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Streszczenie
Rutwica lekarska występuje naturalnie m.in. na południu i południowym-wschodzie Eu-
ropy. W południowej Polsce występuje głównie na stanowiskach antropogenicznych. Ce-
lem pracy było przedstawienie zróżnicowania siedliskowego na różnych stanowiskach, 
określenie zasobów gatunku oraz dokonanie przeglądu zastosowań fitoterapeutycznych 
rutwicy lekarskiej. Do poszukiwania nowych stanowisk zastosowano metodę transektową, 
a zróżnicowanie siedliskowe badano metodą fitosocjologiczną Braun-Blanqueta. Znale-
zione nowe stanowiska we wschodniej części Jasła oraz w Potoku koło Krosna mają cha-
rakter antropogeniczny i zlokalizowane są w miejscach o przekształconym podłożu. Bada-
ne płaty należą głównie do klasy Artemisietea vulgaris. Łączny areał rutwicy lekarskiej na 
zbadanych stanowiskach wynosi około 0,15 ha i może stanowić źródło do zbioru nasion 
i sadzonek, przeznaczonych do małopowierzchniowych upraw. Gatunek ten ma bardzo 
szerokie zastosowanie fitoterapeutyczne zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i zwierząt 
hodowlanych.

Summary
Galega officinalis L. goat’s rue (Fabaceae Lindl.) in Jaslo-Krosno Basin. Goat’s rue naturally 
occurs in the south and south-east parts of Europe. In southern Poland, it occurs in an-
thropogenic localities mainly. The aim of the study was presentation habitat diversification 
on different sites, identifying resources of Galega officinalis, and reviewing the phytothe-
rapeutic uses of this species. Transect method was used to looking for new localities, and 
habitat diversity was investigated by the Braun-Blanquet’s phytosociological method. New 
localities were found in the eastern part of Jaslo and in Potok near Krosno (SE Poland). All 
new localities are anthropogenic in character and are located in places with an altered soil 
substrate. The studied plots belong mainly to the Artemisietea vulgaris class. The total area 
covered by Galega officinalis amounts to approximately 0,15 ha and can be a source of seed 
and seedlings for small-area crop fields. This species has very broad phytotherapeutic uses 
for both humans and farm animals.
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