
Uwagi/Zastosowanie

Drzewa gatunki rodzime i ich odmiany:

brzoza pospolita i jej odm. (np. 'Dalecarlica', 'Fastigiata')

Dąb bezszypułkowy i jego odm. (np. 'Columnaris')

gatunki obce i ich odmiany:

Przydatność rośliny
*** - wszechstronna
** - duża
* - z ograniczeniem

Nazwa polska
(Nazwa łacińska)

*
R, Ko, K, A

wysokie drzewo, stan. słoneczne, gleba 
przepuszczalna, znosi zanieczysczenia I suszę, 
monitorować zdrowotność dużych egzemplarzy

***
RwO, Pa, Ko, K, A

brzoza pospolita ‘Youngii’
(betula pendula 'Youngii')

małe drzewo, odmiana zwisła szczepiona na pniu, 
stan. Słoneczne

**
R, C, O, (Ż)

Buk pospolity i jego odm. (np. 'Pendula', 'Dawyck')
(Fagus sylva ca)

duże drzewo, cenne odmiany o ciekawym pokroju, 
można formować wysoki żywopłot

**
R, O

duże drzewo, znosi zanieczyszczenie, monitorować 
zdrowotność dużych egzemplarzy

**
R, O

Dąb szypułkowy i jego odm. (np. 'Pendula', 'Fastigiata')
(Quercus robur)

duże drzewo, znosi zanieczyszczenie, monitorować 
zdrowotność dużych egzemplarzy

*
R, K, O, Pa, Cier

Głóg dwuszyjkowy – formy i odmiany pienne (np. Paul's Scarlet)
(Crataegus laevigata)

małe drzewo, dekoracyjne I odporne na warunki 
miejskie, duża wartość biocenotyczna, ze względu 
na ciernie (2 cm) do zasosowania w terenach zabaw 
jako forma na wyższym pniu

*
R, K, O, Pa, Cier

Głóg jednoszyjkowy – formy i odmiany pienne (np. 'Stricta', 'Nana' - karłowa)
(Crataegus monogyna)

małe drzewo, dekoracyjne I odporne na warunki 
miejskie, duża wartość biocenotyczna, ze względu 
na ciernie (1 cm) do zasosowania w terenach zabaw 
jako forma na wyższym pniu

***
R, C, Ż

Grab pospolity i jego odm. (np. 'Fastigiata', 'Columnaris', 'Frans Fontain', 'Pendula') 
(Carpinus betulus)

duże drzewo, wolnorosnące, znosi nawet silne 
zacienienie, znosi cięcie, na żywopłoty

*
R, K, O

Jarząb domowy
(Sorbus domes ca)

małe - średnie drzewo, o malowniczej koronie I 
jadalnych owocach, chętnie podgryzany przez 
zwierzęta, czasem choruje

***
R, K, O, 

Jarząb mączny I jego odm. (np. 'Magnifica')
(Sorbus aria)

małe-średnie drzewo, tolerancyjne w stosunku do 
podłoża I warunków miejskich, znosi cięcie

***
R, K, O, 

Jarząb pospolity (jarzębina) i jej odm. (np. kolumnowa ‘Fastigiata’)
(Sorbus aucuparia)

średnie drzewo, znosi lekkie ocienienie, dekoracyjne 
owoce lubiane przez ptaki

***
R, K, O, 

Jarząb szwedzki
(Sorbus intermedia)

małe-średnie drzewo, odporne na warunki miejskie, 
upał I susze, ozdobne owoce

*
R, K

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

duże drzewo z ciekawie łuszczącą się korą, wymaga 
nieco lepszych warunków siedliskowych w mieście 
do zdrowego wzrostu

***
R, C, Ż

Klon polny I jego odm. (np. 'Elsrijk', 'Nanum')
(Acer campestre)

średnie drzewo,  odporne na zanieczyszczenia I 
trudne warunki, znosi cięcie

**
R, C, 

Klon pospolity I jego odm. (np. 'Globosum', 'Deborah', 'Columnare', 'Olmsted')
(Acer platanoides)

duże drzewo, odporny na warunki miejskie, 
wskazana cykliczna kontrola zdrowotności

**
R, C

Lipa drobnolistna I jej odm. (np. 'Greenspire', 'Rancho')
(Tilia cordata)

duże drzewo, znosi warunki miejskie I cięcie, 
wartościowe odmiany o zwartym pokroju 
monitorować - miękkie drewno

*
R, C

Lipa szerokolistna I jej odm. (np. Rubra)
(Tilia platyphyllos)

duże drzewo, mało odporne na warunki miejskie, 
raczej do parków I zieleńców, monitorować 
zdrowotnosć starszych okazów

*** 
R , Zi, O

sosna limba 
(Pinus cembra)

drzewo średniej wielkości, stan. słoneczne, gleba 
przepuszczalna, znosi zanieczyszczenia I suszę, jako 
soliter I w grupach

*** 
R, Zi, K, O

sosna pospolita 
(Pinus sylvestris)

wysokie drzewo, stan. słoneczne, gleba 
przepuszczalna, znosi zanieczysczenia I suszę, 
soliter I w grupach

**
RwO, Pa

Wiąz górski 'Pendula'
(Ulmus glabra 'Pendula')

małe drzewo ze szczepioną koroną o oryginalnym 
parasolowatym pokroju

**
Ko, (A)

Brzoza pożyteczna 'Doorenbos'
(Betula u lis 'Doorenbos')

średnie-duże drzewo, często wielopniowe, bardzo 
atrakcyjna kora, prawdopodobnie mniejsze działanie 
alergiczne niż B.pospolita

*
Zi, C

Choina kanadyjska
(Tsuga canadensis)

duże drzewo, znosi zacienienie I cięcie dlatego warto 
stosować na wysokie żywopłoty czy ekrany

**
(R), O

Dąb omszony
(Quercus pubescens)

średnie-duże drzewo, często o niskiej koronie I 
nieregularnym pokroju, znosi suche stanowiska, 
sporna kwestia rodzimości

*
L

Grujecznik japoński
(Cercidyphyllum japonicum)

średnie drzewo lub krzew, atrakcyjny pokrój I 
zabarwienie liści, które po opadnięciu mają słodki 
karmelowy zapach, bywa że podsycha w upalne lato



** małe drzewo lub krzew, powolny wzrost

***

Krzewy gatunki rodzime i ich odmiany:

**
K

Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’
(Pyrus calleryana 'Chan cleer')

małe drzewo o wąskim pokroju, odporne na choroby 
I warunki miejskie, bywa wrażliwe na długotrwałe 
mrozy

***
K, L, O

Grusza wierzbolistna
(Pyrus salicifolia)

małe drzewo lub duży krzew, tzw. "gruszki na 
wierzbie", odporny na suszę I upał, tolerancyjny w 
stosunku do gleby,

***
K, O

Jabłoń jagodowa
(Malus baccata)

średnie drzewo o luźnym pokroju, wytrzymałe na 
mróz I tolerancyjna na różne warunki, dekoracyjne 
kwiaty oraz małe owoce

**
K, O

Jabłoń kwiecista
(Malus floribunda)

małe-średnie drzewo o atrakcyjnym pokroju, 
kwitnieniu I owocach, odporna na warunki miejskie, 
bywa wrażliwa na parcha jabłoni

***
K, O

Jabłoń mieszańce ozdobne w odm. (np. ‘Ola’, 'Wintergold', 'Prof. Sprenger')
(Malus 'Ola')

małe -średnie drzewa, czasem krzewy, odporne na 
warunki miejskie, u części odmian dekoracyjne 
owoce utrzymują się do zimy na gałęziach

**
K, O

Jarząb ozdobny
(Sorbus decora)

nieuże drzewo lub krzew, mrozoodporny I odporny 
na choroby, nieco wrażliwy na zanieczyszczenia

**
O

Jarząb szerokolistny
(Sorbus la folia)

duże dekoracyjne drzewo odporne na warunki 
miejskie, oraz silne wiatry

***
Zi, O

Jodła koreańska
(Abies koreana)

średnie drzewo, dość odporne na zanieczyszczenia, 
wzrost stosunkowo wolny

**
Zi, O

Jodła różnobarwna I jej odm. (np. 'Compacta' - karłowa)
(Abies concolor)

duże drzewo, odporne na zanieczyszczenia, 
regularny pokrój, cenna karłowa odmiana

***
O

Klon tatarski, także podgat. Ginnala
(Acer tataricum, Acer tataricum subsp. ginnala)

małe drzewo lub duży krzew, odporny na warunki 
miejskie I zanieczyszczenie

**
L

Miłorząb dwuklapowy I jego odm. (np. 'Fastigiata')
(Ginkgo biloba)

duże drzewo, sadzić męskie egzemplarze gdyż nie 
wydają cuchnących owoców

**
(R), C

Lipa holenderska I jej odm. (np. 'Pallida')
(Tilia xeuropaea)

duże drzewo, mieszaniec dwóch rodzimych lip, 
odporna na klimat I warunki miejskie, znosi dobrze 
cięcie, monitorować zdrowotność starszych okazów

***
L Lipa srebrzysta I jej odm. (np. 'Brabant', 'Varsaviensis')

(Tilia tomentosa)

duże drzewo, odporne na suszę I klimat miejski, w 
upały zwija liście w rurkę, gorzej znosi cięcie

***
Zi, O

Sosna czarna
(Pinus nigra)

duże drzewo, stan. słoneczne, gleba przepuszczalna, 
znosi zanieczysczenia I suszę, soliter I w grupach

**
K, O

Śliwa wiśniowa w ozdobnych odmianach (np. 'Nigra', 'Pissardii', 'Woodi')
(Prunus cerasifera)

małe drzewo lub duży krzew, odporny na warunki 
miejskie I zanieczyszczenie, odmiany posiadają 
mniej kłujące pędy I mniej opadających masowo 
owoców

**
Zi, C

Świerk serbski I odm. (np. 'Nana')
(Picea omorika)

średnie drzewo, bardzo wąski pokrój, znosi cięcie 
np. jako wysoki żywopłot czy ekran

Wiąz polny ‘Jaqueline Hilier’
(Ulmus minor 'Jaqueline Hilier'

Wiąz syberyjski
(Ulmus pumila)

małe drzewo lub krzew, wytrzymały, tolerancyjny w 
stosunku do stanowiska, również w mieście

**
K, Pa

Wiśnia osobliwa odm. ‘Umbraculifera’
(Prunus eminens 'Umbraculifera')

małe drzewo o bardzo regularne kulistej koronie, na 
pniu, odporna na warunki miejskie, miewa pęknięcia 
mrozowe na pniu

**
K

Wiśnia piłkowana I jej odm. (np. ‘Amanogawa’-kolumnowa, 'Kanzan', 'Kiku-shidare-zakura')
(Prunus serrulata)

małe drzewo, odporna na warunki miejskie, choć 
bywa wrażliwa na suszę, w zależności od odmiany 
pokrój kolumnowy, kielichowy, przewisający I in.

**
(A) Wierzba wawrzynkowa

(Salix daphnoides)

małe drzewo -duży krzew tolerancyjny w stosunku 
do podłoża, lubi wilgotniejsze powietrze

**
R, K, O

Irga kutnerowata
(Cotoneaster tomentosus)

niski - średni krzew, odporny na suszę, na swobodne 
szpalery, gatunek rzadko spotykany

***
R, O

Kłokoczka południowa (Moszenki południowe)
(Colutea arborescens)

średni-duży krzew, odporny na suszę I 
zanieczyszczenia oraz klimat miejski, warty 
szerszego zastosowania

***
R, Zi, O

Kosodrzewina (sosna górska) I jej odmiany (np. Wintergold, Mops, Gnom)
(Pinus mugo)

duży krzew, odporny na suszę I zanieczyszczenia, 
oraz warunki miejskie, stanowisko słoneczne, liczne 
odmiany o mniejszych rozmiarach



gatunki obce i ich odmiany:

j.w. ale warty uwagi ze względu na niższy wzrost

**
R, O, A

Leszczyna pospolita i jej odmiany (np. 'Aurea', 'Purpurea', 'Contorta', 'Red Majestic')
(Corylus avellana)

duży krzew, znosi zacienienie, można ciąć, 
dekoracyjne kwiatostany końcem zimy, owoce - 
orzechy laskowe

***
R, K, C, Ż

Porzeczka alpejska I jej odm. (np. ‘Shmidt’)
(Ribes alpinum)

średni krzew, odporny na warunki miejskie I suszę, 
świetny na żywoploty,

**
RwO, Zi

Świerk pospolity ‘Nidiformis’ (także 'Echiniformis', 'Little Gem', 'Pumila Glauca', 'Pygmaea')
(Picea abies 'Nidiformis')

karłowa odmiana rodzimego świerka o 
spłaszczonym krzewiastym pokroju, bywa że cierpi 
na zbyt suchym stanowisku

**
R, C

Wierzba migdałowa
(Salix triandra)

duzy krzew, znosi przeciętne warunki, polecana 
również do mniejszych żywych budowli

***
R

Wierzba płożąca (też odm ‘Argentea’)
(Salix repens, Salix repens var. ni da/argentea)

niski krzew, o wolnym wzroście, odporny na warunki 
miejskie I suszę, do stosowania w formie okrywowej 
(w ogródkach prywatnych szczepiony na pniu)

**
R, C

Wierzba purpurowa
(Salix purpurea)

duzy krzew, znosi przeciętne warunki, polecana 
również do żywych budowli, młode pędy bordowe

***
R, C, Ż

Wierzba purpurowa ‘Nana’
(Salix purpurea 'Nana')

mały krzew, świetna niska odmiana rodzimej 
wierzby, znosi przeciętne warunki, młode pędy 
czerwonawe, znosi cięcie, na obwódki I żywopłoty

***
R, Ż

Wierzba siwa ( wierzba siwa ‘Angustifolia’)
(Salix eleagnos, głódnie spotykana jako odmiana Salix rosmarinifolia)

średni krzew, odporny na warunki miejskie I suszę, 
na niskie żywoploty, nie przepada za cięciem

**
R, C

Wierzba wiciowa
(Salic viminalis)

duży krzew czasem drzewo, roślina pionierska, 
optymalna gleba I słoneczne stanowisko, na 
przesłony, wysokie żywopłoty, jeden z lepszych 
gatunków do tworzenia żywych budowli, nie lubi 
bardzo suchych stanowisk

*
R, K, O, Ż

Wiśnia karłowata (wisienka stepowa)
(Prunus fruticosa)

niski krzew, o wolnym wzroście, znosi przeciętne 
warunki, na naturalistyczne żywopłoty, bywa 
szczepiona, rzadko spotykana, ale warta bliższej 
uwagi

***
K, O 

Aronia czarnoowocowa - również szczepiona w formie drzewka
(Aronia melanocarpa)

średni-duży krzew, tolerancyjny na różnych 
stanowiskach także w mieście, dekoracyjne owoce 
zostają na krzewie do zimy

***
K, O 

Aronia śliwolistna (także szczepiona jako drzewo na pniu)
(Aronia prunifolia)

średni-duży krzew, tolerancyjny na różnych 
stanowiskach także w mieście

***
O, L, C, Cier 

Berberys Thunberga I jego odmiany (np. 'Atropurpurea Nana', 'Area', 'Bagatelle', 'Kobold')
(Berberis thunbergii)

średni krzew, bardzo odporny, o atrakcyjnych 
kolorach liści I owocach, świetny na żywopłoty, 
posiada niewielkie ciernie - przy sadzeniu warto 
zachować odstęp od ruchliwych ciągów pieszych lub 
stosować tam niskie odmiany

***
P, C, Ż

Dereń biały i jego odm. (np. 'Elegantssima', ‘Sibirica’, ‘Sibirica Variegata’, ‘Spaethii’)
(Cornus alba)

 duży, rozrastający się na boki krzew, o czerwonych 
pędach, znosi zanieczyszczenia, tolerancyjny na 
zacienienie I ubogie gleby, warto silnie ciąć na 
wiosnę

***
P, C, Ż

Dereń biały 'Ivory Halo'
(Cornus alba 'Ivory Halo')

***
K, O, C

Dereń jadalny
(Cornus mas)

duży krzew lub małe drzewo, cienioznośny, znosi 
cięcie, jedna z pierwszych kwitnących wiosną roślin, 
dojrzałe jadalne owoce szybko opadają, lepiej 
owocuje gdy są minimum dwa egzeplarze

***
P, C

Dereń rozłogowy i odm. (np. 'Flaviramea', 'Kelseyi' - niski)
(Cornus sericea)

duży, rozrastający się przez rozłogi krzew, o żółto-
zielonych pędach, znosi zanieczyszczenia, 
tolerancyjny na zacienienie I ubogie gleby

***
K, C

Forsycja pośrednia i jej odmiany (np. ‘Maluch’ - niska)
(Forsythia xintermedia)

średni krzew, znoszący różnorodne warunki glebowe 
I świetlne, wcześnie kwitnący wiosną, świetny na 
żywopłoty (ciąć po kwitnieniu)

**
K, O, C, Ż

Irga błyszcząca
(Cotoneaster lucidus)

średni krzew, odporny na suszę I warunki miejskie, 
jedna z lepszych roślin żywopłotowych, 

*
K, O, C

Irga pomarszczona
(Cotoneaster bullatus)

duży krzew, tolerancyjne w stosunku do gleby, 
dekoracyjne owoce, znosi cięcie, owoce spożyte w 
większych ilościach mogą powodować dolegliwości 
żołądkowe

*
K, O, C, Ż

Irga wielokwiatowa
(Cotoneaster mul florus)

średni krzew, tolerancyjny na warunki miejskie, 
szczególnie atrakcyjne kwitnienie I owoce, ale dość 
intenstywny zapach



***
K, C

Jaśminowiec wonny I jego odm. (np. ‘Aurea’)
(Philadelphus coronarius )

duży krzew, odporny na warunki miejskie I różne 
warunki świetlne, można ciąć, kwiaty intensywnie 
pachnące

**
K, C

Lawenda wąskolistna I jej odmiany - krzewinka
(Lavandula angus folia)

niska krzewinka, odporna na suszę, nasłonecznienie 
I słabą glebę, nie znosi nadmiaru wilgoci I cienia, 
miododajna I pachnąca - cała roślina, przyciąga 
owady, niskie obwódki, wskazane cięcie oraz 
odmładzanie

***
K

Lilak chiński
(Syringa chinensis)

duży krzew, odporny na klimat miejski I 
zanieczyszczenia, kwitnące żywopłoty mieszane

***
K

Lilak Josiki
(Syringa josikaea)

duży krzew, odporny na klimat miejski I 
zanieczyszczenia, kwitnące żywopłoty mieszane

***
K, C

Lilak Meyera ‘Palibin’
(Syringa meyeri 'Palibin')

niski krzew, odporny na klimat miejski, 
zanieczyszczenia, słabą glebę, znosi cięcie (po 
kwitnieniu), można stosować jako obwódki I niższe 
żywopłoty

***
K

Lilak pospolity i jego odm. (np. 'Sensation', 'Mme. Lemoine')
(Syringa vulgaris)

duży krzew, wytrzymały na suszę I zanieczyszczenia, 
dekoracyjne pachnące kwiaty

***
K, O, C, Ż

Pęcherznica kalinolistna i jej odmiany ('Diabolo', 'Luteus')
(Physocarpus opulifolius)

średni krzew, odporny na warunki miejskie, 
minimalne wymagania glebowe, atrakcyjne kwiaty I 
zasuszone owoce, krzew wszechstronny, na 
żywopłoty

***
K, C, Ż

Pięciornik krzewiasty I jego odm. (‘Goldfinger’, ‘Red Ace’ inne)
(Poten lla fru cosa)

niski krzew, odporny na warunki miejskie, suszę I 
słońce, znosi cięcie, gorzej wygląda w cieniu

***
K, C, Ż

Porzeczka krwista
(Ribes sanguineum)

średni krzew, o przeciętnych wymaganiach, często 
stosowany jako nasadzenia żywopłotowe w mieście

*
K, Cier

Róża czerwonawa
(Rosa glauca)

wysoki krzew, odporny na słońce, suszę I klimat 
miejski, nie lubi zbyt mokrej gleby, znosi cięcie, 
posiada nieliczne kolce - przy sadzeniu warto 
zachować odstęp od ruchliwych ciągów pieszych

*
K, Cier

Róże rabatowe, krzewiaste zwł. odm. z niewielką ilością kolców (np. 'Lac Majeau', 'Louise Bugnet', 
'Bonica' - kolce)
(Rosa sp.)

średnie krzewy, na stanowiska słoneczne, większość 
posiada kolce - przy sadzeniu warto zachować 
odstęp od ruchliwych ciągów pieszych

*
K, Cier

Róże okrywowe zwł. odm. z niewielką ilością kolców (np. 'Alba Meidiland', 'Aspirin Rose' - kolce, 'The 
Fairy' - kolce)
(Rosa sp.)

niskie krzewy, rośliny okrywowe, na stanowiska 
słoneczne, większość posiada kolce - przy sadzeniu 
warto zachować odstęp od ruchliwych ciągów 
pieszych

**
K, L, O

Śliwa dziecięca 
(Prunus cistena)

krzew, czasem niskie drzewko, dość odporny na 
niekorzystne warunki świetlne I glebowe

***
K, O

Świdośliwa Lamarcka
(Amelanchier lamarckii)

duży krzew lub małe drzewo, odporna na warunki 
miejskie, atrakcyjnie wygląda gdy kwitnie, oraz po 
zawiązaniu owoców

**
K, C, Ż

Tawulec pogięty (także odm. ‘Crispa’ - niska)
(Stephanandra incisa)

mały krzew, tolerancyjny w stosunku do podłoża, 
znosi cięcie, na żywopłoty, jako roślina okrywowa - 
zwłaszcza odmiana

***
K, C, Ż

Tawuła ‘Grefsheim’
(Spiraea 'Grefsheim')

mały-średni krzew, tolerancyjny na warunki miejskie, 
słońce I suszę, na żywopłoty swobodne lub 
formowane, bujnie kwitnie

***
K, C, Ż

Tawuła japońska i jej odmiany (np. Goldflame, Gold Princess, Bullata, Goldmound itp.)
(Spiraea japonica)

mały krzew, jeden z najodporniejszych na 
różnorodne warunki w tym miejskie, słońce I suszę, 
na obwódki, niskie żywopłoty swobodne lub 
formowane

***
K, C, Ż

Tawuła van Houtte’a
(Spiraea vanhou ei)

duży krzew, wyjątkowo tolerancyjny na warunki 
miejskie, słońce I suszę, na żywopłoty swobodne lub 
formowane, bujnie kwitnie

***
K, C, Ż

Tawuła wczesna
(Spiraea arguta)

średni krzew, wyjątkowo tolerancyjny na warunki 
miejskie, słońce I suszę, na żywopłoty swobodne lub 
formowane, bujnie kwitnie

***
L

Wierzba całolistna też w odm.’Hakuro Nishiki’
(Salix integra 'Hakuro Nishiki'

średni krzew, przydatna forma krzewiasta (a nie 
populana na pniu), warto odmładzać pędy

**
K, L

Wierzba szwajcarska
(Salix helve ca)

mały krzew, do gleb przeciętnych na stanowisko 
słoneczne

*
K, O

Wiśnia kosmata (wisienka kosmata)
(Prunus tomentosa)

średni-duży krzew lub drzewko, gęsta korona, 
preferuje stanowiska słoneczne oraz dość żyzną 
glebę, ciekawy akcent na rabaty



Pnącza

Byliny

***
P, K, C, Ż

Złotlin japoński i jego odm. (‘Plena’, ‘Variegata’)
(Kerria japonica)

średni krzew, tolerancyjny w stosunku do podłoża I 
stanowiska, zimą dekoracyjne zielone pędy, można 
ciąć, na żywopłoty

**
K

Żylistek różowy
(Deutza rosea)

mały krzew, o średnich wymaganiach glebowych I 
świetlnych

**
K

Żylistek szorstki I jego odm. (np. 'Candidissima', 'Plena')
(Deutza scabra)

duży krzew, o średnich wymaganiach glebowych I 
świetlnych

**
K

Żylistek wysmukły
(Deutza gracilis)

mały krzew, o średnich wymaganiach glebowych I 
świetlnych

***
O

Aktinidia ostrolistna
(Ac nidia arguta)

silne pnącze - wymaga solidnych podpór, okręca się 
wokół nich pędami, gleba żyzna, odporna na warunki 
miejskie, męskie klony nie zawiązują jadalnych 
owoców

***
L, O

Aktinidia pstrolistna
(Ak nidia kolomikta)

silne pnącze - wymaga solidnych podpór, okręca się 
wokół nich pędami, gleba żyzna, odporna na warunki 
miejskie, męskie klony nie zawiązują jadalnych 
owoców, ale posiadają dekoracyje przebarwienia na 
liściach

** 
R, O

Chmiel pospolity (bylina)
(Humulus lupulus)

silnie rosnące pnącze bylinowe o szorstkich pędach 
I aromatycznych ,,szyszkach", owija sie pędami

** 
K

Hortensja pnąca
(Hydrangea paniculata)

wolno rosnące pnącze, znoszące cień, z korzonkami 
czepnymi na pędach, gleby żyzne wtedy lepiej znosi 
nasłonecznienie

** 
K, O, Cier

Róża wielokwiatowa
(Rosa mul flora)

prymitywne pnącze lub rozłożysty krzew, rośnie na 
słabszych glebach, znosi suszę I upał, posiada 
nieliczne kolce na pędach - przy sadzeniu warto 
zachować odstęp od ruchliwych ciągów pieszych

** 
K, O, Cier

Róże pnące w odm. z nielicznymi kolcami (np. 'Veilchenblau', 'Lykkefund', 'Climbing Iceberg')
(Rosa sp.)

prymitywne pnącza, opierające sie o podpory swoim 
ciężarem, wiele odmian znosi suszę I upał, a nawet 
stanowisko zacienione, odporne zwłaszcza gdy 
odpowiednio przygotuje się glebę pod sadzenie, 
wymienione przykładowe odmiany mają nieliczne 
kolce na pędach

***
L

Winorośl amurska
(Vi s amurensis)

silnie rosnące pnącze o małych wymaganiach 
glebowych I znoszące słońce, dekoracyje liście, 
posiada wąsy czepne, mniejsza od w.japońskiej, nie 
ciąć wiosą

***
L

Winorośl japońska
(Vi s coigne ae)

bardzo silnie rosnące pnącze o małych 
wymaganiach glebowych I znoszące słońce, duże 
dekoracyje liście, posiada wąsy czepne, nie ciąć 
wiosną

***
L, O

Winorośl pachnąca 
(Vi s riparia)

silnie I szybko rosnące pnącze o małych 
wymaganiach glebowych I znoszące słońce, owija 
się wokół podpór wąsami czepnymi, kwiaty 
miododajne, zawiązuje owoce, nie ciąć wiosną

***
Zi, K, L, 

Bergenia grubolistna
(Bergenia crassifolia)

niska-średnia bardzo odporna bylina, o 
zimozielonych liściach bardzo tolerancyjna na 
warunki glebowe I świetlne, świetna jako roślina 
okrywowa

***
Zi, K, L, 

Bergenia sercowata
(Bergenia cordifolia)

niska-średnia bardzo odporna bylina, o 
zimozielonych liściach bardzo tolerancyjna na 
warunki glebowe I świetlne, świetna jako roślina 
okrywowa, obwódki

***
K , L

Bodziszek sp. jego gatunki I odm. (np. Korzeniasty, czerwony, kantabryjski, popielaty, wielkopłatkowy, 
odm. 'Rozanne')
(Geranium sp.)

średnia odporna bylina, gleby średnie, stanowisko 
słoneczne do półcienistego, świetna jako roślina 
okrywowa, na obwódki

*
K , L

Brunnera wielkolistna I jej odm.
(Brunnera macropnylla)

średnia bylina, do miejsc cienistych I 
wilgotniejszych, na obwódki

*
R, K

Czosnek górski
(Allium montanum)

niska cebulowa roślina do uzupełnienia na rabatach 
jako ładne kępy, stanowisko słoneczne, gleba żyzna, 
przepuszczalna

*
K

Czosnek złocisty
(Allium moly)

niska cebulowa roślina do uzupełnienia na rabatach, 
stanowisko słoneczne, gleba żyzna, przepuszczalna



Rudbeckia sp. (np. błyskotliwa, 

Rośliny sezonowe

**
R, K, L 

Dąbrówka rozłogowa
(Ajuga reptans)

bardzo niska płożąca bylina do nasadzeń na 
fragmenty skalne, oraz jako roślina okrywowa, na 
stanowiska również na stanowiska cieniste, szybko 
się rozrasta np. także w trawniku

**
R, K

Fiołek wonny
(Viola odorata)

bardzo niska krajowa bylina, do nasadzeń I 
zadarniania w półcieniu I cieniu

*
K, L

Funkia sp. (odmiany o sztywniejszych liściach)
(Hosta sp.)

najodporniejsze odmiany o sztywniejszych liściach, 
świetna roślina do cienia, późny wzrost na wiosnę, 
nie lubi zadeptywania

*
R, K, L

Jasnota plamista I jej odm. (np. 'White Nancy', 'Beacon Silver')
(Lamium maculatum)

niska bylina zadarniająca na stanowiska półcieniste 
I cieniste, nie znosi suszy

**
K

Jeżówka purpurowa i jej odm. (np. 'Alba', 'Magnus')
(Echinacea purpurea)

średnia lub wysoka, bylina kwitnąca, miododajna, 
najlepiej na stanowiska słoneczne

***
K, L, C

Kocimiętka I jej odm. (np. ‘Walker’s Low’)
(Nepeta sp.)

średnia lub wysoka, odporna bylina kwitnąca, 
miododajna, na stanowiska suche I słoneczne, znosi 
cięcie

*
K, L

Kostrzewa sina
(Festuca glauca)

niska trawa na przeciętne oraz suche I słoneczne 
stanowiska, krótkowieczna

**
R, K

Krwawnik kichawiec
(Achillea ptarmica)

niska-średnia bylina do słońca I gleby 
przepuszczalnej, suchej, odporna na 
zanieczyszczenia

**
R, K

Krwawnik pospolity
(Achillea millefiolium)

niska-średnia bylina do słońca I gleby 
przepuszczalnej, suchej, odporna na 
zanieczyszczenia

***
K

Liliowiec ogrodowy i jego odmiany (karłowe, średnie i wysokie)
(Hemerocallis sp.)

niska, średnia lub wysoka w zależności od odmiany, 
bylina, bardzo odporna na niekorzystne warunki 
glebowe I świetlne

**
K, L

Palczatka Gerarda I jej odmiany
(Andropogon gerardii)

średnia, odporna, ozdobna trawa na przeciętne oraz 
suche I słoneczne stanowiska

**
K, L

Palczatka miotlasta I jej odmiany
(Schizachyrium scoparium)

średnia, odporna, ozdobna trawa na przeciętne oraz 
suche I słoneczne stanowiska

*
RwO, L, E!

Podagrycznik pospolity 'Variegata'
(Aegopodium podagraria 'Variegata')

niska ozdobna odmiana pupularnej ,,dzikiej" rośliny, 
zadarnia większse obszary, również zacienione, 
bardzo ekspansywna

***
K, O

Poziomkówka indyjska
(Duchesnea indica)

bardzo niska płożąca bylina do nasadzeń na 
fragmenty skalne, oraz jako roślina okrywowa, na 
stanowiska cieniste

***
K, L

Proso rózgowe I jego odm. (np. 'Heavy Metal', 'Rostralbush', 'North Wind')
(Panicum virgatum)

wysoka, odporna, ozdobna trawa na przeciętne oraz 
suche I słoneczne stanowiska

*
K, L, E!

Rogownica kutnerowata
(Ceras um tomentosum)

bardzo niska płożąca bylina do nasadzeń na 
fragmenty skalne, murki, pomiędzy szczeliny 
betonowych elementów itp. Ekspansywna - zarasta 
inne rośliny, z czasem wygałaca się od środka

*
L

Rojnik sp. (np. pajęczynowaty, murowy, odm.'Othello')
(Sempervivum sp.)

bardzo niskie rozetowate byliny do nasadzeń na 
fragmenty skalne, murki, pomiędzy szczeliny 
betonowych elementów itp.

*
K, L

Rozchodnik sp. (niskie gatunki I odmiany skalne np. kaukaski, ościsty, kamczacki)
(Sedum sp.)

bardzo niskie płożące byliny do nasadzeń na 
fragmenty skalne, murki, pomiędzy szczeliny 
betonowych elementów itp.

**
K, E

średnie I wysokie odporne byliny, do słońca, bywają 
dość ekspansywne 

**
R, K, L 

Turzyca prosowa
(Carex paniculata)

średnia kępiasta trawa ozdobna, stanowiska 
słoneczne do cienistych, gleba przeciętna raczej 
żyźniejsza, toleruje miejsca mokre

*
K

Aksamitka sp. oraz jej gatunki (np. rozpierzchła, wzniesiona)
(Tagetes sp.)

łatwa w uprawie roślina sezonowa sadzona z 
rozsady lub wysiewana wprost do gruntu (w maju), 
znosi zanieczyszczenia, stanowiska suche, 
słoneczne I półcieniste, kwitnie do mrozów, bywa 
zjadana przez ślimaki

**
K

Fiołek rogaty
(Viola cornuta)

łatwa w uprawie roślina traktowana u nas jako 
dwuletnia, często rozsiewa się w kolejnych latach 
sama

*
K

Kosmos pierzasty
(Cosmos bipinnatus)

wysoka roślina jednoroczna wysiewana wprost do 
gruntu, stanowisko słoneczne, gleba przepuszczalna



Nagietek lekarski

Stokrotka pospolita

Rośliny dzikie mile widziane

***

Rośliny jadalne zestaw dla początkujących
owoce I zioła wieloletnie
Aronia wielkoowocowa
Jabłoń domowa – różne odmiany w tym na karłowych podkładkach
Malina sp.
Melisa lekarska
Mięta sp.
Porzeczka biała
Porzeczka czarna
Porzeczka czerwona
Poziomka pospolita
warzywa
Cebula
Cukinia
Czosnek
Dynie (np. Hokkaido)
Endywia
Koper ogrodowy
Pomidory koktajlowe
Roszponka
Rukola
Rzodkiewka

*
K

Malwa różowa
(Alcea rosea)

wysoka roślina u nas traktowana jako dwuletnia, 
stanowisko słoneczne I żyzna gleba, bywa że 
rozrasta się sama, lub rośnie w jednym miejscu 
dłużej, sadzić w miejscach gdzie mało 
prawdopodobne złamanie 

*
K, O

Miesiącznica roczna
(Lunaria annua)

wysoka roślina dwuletnia, o ciekawych suchych 
owocostanach, na słoneczne stanowisko I żyzną 
glebę

*
K

średniej wysokości roślina roczna, na gleby 
żyźniejsze, lubiana przez mszyce

***
K

roślina dwuletnia lub bylina, niewybredna, rośnie 
także w trawniku I sama się rozsiewa

*
R, E, A

Pokrzywa zwyczajna
(Ur ca dioica)

bylina, o parzących liściach I łodydze, rozrastająca 
się ekspansywnie, na żyznych stanowiskach 
ruderalnych, pokarm dla wielu zwierząt, wiąże azot

Jasnota biała
(Lamium album)

bylina wyglądem przypominająca pokrzywę, o 
białych kwiatach, miododajna, rośnie nawet na 
rumowiskach

***
R

Babka lancetowata
(Plantago lanceolata)

niska bylina, rosnąca na łąkach, trawnikach, 
niewymagająca, znana roślina lecznicza

***
R

Babka zwyczajna
(Plantago major)

niska bylina, rosnąca na łąkach, stanowiskach z 
zadeptaną glebą, niewymagająca, znana roślina 
lecznicza

***
R

Bluszczyk kurdybanek
(Glechoma hederacea)

niska bylina, rozrastająca się długimi pędami w 
trawnikach, na rabatkach w zaniedbanej zieleni 
miejskiej, przy chodnikach, liście zimotrwałe

***
R, K

Bodziszek łąkowy
(Geranium pratense)

średnia bylina, często przy drogach I na łąkach, 
preferuje wilgotniejsze stanowiska

***
R, O

Łopian większy
(Arc um lappa)

roślina dwuletnia, czesto na stanowiskach 
ruderalnych, charakterystyczne olbrzymie liście I 
owoce ,,rzepy" przyczepiające się do ubrań czy 
sierści zwierząt

***
R, K, O

Mniszek lekarski
(Taraxacum officinale)

niska krótkowieczna bylina, rosnąca na łąkach, 
trawnikach, miejscach ruderalnych, szybko się 
rozprzestrzenia, atrakcyjne miododajne kwiaty

**
R, E!

Podagrycznik pospolity
(Aegopodium podagraria)

niska szybko rozrastająca się bylina, ekspansywna, 
często w zaroślach, w cieniu I na wilgotniejszych 
obszarach

**
R

Przytulia sp.
(Galium sp.)

roślina jednoroczna lub bylina, często w łąkowych 
zaroślach, cała roślina 
charakterystycznie ,,przyczepia się" do ubrania lub 
sierści zwierząt

***
R

stokrotka pospolita
(Bellis perennis)

roślina dwuletnia lub bylina, niewybredna, rośnie 
także w trawniku I sama się rozsiewa

**
(R)

tasznik pospolity
(Capsella bursa-pastoris)

roślina jednoroczna lub dwuletnia, na stanowiskach 
ruderalnych, ugorach, szczelinach w chodniku



Sałata (różne rodzaje)
Szczypiorek
Szpinak

Legenda:
A - roślina mogąca mieć działanie alergiczne
C - roślina znosząca cięcie
Cier - roślina posiadająca ciernie lub kolce
E! - roślina ekspansywna
K - dekoracyjne kwiaty
Ko - dekoracyjna kora
L - dekoracyjne liście
O - dekoracyjne owoce/szyszki
R - roślina rodzima
RwO - roślina rodzima w odmianie ozdobnej
P - dekoracyjne pędy
Pa - roślina pienna, szczepiona
Zi - roślina zimozielona
Ż - roślina nadająca się na żywopłoty


