022 r.)

• Knieć błotna https://pl.wikipedia.org/wiki/Knie%C4%87_b%C5%82otna#/media/Plik:Caltha_palustris_-_

Poland,_Pieniny.JPG (dostęp 28.01.2022 r.)

• Kosaciec syberyjski https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosaciec_syberyjski#/media/Plik:Kosaciec_syberyjski,_

irys.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Kosaciec żółty https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosaciec_%C5%BC%C3%B3%C5%82ty#/media/

Plik:Sumpfschwertlilie_bl%C3%BCte.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Kozłek lekarski https://pl.wikipedia.org/wiki/Koz%C5%82ek#/media/Plik:20170617Valeriana_officinalis2.

jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Krwawnica pospolita https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwawnica_pospolita#/media/Plik:LythrumSalicaria.jpg 

(dostęp 28.01.2022 r.)

• Łączeń baldaszkowy https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cze%C5%84_baldaszkowy#/media/

Plik:Butomus_umbellatus_kz2.JPG (dostęp 28.01.2022 r.)

• Manna mielec https://pl.wikipedia.org/wiki/Manna_mielec#/media/Plik:Liesgras_bloeiwijze_Glyceria_

maxima.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Mięta wodna https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99ta_nadwodna#/media/Plik:Mentha_aquatica_

floating.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Mozga trzcinowata https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozga_trzcinowata#/media/Plik:Rietgras_bloeiwijze_

Phalaris_arundinacea.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Niezapominajka błotna https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezapominajka_b%C5%82otna#/media/

Plik:Myosotis_scorpioides_LC0184.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Pałka delikatna https://wodne-rosliny.pl/rosliny-przybrzezne-strefa-0-30/palka-delikatna-typha-gracilis- 

(dostęp 28.01.2022 r.)

• Pałka wąskolistna https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ka_w%C4%85skolistna#/media/Plik:Typha_

angustifolia2.JPG (dostęp 28.01.2022 r.)

• Rdest ziemnowodny https://pl.wikipedia.org/wiki/Rdest_ziemnowodny#/media/Plik:Persicaria_amphibia_

flower.JPG (dostęp 28.01.2022 r.)

• Pięciornik błotny https://hsb.wikipedia.org/wiki/Porstnik#/media/Dataja:Potentilla_palustris_180606a.

jpg (dostęp 28.01.2022 r.)
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• Sit rozpierzchły https://en.wikipedia.org/wiki/Juncus_effusus#/media/File:Juncus_effuses.jpg (dostęp 

28.01.2022 r.)

• Tatarak zwyczajny https://en.wikipedia.org/wiki/Acorus_calamus#/media/File:Acorus_calamus1.jpg 

(dostęp 28.01.2022 r.)

• Tojeść kropkowana https://en.wikipedia.org/wiki/Lysimachia_punctata#/media/File:Lysimachia.

punctata.1.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Tojeść rozesłana https://en.wikipedia.org/wiki/Lysimachia_nummularia#/media/File:Lysimachia_

nummularia1.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Trzcina pospolita https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzcina_pospolita#/media/Plik:Miedzno_Phragmites_

australis_k%C5%82os_01.07.10_p.jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Turzyca leśna https://en.wikipedia.org/wiki/Carex_sylvatica#/media/File:Carex_sylvatica.jpg (dostęp 

28.01.2022 r.)

• Wiązówka błotna https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula#/media/File:Filipendula-ulmaria.JPG (dostęp 

28.01.2022 r.)

• Wierzbownica drobnokwiatowa https://en.wikipedia.org/wiki/Epilobium_parviflorum#/media/

File:Epilobium_parviflorum_korseby.jpeg (dostęp 28.01.2022 r.)
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• Wierzba iwa https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_iwa#/media/Plik:Salix_caprea_032.jpg (dostęp 
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• Wierzba pięciopręcikowa https://en.wikipedia.org/wiki/Salix_pentandra#/media/File:Salix_pentandra0.

jpg (dostęp 28.01.2022 r.)

• Wierzba purpurowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_purpurowa#/media/Plik:Salix-purpurea-habit.

JPG (dostęp 28.01.2022 r.)

• Wierzba szara https://hsb.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%9Bra_wjerba#/media/Dataja:Grauwe_wilg_
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