
 

 

PLANT ID: mniszek lekarski 
Taraxacum officinale (agg.)   
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Czas wiosny 
Mniszek lekarski kwitnie obficie w kwietniu i maju.  
Jednak nie jest niczym niezwykłym zobaczyć go 
kwitnącego podczas słonecznych okresów w 
zimie... wykorzysta każdą okazję do opalania się! 
 
Liście można znaleźć praktycznie przez cały rok, z 
wyjątkiem bardzo zimnych miesięcy. 
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Wiosna w lato  
Zazwyczaj bezwłose zioło wieloletnie z "korzeniem 
palowym" w kolorze kawy, który jest trudny do 
wyrwania bez pęknięcia, aby odsłonić jego kruche 
białe wnętrze.  Wszystkie części rośliny, po 
złamaniu dają białą mleczną ciecz lateksową, która 
później wysycha na czarno.   

  

Sprytne kwiaty - głupie owady!   
Dy kwiat jest gotowy do zakwitnięcia, nowa łodyga kwiatowa (pęd kwiatowy) Gdy kwiat jest gotowy do zakwitnięcia, nowa łodyga kwiatowa 
(pęd kwiatowy) wydłuża się, a następnie zagina się blisko ziemi, aby umożliwić dojrzewanie nasion, a jednocześnie umożliwić ucieczkę przed 
kosiarkami lub pastuchami, takimi jak owce.  Gdy nasiona są już dojrzałe, przylistki otaczające główkę kwiatu otwierają się, odsłaniając nasiona, a 
jednocześnie łodyga kwiatowa (pęd kwiatostanowy) ponownie się wydłuża, aby maksymalnie zwiększyć wysokość i umożliwić skuteczne 
rozsiewanie rozsiewanych przez wiatr nasion. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa). 
 

W miarę dojrzewania każdego owocu 
dziób zaczyna się wydłużać, a włoski 

okrywy włosowej zaczynają się 
rozchodzić na zewnątrz, tworząc dobrze 

znany "zegar" mniszka lekarskiego. 
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PLANT ID: mniszek lekarski 
Taraxacum officinale (agg.)   

Czego szukać 
 
Najlepszy czas, aby go 
zobaczyć i użyć 
• W kwietniu pojawia się dywan 

jaskrawożółtych kwiatów.  Wiosną zbierz 
młode, świeże liście z serca rośliny do 
sałatek lub ugotuj je jak szpinak.   

• Kwiaty zbiera się w słoneczny dzień do 
produkcji wina i syropów.  

• Od września do marca zrywać uparty 
korzeń, z którego można zrobić piwo 
mniszkowe lub substytut kawy.. 
 

Łodyga 
• Pęd kwiatowy jest pusty, nierozgałęziony i 

bezlistny, wyłaniający się spomiędzy 
podstawowej rozety liści. 

• Ma "korzeń palowy" w kolorze kawy, który 
trudno jest wyciągnąć, nie łamiąc się, aby 
odsłonić jego kruczoczarne, białe wnętrze.   

• Wszystkie części rośliny po złamaniu 
wydzielają białą, mleczną ciecz lateksową, 
która później wysycha. 
 

 
 
 

Fakty: 
 
 
 
  

ALIASY 
 

Znane również jako: 
Mokre łóżko, Głowa 
mnicha, Korona 

księdza, Blowball, 
Zegar starca, 

natomiast nasiona 
określane są jako 
Spadochroniarze, 

Cukiernicy i Wróżki. 
 
 

OBECNY STATUS: najmniejszej troski przed wyginięciem 
MIEJSCE: Występuje w całej Wielkiej Brytanii i Europie. 

 IMPERSONATORZY:  

Istnieje wiele podobnych gatunków w tej rodzinie, które mają żółte kwiaty i łodygi z 
mlecznym sokiem, który może cię zmylić.   Podstawowa rozeta liści mniszka 
lekarskiego; jego bezwłosa natura i bezlistna, nierozgałęziona łodyga z pojedynczym 
kwiatem pomagają oddzielić go od innych w rodzinie astrowatych, które są albo 
rozgałęzione, owłosione lub z dużo bardziej wytrzymałymi, krostowatymi  
lub przypominającymi trawę liśćmi.   Przykłady obejmują: jastrzębiec  
brodaty (Crepis spp.) i jastrzębiec kosmaczek (Leontodon spp.). 

Opis roślin (tzw. taksonomia) 
Należą one do rodzaju Taraxacum - części rodziny stokrotkowatych - 
Asteraceae.  Taraxacum znane są z tego, że są bardzo zmienne i dlatego 
dla uproszczenia określa się je jako zbiorcze.  W Europie występuje około 
2000 gatunków.  
 
 Kwiaty Marzec - październik, szczyt w kwietniu - 

maju 
Budowa Kwiata:  Około 250 bogato-żółtych, 
zdrewniałych płatków ciasno upakowanych w 
pojedynczy kwiatostan (20-60 mm średnicy) zwany 
kapturkiem.  Zewnętrzne płatki często mają czerwony 
rumieniec na grzbiecie.  Cała główka kwiatu jest 
otoczona liściastymi przylistkami, które mogą być 
łukowato wygięte do tyłu.   
 
Owoce: Owoce od marca do października.  
Każda owocnia jest żebrowana, dzióbkowata i pokryta 
białymi włoskami.  Niełupki wydają się być 
przymocowane (w rzędach) u podstawy do kulistej, 
wyglądającej jak "poduszka szpilkowa", zwanej 
naczyniem. 
 
Liść:  Zwykle bezwłosy, często błyszcząco zielony 
powyżej z czerwonawym środkowym żebrem, zawsze 
rosnący tylko jako rozeta podstawowa.  Liście są bardzo 
zmienne w wielkości i kształcie, często z trójkątnymi 
bocznymi klapami. 
 
Siedlisko:. Ma zróżnicowany zakres klimatyczny i 
glebowo-typowy, z tendencją do wzrostu w zaburzonej 
gołej ziemi na pastwiskach, w ogrodach, na łąkach, 
poboczach dróg, na nieużytkach i obszarach 
przybrzeżnych.  
 
Jadalne: Zobacz Playful Springboard.   
  
 
 
 
 
 
 
 

SIEĆ ŻYWNOŚCIOWA 
Nektar zbierany przez 

pszczoły 
Małe ssaki zjadają liście i 

nasiona. 
Zwierzęta pasące się 

zjadają wszystko. 
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Najstarsze - Jej owoce (niełupki) zostały 
znalezione w starych skałach osadowych z 
epoki plejocenu (5 - 2,5 mln lat temu). 
 
 

 

Co kryje się w nazwie! Jego łacińska nazwa 
pochodzi z greki - "lekarstwo na chorobę".  Jego 
potoczna nazwa - "dent de leon" - oznaczająca 
"lwi ząb", prawdopodobnie pochodzi od 
charakteru kształtu niedojrzałych nasion, 
poszarpanego kształtu liści, a może dlatego, że 
wyrwanie jego korzenia z trawnika byłoby jak 
próba wyrwania lwiego zęba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowniczek botaniki (część 1) 
 
Dzióbek - w miarę dojrzewania każdego owocu dzióbek zaczyna 
się wydłużać, a włoski okrywy włosowej zaczynają się rozchodzić 
na zewnątrz, tworząc dobrze znany "zegar" mniszka lekarskiego. 
Capitulum - nazwa charakterystyczna dla astrowatych 
(Asteraceae), określająca ich kwiatostan. 
Achene- odnosi się do pojedynczego owocu, który jest mały i 
suchy 
Przylistek - liściopodobny element (zwykle zielony) znajdujący się 
bezpośrednio pod kwiatem w miejscu, gdzie łączy się on z łodygą 
rośliny. 
Przylistki inwolukralne- podobne do kołnierzyka zielone listki 
wokół podstawy ciasnej główki pojedynczych kwiatów 
 

Dlaczego nie zbliżyć się do mniszka 
lekarskiego poprzez wirtualną wycieczkę z 
wykorzystaniem filmoteki Pappus. 

Peduncle 

Jaka jest jego globalna dystrybucja - Rodzima dla Wielkiej 
Brytanii i Europy.  Wprowadzona i uprawiana w niektórych 
częściach świata. 
Kew Science - https://tinyurl.com/y3j6ubnc 
GBIF - https://www.gbif.org/species/5394163 
 

Ryzyko wyginięcia gatunków na świecie  
(IUCN – Red Data List) 

 
 

Cała roślina 

Słowniczek botaniki 
(część 2) 
 
Floret- maleńki kwiatek, który istnieje jako 
część grupy wielu innych kwiatów zebranych 
razem. 
Lateks - mleczny sok wytwarzany przez łodygi 
lub liście niektórych roślin po przecięciu. 
Ligulat - echa kwiatów z rodziny stokrotek, 
które często opisywane są jako pasiaste i 
rozłożyste. 
Puch- pierścień białych włosków, czasami 
przypominających pióra, które są 
przymocowane do małych, twardych owoców i 
pomagają w rozprzestrzenianiu się nasion. 
Gniazdo - rozszerzony koniec łodygi rośliny, do 
którego podłączone są części kwiatowe. 
Pędy – pusta w środku łodyga kwitnącego 
mniszka lekarskiego. 
 

Co jest w imieniu?  
Łacińska nazwa Jaskra pochodzi z greki – „lek na chorobę”. Jego nazwa 
zwyczajowa – „dent de leon” – oznaczająca „ząb lwa”, prawdopodobnie 
wyewoluowała z natury kształtu niedojrzałych nasion; postrzępiony kształt 
liści, a może dlatego, że wyrywanie korzenia z trawnika przypominałoby 
wyrwanie zęba lwa. 


