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Kłokoczka południowa krzew dorastający do 2-4 m wysokości, kwiaty białe lub różowe
drobne w zwisających gronach, rośnie w lasach i zaroślach w południowej Polsce ale
bardzo rzadko, pojedyncze stanowiska na górze Cergowa. Jeden z największych okazów
kłokoczki południowej w Polsce rośnie na podkarpaciu w miejscowości Sietesza. Kwitnie
od maja do czerwca po przekwitnięciu ma piękne dekoracyjne owoce. Jest rośliną
chronioną.



Cis pospolity gatunek wiecznie zielonego iglastego drzewa lub dużego krzewu. Igły
koloru ciemnej zieleni pozostające na pędzie przez 6-8 lat. Po przekwitnięciu owoce maja
kształt kubeczków o mocnej czerwonej barwie. Cis zaliczany jest do najwolniej rosnących
drzew iglastych podlegający całkowitej ochronie, na naszym terenie chroniony między
innymi w rezerwatach „Wadernik” i „Cisy na Górze Jawor”. W odległej przeszłości cis był
ceniony jako źródło cennego drewna. Drewno cisa jest bardzo trwałe, twarde, zbite i
sprężyste dlatego też było używane do wyrobu broni (łuki, włócznie), w przemyśle
meblarskim i rzemiośle artystycznym. Cała roślina jest silnie trująca.



Parzydło leśne to okazała długowieczna bylina osiągająca nawet 2 m wysokości.
Tworzy kępy, które co roku stają się coraz większe o dużych walorach dekoracyjnych.
Roślina objęta całkowitą ochroną. Rośnie w lasach górskich na cienistych stromych
zboczach na glebach wilgotnych. Często ulega zniszczeniu na terenach zrywkowych.
Występuje na terenach parków krajobrazowych.



Rosiczka okrągłolistna jest wieloletnią roślina mięsożerną, rośnie na torfowiskach gdzie w glebie nie ma wystarczająco dużo soli
mineralnych, dlatego ich ubytek wynagradza sobie zjadaniem owadów. Liście rosiczki zaopatrzone są we włoski, na końcu których
są maleńkie krople soku. To właśnie te kropelki najprawdopodobniej są źródłem jej nazwy, ponieważ wyglądają jak rosa. Roślina
wabi owady zapachem, kiedy te siadają na liściu przylepiają się, a roślina zamyka liście i owady zostają strawione. Kwitnie od
czerwca do sierpnia. Na naszym terenie roślinę tę spotkać można w Jaśliskim Parku Krajobrazowym w rezerwacie „Źródliska
Jasiołki” i „Kamień nad Jaśliskami”, podlega całkowitej ochronie.



Lepiężnik różowy bylina od 20-100 cm wysokości o grubym kłączu. Łodyga grubawa, prosta wrastająca wczesną wiosną zakończona
wiechowatym kwiatostanem o różowo-czerwonym nalocie, zakwita zanim jeszcze pojawią się liście. Liście lepiężnika są jednymi
największymi liśćmi wśród roślin dziko rosnących w Polsce, osiągają średnicę nawet 60 cm. Jest często spotykana zwykle w gęstych
skupiskach na terenach podmokłych, mokradłach, brzegach rzek, stawów i potoków. Duże skupiska tej rośliny znajdują się w Parku
Krajobrazowym Doliny Sanu.



Śnieżyca wiosenna jest to jedna z najwcześniejszych kwitnących roślin. Kwitnie
nawet w lutym wśród śniegu w marcu i kwietniu. Zapylana jest głównie przez
pszczoły. Rośnie w lasach łęgowych oraz na kwaśnych i wilgotnych łąkach.
Występuje zwykle w dużych populacjach liczących kilkaset do kilku tysięcy
egzemplarzy. Gatunek chroniony, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Sanu rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” obszar ok. 5 ha.



Języcznik zwyczajny zwany również językiem jelenim to paproć,
roślina wieloletnia tworząca kępy. Liście zimozielone o blaszkach
lśniących jasnozielonych równowąskich szerokości 3,5-6 cm.
Najlepiej rośnie w miejscach wilgotnych, zacienionych, bardzo
rzadka roślina objęta całkowitą ochrona gatunkową. Można ja
spotkać w nielicznych stanowiskach na terenie Jaśliskiego Parku
Krajobrazowego w rezerwacie „Przełom Jasiołki”.



Pióropusznik strusi bywa nazywany - piękność bez kwiatów. To popularna paproć
rosnąca w wilgotnych lasach o pierzastych liściach dorastających do 170 cm, początkowo
o intensywnej zielonej barwie pod koniec jesieni liście brunatnieją. Znajdują się na nich
liczne zarodniki. Jest rośliną długowieczną nie jest zagrożona choć częstym zjawiskiem
jest wykopywanie i przenoszenie tej rośliny z naturalnego środowiska w celu uprawy
jako roślina ozdobna i to bywa zagrożeniem. W Polsce podlega całkowitej ochronie.
Licznie występuje na terenach parków krajobrazowych.



Róża francuska występuje w południowej części Polski.
Rozłożysty krzew dorastający do 1,2 m wysokości, pędy
pokryte kolcami, liście ciemnozielone pokryte dużymi
pojedynczymi kwiatami w kolorze ciemnoróżowym o
mocnym zapachu. Dziko rosnące okazy objęte ścisłą ochroną
ponieważ gatunek jest narażony na wymarcie. Występuje na
terenach parków krajobrazowych.



Czosnek niedźwiedzi to prawdziwy cud natury. Pierwsza w zupełności naturalna
nowalijka, która pojawia się już w marcu i ma właściwości lecznicze. Miejsce
występowania to jasne lasy bukowe o lekko podmokłej strukturze. Powszechnie
występuje na południu Polski w terenach górzystych i dolinach rzek. Jest bardzo
wytrzymały na zmiany temperatury, rośnie dziko kępami czasami tworzy duże
zwarte łany wydzielające charakterystyczny zapach, kwiaty białe zebrane w luźny
baldach. Roślina objęta częściową ochroną gatunkową. Duże skupiska tej rośliny
znajdują się na górze Cergowa oraz na terenach parków krajobrazowych.



Fiołek dacki gatunek wschodniokarpacki z rodziny
fiołkowatych kwitnie od kwietnia do maja. Roślina
wieloletnia, łodyga prosta, naga osiąga wysokość od
10-20 cm, kwiaty fioletowe wyrastają po dwa w
kątach liści, roślina wieloletnia. W Polsce licznie
występuje jedynie na bieszczadzkich połoninach stąd
bywa nazywana rośliną połonin. Jest pod ochroną.



Goździk skupiony roślina wschodniokarpacka w Polsce występuje tylko w
Bieszczadach jest rośliną ściśle chronioną przez Bieszczadzki Park Narodowy,
rośnie na połoninach /Caryńska/ oraz na górskich łąkach, kwitnie w sierpniu.
Kwiaty zbite w wierzchotki na szczytach pędów, płatki koloru bladoróżowego
postrzępione na końcach.



Cebulica dwulistna rośnie w lasach liściastych głównie bukowych, w
zaroślach i na łąkach w miejscach ciepłych. Zazwyczaj kwitnie na niebiesko,
ale można tez zobaczyć kwiaty fioletowe, czerwone, różowe i białe.
Występuje głównie w województwie podkarpackim na terenach parków
krajobrazowych. Cebulica w Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.



Smotrawa okazała bylina rosnąca w górach Europy i Azji, w Polsce
dziko tylko w Bieszczadach, często uprawiana i łatwo dziczejąca,
rozprzestrzenia się przez samosiewy. Roślina bardzo ekspansywna o
dużych sercowatych liściach, kwiaty żółte zebrane w koszyczki o
średnicy 5 cm, kwitnie w lipcu i sierpniu dorasta do 1,5-2 m. Niektórzy
twierdzą, że jest rośliną leczniczą.



Ciemiężyca biała gatunek alpejski w Polsce występuje głównie w Bieszczadach,
najczęściej można ją spotkać w okolicach Sianek. Roślina bardzo okazała
dochodząca do wysokości 1,5 m. Zawiera silnie toksyczne alkaloidy, kwitnie od
czerwca do sierpnia. W Polsce roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową. Niektórzy
badacze historii starożytnej twierdzą, iż są przesłanki pozwalające przypuszczać,
że przyczyną śmierci Aleksandra Macedońskiego mogło być niezamierzone
przedawkowanie ciemiężycy podawanej mu jako lekarstwo.



Tojad dzióbaty w Polsce gatunek ten objęty jest prawną ochroną gatunkową, znaczna część jego stanowisk chroniona jest w
parkach narodowych i rezerwatach, zagrożone są tylko niektóre stanowiska nadrzeczne wskutek regulacji rzek i potoków,
sporadycznie bywa też niszczony przez przesadzanie do ogródków przydomowych. Kwitnie od czerwca do września. Kwiatostan
znajduje się na wysokiej łodydze koloru fioletowo-granatowego wyjątkowo zdarzają się białe lub pstre, ze względu na swoją
dekoracyjność często bywają zrywane do bukietów, ich stałymi „bywalcami” są trzmiele. Wszystkie części rośliny są silnie trujące.



Storczyki – nazwa orchidea kojarzy się nam z pięknymi,
barwnymi, wonnymi kwiatami o zadziwiających kształtach,
żyjącymi w lasach tropikalnych, ale storczyki rosną nie tylko
w dalekich, podzwrotnikowych krajach, lecz także w Polsce.
W Polsce występuje 46 gatunków storczyków. Rosną one w
lasach liściastych i mieszanych, lasach sosnowych na
wilgotnych łąkach, pastwiskach i torfowiskach, przy rowach
melioracyjnych a nawet na wydmach nadmorskich. Podczas
spaceru pamiętajmy, że wszystkie storczyki objęte są ścisłą
ochroną prawną, nie wolno ich zrywać, wykopywać czy
niszczyć. Niech nadal będą piękną ozdobą naszych łąk i
lasów. Roślina spotykana na terenie Jasliskiego Parku
Krajobrazowego.



Przytulia okrągłolistna drobna bylina do wysokości około 13 cm liście jasnozielone zaokrąglone, kwiaty białe drobne, owoce rozłupka
pokryte są długimi haczykowatymi włoskami. W Polsce roślina dość pospolita, w naszym regionie występuje sporadycznie w
Bieszczadach, oraz na terenach parków krajobrazowych. Kwitnie od czerwca do września.



Lilia złotogłów jest to jedna z najpiękniejszych roślin dziko rosnących.
Występuje w lasach liściastych, szpilkowych i zaroślach. Lilia złotogłów jest
rośliną trwałą, cebulową, kwitnie w czerwcu i lipcu. Ze względu na swoją
urodę lilia jest bezmyślnie zrywana lub wykopywana i przenoszona do
ogródków przydomowych. W Polsce gatunek ten jest zagrożony wyginięciem
dlatego objęty jest całkowitą ochroną.



Ciemiężyca zielona z góralska to strzemieszyca. Jest jedną z bardziej
trujących roślin występujących w Polsce, choć w małej dawce może być
rośliną leczniczą. Ciekawostką jest, że po przypadkowym spożyciu
powoduje uciążliwe kichanie. W lecznictwie ludowym korzeń ciemiężycy
był traktowany jako lekarstwo ostateczne gdy żadne inne nie chciało
pomóc. Stosowano go zewnętrznie jako maści na parchy, brodawki u ludzi
i zwierząt. Roślina jest objęta ochroną gatunkową.



Goryczka orzęsiona bywa tez nazywana – goryczuszka orzęsiona. Dorasta do
15-30 cm wysokości. Liście lancetowate, kwiaty podłużne koloru niebieskiego
lub fioletowego z orzęsioną koroną. Roślina późnego lata, kwitnie od lipca do
września. Preferuje podłoże bogate w związki wapnia. Roślina chroniona.



Omieg górski gatunek rośliny należących do astrowatych. Osiąga wysokość do 120 cm,
gałęziasta, liście dolne sercowate ząbkowane, górne jajowate, kwiaty złotożółte, kwitnie
od czerwca do sierpnia, lubi środowisko lasów górzystych, kamienistych gleb. Objęta
ścisłą ochroną gatunkową.



Goździk kosmaty roślina dwuletnia dorasta do 70 cm, szorstko owłosiona.
Łodyga wzniesiona widlasto, rozgałęziona, sztywna, liście lancetowate, ostro
zakończone, kwiaty drobne czerwone, zebrane w zbity kwiatostan na szczycie
łodygi. Rośnie głównie na łąkach, w suchych murawach, na piaskach, obrzeżach
lasów i zarośli. Kwitnie od czerwca do września. Roślina w Polsce objęta ścisłą
ochroną gatunkową, występuje na terenach parków krajobrazowych.



Kocimiętka naga to bylina, roślina trwała. Występuje tylko na południu Polski. W rozmiarach dochodzi od 50-120 cm wysokości.
Kwiaty zebrane w liczne kwiatostany, korona kwiatu purpurowa. Lubi siedliska suche, zbocza, przydroża i zarośla. Najlepiej rośnie w
pełnym słońcu w suchej urodzajnej glebie. Roślina chroniona. Jest spotykana w parkach krajobrazowych.



Naparstnica wielokwiatowa rośnie w widnych lasach, na zrębach i śródleśnych łąkach oraz zaroślach. Jest ro roślina bardzo
dekoracyjna o jasnożółtych lub purpurowych zwisających szerokodzwonkowatych kwiatach przypominających swoim wyglądem
naparstki. Jest rośliną leczniczą, podlegającą całkowitej ochronie. Wykorzystywana jest do leczenia schorzeń serca, produkuje się z
niej lek działający na mięsień sercowy. Ma także działanie moczopędne. Jednocześnie naparstnica jest rośliną silnie trującą. Jest
wieloletnią rośliną dochodzącą do 130 cm wysokości. Ze względu na swój urok bywa często wykopywana z lasów i przesadzana do
ogródków. Kwitnie od czerwca do lipca.


