
BUDUJEMY DOM 6/2010168

Je li projekt ogrodu zlecili my architektowi 

krajobrazu, zajmie si  on doborem ro lin. Je li 

chcemy je wybiera  sami, powinni my po-

zna  wymagania poszczególnych gatunków. 

Do ka dych warunków mo na dobra  odpo-

wiednie ro liny wieloletnie – drzewa i krzewy 

li ciaste i iglaste, pn cza oraz byliny, a tak e

ro liny uprawiane z siewu: jednoroczne 

i dwuletnie. Pami tajmy, e ozdob  ro lin s

nie tylko kwiaty, ale równie  soczystozielone 

lub barwne li cie czy ciekawy pokrój.

Warunki siedliskowe
Niektóre ro liny maj  niewielkie wyma-

gania siedliskowe i dobrze rosn  niemal 

w ka dych warunkach (tab. 1), jednak

wi kszo  gatunków najlepiej rozwija si

w miejscach o okre lonym typie gleby czy 

nas onecznienia. Ro liny wyszukiwane 

w katalogach lub szkó kach powinno si

wi c dobiera  odpowiednio do warunków 

wyst puj cych w tej cz ci ogrodu, w której 

maj  zosta  posadzone. 

Nas onecznienie. Ro liny maj  ró ne pre-

ferencje co do nas onecznienia: niektóre 

dobrze rosn  tylko w pe nym s o cu, inne 

– gdy przez cz  dnia s  lekko zacienio-

ne, a tylko nieliczne znosz  silne zacienie-

nie (tab. 5, 6, 7). Wi kszo  iglaków dos-

konale znosi silne s o ce, tak samo jak wiele

bylin, np. aster alpejski, troje  bulwiasta, za-

wilec wielkokwiatowy, i niektóre pn cza: gli-

cynia chi ska, milin ameryka ski, rdestów-

ka Auberta. W g bokim cieniu poradz  sobie: 

krzewy – cis pospolity ‘Fastigiata, mahonia 

pospolita, nieguliczka Doorenbosa, byliny 

– fio ek wonny, funkia Fortune’a, konwalia 

majowa, pn cza – bluszcz pospolity, horten-

sja pn ca, kokornak wielkolistny.

Rodzaj gleby (tab. 2). Dla wzrostu ro lin 

istotna jest struktura gleby – proporcja cz -

stek organicznych i mineralnych oraz jej od-

czyn (dla wielu gatunków optymalnym od-

czynem pH jest 6–6,5 – lekko kwa ny). 

 Do ogrodu warto wybra  ro liny natural-

nie wyst puj ce na dzia ce i w jej otoczeniu: 

mo na by  pewnym, e odpowiada im gle-

ba, wilgotno  i inne warunki siedliskowe, 

wi c atwo si  przyjm  i b d  dobrze ros y

nawet bez specjalnej piel gnacji. B d  si

te  dobrze komponowa  z otaczaj cym kraj-

obrazem.

Klimat. Wybieraj c ro liny, trzeba 

uwzgl dni  te  to, czy miejsce jest zaciszne, 

czy nara one na silny wiatr oraz jaka tem-

peratura wyst puje w okresach zimowych.

Odpowiednio

bylin, np. aster alpejski, troje bulwiasta, za-

wilec wielkokwiatowy, i niektóre pn cza: gli-

i hi k ili k ki d tó

do warunków
Wybór ro lin do ogrodu

Ma gorzata Cuch

Je li ro liny do ogrodu dobierzemy odpowiednio

do warunków na dzia ce, b d  ros y zdrowo

i pi knie, a ich piel gnacja nie b dzie k opotliwa.

OGRODY

Zdj cie pochodzi z konkursu Home Sweet Home 2 (fot. jakubt)
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 Szafirek (Muscari) to ro lina cebulowa, która kwitnie w maju i w czerwcu. Ma szerokie zastosowanie

– znakomicie nadaje si  na obwódki rabat, do ogródków skalnych, a tak e jako kwiat ci ty do wazonu
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 Funkia (Hosta) to jedna z najwa niejszych ro lin do miejsc zacienionych. Sadzi si  j  pojedynczo lub 

w grupie. Ceniona jest g ównie za du e, dekoracyjne li cie
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 Serduszka okaza a (Dicentra spectabilis) to d ugowieczna bylina sadzona w pó cieniu, która wyró nia 

si  oryginalnymi kwiatami. Zdobi  one ro lin  w maju i w czerwcu

Tab 1. Ro liny o niewielkich wymaganiach

Drzewa

D b czerwony (Quercus rubra)

Oliwnik w skolistny (Eleagnus angustifolia)

Sosna wejmutka (Pinus strobus)

Sumak octowiec (Rhus typhina)

wierk pospolity (Picea abies)

Krzewy

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)

Ja owiec pospolity (Juniperus communis)

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

Pi ciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa)

Sosna górska (Pinus mugo)

Trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei)

Byliny

Bergenia sercowata (Bergenia cordifolia)

Funkia Fortune'a (Hosta fortunei)

Konwalia majowa (Convallaria majalis)

Parzyd o le ne (Aruncus dioicus)

Tawu ka Arendsa (Astilbe arendsii)

urawka dr czkowata (Heuchera brizoides)

Pn cza

Bluszcz pospolity (Hedera helix)

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus)

Powojnik pn cy (Clematis vitalba)

Wiciokrzew przewiercie  (Lonicera caprifolium)

Winobluszcz pi ciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia)

Tab 2. Ro liny na ró ne gleby

Kwa ne

Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea)

Golteria pe zaj ca (Gaultheria procumbens)

Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla)

Ró aneczniki (Rhododendron)

Goryczka jesienna (Gentiana sino-ornata)

Jasieniec trwa y (Jasione laevis)

ubin trwa y (Lupinus polyphyllus)

Zasadowe

Dere  bia y (Cornus alba)

Ja minowiec wonny (Philadelphus coronarius)

Ligustr okr g olistny (Ligustrum ovalifolium)

Sosna górska (Pinus mugo)

Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus)

Rudbekia naga (Rudbeckia laciniata)

Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)

Piaszczyste

Berberys Thunberga (Berberis thunbergii)

Ja owiec sabi ski (Juniperus sabina)

Perukowiec podolski (Cotinus coggygria)

Tamaryszek drobnokwiatowy (Tamarix parviflora)

Czy ciec we nisty (Stachys byzantina)

Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus)

Sza wia omszona (Salvia nemorosa)

Gliniaste

Cis pospolity (Taxus baccata)

Dere  bia y (Cornus alba)

Ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium)

Z otokap pospolity (Laburnum anagyroides)

Bergenia sercowata (Bergenia cordifolia)

Knie  b otna (Caltha palustris)

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
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Ogrody

Klimat w Polsce nie jest jednorodny. Na 

wschodzie i pó nocnym wschodzie kraju

oraz w rejonach podgórskich i w ni szych 

partiach gór jest on bardziej surowy ni

w zachodniej Polsce. W miejscach os oni -

tych zwart cian  lasu, ywop otem lub 

murem czy w miejscach o ekspozycji po u-

dniowej tworzy si  cieplejszy mikroklimat, 

a wi c dobre warunki rozwoju dla ro lin 

wra liwych na nisk  temperatur  czy mro -

ny wiatr. Niektóre ro liny (cyprysiki, ja o-

wiec uskowy, jod a szlachetna) mog  by

z powodzeniem uprawiane tylko w zachod-

niej i rodkowej cz ci kraju oraz tam, gdzie 

panuje cieplejszy mikroklimat.

Do du ych miast polecane s  ro liny od-

porne na zanieczyszczenia powietrza. 

Doskonale sprawdz  si  nast puj ce drzewa 

i krzewy: brzoza brodawkowata, dere  bia y, 

irga b yszcz ca, jarz b szwedzki, modrzew 

europejski.

Wielko  ogrodu
Wybieraj c drzewa i krzewy, powinni my 

uwzgl dnia  wymiary, jakie osi gaj  po

10–30 latach.

Do ma ego ogrodu powinno si  wybiera

gatunki drzew i krzewów, które w stanie do-

ros ym nie osi gaj  wielkich rozmiarów, 

by go zbytnio nie zacieni y (tab. 3). Lepiej 

nie zak ada , e silnie rosn ce drzewo czy 

krzew b dzie si  przycina  lub wr cz po 

latach si  wytnie, bo coroczne przycinanie 

jest pracoch onne i k opotliwe, a na wyci -

cie drzewa czy krzewu, nawet na w asnej 

dzia ce, trzeba uzyska  zezwolenie 

Ro liny do ogrodu warto dobra  tak, 

by by y atrakcyjne w ró nych porach roku. 

Zapewni  to mog  nie tylko gatunki o ró nym

okresie kwitnienia, ale te  o adnych owocach, 

ciekawym pokroju czy barwnej lub ciekawie 

uszcz cej si  korze, która uwidacznia si

po opadni ciu li ci

Azalia wielkokwiatowa (Rhododendron) to pi kny 

krzew o niewielkich wymaganiach siedliskowych. 

Dobrze ro nie w pó cieniu i jest odporna na mróz. 

Jak wszystkie ro liny wrzosowate preferuje gleb

kwa n , przepuszczaln , pokryt  warstw ció ki

fo
t.
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Bielu  (Datura) to ro lina, która posadzona 

w donicy, mo e zdobi  taras lub ogród. Imponuj ce 

s  jej kielichowate kwiaty o d ugo ci kilkunastu 

centymetrów, które zdobi  krzew od wiosny 

do pó nej jesieni. Ro lina potrzebuje miejsca 

s onecznego i zacisznego

fo
t.

 P
ra

k
ti

k
e

r
Tab 3. Drzewa na ma e dzia ki

Nazwa ro liny
Maksymalna 

wysoko  [m]

Jab o  ‘Royalty’ (Malus 

‘Royalty’)
4–6

Magnolia Soulange’a 

(Magnolia soulangeana)
3–6

Oliwnik w skolistny 

(Eleagnus angustifolia)
5

Sosna limba

(Pinus cembra)

20

(4 po 30 latach)

Surmia bignoniowa

(Catalpa bignonioides)
10

Tab 4. Drzewa na du e dzia ki

Nazwa ro liny
Maksymalna 

wysoko  [m]

Buk pospolity

(Fagus sylvatica)
25

Daglezja (Pseudotsuga 

menziesii var. glauca)

45

(15 po 30 latach)

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata)
20

Mi orz b dwuklapowy

(Gingko biloba)

30–40

(12 po 30 latach)

Sosna wejmutka

(Pinus strobus)

40 

(15 po 30 latach)
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Jod a korea ska (Abies koreana) to wolno rosn ce drzewo (3–4 m wys.) o pokroju szerokosto kowym. 

Doskona e do niewielkiego ogrodu. Wymaga gleby yznej i wilgotnej. Charakterystyczne s  jego niebiesko-

fioletowe szyszki, które wyst puj  nawet na m odych okazach
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(bez tego mo na wycina  jedynie drzewa 

i krzewy owocowe). Równie  ro liny zielne 

warto dobiera  spo ród gatunków ma o eks-

pansywnych.

W du ym ogrodzie mo na posadzi  kilka 

drzew, które po latach osi gn  poka ne roz-

miary (tab. 4). Zanim si  rozrosn , mo na 

obsadzi  ogród bylinami okrywowymi, któ-

re przez roz ogi i k cza szybko opanowu-

j  teren. 

Funkcje ro lin w ogrodzie
ywop oty

W ród ro lin ywop otowych (tab. 5) s

drzewa i krzewy li ciaste i iglaste. Ro liny 

dobieramy nie tylko do warunków siedli-

skowych, ale te  do rodzaju ywop otu (nie-

formowany, formowany, obronny).

ywop ot mo na posadzi  z krzewów 

wysokich – nawet do 3 m, stanowi wtedy 

ochron  przed wiatrem czy kurzem znad 

pobliskiej drogi, jak i z niskich, dorastaj -

cych do wysoko ci 1 m – ywop oty takie 

zwykle stanowi  obwódki rabat.

W ywop ocie nieformowanym ro liny 

zachowuj  naturalny pokrój, a zatem kwitn

i owocuj , ale e ywop ot taki zajmuje bar-

dzo du o miejsca, nadaje si  tylko do bardzo 

du ych ogrodów. Z czasem niektóre ze

swobodnie prowadzonych ywop otów,

np. z a yczy lub mirabelki, oga acaj  si  od 

spodu, wi c wymagaj  podsadzania jesz-

cze innymi ro linami, co tak  zas on  jesz-

cze poszerza.

ywop oty formowane sadzi si  z tych ga-

tunków ro lin, które dobrze znosz  ci cie 

i atwo si  zag szczaj .

Na ywop oty obronne, które mog  by

formowane b d  nie, u ywa si  ro lin kol-

czastych lub ciernistych, o mocnych p -

dach.

Okrywy ro linne

Ro liny okrywowe (tab. 6) to niskie byliny,

krzewinki i krzewy, silnie zag szczaj ce

si  dzi ki roz ogom i k czom i tworz ce 

dar . Szybko si  rozrastaj , os aniaj c

ziemi . Mog  by  sadzone na rabatach, 

w ogrodach skalnych i na skarpach, któ-

rych zbocza umacniaj  korzeniami. Mog

fo
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ywotnik zachodni ‘Smaragd’ (Thuja occidentalis 

‘Smaragd’) to jedna z najcenniejszych sto kowych 

odmian ywotnika. Polecana jest na ywop oty 

nieformowane. Mo na uprawia  j  tak e w pojemniku

Tab 5. Ro liny na ywop oty

Nazwa ro liny Rodzaj ywop otu
Wysoko

[m]
Stanowisko

Berberys Thunberga

(Berberis thunbergii)

nieformowany, 

formowany, obronny
do 2

Berberys Thunberga 'Bagatelle' 

(Berberis thunbergii 'Bagatelle')

nieformowany, 

formowany
do 0,4

Bukszpan wieczniezielony 

'Suffruticosa'

(Buxus sempervirens 'Suffruticosa')

formowany do 1

Cis po redni 'Hicksii' 

(Taxus x media 'Hicksii')
formowany do 3

Dere  jadalny (Cornus mas) formowany do 5

G óg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet'

(Crataegus media 'Paul's Scarlet')

nieformowany, 

obronny
do 4

Irga b yszcz ca

(Cotoneaster lucidus)
formowany do 3

Ligustr pospolity

(Ligustrum vulgare)
formowany do 2,5

Oliwnik w skolistny

(Eleagnus angustifolia)

nieformowany, 

obronny
do 5

Rokitnik w skolistny

(Hippophae rhamnoides)

nieformowany, 

obronny
do 5

wierk pospolity (Picea abies) formowany do 5

ywotnik zachodni 'Columna' 

(Thuja occidentalis' Columna')
nieformowany do 3

Niecierpek (Impatiens) to ro lina jednoroczna, 

która bardzo obficie kwitnie. Doskona a do pó cienia 

Ma wiele ciekawych odmian o ró nych kolorach 

kwiatów. Niektóre gatunki niecierpka (balsamina, 

gruczo kowaty, nowogwinejski, su ta ski) mo na

uprawia  na rabatach

fo
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Tab 6. Ro liny okrywowe

Nazwa ro liny Stanowisko

Krzewy

Barwinek pospolity (Vinca minor)

Irga Dammera (Cotoneaster dammeri)

Ja owiec rozes any (Juniperus procumbens)

Runianka japo ska (Pachysandra terminalis)

Trzmielina Fortune’a 'Coloratus'

(Euonymus fortunei 'Coloratus')

Byliny

Acena drobnolistna (Acaena microphylla)

Bluszczyk kurdybanek 'Variegata' 

(Glechoma hederacea 'Variegata')

Bodziszek czerwony (Geranium sanguineum)

D brówka roz ogowa 'Atropurpurea'

(Ajuga reptans 'Atropurpurea')

D bik o miop atkowy (Dryas octopetala)

Gajowiec ó ty 'Florentinum'

(Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum')

G siówka kaukaska (Arabis caucasica)

Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)

P omyk szydlasty (Phlox subulata)

Podagrycznik pospolity 'Variegatum'

(Aegopodium podagraria 'Variegatum')

Rojnik murowy (Sempervivum tectorum)

Tiarella sercolistna (Tiarella cordifolia)

U udka wiosenna (Omphalodes verna)
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tak e zast pi  trawnik, szczególnie pole-

cane s  w miejscach, gdzie u ycie kosiarki 

by oby k opotliwe – mi dzy krzewami

i pod drzewami, których ga zie si gaj

prawie do ziemi.

Skalniaki

Do ogrodów skalnych najodpowiedniej-

sze s  ro liny pochodz ce z miejsc skali-

stych, wydmowych, charakteryzuj cych 

si  s ab , przepuszczaln  gleb , intensyw-

nym nas onecznieniem i silnymi wiatrami 

(patrz tab. 7). Ro liny te s  najcz ciej niskie 

i zwarte lub p o ce.

W ogrodach cz sto urz dzamy skalnia-

ki o ekspozycji po udniowej. Pal ce s o ce 

nie stwarza jednak ro linom zbyt korzyst-

nych warunków do rozwoju, dlatego na

takim skalniaku mog  rosn  jedynie

gatunki bardzo odporne na susz , jak 

np. ja owiec p o cy ‘Andorra Compact’, 

krwawnik pospolity, macierzanka piasko-

wa czy rozchodniki. Najkorzystniejsze wa-

runki dla wi kszo ci ro lin stwarza skal-

niak od strony wschodniej i zachodniej, bo 

nas onecznienie nie jest w nim tak silne. 

Ogród skalny mo na za o y  tak e od pó -

nocy, bo jest wiele ro lin skalnych, które 

znosz  stanowiska cieniste.

Wrzosowiska

Ro lin  nadaj c  si  na wrzosowiska jest 

oczywi cie wrzos pospolity (kwitn cy jesie-

ni ). Ta niska krzewinka wyst puje w wielu

odmianach, o ró nym kolorze kwiatów 

i ulistnienia, a tak e o zró nicowanej wyso-

ko ci, wi c z samych tylko wrzosów mo na 

stworzy  pi kn  rabat , ale warto te  obsa-

dzi  j   podobnymi do wrzosów wrzo cami, 

które kwitn  wiosn . Obydwa gatunki maj

podobne wymagania: lubi  miejsca s onecz-

ne i gleb  kwa n , przepuszczaln , pokryt

warstw  organicznej ció ki (gleba mo e by

nawet bardzo ja owa). Najlepiej wygl daj

posadzone w du ych grupach.

Wrzosowisko warto uzupe ni  borówka-

mi: wysok  i brusznic , urawin , a tak e

miniaturowymi iglakami – ja owcami, so-

snami, wierkami oraz trawami ozdobnymi 

i niskimi bylinami odpornymi na susz .

Jak zestawia  ro liny?

Barwinek mniejszy (Vinca minor) to cenna, 

wiecznie zielona krzewinka o b yszcz cych li ciach, 

stosowana do zadarniania terenu pod koronami 

drzew
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Trzmielina Fortune’a ‘Emerald Gaiety’ (Euonymus 

fortunei ‘Emerald Gaiety’)  to zimozielony, p o cy 

krzew, który tworzy zwarte dywany. Mo e tak e

wspina  si  na mury lub drzewa, pod którymi ro nie

fo
t.
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Nasturcja wi ksza (Tropaeolum majus) to jednoro-

czne pn cze kwitn ce od lipca do wrze nia. D ugie p dy 

p o  si  lub wspinaj  po podporach. Ro lina preferuje 

miejsca s oneczne o ubogiej glebie piaszczysto-

-gliniastej, dlatego jego nawo enie nie jest konieczne

fo
t.
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Tab 7. Ro liny do ogrodu skalnego

Nazwa ro liny
Stano-

wisko

Krzewy

Irga pozioma

(Cotoneaster horizontalis)

Ja owiec p o cy 'Andorra Compact' 

(Juniperus horizontalis 'Andorra 

Compact')

Mikrobiota syberyjska

(Microbiota decussata)

Porzeczka alpejska 'Schmidt' 

(Ribes alpinum)

Sosna górska (Pinus mugo)

wierk pospolity 'Echinoformis' 

(Picea abies 'Echinoformis')

ywotnik zachodni 'Danica'

(Thuja occidentalis 'Danica')

Byliny

Bluszczyk kurdybanek 'Variegata'

(Glechoma hederacea 'Variegata')

Bodziszek czerwony

(Geranium sanguineum)

Ciemiernik bia y (Helleborus niger)

Czy ciec we nisty (Stachys byzantina)

Karmnik o cisty (Sagina subulata)

Krwawnik pospolity

(Achillea millefolium)

Macierzanka piaskowa

(Thymus serpyllum)

Przywrotnik ostroklapowy 

(Alchemilla mollis)

Rogownica alpejska

(Cerastium alpinum)

Rozchodniki (Sedum)

Serduszka wspania a (Dicentra eximia)

urawka dr czkowata

(Heuchera brizoides)

Drzewa i krzewy rosn ce na dzia ce najlepiej skomponowa  z projektowan  ro linno ci .

Nie b dzie trzeba stara  si  o pozwolenie na wycink , a doros e ro liny b d  stanowi  buj-

n  ziele  ju  w pocz tkowym etapie zak adania ogrodu.

Nowe nasadzenia warto planowa  z umiarem. Im wi cej ich posadzimy, tym wi cej 

ogród b dzie wymaga  piel gnacji. Wszelkie rabaty trzeba bowiem pieli , przekwit e kwia-

tostany usuwa , okazy wra liwe na mróz – okrywa  na zim , a ca o  podlewa  i nawozi .

Nadmierne zag szczenie ro lin mo e utrudnia  ich rozwój, co odbije si  na ich urodzie. 

Je li przeszkadzaj  nam przestrzenie mi dzy m odymi krzewami lub drzewami, obsad my

je szybko rosn cymi bylinami i ro linami jednorocznymi.

Sadz c ro liny ekspansywne (barwinek pospolity czy podagrycznik pospolity ‘Variegatum’), 

zwró my uwag , czy nie zag usz  ro lin wolniej rosn cych.

Warto zestawia  ze sob  ro liny kontrastuj ce wielko ci . Efektownie wygl da wielopi -

trowy uk ad ro linno ci, w którym z ty u znajduj  si  drzewa i wysokie krzewy, przed nimi 

ni sze krzewy i byliny, a najbli ej obserwuj cych ogród – ro liny p o ce. Trzeba pami ta ,

by nie przesadzi  z ró norodno ci  barw sadzonych ro lin. Barwy jaskrawe trudniej skom-

ponowa , a melan  kolorów mo e powodowa  zm czenie wzroku. Zbyt du a ró norodno

gatunków nie b dzie dobrze wygl da  na ma ej przestrzeni.

W ogrodzie warto mie  zarówno ro liny  wieloletnie, jak i jednoroczne czy dwuletnie. Te 

pierwsze b d  stanowi  baz , a jednoroczne umo liwi  zró nicowanie wygl du ogrodu w ko-

lejnych latach. Ro liny dwuletnie (bratki, stokrotki, malwy) mog  pe ni  podobn  funkcj  co 

jednoroczne, jednak pami tajmy, e kwitn  dopiero w nast pnym roku po wysianiu. 
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