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Wstęp
Garbów - niezwykle malownicza miejscowość usytuowana na północny-zachód od
Lublina położona na Płaskowyżu Nałęczowskim.
Swoją nazwę zawdzięcza ukształtowaniu
terenu, na którym występują liczne wzgórza
i wzniesienia, które noszą nazwę „garbów”
czyli nierówności terenu.
Pierwsza wzmianka o Garbowie pochodzi
z 1326 roku.
Na obszarze Garbowa znajduje się wiele
osobliwości kulturowych i przyrodniczych takich jak: park przypałacowy, garbowskie stawy, wzgórza, wąwozy, dolina rzeki Kurówki,
bogata flora i fauna.
W celu zachowania ich dla przyszłych
pokoleń w Zespole Szkół w Garbowie prowadzona jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
Obejmuje ona: apele, wystawy, konkursy, akcje „Sprzątanie Świata”, sadzenie lasów,
sadzenie drzew „papieskich”, wycieczki ekologiczne, projekty ekologiczne, wydawnictwa
ekologiczne. Jednym z jej elementów jest
realizacja projektów z zakresu edukacji środowiskowej np. „Ratujmy Garbowskie Kasztanowce”.
Wizerunek pięciopalczastych liści kasztanowca, kandelabry kwiatostanów, owoce
w kolczastej łupince inspirują twórców, poetów, rzeźbiarzy.

,,W parku, co wszystkich przyciąga
z miasta
rozwinął kwiaty cienisty kasztan.
Wielopalczaste rozpostarł liście
i teraz czeka na wasze przyjście.
Kiedy brązowe zrzuci kasztany
kolor jesieni znajdziemy na nich.”
(W. Ścisłowski)
Niech słowa tego wiersza zachęcą mieszkańców naszej miejscowości do ratowania
drzew kasztanowca białego.
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Ciekawostki

Owoce cenione są wśród radiestetów za
swoje „właściwości magiczne”. Prawdopodobnie, położone pod łóżkiem bądź
biurkiem mają wpływać na polepszenie
samopoczucia, zmniejszenie szkodliwego oddziaływania żył wodnych.
Wprowadzają miłą atmosferę w domu,
domownicy się nie kłócą, nie denerwują.
Noszone w kieszeni ubrania działają jak
lek przeciwreumatyczny.

Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)
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Opis botaniczny i ochrona
kasztanowca białego, ciekawostki
Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum).
Występuje w niemal całej Europie, Ameryce Północnej, Azji Wschodniej.
Do Polski kasztanowce zostały sprowadzone ponad 300 lat temu, z gór Półwyspu
Bałkańskiego, prawdopodobnie przez Jana III
Sobieskiego.
Sadzono je w zakładanych ogrodach przy
pałacach, rezydencjach magnackich, zamkach obronnych, a także przy kościołach.
W Puławach w sławnym na całą Europę
ogrodzie przy rezydencji Czartoryskich rosło
czterdzieści kasztanowców, wśród których
zbudowano wodotryski rozpraszające wodę
ponad korony drzew.
Walory dekoracyjne drzewa sprawiły, że
rozprzestrzenił się w parkach i ogrodach niemal całej Europy.
Kasztanowiec osiąga do 30 metrów wysokości.
Wymaga stanowiska słonecznego, nie ma
większych wymagań glebowych.
Kora starszych pni łuszczy się tafelkowato.
Liście dłoniasto złożone z 5 do 7 wydłużonych,
odwrotnie jajowatych listków o długości do
25 cm. Duże pąki wydzielają lepką substancję. Kwiaty o białych płatkach z żółtymi lub
czerwonymi plamkami u nasady zebrane
w gęste, wiechowate, wzniesione kwiatostany o długości do 30 cm. Kwitnie w maju.
Owoce kolczaste zielone kule o średnicy
do 6 cm, dojrzewają we wrześniu i październiku. Rozłupując się ukazują jedno lub dwa
niekiedy trzy czerwonobrązowe, błyszczące
nasiona.

Zastosowanie:

Roślina ozdobna często stosowana
w nasadzeniach parkowych, alejach, na
obrzeżach dróg.
Roślina lecznicza. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, rozkurczająco.
Stosowana w leczeniu: oparzeń, odmrożeń, dolegliwości w okresie klimakterium,
stanów zapalnych wątroby, obrzęków
skóry i tkanki podskórnej, zakrzepowego
zapalenia żył.

Trudno wyobrazić sobie nasze parki
i aleje bez pięknych drzew, które wiosną
kwiatami przypominają o maturach, a jesienią, cieszą błyszczącymi owocami w kolczastych łupinkach.
Kto z nas, choć raz nie wybrał się do parku
w poszukiwaniu kasztanów?
Kto z nas jako dziecko nie robił ludzików
z kasztanów?
Pomóżmy kasztanowcom, zagraża im
szkodnik szrotówek kasztanowcowiaczek.
W Polsce liście kasztanowca uszkodzone
przez larwy szrotówka zaobserwowano po
raz pierwszy w lipcu1998 roku w Ogrodzie
Botanicznym w Wojsławicach koło Wrocławia. Obecnie szkodnik występuje na terenie
całego kraju, powodując brązowienie i przedwczesne opadanie liści, jesienne zakwitanie kasztanowca. Główną przyczyną inwazji
szkodnika w Europie jest przenoszenie motyli oraz liści z larwami przez transport samochodowy. Stwierdzono, że jako pierwsze
motyl zasiedla kasztanowce rosnące przy
arteriach ruchu.
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Z tych drzew przenoszony jest dalej
przez ludzi, zwierzęta, wiatr i samochody na
inne drzewa. Tak szybką i łatwą ekspansję zawdzięcza swoim zdolnościom adaptacyjnym,
odpornością na niskie temperatury, wysokiej
rozrodczości, a przede wszystkim brakowi
naturalnych wrogów, mogących ograniczyć
jego liczebność. Szrotówek niszczy kasztanowce białe zwane popularnie kasztanami, ale może też żerować na kasztanowcu
czerwonym i żółtym. Rozwija się również na
jaworze oraz klonie pospolitym, na których
przechodzi pełny rozwój do postaci doskonałej. Obserwuje sie przypadki składania jaj na
lipach, jednak na tych drzewach do rozwoju
nie dochodzi.

DLACZEGO MUSIMY ZWALCZAĆ
PASOŻYTA?
Ten niepozorny, liczący sobie nieco ponad 3 mm motyl nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla kasztanowców. Zagrożeniem są gąsienice, które zjadają warstwę
miękiszową liścia, obniżając jego zdolność
do fotosyntezy. Liście żółkną, zasychają i przedwcześnie opadają. Kasztanowiec
chcąc zwiększyć powierzchnię asymilacyjną wypuszcza jesienią pędy wiosenne
i powtarza kwitnienie. W naszych warunkach
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Cykl rozwojowy
SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA
(Cameraria ohridella).
Pierwsze dorosłe osobniki szrotówka,
wykluwające się z zimujących w opadłych
liściach poczwarek, wylatują pod koniec
kwietnia. Samice składają jaja (każda 20-30)
– pojedynczo, wzdłuż głównego unerwienia
liści. Larwy pierwszego stadium wgryzają się
do wnętrza blaszki liściowej, gdzie odbywa
sie ich dalszy rozwój i powstają żerowiska
owada, zwane minami. Miny są łatwo rozpoznawalne po beżowo-brązowym zabarwieniu liścia. Dorosłe gąsienice przepoczwarzają
się we wnętrzu min. Jeden liść może mięć
nawet 700 min. W ciągu sezonu letniego taki
cykl powtarza się trzy razy, a na południu nawet pięć razy w ciągu sezonu. Część poczwarek pozostaje w uśpieniu do kolejnej wiosny,
a niektóre potrafią przetrwać w tym stanie
nawet od 2–3 lat.

klimatycznych kwiaty nie maja szans na wydanie owoców. Natomiast młode pędy jeszcze
niezdrewniałe po przyjściu pierwszych mrozów przemarzają. Najczęściej jednak osłabiony kasztanowiec ginie z powodu choroby lub
tracąc dekoracyjny charakter zostaje wycięty.
Zaburzony cykl życia drzew powoduje, że
nie potrafią się przygotować do nadchodzącej
zimy, są słabe i często przemarzają. Corocznie
powtarzająca się sytuacja może doprowadzić
do powolnego lecz postępującego wyniszczenia drzew i gatunku.
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METODY ZWALCZANIA SZROTÓWKA
Sposobem na ograniczenie populacji
szrotówka jest bardzo dokładne wygrabianie
liści spod chorych drzew. Zebrane liście wraz
z larwami i poczwarkami szkodnika powinny
być zniszczone natychmiast poprzez spalanie
lub kompostowanie w pryzmie przykrytej folią albo ziemią, w której temperatura powinna
być wyższa od 40 °C.
Wskazane jest zakładanie budek lęgowych dla sikorek w pobliżu kasztanowców. Ptaki te wyjadają larwy szrotówka
ograniczając jego liczebność o ok. 3%.
Lepowanie pni polega na otoczeniu pnia
drzewa opaską z folii nasączonej klejem
oraz feromonem samicy szrotówka. Lepowanie jest skuteczne jedynie w przypadku
pierwszego wychodzącego z ziemi i liści
pokolenia szkodnika (marzec/lipiec).

Stosowanie
oprysków
kasztanowca
z zastosowaniem preparatów z grupy inhibitorów biosyntezy chityny. Oprysków
dokonuje sie w okresie rójki, przed wniknięciem larw do liści (marzec kwiecień).
Metodą promowaną w zwalczaniu szkodnika (do 60%) choć bardzo kontrowersyjną jest stosowanie preparatów w formie
iniekcji do pnia kasztanowca, czyli endoterapia, potocznie zwana szczepieniami. Polega ona na wstrzyknięciu do pnia
drzewa substancji – żelu o właściwościach
pestycydów (owadobójczych i grzybobójczych). Preparat rozchodzi sie wewnątrz
drzewa, dociera do liści, które stają sie dla
gąsienic niejadalne. Szczepienia należy
przeprowadzać w okresie marzec – kwiecień.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
- Inwentaryzacja drzew kasztanowca białego na terenie Garbowa.
- Sporządzenie mapek jego występowania.
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- Zakład
Zakładanie
a anie opa
opasek
ase
ek lepowych
lepowych.

- Grabienie liści.
- Przygotowanie i rozprowadzenie ulotek dotyczących
działań, które należy podjąć w celu ochrony kasztanowców.
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PARK PRZYPAŁACOWY
Obejmuje powierzchnię około 3,5 ha. Wiek
rosnących tu okazów niektórych drzew sięga
200 lat. Ostatnio przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna (w VI – VII 2003), dla
parku w Garbowie objęła oceną 895 drzew
i krzewów, należących do 31 gatunków, głównie drzew liściastych stanowiących 98,9%
ogółu drzew. Najliczniej występujące gatunki to : grab pospolity, lipa drobnolistna, wiąz
szypułkowy, jesion wyniosły, klon pospolity,
klon jawor, jesion pensylwański, kasztanowiec biały, olcha czarna, topola biała, brzoza
brodawkowata.
Z gatunków drzew iglastych zachowały
się okazy modrzewia, sosny czarnej, sosny
wejmutki, wyginęły niestety występujące niegdyś licznie śnieguliczki, lilaki, jaśminowce.
Stwierdzono, że ok. 180 drzew liczy powyżej 80-100 lat. Pochodzi, zatem z pierwszych
nasadzeń w parku. Wśród najstarszych drzew
najliczniejsze to: lipy drobnolistne, graby,
kasztanowce, jesiony i olchy. Okaz jesiona
wyniosłego rosnący przy alejce łączącej przejście dla pieszych z SP ZOZ w Garbowie, jest
umieszczony w rejestrze pomników przyrody
woj. lubelskiego jako pomnik przyrody.
Na terenie parku znajduje się około 20
drzew o obwodzie pni ponad 300 cm.
Wiosną na parkowych polankach zakwitają zawilce i fiołki, pachnie czeremcha, a na
drzewach zobaczyć można skaczące wiewiórki, gniazda wron, usłyszeć kukułkę czy dzięcioła.
Znajdujący się na terenie parku klasycystyczny pałac w kształcie litery H pochodzi

Osobliwości
przyrodnicze
Garbowa

Fiołek wonny na polance w parku

prawdopodobnie z roku 1850, historia jego
jest związana z postacią Izabeli z Flemingów
Czartoryskiej, jej męża Adama Kazimierza
i córki Marii Wittemberskiej, a także jak podają źródła z postacią Jana Nepomucena Jezierskiego.
W parku zasługuje na uwagę obelisk poświęcony pamięci pomordowanym w czasie
II wojny światowej mieszkańców Garbowa,
kamień Kościuszki upamiętniający przemarsz
przez Garbów wojsk powstańczych.

Kwitnąca polana zawilca gajowego
w garbowskim parku.

Pomnik przyrody w garbowskim parku
ponad 100-letni okaz jesiona wyniosłego.
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Garbowskie
Stawy
Zarys historyczny tworzenia gospodarstwa rybackiego na terenie Garbowa sięga II poł. XIX (ok. 1875 r.) i łączy się z osobą
hr. Aleksandra Jezierskiego ówczesnego
właściciela majątku, który prawdopodobnie
kontynuował dzieło swojego dziadka hr. Jana
Nepomucena Jezierskiego. Podczas kopania
natknięto się na czaszkę bądź cały szkielet
wymarłego zwierzęcia gospodarczego tura
(Bos primigenius), przodka dzisiejszej krowy.
Przed II wojną światową czaszka znajdowała
się w zbiorach prof. Antoniego Wagi, a następnie trafiła do muzeum zoologii hr. Ksawerego
Branickiego we Fraskati. W 1896 r. warszawski
badacz A. Ślusarski zdołał ją opisać i narysować podając dokładne wymiary. Niestety jej
los jest nam dziś nieznany, prawdopodobnie
zaginęła podczas I Wojny Światowej.

Kompleks gospodarstwa rybackiego zaczął popadać w ruinę od r. 1945, kiedy to rozpoczęto budowę nowej trasy komunikacyjnej
Lublin – Warszawa przecinając oryginalny zarys stawów, zmniejszając go i dzieląc.
W kolejnych latach doszło do wypłycenia
i eutrofizacji niektórych zbiorników. Dopiero rok 1975 przyniósł nieznaczną poprawę
poprzez zbudowanie nowych przepływów
pomiędzy zbiornikami oraz pogłębienie
i oczyszczenie z zalegającego mułu, szlamu
i osadów roślinnych.

Perkoz dwuczuby.

Trzcina, grzybień biały na stwie w Garbowie.
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Grzybień biały.
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Przez ponad wiek garbowskie stawy bardzo upodobniły się do naturalnych zbiorników wodnych sukcesywnie zarastając. Przez
wiele lat były użytkowane w różny sposób
i znajdują się w różnych stadiach sukcesji.
Stanowią mozaikę otwartej wody, szuwarów,
i różnorodnej roślinności wodnej oraz zagajników porastających groble i niecki stawowe.
Wody garbowskich stawów są silnie
eutroficzne, to znaczy zawierają dużą ilość
związków biogennych: azotanów, siarczanów,
fosforanów. Brzegi każdego z czterech stawów otoczone są pasem szuwaru trzcinowo
– pałkowego z tatarakiem, jeżówką, trzciną,
babką wodną i kniecią błotną.
Para łabędzia niemego...

Kuliczek piskliwy.

Kolejną
roślinności
K l j warstwę
t
śli
ś i stanowi
t
i zespół roślin o liściach pływających z: rdestem
ziemnowodnym, grążelem żółtym, grzybieniem białym i żabiściekiem pływającym. Na
powierzchni wody pojawiają się okresowo
rzęsa wodna i trójrowkowa – powodując tzw.
zakwit wody.
Pływające po stawie: mewy śmieszki,
kaczki, łabędzie, perkozy to częsty widok na
garbowskich stawach.

... i ich młode,

Kaczka krzyżówka.
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W garbowskim wąwozie.
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Garbowskie wzgórza
i wąwozy
Na jedynym wzgórzu Garbowa znajdują
się ruiny dawnego, garbowskiego kościoła
z roku 1326. Pozostała dobrze zachowana
murowana fasada i podziemia. Drewniana
część kościoła spłonęła w 1915 roku. Wzgórze to jest niezwykle cennym miejscem kultu
religijnego dla garbowskiej parafii, corocznie
w Wielki Piątek są wnoszone i wmurowywane
krzyże przez parafian.
Wzgórze Kościeliska otoczone jest wąwozem, w którym doskonale widać profile skały
lessowej, z której zbudowana jest cała Wyżyna Lubelska. Tworząca się tu gleba lessowa
jest dobrym podłożem dla wielu gatunków

roślin. Wiosną zbocza wąwozu zakwitają pierwiosnkami, przylaszczkami, fiołkami. Dominuje zapach czeremchy. Jesienią zdobią je korale kaliny, jarzębiny, trzmieliny, bzu czarnego
i tarniny. Zimą zaś spod śniegu wyglądają zimozielone liście kopytnika, barwinka. W tym
miejscu stosunkowo łatwo jest spotkać spacerujące bażanty, kuropatwy, biegające wiewiórki, gniazda gawronów i kawek. W maju
w zaroślach wąwozu napotykamy liczną populację ślimaka winniczka.
Od strony południowej Kościeliska rozciąga się porośnięte krzewami zbocze starego cmentarza, na którym znajdują się groby
z przełomu XIX i XX wieku. Pochowany jest
tam m. in. chłopski działacz Jan Nakonieczny,
właściciele majątków ziemskich Moskalowie,
Trzcińscy.

Ruiny starego kościoła.
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Lessowy wąwóz w Garbowie.

Szlak wzdłuż Kurówki
Wzdłuż brzegów płynącej przez Garbów
rzeczki Kurówki spotkać możemy wierzbę,
olchę czarną, krzewy głogu i bzu czarnego.
Brzegi porośnięte są trzciną pospolitą, pałką
wodną, tatarakiem, turzycami, okazałym szalejem, skrzypami i sitowiem.

Roślinność ta jest dobrym siedliskiem
i pokarmem dla licznie tu żyjących owadów:
ważek, chrząszczy - pływaka żółtobrzeżka,
krętaka, motyli, larw muchówki, komarów,
chruścika i ochotki.
Z większych zwierząt pojawiają się piżmaki,
myszy,
krety, nornice a także ropuchy, żaby
m
i ślimaki. W wodzie rzeczki widoczne są okazy
z rogatka sztywnego, moczarki kanadyjskiej
i ramienicy kruchej.

Skrzek ropuchy szarej.

Okres godowy ropuchy szarej.

Rozlewisko Kurowki na garbowskiej łące.
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Garbowskie łąki
Wśród garbowskich łąk znajduje się gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych, zarośla olchy czarnej i topoli osiki. Powierzchnię
łąki zwarcie pokrywają liczne gatunki traw:
tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, życica trwała, wiechlina łąkowa, tymotka wonna. Odnajdziemy również
pachnącą kończynę łąkową, białoróżową
i białą, komosę zwyczajną, kolorową firletkę
poszarpaną jaskra wonnego i rozłogowego,
bodziszka łąkowego. Niezwykle cennym okazem są pojedyncze rośliny storczyka plamistego. Swoje miejsca gniazdowe mają rodziny bocianów. Możemy dostrzec unoszące się
barwne motyle i ważki.
Na łące-mniszek lekarski, bluszczyk kurdybanek,
trawy...

Na łące- firletka zwyczajna w towarzystwie traw.
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Opis botaniczny ﬂory
Garbowa i okolic

Wawrzynek wilczełyko
(Daphne mezereum)

Występuje w całej Europie, w zachodniej Syberii, na Ałtaju i Kaukazie, także w Azji
Mniejszej. W Polsce na całym terytorium, ale
jest rośliną rzadką. W gminie Garbów możemy krzew ten spotkać w lesie w Gutanowie.
Występuje w cienistych lasach liściastych
i mieszanych oraz zaroślach w całej Polsce.
Preferuje gleby świeże i zasadowe, szczególnie wapienie.

Zastosowanie:

Roślina ozdobna. Ma ozdobne zarówno
kwiaty, jak i owoce. Oprócz formy typowej uprawiane są różne odmiany.
Preparaty z kory i owoców stosowane były dawniej w medycynie ludowej
w przypadku podrażnienia skóry, w formie okładów.
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Łodyga od 0,3 do 1 m wysokości, o szarobrązowej korze. Gałązki nagie.
Liście skrętoległe, całobrzegie, zaostrzone, na krótkim ogonku, spodem sinawe, gęsto skupione na szczytach gałązek, opadające
na zimę. Po roztarciu nieprzyjemnie pachną.
Kwitnie przed wypuszczeniem liści, na
przedwiośniu, od lutego do kwietnia, najczęściej w marcu i na początku kwietnia. Kwiaty różowe, rzadko białe, wonne, niepozorne,
czterokrotne, obupłciowe. Roślina miododajna.
Owoce soczyste pestkowce, w dojrzałym
stanie intensywnie czerwone, w skupieniach
po trzy – jak wcześniej kwiaty. Rozsiewane są
przez ptaki.
Cała roślina jest trująca.. Owoce i liście
zawierają dwa trujące składniki: glikozyd dafninę i mezereinę.

Zielony Informator Gminy Garbów

Wełnianka pochwowata
(Eriophorum vaginatum)
Występuje w umiarkowanej strefie od
niżu po piętro alpejskie w Europie, Ameryce
Północnej i Azji. W Polsce występuje na niżu,
w górach. W naszej okolicy na pewno możemy roślinę tę spotkać w lesie w Woli Przybysławskiej.
Występuje na potorfianych bagnach,
w borach bagiennych, na torfowiskach wysokich, rzadziej przejściowych. Wymaga stanowisk podmokłych, o dużej ilości światła.
Łodyga prosto wzniesiona, wewnątrz
pełna, o wysokości od 30 cm do 60 cm. Liście
odziomkowe o długich cienkich blaszkach na
górnej stronie rynienkowate, na dolnej ostrogrzbieciste, szorstkie na brzegach. Od szeroko rozdętych pochew liściowych na łodygach
pochodzi drugi człon nazwy zwyczajowej pochwowata.

Kwiat na szczycie łodygi, kłosy (kwiatostany) są jajowate, zawierają kilkanaście do
kilkudziesięciu kwiatów z biało-srebrzystymi
i wełnistymi włoskami nitkowatego okwiatu.
Kwitnie od kwietnie do czerwca.
Owoce niewielkie, orzeszki, z których każdy zawiera tylko jedno nasiono. Małe szczecinki, w które przekształciły się płatki kwiatów, tworząc śnieżnobiały puch. Stanowi on
aparat lotny nasion, ułatwiający rozsiewanie
i roznoszenie nasion na większe odległości
przez wiatr. Biały puch utrzymuje się na szczytach łodyg przez znaczną część roku.

Zastosowanie:

Puchu z wełnianek używano dawniej
w tapicerstwie do wypełniania poduszek
oraz próbowano z niego wyrabiać nici.
Dziś rośliny wykorzystywane są niekiedy
na suche bukiety.
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Mech torfowiec.

Rosiczka (Drosera)

Zastosowanie:

Roślina lecznicza: zawiera glikozyd, cholinę, związki cyjanogenne. Ma działanie
przeciwbólowe.
Dawniej z rosiczki robiono nalewkę,
zwaną rosalisami. Nalewki używano
w stanach gorączkowych oraz przy
dolegliwościach kobiecych. Płukanki
z ziela rosiczki miały skutecznie uśmierzać ból zębów. Rosiczkowe napary
stosowano jako lek przynoszący ulgę
przy bólach oczu, głowy, żołądka, serca.
Niegdyś używano jej suszonych kwiatów
jako zamiennika tytoniu.
Rosiczkę wykorzystywano do odstraszania złych duchów i jako zabezpieczenie przed nieprzychylnymi czarami.
W tym celu wianki z rosiczki zakopywano
w oborze i w mieszkalnych izbach.
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Występuje na wszystkich kontynentach,
z wyjątkiem Antarktydy. Wiele gatunków
znanych jest z południa Afryki, z Australii
i Ameryki Południowej. Naturalnym siedliskiem jej występowania w gminie Garbów
są wilgotne, bagniste miejsca w Woli Przybysławskiej, gdzie również możemy spotkać
mech torfowiec.
Rosiczka rośnie na różnych glebach,
w większości kwaśnych, piaszczystych, kamienistych i bagiennych. Owadożernością
rekompensuje braki składników odżywczych
w ubogich glebach, w szczególności przyswajalnego azotu.
Liście odziomkowe zebrane w różyczkę,
długoogonkowe, okrągławe. Z wierzchu i po
brzegach posiadają włoski gruczołowe, które wydzielają lepką, przywabiającą ciecz, do
której przyklejają się owady. Kwiaty jeden lub
kilka, prosto wzniesione, dłuższe od liści. Ich
przylistki są na połowie długości zrośnięte
z liśćmi. Kwiaty niepozorne, białe, na szczycie
głąbika zebrane w pozorne grono.

Zielony Informator Gminy Garbów

Zanokcica skalna
(Herba Adianthi rubri)
Występuje często w południowej części
Polski i w górach.
Możemy także tę paproć spotkać
w garbowskim wąwozie pomiędzy wzgórzami starego cmentarza i starego kościoła.
Liście podłużnie jajowate, pojedynczo
pierzaste, o odcinkach siedzących lub prawie siedzących, o ogonkach u nasady kłącza
błyszcząco czerwonawych, o osi wraz z najwyższą częścią ogonka zielonych. Odcinki
liściowe na krótkich, cienkich ogonkach.

Występuje od lipca do sierpnia w szczelinach zacienionych skał np. lessowych.
Ziele zanokcicy skalnej zawiera rzadki
aminokwas N-acetylornitynę. Było ono stosowane w medycynie naturalnej jako środek
wykrztuśny.
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Storczyk kukułka
(Dactylorhiza Neck. ex Nevski)
Występuje w umiarkowanych rejonach
Eurazji, regionie śródziemnomorskim oraz na
Alasce.
W Polsce na wilgotnych łąkach i torfowiskach. Kukułkę krwistą można spotkać na łąkach w okolicy Orlicza.
Łodyga jest pełna, wzniesiona, gruba,
o wysokości do 70 cm.
Liście: tępe, wąskie. Kwiaty są zebrane
w kłos, głównie w kolorze różowym lub fioletowym, czasami też w białym. Boczne listki
18

okwiatu są podniesione do góry, środkowa
klapa warżki jest znacznie węższa od klap
bocznych. Kwitnie od maja do lipca.
Owocem jest torebka zawierająca bardzo
liczne i bardzo drobne nasiona. Nie zawierają one żadnych substancji odżywczych i ich
kiełkowanie i dalszy rozwój jest uzależniony
od grzybni, której strzępki znajdują się już w
nasionach. Grzybnia rozrastając się wewnątrz
tkanek rośliny dostarcza jej substancji odżywczych.

Zielony Informator Gminy Garbów

Konwalia majowa
(Convallaria majalis)
Występuje na półkuli północnej na obszarach o klimacie umiarkowanym. Zasięgiem
obejmuje niemal całą Europę, środkową i północną Azję. W Polsce występuje często w lasach, jest także uprawiana. W gminie Garbów
możemy roślinę tę spotkać w każdym lesie.
Toleruje stanowiska nasłonecznione i cieniste, preferuje jednak miejsca półcieniste.
Konwalia majowa jest tolerancyjna wobec pH
gleby i stosunków wodnych.
Kłącze konwalii to zmodyfikowana łodyga w postaci cienkich, podziemnych pędów,
umieszczonych płytko pod powierzchnią ziemi. Podzielone jest na krótkie międzywęźla,
z których wyrastają korzenie. Z kłącza rozchodzą się boczne rozgałęzienia (rozłogi). Pędy

kwiatowe wyrastają szczytowo na kłączach.
Liście asymilacyjne wyrastają najczęściej
parami z kłączy, otulone u nasady pochwiastymi liśćmi wspólnie z głąbikiem kwiatostanowym. Kwiaty zebrane w szczytowe, jednostronne grono. Miodniki wydzielające nektar
wabiąc owady. Intensywnie pachnące kwiaty
wyrastają na zgiętych szypułkach. W warunkach naturalnych konwalia zakwita w maju
i czerwcu.
Owoce to rzadko powstające, zwisające,
czerwone jagody. Zawierają po 2–6 niebieskawo-białych lub żółtawych, błyszczących,
trujących nasion.

Zastosowanie:

Roślina lecznicza w zielarstwie- choroby
serca, epilepsja, bóle.
Roślina ozdobna
Roślina perfumeryjna
Roślina barwierska
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Wiśnia karłowata, wisienka stepowa
(Prunus fruticosa)
Występuje od południowo-zachodniej Syberii do Nadrenii rozprzestrzeniła się również
gdzieniegdzie, poza obszarem swojego rodzimego występowania. W Polsce to gatunek
rzadki, występuje na Kujawach i w południowo-wschodniej części kraju, a w Garbowie na
zboczach lessowego wąwozu pomiędzy starym cmentarzem a kościeliskiem.
Krzew osiągający wysokość do 1,5 m.
Wytwarza liczne pędy odroślowe, za pomocą
których się rozkrzewia.
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Liście lancetowate lub jajowate o brzegach karbowanych. Z górnej strony połyskujące.
Kwiaty zebrane w 2-5 kwiatowe baldaszki
na szczycie pędów. Kwiaty długo szypułkowe.
Płatki korony białe, wycięte lekko na szczycie.
Owoc to jajowato okrągłe, czerwone,
małe, kwaśne pestkowce.
Roślina chroniona, wpisana w Polską
Czerwoną Księgę. Gatunek zagrożony.
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Zawilec gajowy
(Anemone nemorosa)
Gatunek byliny należącej do rodziny jaskrowatych. Geofit, który masowo zakwitając
podczas przedwiośnia ozdabia lasy liściaste
i mieszane w niemal całej Europie. Jest rośliną trującą. W przeszłości był wykorzystywany
w medycynie ludowej i weterynarii. W Garbowskim parku każdej wiosny cieszą nasze
oczy całe polany kwitnących zawilców.
Pojawia się wczesną wiosną. Posiadają
walcowate, mięsiste kłącze, które jest organem gromadzącym materiały zapasowe,
dzięki czemu roślina może szybko rozwinąć
się wczesną wiosną i wykorzystać krótki czas
przed pojawieniem się listowia na drzewach.

Liście na pędzie kwiatonośnym osadzone
są okółkowo na szczycie łodygi. Kwiaty śnieżnobiałe zamykają się i zwisają o zmroku oraz
podczas chłodnych, pochmurnych lub deszczowych dni, podnoszą się i rozchylają okwiat
podczas dni pogodnych. Kwiaty zapylane są
przez owady, choć możliwa jest też samopylność. Pozbawione są miodników, ale skutecznie wabią owady dzięki dużej produkcji pyłku
kwiatowego.
Roślina w czasie kwitnienia bardzo charakterystyczna i trudna do pomylenia.
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Kopytnik pospolity
(Asarum europaeum)
Gatunek byliny należący do rodziny kokornakowatych. Jedyny europejski przedstawiciel rodzaju kopytnik. Występuje w żyznych
lasach środkowej i południowej Europy oraz
na Syberii. W Polsce gatunek rodzimy, pospolity na terenie całego obszaru, z wyjątkiem
jego północno-zachodniej części. W Garbowie można go spotkać w lessowych wąwozach.
Dawniej roślina lecznicza o dużym znaczeniu i szerokim zastosowaniu. Po odkryciu
właściwości toksycznych jej stosowanie lecznicze zostało znacznie ograniczone. Kopytnik
pospolity występuje w parkach i ogrodach
22

jako roślina okrywowa.
Roślina niska, płożąca się po ziemi, osiąga 10–15 cm wysokości. Wyrastają z niego
krótkie łodygi oraz liczne, nitkowate korzenie.
Liście prawie naprzeciwległe, nerkowatego
kształtu, u nasady sercowate, całobrzegie. Są
długoogonkowe i zimozielone. Liście są skórzaste, ciemnozielone i błyszczące.
Kwiaty pojedyncze, dzwonkowatego
kształtu, mięsiste, wyrastają tuż przy ziemi,
zwisając na szczytach krótkich szypułek.
Ukryte są zwykle pod liśćmi i często leżą na
ziemi. Z zewnątrz mają kolor zielono-purpurowy.
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Knieć błotna, kaczeniec,
kaczyniec, kaczyniec błotny
(Caltha palustris)
Gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Jest szeroko rozprzestrzeniona
na całej półkuli północnej: występuje w całej
niemal Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Roślina trwała o grubym, niemal bulwiastym kłączu, na którym jesienią powstają
pąki. Wczesną wiosną wyrasta z nich pęd
nadziemny.
Łodyga do 50 cm długości, lekko pokładająca się lub wzniesiona, rozgałęziona, gruba, pusta i naga.
Liście duże, nerkowate, słabo karbowane,
nagie, mięsiste i błyszczące. Kwiaty na szczytach rozgałęzionych łodyg rozwijają się po
kilka. Każdy posiada pięć płatków, niekiedy
zabarwionych zielonkawo od spodu, bardzo
liczne pręciki i 5-8 słupków. Roślina miododajna. Kwitnie od marca do maja, czerwca.
Rośnie na wilgotnych łąkach, brzegach strumieni, w rowach i lasach łęgowych. Roślina
trująca. Świeże ziele zawiera anemoninę, która w większych ilościach jest toksyczna.

W Polsce jest pospolita na bagnistych łąkach.
Powszechnie także występuje na terenie Garbowa i okolic.
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Czarka austriacka
(Sarcoscypha austriaca)
Gatunek grzyba śluzowca należący do
rodziny czarkowatych. Owocniki wielkości od
1 do 5 cm średnicy, najpierw pucharkowate,
później szerzej rozpostarte, czarkowate do
miseczkowatego, koliste, owalne, nerkowate. Stare owocniki mogą być talerzykowate.
Miseczki są osadzone na wyraźnym trzonku,
do 3-5 cm długim i 0,3 cm grubym, białawym.
Rzadko zdarzają się owocniki siedzące. Wewnętrzna osłona owocników jest jaskrawo
zabarwiona, żywoczerwona, gładka i błysz24

cząca. Zewnętrzna powierzchnia jasnoróżowa, blado-czerwonawa, owłosiona, filcowata,
pokryta białawymi kosmkami. Brzeg owocników podwinięty. Jest saprofitem.
Występuje na gałęziach drzew liściastych,
najczęściej na wierzbach, olszach, klonach,
w wilgotnych lasach, parkach. Pojawia się
wczesną wiosną także w Garbowskim parku,
na wzgórzu starego cmentarza.
Grzyb objęty ochroną gatunkową w Polsce.
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Kalina koralowa
(Viburnum opulus)
Gatunek krzewu należący do rodziny piżmaczkowatych, czasem zaliczany do rodziny
kalinowatych.
Występuje w Europie i środkowo-zachodniej Azji, a odmiany geograficzne rosną także
na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej. W Polsce kalina koralowa jest pospolita na terenie całego kraju z wyjątkiem Tatr.
W Garbowie na pewno rośnie na wzgórzu starego cmentarza. Jest rośliną leczniczą stosowaną głównie w leczeniu chorób kobiecych.
Owoce są jadalne, choć surowe są w dużych
ilościach szkodliwe dla dzieci i na ogół nie
są cenione ze względów smakowych. Ze
względu na efektowne kwiatostany, długo
utrzymujące się owoce oraz intensywne prze-

barwianie jesienne liści – kalina jest cenioną
rośliną ozdobną. W tradycjach wielu narodów
słowiańskich odgrywa istotną rolę: jest częstym motywem pieśni ludowych, przewija się
w tradycjach związanych z weselami i pogrzebami, symbolizując młodość i niewinność.
Liście rozwijają się równocześnie z kwiatami, jesienią przebarwiają się na kolor szkarłatno-purpurowy. Kwiaty niewielkie, białe,
zebrane na szczytach gałązek w płaskie baldachogrona. Wszystkie kwiaty są 5-płatkowe.
Owoc szkarłatnoczerwony, lśniący, kulistego
kształtu pestkowiec. W żółtawym miąższu
znajduje się jedna, okrągła i spłaszczona pestka, o czerwonej barwie.
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Przylaszczka pospolita
(Hepatica nobilis Mill.)

Gatunek rośliny wieloletniej z rodziny jaskrowatych. Występuje na terenie niemal całej Europy oraz na Dalekim Wschodzie.
W Polsce należy do dość rozpowszechnionych gatunków w żyznych lasach liściastych.
W okolicach Garbowa można roślinę tę spotkać w każdym lesie.
W wielu krajach jest uprawiana jako roślina ozdobna, w przeszłości była także stosowana jako roślina lecznicza. By ustrzec dzikie
populacje przed zniszczeniem w związku ze
zrywaniem kwiatów i wykopywaniem roślin,
przylaszczka została objęta w Polsce ścisłą
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ochroną gatunkową. Cała roślina osiąga wysokość 15–20 cm.
Łodyga płytko pod ziemią tworzy krótkie,
walcowate, ciemnobrunatne i silnie włókniste
kłącze z kątów, którego wyrastają liście oraz
owłosione, czerwone lub brązowe głąbiki zakończone pojedynczymi kwiatami.
Liście częściowo zimozielone, skórzaste
i długoogonkowe, tworzą przyziemną rozetę.
Młode jasnozielone, z wiekiem robią się ciemnozielone z wierzchu, a od spodu mniej lub
bardziej zabarwione na czerwono-fioletowo.
Blaszka liściowa trójklapowa, całobrzega,
u nasady sercowata.
Kwiaty niebiesko-fioletowe pojawiają
się wczesną wiosną zanim rozwiną się liście.
Czasem mają barwę różową, rzadziej białą.

Literatura:
„Gawędy o drzewach” M. Ziółkowska, LSW W-wa 1983
„Poznajemy rośliny chronione” I. Szwendler, Z. Nawara, W-wa 2006
„Gmina Garbów - Inwentaryzacja Środowiska Przyrodniczego” 2004
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Flora i fauna Garbowa widziana
oczami uczniów
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Alicja Wójcik kl. III

Paulina Paduch, Natalia Smolak k. VI
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Julita Kozak, Sylwia Grzegorczyk kl. VI

Mateusz Wartacz kl. III
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Sylwia Grzegorczyk kl. VI

30

Sylwia Grzegorczyk kl. VI
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Paweł Galiński kl. III
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Mateusz Wartacz kl. III
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