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Zasoby gatunkowe cennych roślin leczniczych 
powiatu włoszczowskiego 

Część 2 – kocanki piaskowe Helichrysum 
arenarium (L.) Moench

 
Resources of valuable medicinal plants of Włoszczowa district.

Part 2 – sandy everlasting  Helichrysum arenarium (L.) Moench

Barbara Bacler

S T R E S Z C Z E N I E

W S T Ę P 

Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (L.) Moench. są płożącą się by-
liną z rodziny astrowatych (Asteraceae). Ich pędy wznoszące osiągają wy-
sokość do 0,4 m. Liście pokryte są szarym kutnerem. Dolne liście ogon-
kowe mają kształt łopatkowato-lancetowaty, górne, siedzące są równową-
skie. Żółte lub pomarańczowe kwiaty zebrane są w kuliste koszyczki, któ-
re na szczycie pędu tworzą płaski, baldachokształtny kwiatostan. Surow-
cem leczniczym jest koszyczek Helichrysi infl orescentia. Najważniejszymi 
substancjami czynnymi zawartymi w surowcu są fl awonoidy, które dzia-
łają głównie żółciopędnie i rozkurczowo, a także wykazują działanie anty-
biotyczne. Surowiec ma zastosowanie w chorobach układu pokarmowego 
i wątroby. Kocanki piaskowe w Polsce objęte są częściową ochroną prawną. 

M AT E R I A Ł  I  M E T O DY

 W trakcie prowadzenia badań terenowych w powiecie włoszczowskim po-
służono się metodą fl orystyczną. Wyniki badań udokumentowano zbiora-
mi zielnikowymi. Sporządzono również dokumentację fotografi czną.

W Y N I K I  I  W N I O S K I

Do tej pory z obszaru powiatu włoszczowskiego z literatury znane były 
cztery stanowiska kocanek piaskowych. W trakcie prowadzenia badań te-
renowych w latach 2007-2009 stanowiska te zostały potwierdzone oraz 
odnaleziono kolejne sześć nowych, nie znanych dotąd z terenu powiatu 
stanowisk zlokalizowanych w miejscowościach:  Rączki (kwadrat ATPOL 
DE5931), Dobromierz (kwadrat ATPOL DE6901), Gościęcin (kwadrat AT-
POL DE7822), Oleszno (kwadrat ATPOL EE6021), Wymysłów (kwadrat 
ATPOL EE7033), Kossów (kwadrat ATPOL EE9011). 
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W S T Ę P

Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (L.) 
Moench. są byliną, hemikryptofi tem wysoko-
ści 10-40 cm, o charakterystycznym zapachu, 
pokrytą fi lcowatym kutnerem, ze zdrewniałym 
czarnobrunatnym kłączem, z którego wyrasta-
ją krótkie pędy płonne oraz łodygi kwiato-
we. Nierozgałęzione łodygi są gęsto ulistnione. 
Dolne, łopatkowato-lancetowate liście są tępo 
zakończone, zwężone w ogonek, wyższe, sie-
dzące, ostro zakończone są równowąskie. Żół-
te lub czasem pomarańczowe kwiaty, zazwy-
czaj wszystkie rurkowate, zebrane są w prawie 
kuliste koszyczki o średnicy 4-6 cm  skupio-
ne od kilku do kilkunastu i tworzą na szczycie 
płaski, baldachokształtny kwiatostan. Okry-
wa koszyczka złożona jest z błoniastych łusek 
o barwie żółtej, pomarańczowej lub czerwona-

S Ł O WA  K L U C Z O W E

 roślina lecznicza, gatunek chroniony, naturalne zasoby, nowe stanowiska, powiat włoszczowski

A B S T R AC T

I N T R O D U C T I O N

Sandy everlasting  Helichrysum arenarium L. (Moench.) is a rhizome perennial of the sunfl ower 
family (Asteraceae). It has erect branching stems which to be an average of 0,3 m tall. The leaves 
are fl at, gray and woolly. The lower ones being elliptical in shape, upper ones are linear. Flow-
erheads arranged in dense umbelliform panicle. Involucres are yellow or orange. The plant is 
a source of valuable herbal material, the infl orecence of Sandy Everlasting (Helichrysi infl orescen-
tia). Active components on the sandy everlasting are the fl awonoides which may have choleretic, 
hepatoprotective and antibacterial poperties. This stock is used for treatment of digestive system 
and liver diseases. The species is partially protected in Poland.  

M AT E R I A L  A N D  M E T H O D S

In the fi eld research in Włoszczowa district I used the fl oristic method. Results have been docu-
mented by means of herbarium specimens as well as photographs.

R E S U LT S  A N D  C O N C L U S I O N S

Sandy everlasting were recorded on four sites in the area of Włoszczowa district. Many fl oristic 
studies this species has been confi rmed in this area.  Six new localities of Helichrysum arenarium 
were found during botanical investigation carried out in the years  2007-2009. These localities 
are situated in: Rączki (the ATPOL grid reference DE5931), Dobromierz (DE6901), Gościęcin 
(DE7822), Oleszno (EE6021), Wymysłów (EE7033), Kossów (EE9011).

K E Y  W O R D S

medicinal plant, rare plant, natural resources, new localities, Włoszczowa district, Poland. 

wej. Owocem są opatrzone puchem kielicho-
wym niełupki. Kwitnie od lipca do paździer-
nika. Populacje liczą  zwykle od kilkudziesię-
ciu do kilkuset osobników [1, 2, 3, 4]. Heli-
chrysum arenarium występuje we wschodniej 
i środkowej Europie oraz w środkowej Azji. 
W Polsce występują często na całym niżu oraz 
bardzo rzadko w niższych położeniach gór-
skich [4, 5]. 
Jest to gatunek światłolubny, znoszący przej-
ściowe ocienienie. Występuje w różnych zbio-
rowiskach muraw piaskowych na nadmor-
skich wydmach, również w murawach kse-
rotermicznych, w ciepłolubnych zaroślach, 
w świetlistych dąbrowach oraz w acydofi lnych 
borach sosnowych. Rośnie na glebach ubogich 
w próchnicę, o odczynie od bardzo kwaśnego 
do zasadowego. W klasyfi kacji zbiorowisk ro-
ślinnych jest gatunkiem charakterystycznym  
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dla klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea ca-
nescentis [6].
Ze względu na swe właściwości lecznicze jest 
rośliną intensywnie pozyskiwaną, co spowo-
dowało zubożenie lub zanik niektórych stano-
wisk [2, 3, 4, 7]. W Polsce należy do gatunków 
częstych w wielu regionach pospolity, jednak 
tracących swe stanowiska  [1].
Kocanki piaskowe jako Stoechas citrina są zna-
nym od wieków środkiem leczniczym znane 
[8, 9, 10, 11]. We współczesnym lecznictwie 
stosowany jest kwiatostan kocanek Helichry-
si infl orescentia lub kwitnące główki (Helichry-
si fl os syn. Flores Stoechados citrinae lub Flores 
Gnaphalii arenarii) [12, 13, 14] zebrane ze sta-
nu naturalnego i wysuszone przed rozwojem 
w temperaturze poniżej 35°C [3, 7]. 
Kocanka od 1983 roku jest objęta częściową 
ochroną gatunkową [4] i pozyskiwanie kwia-
tów może być prowadzone tylko na potrzeby 
lecznictwa w ilościach i na terenach wyzna-
czonych przez konserwatorów przyrody. Całe 
kwiatostany zbiera się z naturalnych stanowisk 
na początku kwitnienia roślin, gdy część z nich 
jest jeszcze w pąkach. Zebrane później lub 
w pełni kwitnienia przekwitają w trakcie su-
szenia i rozsypują się. Kwiatostany kocanek 
ścina się bez szypułek sekatorami lub nożycz-
kami, ostrożnie, aby nie wyrywać roślin z ko-
rzeniami. Nie wolno do tego dopuścić, ponie-
waż niszczy się ładne rośliny i uzyskuje złej ja-
kości lub bezwartościowy surowiec. Kwiato-
stany dobrze wysychają w warunkach natu-
ralnych, rozłożone cienką warstwą w cieniu 
i przewiewie. Suszone zbyt wolno, w niezbyt 
suchych i przewiewnych miejscach, wytwarza-
ją nasiona i rozpadają się w postaci puchu, ob-
niżając jakość surowca [15]. 
Kwiatostan kocanek zawiera ok. 0,8% związ-
ków fl awonoidowych (wg FP VI nie mniej niż 
0,5% w przeliczeniu na kwercetynę): chal-
kony: izosalipurpozyd (do 2%), fl awanony: 
glukozydy naryngeniny, fl awonole: glukozy-
dy kemferolu, kwercetyny, fl awony: gluko-
zydy apigeniny, luteoliny, ponadto karoteno-
idy, ftalidy, garbniki, kwasy organiczne, sub-
stancje gorzkie, olejek eteryczny (0,05%), za-
wierający ftalidy i kwasy fenolowe: kawowy, 
p-kumarowy, syryngowy, protokatechowy, 
garbniki, fi tosterole: kampesterol, glukuronid 
sitosterolu, hydroksykumaryny (umbeliferon, 
eskuletyna), hydroksymetoksykumaryny (sko-
poletyna) [15, 16, 17, 18]. Z surowca izolowa-
no również żółte barwniki pochodne c-pironu-
arenol i homoarenol [7].

Liczne badania wykazały ze związki czyn-
ne kocanek zmniejszają napięcie mięśni gład-
kich jelit, pęcherzyka żółciowego i przewodów 
żołciowych oraz zwieracza banki wątrobowo-
trzustkowej, przywracają im prawidłową ru-
chowość, zmniejszają opory dla prądu żółci, 
która łatwiej i regularniej dociera do dwunast-
nicy (cholagogum). Izosalipurpozyd, i gliko-
zydy naryngeniny działające spazmolitycznie 
(podobnie jak papaweryna). Surowiec wzmaga 
czynność żółciotwórczą wątroby (jednak ok. 
3 razy słabiej niż decholina) (cholereticum) Izo-
salipurpozyd i glikozydy naryngeniny działa-
jące spazmolitycznie (podobnie jak papawery-
na) (spasmolyticum) ułatwiając przepływ żółci. 
W jelitach pobudza trawienie i resorpcję skład-
ników pokarmu oraz przywraca pełną ampli-
tudę ruchów perystaltycznych. Wyciągi z ko-
canek zwiększają nieznacznie wydzielanie so-
ków trawiennych (stomachicum), zmniejszają 
stan zapalny błony śluzowej żołądka (antiph-
logisticum), lecz nie wykazują u ludzi uchwyt-
nego działania moczopędnego (diureticum) 
[7, 15, 17, 18, 19]. Zawarte w surowcu ftalidy 
mają działanie przeciwrobacze (vermicidum). 
Arenol i homarenol wykazują właściwości an-
tybiotyczne (antibioticum) [7].
Preparaty z kocanek piaskowych stosowa-
ne są w niewydolności wątroby, w nieznacz-
nym przewlekłym uszkodzeniu miąższu wą-
troby przez różne związki toksyczne (np. pe-
stycydy z pokarmów, lotne trucizny, niektó-
re leki, afl atoksyny z pleśni), niedostatecznym 
wytwarzaniu żółci a także w stanach skurczo-
wych i zapalnych przewodów żółciowych, ato-
nii pęcherzyka żółciowego, skurczu zwieracza 
bańki wątrobowo-trzustkowej, zastoju żółci 
i związanych z tym zaburzeniach trawiennych. 
Działają pomocniczo w kamicy żółciowej oraz 
po operacjach dróg żółciowych, niekiedy i tyl-
ko jako adiuvans w bezsoczności żołądkowej. 
W lecznictwie ludowym kocanki są stosowane 
w chorobie reumatycznej , skazie moczanowej, 
a także w chorobie gośćcowej i schorzeniach 
skórnych, będących wynikiem złej przemiany 
materii, obrzękach i żółtaczce [3, 15, 16, 17, 
18]. Są doniesienia o pobudzeniu funkcji wy-
dzielniczej dwunastnicy i trzuski [19]. 
Surowiec służy do produkcji preparatów 
o działaniu żółciopędnym i żółciotwórczym 
m. in. płynu Cholesol, proszku Gastrochol, 
Flamin oraz mieszanek ziołowych Hepason 
Cholagoga II, Hepatina oraz granulatu Cho-
legran oraz Species Cholagogae [3, 12, 15, 16, 
17]. Przeciwskazaniem do stosowania prepa-
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ratów z kocanek jest uczulenie na rośliny z ro-
dziny Asteraceae oraz  niedrożność dróg żół-
ciowych. W kamicy żółciowej można stoso-
wać tylko po konsultacji z lekarzem [17].

M A T E R I A Ł  I  M E T O DY

W sezonie wegetacyjnym 2008 prowadzono 
badania terenowe na obszarze gminy Kraso-
cin (powiat włoszczowski, województwo świę-
tokrzyskie), mające na celu ocenę zasobów ga-
tunkowych roślin leczniczych (badania fi nan-
sowane z grantu ŚUM nr KWN-2-011/09). Po-
wiat włoszczowski leży w zachodniej części 
województwa świętokrzyskiego. Pod względem 
geomorfologicznym wchodzi w skład prowin-
cji Wyżyny Małopolskiej (342) i Makroregio-
nu Wyżyny Przedborskiej (342.1). Jest to teren 
interesujący pod względem botanicznym po-
nieważ na przebiegają tu granice czterech me-
zoregionów: zachodnią i środkową część obej-
muje Niecka Włoszczowska (342.14), północ-
no-wschodnią część Pasmo Przedborsko-Ma-
łogoskie (342.15), wschodni fragment powia-
tu obejmują Wzgórz Łopuszańskie (342.16). 
Na północnym wschodzie Białą Nida oddzie-
la Płaskowyż Jędrzejowski (342.21) od Niec-
ki Włoszczowskiej (342.14) [20].  Ma to od-
zwierciedlenie w różnorodności i rozmieszcze-
niu fl ory badanego terenu. W celu dokonania 
charakterystyki i analizy składu gatunkowego 
fl ory naczyniowej zastosowano metodę fl ory-
styczną. Opracowanie takie polega na szcze-
gółowym zbadaniu całego terenu w celu zgro-
madzenia możliwie największej liczby danych 
dotyczących stanowisk i warunków siedlisko-
wych występujących gatunków roślin oraz na 
zebraniu materiałów zielnikowych (alegatów). 
Zebrane w trakcie badań materiały zielnikowe 
zgromadzono w Katedrze i Zakładzie Botaniki 
Farmaceutycznej ŚUM. 
Dla przedstawienia rozmieszczenia gatun-
ków roślin naczyniowych zastosowano meto-
dę kartogramu opartą na sieci kwadratów AT-
POL, których wielkość i numeracja jest zgodna 
z „Atlasem rozmieszczenia roślin naczyniowych 
w Polsce” [21]. 
Z obszaru powiatu włoszczowskiego znane 
były dotychczas z literatury cztery stanowiska 
kocanek piaskowych opisanych przez [22, 23] 
tj.: 
• DE7911 – Kurzelów (gmina Włoszczowa) 
• DE7933 – Włoszczowa (gmina Włoszczowa) 

• DE8823 – Secemin (gmina Secemin) 
• DE8902 – Czarnca (gmina Włoszczowa) 

W Y N I K I

Podczas badań fl orystycznych prowadzonych 
na terenie powiatu włoszczowskiego w latach 
2007-2008 roku potwierdzono znane z litera-
tury stanowiska oraz odnaleziono sześć no-
wych, nie znanych dotąd stanowisk Helichry-
sum arenarium tj.  
• DE5931 – Rączki (gmina Kluczewsko) 
• DE6901 – Dobromierz (gmina Kluczewsko) 
• DE7822 – Gościęcin (gmina Włoszczowa) 
• DE6021 – Oleszno (gmina Krasocin) 

Rycina 1. Rozmieszczenie stanowisk kocanek piaskowych He-

lichrysum arenarium  w powiecie włoszczowskim: A – granica 

powiatu, B – stawy, C – linia kolejowa, D – granice gmin, E – cieki 

wodne, F – obszary zabudowane, G – nowe stanowiska kocanek 

piaskowych: 1. Rączki, 2. Dobromierz, 3. Gościęcin, 4. Oleszno, 5. 

Wymysłów, 6. Kossów,  H – stanowiska znane z literatury: 8. Kur-

zelów, 9. Secemin, 10. Czarnca. 

Figure 2. Distribution of localities of sandy everlasting Helichry-

sum arenarium in Włoszczowa district: A – border of district, B 

– ponds, C – railway track, D – borders of communes, E – wa-

tercourses, F – new localities of sandy everlasting:  1. Rączki, 2. 

Dobromierz, 3. Gościęcin, 4. Oleszno, 5. Wymysłów, 6. Kossów, 

H – localities known from the literature: 8. Kurzelów, 9. Secemin, 

10. Czarnca. 
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• EE7033 – Wymysłów (gmina Włoszczowa) 
• EE9011 – Kossów (gmina Radków)
Na odnalezionych stanowiskach populacje 
tworzą płaty od 0,5 m2, jak w Rączkach, do 
kilkudziesięciu metrów kwadratowych w Go-
ścięcinie i Olesznie. Najmniejsze stanowi-
sko jest  zlokalizowane na świeżym zrębie na 
skraju młodnika w Kossowie, po prawej stro-
nie drogi na Chyczę. Tworzy go kępa złożo-
na z ok. 20 wznoszących się  kwitnących pę-
dów. Na wszystkich pozostałych stanowiskach 
kocanki porastają suche piaszczyste i piasz-
czysto-żwirowe murawy psammofi lne. To-
warzyszy im większość gatunków charakte-
rystycznych zbiorowisk z klasy Koelerio glau-
cae-Corynephoretea canescentis tj. szczotlicha 
siwa Corynephorus canescens, nicennica drob-
na Filago minima, jasieniec piaskowy Jasione 
montana, koniczyna polna Trifolium arvense, 
macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, nie-
zapominajka pagórkowata Myosotis ramosissi-
ma, czerwiec trwały Scleranthus perennis i roz-
chodnik ostry Sedum acre. Obecność tak licz-
nej grupy gatunków charakterystycznych może 
świadczyć o stabilności wykształconych w ba-
danym terenie zbiorowisk roślinnych z kocan-
kami piaskowymi.

DY S K U S J A / W N I O S K I

Pozyskiwanie kocanek piaskowych ze stano-
wisk naturalnych pozostaje nadal najistotniej-
szym źródłem surowca. Coraz częściej jednak 
wprowadza się roślinę do upraw co pozwoli 
na ochronę stanowiska naturalnych i zmniej-
szy presję na środowisko. 
Ze względu na rozmiary populacji i obfi tość 
stanowiska na badanym obszarze tylko dwie 
populacje uznano za obfi te i ewentualnie moż-
liwe do eksploatacji tj. stanowiska w  Gościę-
cinie i Olesznie. Pozostałe stanowiska, chociaż 
mniej obfi te ze względu na stan zachowania 
zbiorowisk, wydają się być stabilne i mogą sta-
nowić rezerwuar nasienny.  Powiat włoszczow-
ski to w przeważającej części obszary rolnicze. 

Prowadzona działalność gospodarcza tj. wy-
pas bydła i regularne koszenie muraw skutecz-
nie zapobiegają naturalnej sukcesji, która mo-
głaby doprowadzić to zarastania siedlisk ko-
canek. 
Ze względu na to, że kocanki są objęte częścio-
wą ochroną prawną w Polsce zostały zakwali-
fi kowane do grupy VI – roślin będących pod 
ochroną częściową, których surowiec można 
pozyskiwać w ściśle ustalonych ilościach po 
uzyskaniu zgody odpowiednich władz [24] w 
miejscach jej masowego występowania. Zbiór 
musi być oszczędny dla populacji i planowany, 
aby naturalne zasoby tego gatunku nie ubożały.
Od wielu lat prowadzi się badania nad wpro-
wadzeniem kocanek piaskowych do upraw 
[25, 26, 27]. Pod względem strategii życia ko-
canki uznano za stosunkowo odporne na 
czynniki stresowe, zdolne do zasiedlania fi to-
cenoz o zaburzonej strukturze. Oznacza to, że 
mogą one sprostać wymaganiom związanym z 
uprawą [26]. Wprowadzenie Helichrysum are-
narium  do upraw zapewniłoby odpowiednią 
ilość surowca na potrzeby przemysłu farma-
ceutycznego bez wyczerpywania ich stanowi-
ska naturalnych, co pozwoli na ochronę sta-
nowiska naturalnych i zmniejszy presję na śro-
dowisko. Ponadto zapewni genetyczną rezer-
wę na wypadek wyginięcia gatunku w wolnej 
przyrodzie. Uprawy jednak są zbyt kosztow-
ne i ich realizacja jest utrudniona ze względów 
ekonomicznych. Z kolei zbyt mała świado-
mość zbieraczy powoduje, że stanowiska natu-
ralne roślin leczniczych są bezmyślnie niszczo-
ne.  Dlatego stan zasobów chronionych roślin 
leczniczych powinien podlegać ciągłej weryfi -
kacji i systematycznym badaniom [27]. 
W związku z kurczeniem się zasobów surow-
cowych kocanek  na stanowiskach natural-
nych, należy podjąć działania w celu ochrony 
i wzbogacenia istniejących stanowisk. W przy-
padku tego gatunku celowe jest przeprowadza-
nie podsiewów uzgodnionych z władzami od-
powiedzialnymi za ochronę  przyrody w da-
nym terenie. 
Badania fi nansowane były z grantu SUM 
nr KWN-2-011/09.
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