
 

Rośliny dziko rosnące tzw. chwasty chod  
mogłoby się zdawad, że są „szkodnikami”  
na naszej działce i przyprawiają nas o ból 
 pleców podczas żmudnego pielenia, 
w rzeczywistości wyświadczają  ogrodnikom 
przysługę udzielając  cennych rad. 
Ich obecnośd oraz towarzystwo w jakim 
rosną wskazuje na jakośd gleby w ogrodzie. 
 

Poniżej kilka przykładów roślin wskaźnikowych 
 – wykazujących wąski zakres tolerancji  
w stosunku do składu mechanicznego gleby, 
 jej wilgotności, odczynu, zawartościpróchnicy 
 i składników mineralnych (głównie azotu i wapnia): 

 
Rośliny dziko rosnące na glebach ciężkich i gliniastych:  

 

 komosa biała (Chenopodium album)  
 

 rumian pospolity (Anthemis arvensis) 
  

 szczaw kędzierzawy (Rumex crispus) 
 

 podbiał pospolity (Tussilago farfara) 
 

Obecność tych roślin wskazuje na to jakie warunki wodno  – powietrzne panują w glebie.  
 
 

 

Rośliny dziko rosnące na glebach wilgotnych i podmokłych:  
 

 rdest kolankowy (Polygonum nodosum)  
 

 jaskier rozłogowy (Ranunculus repens) 
 

 czyściec błotny (Stachys palustris)  
 

 kozłek lekarski (Valeriana officinalis) 
 

 skrzyp polny (Equisetum arvense) 
 

Obecność tych roślin wskazuje na to jakie warunki wodno  – powietrzne panują w glebie. 
 

 

 

Rośliny dziko rosnące na glebach piaszczystych i suchych:  
 

 gęsiówka piaskowa (Arabis arenosa) 
 

 mak piaskowy (Papaver argemone) 
 

 przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis) 
 

 koniczyna biała (Trifolium repens) 
 

 babka wąskolistna (Plantago lanceolata)  
 

Obecność tych roślin wskazuje na to jakie warunki wodno  – powietrzne panują w glebie. 
 

 

 

Rośliny dziko rosnące na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych: 
 

 fiołek trójbarwny (Viola tricolor) 
 

 koniczyna biała (Trifolium repens) 
 

 szczaw polny (Rumex acetosella)  
 

 skrzyp polny (Equisetum arvense) 
 

 jaskier rozłogowy (Ranunculus repens) 
 

Obecność tych roślin wskazuje na konieczność wapnowania. 
 

 

Podbiał pospolity  

rośnie na glebach zasobnych  

w wapo, gliniastych,  

raczej wilgotnych 

Skrzyp polny  

rośnie na glebach wilgotnych 

 lub okresowo zalewanych, 

 lekko kwaśnych,  

o różnym składzie mechanicznym 

Szczaw polny  

występuje na glebach kwaśnych,  

suchych i piaszczystych,  

ubogich w wapo 

Koniczyna biała  

zdradza glebę suchą, lekką,  

kwaśną, ubogą w wapo 



 
Rośliny dziko rosnące na glebach zasadowych:  

 

 mak polny (Papaver rhoeas) 
 

 tobołki polne (Thlapsi arvense) 
 

 wilczomlecz drobny (Euphorbia exiqua) 
 

 cykora podróżnik (Cichorium intybus) 
 

Zbyt wysoki odczyn gleby wskazuje na błędy w nawożeniu lub zanieczyszczenie działki  
odpadami budowlanymi m.in. zaprawa murarska, wapno. 
 Z uwagi na to, że większość roślin bardzo źle znosi takie warunki   
należy zakwasić glebę, co jest procesem długotrwałym.  
 

 
Rośliny dziko rosnące na glebach o odczynie obojętnym: 

 

 tasznik pospolity (Capsella bursa) 
 

 żywokost lekarski (Symphytum officinale) 
 

 przetacznik polny (Veronica arvensis) 
 

 jasnota purpurowa (Lamium purpureum) 
 

Gleba o kwasowości korzystnej dla najczęściej  
uprawianych roślin, pH  6,5 - 7,2. 
 

 
Rośliny dziko rosnące na glebach żyznych, o wysokiej zasobności w azot i próchnicę: 

 

 komosa biała (Chenopodium album)  
 

 gwiazdnica pospolita (Stellaria media) 
 

 pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 
 

 podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) 
 

Gleba odpowiednia dla większości gatunków roślin. 
 

 
Rośliny dziko rosnące na glebach ubogich w azot: 

 

 wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta) 
 

 koniczyna biała (Trifolium repens) 
 

 babka lancetowata (Plantago lanceolata) 
 
Obecność tych roślin wskazuje na konieczność nawożenia azotem, 
 a także potrzebę zwiększenia zawartości próchnicy  
w glebie np. poprzez zastosowanie wiosną większej ilości kompostu. 
 

 
 

 
Jak “korzystad” z roślin wskaźnikowych? 
Określenie warunków glebowych na podstawie roślin wskaźnikowych jest sposobem szybkim i pewnym, wymaga 
jednak pewnej wprawy. Należy kierowad się jednak dwoma zasadami: 

1. Rośliny wskaźnikowe powinny byd zdrowe, dobrze wykształcone oraz występowad w większych grupach,  
a także w kilku gatunkach.  

2. Rośliny występujące pojedynczo, karłowate i chore nie mogą byd uznawane jako podstawa do określenia 
właściwości gleby, ponieważ mogą prowadzid do błędnych wniosków.  
 

Prawidłowe określenie warunków glebowych, pozwala na wytypowanie roślin, które na tym terenie będą dobrze się 
rozwijad, a pośrednio umożliwia zaplanowanie atrakcyjnego wyglądu ogrodu. 
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Mak polny  

roślina wskaźnikowa gleb zasadowych, 

bogatych w wapo 

Pokrzywa zwyczajna  

preferuje gleby żyzne, próchniczne,  

raczej wilgotne 

Tasznik pospolity  

preferuje stanowiska o odczynie obojętnym, 

o glebie próchnicznej 

 bogatej w składniki pokarmowe 

Babka lancetowata 

 wskazuje na gleby  

gliniasto – piaszczyste,  

ubogie w azot 


