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Przedmowa
„Przelewice – edukacyjne ogrody zieleni” to nie tylko tytuł projektu realizowanego przy współ�nansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Generalnie Przelewice znającym to miejsce kojarzą się ze znajdującym się tutaj Ogrodem Dendrologicznym. Dla wielu osób ta nazwa jest mało zrozumiała, bo co to jest
ta „dendrologia”? Aby uświadomić naszym gościom i mieszkańcom znaczenie tego słowa, podjęliśmy trudną próbę utworzenia w Przelewicach „wioski dendrologicznej”.
Realizacja tego projektu jest pierwszym krokiem w kierunku skojarzenia
słowa dendrologia z naszą miejscowością. Elementem naprowadzającym na
trop jest sam Ogród jako kolekcja drzew i krzewów. Kolejny krok to utworzenie w miejscach publicznych skwerów zielonych, z odpowiednio dobranymi i skomponowanymi gatunkami drzew i krzewów.
Ta część projektu ma za zadanie pokazać przykładowe proste rozwiązania nasadzeń w miejscach publicznych, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i zaproszeni goście. Miejsca te zostały zaopatrzone w duże tablice prezentujące układ przestrzenny, a poszczególne gatunki zostały oznaczone tabliczkami zawierającymi podpisy w języku polskim, łacińskim, niemieckim oraz fotogra�ę. Odpowiednio zaaranżowana roślinność jest przykładowym rozwiązaniem proponowanym na tereny publiczne, ale jednocześnie miejscem edukacji dla osób korzystających z tych miejsc. Nowe zagospodarowanie skwerów ma także walory estetyczne, które mają zachęcić mieszkańców do szczególnej
dbałości o te miejsca, a jednocześnie do przeniesienia takich lub podobnych rozwiązań do własnych
ogródków, jak również na pasy przylegające do domostw.
Dodatkowo organizowane są okresowe spotkania z mieszkańcami, podczas których prezentowany jest projekt „wsi dendrologicznej”. Uczestnicy spotkań – mieszkańcy, składają swoje propozycje
związane z przygotowaniem wioski tematycznej, m.in. z produkcją pamiątek związanych z dendrologią – drzewami i krzewami.
Niniejszy zeszyt jest ważnym zbiorem informacji o najciekawszych gatunkach Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Jednocześnie daje podstawy wiedzy na temat tych roślin, ich wymagań klimatycznych, glebowych oraz stanowiskowych. Zawarte w nim publikacje są streszczeniem wykładów
przedstawionych podczas seminarium zorganizowanego 25.10.2012 r. dla wszystkich zainteresowanych, w tym pracowników samorządowych, nauczycieli, studentów, architektów krajobrazu, uczniów
szkół wszystkich szczebli, pracowników zakładów zieleni, a także tych, których pasją są ogrody. Najistotniejszym celem podejmowanych działań jest upowszechnianie wiedzy o roślinach i ich znaczeniu w życiu człowieka.
Prezentowane wykłady zostały opracowane i przedstawione przez czołowych fachowców Katedry
Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Katarzynę Misiak – kierownika Arboretum w Przelewicach.
Maria Jolanta Syczewska
Dyrektor
Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
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Pąk róży (fot. M. Rafelt)
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STARE I NOWE – RÓŻE W PRZELEWICACH
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Róże na ogół nie są wskazywane jako wartościowy element kolekcji przelewickiego arboretum. Wiadomo, że twórca kolekcji preferował
rośliny iglaste, a z roślin różowatych irgi. Kierunek tworzenia arboretum określił na długo przed
kupnem Przelewic. W 1898 roku wraz z bratem
Ernstem kupił posiadłość Reiherwerder na brzegu jeziora Tegel. Wprawdzie zrzekł się swoich
praw do tego majątku w 1905 roku, ale pierwsze
kroki w tworzeniu parku w Reiherwerder bracia
stawiali wspólnie i – o ile wiadomo – mieli podobne poglądy na dobór gatunków. Stąd warto
zwrócić uwagę na odnotowaną w Roczniku Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego (Mitteilungen DDG) z 1909 roku opinię Ernsta Borsiga:
[dyskusje po wykładach]
„Oczekiwalibyśmy, żeby właściciele szkółek
zdecydowali się produkować jak najwięcej roślin z siewu ograniczając sprzedaż roślin szczepionych. Takie życzenie ma wiele osób. Należałoby tak postępować nie tylko w odniesieniu do
drzew, ale także do krzewów, np. dzikich róż.
Tylko jako przykład podam tu różę »Gruß an
Teplitz«, której duży zagon posadzono u mnie.
W okresie wegetacji niemal niemożliwe jest usuwanie z niej dzikich pędów. To samo dotyczy też
innych gatunków. Są krzewy, które sprawiają
później w parkach duże problemy, gdy wybijają
pędy podkładki i zagłuszają […] szlachetną odmianę, jak np. u Cydonia, Chionanthus itd.
[…]
Jak wynika z wypowiedzi przedmówców,
w wielu przypadkach szczepi się rośliny, żeby
uzyskać odpowiednią ilość, bo inaczej się nie da.
Właśnie to należałoby jednak ograniczyć. Sądzę,
że takie róże jak np. Rosa lutea można bez problemu mnożyć przez sadzonki, nawet jeśli uzyska
się przy tym mniej egzemplarzy. Może też jednak

szkółkarze i hodowcy róż zróżnicują ceny, jedne
na róże na własnych korzeniach a inne na szczepione, tak żeby zadowolić wszystkich.”
Ponieważ warunki siedliskowe dla róż były
w Przelewicach bardzo dobre, a róże parkowe
były dla Conrada Borsiga najwyraźniej oczywistym składnikiem ogrodów, można założyć, że
wprowadził tu więcej gatunków i odmian, niż
wynikałoby to z zapisów inwentaryzacji powojennej. Warto również pamiętać, że dla Borsiga
ogród miał być źródłem wszelkich potrzebnych
kwiatów ciętych, zatem musiał mieć w nim pod
dostatkiem róż.
W przedwojennym arboretum Conrada Borsiga róże rosły w trzech miejscach: dzikie i wybrane parkowe w kompozycji wrzosowiska, odmiany kwitnące latem na skraju ogrodu japońskiego, a róże rabatowe na tarasie, w formie małego rosarium. Możliwe również, że róże na
kwiat cięty uprawiane były w zlikwidowanych
po wojnie ogrodach użytkowych. W powojennej inwentaryzacji H. Chylarecki wymienił różę
Hemsleya Rosa hemsleyana Tacholm. (pod na-

Rosa hemsleyana

zwą Rosa sweginzowii Koehne w publikacji
z 1956 r.), a z jego zapisów dotyczących wyników uprawy wybranych gatunków wynika, że
także róże Moyesa Rosa moyesii Hemsl. et Wils.
w górnej części Alei Róż oraz róże pomarszczoOgród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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Rosa moyesii

ne Rosa rugosa L. w pobliżu orzechów ajlantolistnych pochodzą z nasadzeń przedwojennych.

Rosa rugosa

Prawdopodobnie niektóre okazy róży wielokwiatowej Rosa multiflora Thunb. także sadzono w latach trzydziestych XX wieku, a spontanicznie pojawić się mogła róża dzika Rosa canina L.

Rosa multiflora

W latach pięćdziesiątych i nieco później
przy Alei Róż dosadzono Rosa L. ‘Excelsa’,
znaną różę z grupy ramblerów, bardzo żywotną
choć podatną na mączniaka oraz różę labradorską Rosa blanda Ait.
10
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Rosa ‘Excelsa’

Rosa blanda

Róże innych gatunków:
– r. Dawida – Rosa davidii Crep. i R. davidii
Crep. ‘Elongata’
– r. sina – Rosa glauca Pourr.
– Rosa hugonis Hemsl.
– Rosa multibracteata Hemsl. et Wils.
– r. czteropłatkowa – Rosa omeiensis Rolfe.
– r. gęstokolczasta – Rosa pimpinellifolia L.
– r. rdzawa – Rosa rubiginosa L.
– r. jabłkowa – Rosa villosa L.
– Rosa vosagiaca Desp.
– r. Woodsa – Rosa woodsii Lindl.
– r. damasceńska – Rosa x damascena Mill.
można z równym prawdopodobieństwem przypisać do nasadzeń przedwojennych jak i późniejszych. Cięcia odmładzające oraz sporadyczne przemarznięcia podczas ostrych zim powodują, że stare krzewy pozornie wyglądają dość
młodo. Jedyną wskazówką może być sposób sadzenia – C. von Borsig nigdy nie sadził roślin
w równych rzędach.

Rosa davidii

Rosa pimpinellifolia

Rosa glauca

Rosa rubiginosa

Rosa hugonis

Rosa villosa

Rosa omeiensis

Rosa vosagiaca
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Rosa woodsii

Rosa x damascena

W roku 1976 przy Alei Róż posadzono róże
odmiany ‘Conrad Ferdinand Meyer’ o pełnych
jasnoróżowych pachnących kwiatach – obecnie nieco przygłuszone przez magnolie i cyprysowce Leylanda. W tym samym roku przy Alei
do Szkółki pojawiły się krzewy starej odmiany
‘Frühlingsduft’ – żółtej silnie pachnącej róży
parkowej początkowo oznaczonej w dokumentacji jako ‘Frühlings Gold’.

Rosa ‘Frühlingsduft’

nie kolekcji róż w zachodniej części wrzosowiska na bazie istniejących już krzewów. Przecinająca tę część wrzosowiska droga zyskała nazwę Alei Róż. Od lat osiemdziesiątych posadzono przy niej:
– różę francuską Rosa gallica L.
– różę polną Rosa arvensis Huds.
– różę pomarszczoną odm. pełnej Rosa rugosa
L. ‘Plena’
– różę stulistną Rosa centifolia L. ‘Julie d’Hersen’
a w latach dziewięćdziesiątych dodatkowo:
– różę błyszczącą Rosa nitida Wild.
– różę wirginijską Rosa virginiana Mill.

Rosa gallica

Rosa ‘Conrad Ferdinand Meyer’

Wrzosowisko na żyznych przelewickich glebach zupełnie się nie sprawdziło, ale towarzyszące wrzosom róże, głogi i złotokapy rosły
doskonale. Z tego względu koncepcja rewaloryzacji parku z 1975 roku zakładała stworze12
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Rosa nitida

Rosa virginiana

W latach 2000-2003 realizowano projekt pod nazwą „Zagospodarowanie mokradeł
i wzgórza” dofinansowany przez WFOŚ i GW
w Szczecinie wg projektu Ł. Swiłło. To wtedy
nad stawem pojawiły się okrywowe róże różnych odmian, m.in.:
– płożące:
• ‘Chimo’ o podwójnych kwiatach i ciemnych liściach
• ‘Pink Chimo’ podobna ale ciemnoróżowa
• ‘Lovely Fairy‘ o różowych, pełnych, rozetkowych kwiatach
• ‘Snow Ballet’ o białych pełnych kwiatach
– oraz o pędach wyprostowanych:
• ‘Hansa’ – niska odmiana róży pomarszczonej o silnie pachnących, różowoczerwonych kwiatach
• Rosa x rugotida ‘Dart’s Defender’
o kwiatach fioletoworóżowych
• Rosa x rugotida ‘Nozomi’ o płaskich, pojedynczych, bladoróżowych kwiatach

Kolejne gatunki róż posadzono w roku 2006
na nowych terenach przeznaczonych na powiększenie arboretum. Rosną tam: podobna do róży
alpejskiej (R. pendulina) Rosa oxyodon Boiss.
róża igiełkowata Rosa acicularis Lindl. oraz
róża stulistna Rosa centifolia L.
Po odbudowaniu pałacu na tarasie i przed
budynkiem także pojawiły się róże. Wybrano
odporne odmiany: żółtą ‘Allgold’, czerwoną
‘Muttertag’ i białą ‘Schneewittchen’ (znaną też
pod nazwami ‘Iceberg’, ‘Fee de Neiges’) oraz
pięknie pachnącą różę nostalgiczną ‘Nostalgie’.

Rosa oxyodon

Rosa acicularis

Rosa ‘Snow Ballet’

Rosa centifolia
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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Rosa ‘Allgold’

Rosa ‘Muttertag’
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róża francuska oraz róża błotna Rosa palustris
Marsh. Rok później dosadzono jeszcze w donicach na balkonie pnącą różę ‘Elfe ®’ oraz miniaturową ‘Biedermeier ®’.
W tym samym czasie z uwagi na zainteresowanie zwiedzających postanowiono uzupełnić kolekcję przy Alei Róż o kilka odmian powtarzających kwitnienie, które zniosą częściowe ocienienie. W zasięgu kieszeni mrozowej
w pobliżu stawu posadzono dwie odporne na
mróz odmiany kanadyjskie ‘Adelaide Hoodless’
i ‘Alexander McKenzie’. Ta druga odmiana rośnie też obecnie na klombie przed pałacem.
W pobliżu rosną też młode róże pomarszczone
odmian ‘Liga’ i ‘Sniedze’.
W głębi za jodłami na rogu Alei Róż i Alei
Świerków rośnie róża angielska ‘Heritage ®’o jasnych kwiatach pachnących miodem
i cytryną. Nieco bliżej drogi jest róża burbońska
‘Boule de Neige’.

Rosa ‘Nostalgie’

Rosa ‘Alexander McKenzie’

Nazwa Aleja Róż często wywołuje rozczarowanie u osób spodziewających się tu róż jeśli nie
rabatowych, to choćby powtarzających kwitnienie. Dlatego kiedy w 2010 roku szkółka Dream
Rose z Kłodzina ofiarowała kilka egzemplarzy,
posadzono je właśnie w tej części parku. W tej
grupie oznaczona jest odmiana ‘Mozart’ oraz
róża mchowa Rosa x centifolia L. ‘Muscosa’.
Pozostałe to pnące: biała, różowa i czerwona
oraz parkowe: czerwona pełna, łososiowożółta
oraz angielska różowa. Zostaną zapewne oznaczone w przyszłości.
Również w 2010 roku w oranżerii posadzone
zostały: pnąca róża ‘New Dawn’, róża stulistna,

Róża angielska ‘Leonard Dudley Braithwaite
®’ o czerwonych pełnych kwiatach jest niestety
niszczona przez zwiedzających, podobnie jak
rosnąca w pobliżu owocowa odmiana ‘Karpatia’
Rosa villosa L. ‘Karpatia’. W pobliżu magnolii
posadzono różę jakobińską Rosa alba L. ‘Maxima’, nieco w głębi wśród magnolii różę alpejską
Rosa pendulina L. ‘Harstad’. Pędy tej odmiany
mają zimą intensywnie czerwony kolor. Przy kamiennej ścieżce w kierunku styrakowca mamy
różę portlandzką ‘Comte de Chambord’.
W najcieplejszym miejscu, czyli przy tarasie pojawiły się silnie pachnące i powtarzające
kwitnienie odmiany ‘Brother Cadfael ®’ – wy-
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Rosa ‘Lavender Dream ’

Rosa ‘Bernstein Rose ®’

magający okrywania na zimę oraz ‘Tuscany’
o bardzo ciemnych kwiatach (inne jej nazwy to:
Old Velvet Rose, Black Tuscany, Old Tuscan),
polska odmiana ‘Chopin’, niska ‘Heidi Klum ®’
o różowofioletowych kwiatach i róża portlandzka ‘Jacques Cartier’
Na tarasie rosną również: ‘Bernstein Rose
®’ o żółtych kwiatach, zbliżona kolorystycznie
‘Sahara ®’ mocno uszkodzona zimą tego roku,
kremowobiały ‘Sebastian Kneipp ®’ oraz ‘Hercules ®’ w bukszpanowych obwódkach.
Okrywowa ‘Lavender Dream ®’ wraz
z ‘Mainzer Fastnacht ®’ i ‘Pastellą ®’ tworzą
kompozycję po prawej stronie zejścia na taras.

Rosa ‘Mainzer Fastnacht ®’

Rosa ‘Schneewittchen’

Klomb przed pałacem wypełniają od bieżącego roku odmiany z jednej grupy róż okrywowych:
– ’Fairy Dance’ – czerwona
– ‘The Fairy – różowa
– ‘Lovely Fairy ®’ – różowa
– ‘White The Fairy’ – biała
Róże wszystkich gatunków dość obficie
owocują w Przelewicach. Rosną na dobrych stanowiskach, choć z biegiem czasu stare róże znalazły się w lekkim cieniu. Zasobne gleby o dużej
pojemności wodnej gwarantują starszym okazom niezbędne minimum wody i składników
pokarmowych w każdym okresie wegetacyjnym. Młodsze okazy przy Alei Róż są narażone na niszczenie przez turystów oraz na uszkodzenia podczas koszenia, więc rosną wolniej
niż w ogrodach przydomowych. W niewielkim
stopniu porażane są przez choroby. Stwierdzono
występowanie rdzy i czarnej plamistości w tak
niewielkiej ilości, że nie podjęto ich zwalczania. Mączniak atakuje głównie różę ‘Excelsa’,
co jednak nie wpływa na jej żywotność i obfitość kwitnienia. Zabiegi ochronne prowadzi się
tylko na różach wokół pałacu, żeby utrzymać ich
walory estetyczne.
Pierwotne założenia Conrada Borsiga wiązały się z badaniem przydatności uprawianych
gatunków do wzbogacania lasów oraz uprawy przydomowej. Młode rośliny pielęgnowano przez 2-3 lata po posadzeniu, natomiast później ograniczano zabiegi do niezbędnego minimum. Podobnie traktowane są róże w parku
obecnie. Wykonuje się podstawowe cięcia saniOgród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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tarne, młode róże w okresach suszy są podlewane i okrywane liśćmi na zimę przez pierwsze 5-6
lat. W tym czasie stopniowo ogranicza się pielenie na rzecz koszenia, a jeśli rośliny nie wykazują znacznych niedoborów nie są też nawożone.
Obserwacja kondycji młodych i starszych okazów pozwala stwierdzić, że przelewickie arboretum ma bardzo dobre warunki do uprawy róż
i uzasadnione byłoby stopniowe powiększanie
ich kolekcji o kolejne gatunki oraz odporne odmiany róż parkowych.
Niedojrzałe niełupki róży w owocu szupinkowym
(fot. J. Kustosz)

Pręciki i słupki Rosa ‘Muttertag’ (fot. M. Rafelt)

Działka kielicha róży (fot. J. Kustosz)

16
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Przekrój poprzeczny przez niedojrzały owoc róży
(fot. J. Kustosz)

UPRAWA ROŚLIN WRZOSOWATYCH
W NASZYCH OGRODACH I PARKACH
Urszula Nawrocka-Grześkowiak
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rośliny z rodziny wrzosowatych (Ericaceae) są najchętniej sadzone w małych ogrodach przydomowych w sąsiedztwie niewielkich
krzewów iglastych lub innych zimozielonych.
W ostatnich latach można zobaczyć je również
w miastach na terenie parków i na skwerach.
W większości rośliny należące do tej grupy są
niewielkimi krzewami lub krzewinkami ścielącymi się po ziemi. Jednak najbardziej popularnymi i chętnie sadzonymi są różaneczniki i azalie, które mogą dorastać nawet do 4-5 m. Sadząc
w ogrodach różne rośliny należące do tej rodziny, możemy uzyskać interesujące barwne efekty
oraz ogród kwitnący przez cały rok. Wśród tych
roślin jest wiele z gatunków, które są popularne i znane, ale również są i takie, które nas zainteresują dopiero po bliższym poznaniu, np. brukentalia ostrolistna, dabecja kantabryjska, golteria pełzająca czy kiścień. Te mało znane gatunki można zobaczyć głównie w ogrodach botanicznych i dendrologicznych między innymi w Przelewicach. Wrzosowate mają również swoich przedstawicieli wśród roślin rosnących na stanowiskach naturalnych na terenie
Polski. Są to gatunki popularne, jak np. wrzos
(Calluna vulgaris Hull.), borówka brusznica
(Vaccinium myrtillus L.) czy czernica (V. vitis-idaea L.), jak również rzadziej spotykane i rosnące głównie na torfowiskach – żurawina błotna (Vaccinium oxycoccos L.) i modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia L.). Należy także wymienić rośliny chronione, rosnące tylko
w wybranych siedliskach. W runie leśnym terenów nadmorskich można wyróżnić bardzo rzadko występujący i chroniony wrzosiec bagienny
(Erica tetralix L.), umieszczony na czerwonej liście roślin narażonych na wyginięcie. Wrzosiec

ten to niewielka krzewinka do 40 cm wysokości,
o dzbaneczkowatych, różowych kwiatach zebranych na wierzchołkach pędów. Ścisłą ochroną
gatunkową objęte jest również bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), które rośnie głównie na
terenach podmokłych, zacienionych i o odczynie kwaśnym. Roślina ta wydziela silny, charakterystyczny zapach, który (podobno) odstrasza mole. Między innymi ta cecha powoduje, że
gałązki bagna są masowo ścinane i sprzedawane, co stwarza zagrożenie i przyczynia się do powolnego wyginięcia tej rośliny.
Innym gatunkiem, którego rośliny rosną
dziko tylko na jednym stanowisku w Polsce,
w Puszczy Sandomierskiej (Wola Żarczycka),
jest najpiękniejsza z roślin wrzosowatych – azalia pontyjska (Azalea pontica L.), zwana także
różanecznikiem żółtym (Rhododendron luteum
Sweet). Są to krzewy trujące, które były często niszczone przez miejscową ludność (wypalanie, koszenie), co przyczyniło się do wyraźnego zmniejszenia stanowiska. Azalia pontyjska używana jest do krzyżówek z innymi gatunkami, dzięki czemu otrzymano wiele interesujących odmian uprawnych.

CHARAKTERYSTYKA
WYBRANYCH GATUNKÓW
Brukentalia ostrolistna – Bruckenthalia
spiculifolia (Salisb.) Rchb. syn. Erica spiculifolia (Salisb.) znana od 1818 r. i nazywana często
„wrzoścem bałkańskim”. Ta zimozielona, niewielka (wysokość 15-20 cm) krzewinka tworzy
gęste kobierce, dzięki lekko pokładającym się
u nasady pędom. Na wierzchołkach wyprostowanych pędów od czerwca do sierpnia wyrastają
drobne (6-8 mm), różowe, dzwonkowate kwiaOgród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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ty bardzo podobne do miniaturowych kwiatów
wrzośca. Brukentalia dość dobrze znosi nasze
warunki klimatyczne, a szczególnie temperatury ujemne (w okresie zimy wytrzymuje nawet
-23°C), jednak na terenach centralnej i wschodniej Polski wymaga osłony od wiatru i lekkiego
zabezpieczenia gałązkami świerkowymi.
Dabecja kantabryjska – Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch, to gatunek rzadko spotykany w uprawie, ponieważ rośliny są stosunkowo mało odporne na niskie temperatury w zimie. Jest krzewinką o liściach błyszczących
i ciemnozielonych z wierzchu, a srebrzystobiałych od spodu. Zaletą jej jest długi okres kwitnienia – od lipca do października. Kwiaty są intensywnie ciemnoróżowe, beczułkowate, zebrane w grona na wierzchołkach pędów i w zależności od odmiany mogą być białe (‘Alba’), różowopurpurowe (‘Atropurpurea’) czy łososioworóżowe (‘Praegerae’).
Dabecja zasługuje na większe rozpowszechnienie szczególnie w cieplejszych rejonach Polski.
Enkiant dzwonkowaty – Enkianthus campanulatus (Miq.) G. Nicholson, należy do roślin
odpornych na niskie temperatury i może rosnąć
w każdym rejonie Polski. Mimo wielu zalet, np.
pięknie przebarwiających się na zimę liści (żółte, pomarańczowe, czerwone), dzwonkowatych,
żółtawych w różowe prążki kwiatów, jest spotykany tylko w ogrodach botanicznych i dendrologicznych. Krzewy w naszych warunkach dorastają do 2 m, a ich pokrój można regulować poprzez cięcie. Jednym z bardziej interesujących
jest Enkianthus campanulatus var. palibinii, który ma prawie całe kwiaty ciemnoczerwone podobnie jak odmiana ‘Red Bells’. Sadząc krzewy tego gatunku, wzbogacamy nasz dobór roślin w ogrodach wrzosowych.
Golteria pełzająca – Gaultheria procumbens L., jest niską, rozrastającą się rośliną
o błyszczących zimozielonych liściach, które
często na jesień czerwienieją i przybierają barwę ciemnobordową. Latem, w lipcu pojawiają
się białe i niewielkie dzwonkowate kwiaty. Jed18
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nak największą ozdobą tych roślin, oprócz liści,
są szkarłatnoczerwone owoce, które utrzymują się aż do zimy. Mięsiste owoce po roztarciu
mają silny i przyjemny aromat, podobny do olejków służących do nacierania przy przeziębieniu.
Olejek ma działanie przeciwbólowe i odkażające, a owoce można jeść. Krzewinka ta doskonale nadaje się do sadzenia w miejscach zacienionych lub w pełnym słońcu jako roślina okrywowa. Mniej znaną jest golteria Shalon (Gaultheria shallon Pursh), która dorasta u nas do
60-80 cm. Ozdobą są różowobiałe kwiaty i fioletowoczarne, smaczne jagody.
Kalmia – Kalmia L. Rodzaj ten obejmuje
6 gatunków, ale najbardziej znane i popularne
są tylko 2 – kalmia wąskolistna (K. angustifolia
L.) i szerokolistna (K. latifolia L.). Są to krzewy
o liściach zimozielonych, ale o różnym wyglądzie. Różnice między gatunkami dotyczą wielkości liści, ułożenia kwiatów na pędzie i pokroju krzewu.
- kalmia wąskolistna jest niewysokim krzewem (do 1 m) o wąskich lancetowatych liściach
i czerwonoróżowych kwiatach. Kwiaty talerzykowate, średnicy około 1 cm zebrane są w niewielkie wiązki otulające cienki pęd. Krzewy
są niezwykle dekoracyjne szczególnie w czasie kwitnienia – koniec maja do lipca. Znaną
jest odmiana ‘Rubra’ o purpurowoczerwonych
kwiatach.

Kalmia wąskolistna (Kalmia latifolia)

- kalmia szerokolistna to krzew silnie rosnący
– dorasta nawet do 3,5 m, o liściach eliptycznych
długości do 10 cm. Atrakcją tej rośliny są różowoczerwone kwiaty o średnicy 2,5 cm, zebrane na szczytach pędów w baldachogrona. Krzewy, podobnie jak u wcześniej opisanego gatunku, są efektowne w okresie kwitnienia (koniec
maja – czerwiec). Odmiany tego gatunku różnią
się głównie barwą kwiatów. Mogą być białe, różowe, czerwone czy dwubarwne – biało-różowe, czerwono-różowe, fioletowo-różowe. Najczęściej w uprawie można spotkać krzewy odmian: ‘Kalejdoskop’ o kwiatach czerwonawych z białą obwódką, ‘Muras’ (kwiaty białe),
‘Bullseye’ (białe z ciemnopurpurową plamką).
Do niewielkich ogrodów polecana jest odmiana
‘Minuet’ o kwiatach białych z ciemną, cynamonową obwódką. Krzewy tej odmiany wolno rosną i osiągają wysokość tylko około 70 cm.
Kiścień wawrzynowy – Leucothoe fontanesiana (Steud.) Sleumer, to krzew którego historia uprawy jest bardzo dawna. Ozdobą krzewu
są łukowato wygięte pędy, na których są ciemnozielone, lancetowate liście. Liście te często wykorzystuje się w kompozycjach kwiatowych. Krzewy w zależności od odmiany mogą
dorastać od 30 cm do 70 cm (gatunek do 1,5 m).
Kwiaty kiścienia często są schowane pod liśćmi, przez co wydają się mało atrakcyjne. Główną ozdobą są liście różniące się barwą w zależności od odmiany. Interesującymi są odmiany
‘Rainbow’ i ‘Makijaz’, których liście są błyszczące i marmurkowato nakrapiane (plamy kremowe, żółte, różowe i czerwonobordowe). Na
zimę liście przybierają barwę bordową do ciemnobordowej. Podobną barwę w zimie mają liście
odmian ‘Nana’ i ‘Zeblid’, dając na rabacie niewysoki (30 do 50 cm) wyraźny akcent czerwieni. Kiścienie zasługują na większą popularyzację, ponieważ są roślinami o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych, mrozoodporne i bardzo dekoracyjne.
Menziesia pilosa (Michx. Ex Lam.) Juss.
ex Pers. – to krzew, który często określa się
jako Azalea pilosa, ponieważ kształt i ułoże-

nie liści na pędzie ma podobne jak u azalii. Pochodzi z Ameryki Północnej i wschodniej Azji
gdzie dorasta do 2 m. W naszych ogrodach niespotykana i mało znana. Można ją zobaczyć tylko w ogrodach kolekcyjnych, m.in. w Ogrodzie
Dendrologicznym w Przelewicach. Krzew ma
liście zielone, eliptyczne od 1,5 do 4 cm długości i kwiaty dzbaneczkowate, żółtawe z czerwonawymi żyłkami i brzegami płatków. Kwitnie
pod koniec maja do czerwca. Dzięki rozmnażaniu z nasion może być bardziej znaną rośliną,
która bardzo dobrze znosi niskie temperatury.
Modrzewnica zwyczajna – Andromeda polifolia L. jest krzewinką dość pospolitą na torfowiskach, gdzie dorasta do 25 cm. Należy do
roślin zimozielonych jak większość z rodziny
wrzosowatych. Ma skórzaste, wąskie i lancetowate liście (do 5 cm długości) oraz dzbaneczkowate, jasnoróżowe kwiaty zebrane na wierzchołkach pędów. W ostatnim czasie coraz częściej jest stosowana w niewielkich ogrodach
skalnych i jako roślina zadarniająca. W szkółkach można kupić dwie odmiany odporne na niskie temperatury – ‘Compacta’ i ‘Nikko’.
Pieris – Pieris D. Don. Do rodzaju tego zaliczamy 8 gatunków, ale tylko dwa mają większe znaczenie dla uprawy w naszych warunkach.
Jednym z nich jest pieris kwiecisty (Pieris floribunda (Pursh) Benth. et Hook. f. o białych,
niezbyt dużych kwiatach zebranych w wiechy
o długości 8-10 cm, na szczycie pędów i liściach
lancetowatych, zielonych, które rozwijając się
mają barwę czerwoną. Kwitnie pod koniec
kwietnia i w maju. Jedną z bardziej ozdobnych
odmian jest ‘Forest Flame’ o wielobarwnych liściach i dużych wiechach kwiatowych. Drugim
gatunkiem jest pieris japoński (Pieris japonica
(Thunb.) D. Don), którego odmiany są bardziej
popularne. Krzewy tego gatunku charakteryzuje większa wysokość (nawet do 3 m) i obfitsze,
bardziej dekoracyjne kwitnienie. Duże znaczenie dla ozdoby ogrodów mają odmiany z wielobarwnymi liśćmi na młodych przyrostach. Krzewy te nie są zbyt wysokie i mają zwarty pokrój.
Odmianami takimi są: ‘Debutante’- krzewy niOgród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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skie (około 60 cm) i obficie kwitnące oraz ‘Cupido’. Wyższe (do 1,5 m) krzewy to odmiana
‘Red Mill’, o charakterystycznych błyszczących
karminowoczerwonych młodych liściach, które później są zielone. Interesującymi są również
odmiany ‘Variegata’ i ‘Flamingo Silver’, z liśćmi biało obrzeżonymi, a dodatkową cechą są różowoczerwone młode przyrosty. Większość odmian ma kwiaty białe, ale o delikatnych różowych jest odmiana ‘Valley Rose’, której krzewy
dorastają do wysokości od 60 do 120 cm. Podobnie jak inne odmiany ma liście zimozielone,
a najmłodsze intensywnie czerwone. Mimo dużej dekoracyjności pieris jest rzadko spotykany
w uprawie. Wszystkie krzewy lubią tereny zacienione i dużo wilgoci w lecie.
Wrzos pospolity – Calluna vulgaris L. symbol późnego lata znają wszyscy, a ogrody wrzosowe stają się coraz bardziej popularne. Obecnie
znanych jest ponad 1500 odmian i liczba ta powiększa się z każdym rokiem. Odmiany te różnią się barwą i wielkością kwiatów, siłą wzrostu
(od 20 do 40 cm) oraz barwą liści. Należy je sadzić w miejscach nasłonecznionych, na glebach
przepuszczalnych i kwaśnych. Dzięki tak dużej
różnorodności w wyglądzie odmian można zaprojektować interesujące wrzosowisko. Wrzosy należy łączyć w większe plamy i sadzić w sąsiedztwie roślin iglastych, a wówczas osiągniemy zamierzony efekt pięknych, barwnych kompozycji. Odmianami najczęściej uprawianymi, które można zobaczyć w wielu ogrodach
i w Przelewicach są: ‘Alba Praecox’ i ‘Long
White’ o kwiatach białych i ‘Allegro’ oraz ‘Allegretto’ o purpurowych. Odmiany wrzosów często różnią się między sobą siłą wzrostu. Silnie rosną krzewy odmiany ‘Carmen’ o długich
gronach i kwiatach różowo-fioletowych, a słabo odmiany ‘Dark Star’ o kwiatach rubinowoczerwonych, półpełnych. Większość odmian
charakteryzuje się kwiatami pojedynczymi, ale
są również o kwiatach pełnych np. ‘J.H.Hamilton’, ‘Peter Sparkes’, ‘Radnor’. Na ogół liście
wrzosów są zielone, ale niektóre z odmian mogą
być o liściach żółtych, np. ‘Aurea’, ‘Con Brio’,
20
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‘Boskoop’, ‘Gold Haze’ lub brązowożółtych
(odm. ‘Robert Chapman’ i ‘Blazeaway’), a także
szarozielonych do srebrzystoszarych – odm. ‘Jan
Decker’, ‘Elsie Purnel’, ‘Silver Knight’. Można
w wielu miejscach zobaczyć wrzosy o kwiatach pozostających w pąku przez cały czas aż do
mrozów. Krzewinki te sprawiają wrażenie, jakby nigdy nie przekwitały. Są u nas jeszcze mało
rozpowszechnione, ale już zaczynają być coraz
bardziej doceniane. Odmianami zasługującymi
na uwagę są np: ‘Alicia’ i ‘Melanie’ (białe pąki),
‘Aleksandra’, ‘Ametyst’ i ‘Anette’ o pąkach różowych do prupurowoczerwonych.
Wrzosiec – Erica L. to niewielkie drzewka,
krzewy i małe krzewinki reprezentujące około
600 gatunków rosnących głównie w rejonie Morza Śródziemnego. Różnią się od wrzosów budową liści, które są igiełkowate i ułożone po kilka w okółku na pędzie oraz budową i osadzeniem kwiatów. Kwiaty w zależności od gatunku
mogą być w kątach liści na całej długości pędu
lub w gronach na wierzchołach pędu. Różna jest
także pora ich kwitnienia: wrzosiec krwisty
(czerwony) (Erica carnea) i mieszaniec wrzosiec darlejski (E. x darleyensis), które kwitną

Wrzosiec Erica x darleyensis

od lutego do maja (często są dekoracyjne nawet
w listopadzie – grudniu), wrzosiec popielaty (E.
cinerea) i wrzosiec bagienny (E. tetralix) – od
lipca do października i wrzosiec rozpierzchły
(E. vagans) od sierpnia do października - listopada. Wymieniono tylko te gatunki, które w naszych warunkach klimatycznych mogą rosnąć
i których odmiany są gośćmi w naszych ogrodach. Dużą popularnością cieszą się odmiany
o bardzo wczesnym okresie kwitnienia, gdy na-

wet pod śniegiem widać rubinoworóżowe kwiaty (odm. ‘Rubinteppich’ i ‘Myretoun Ruby’), różowe (odm. ‘Springwood Pink’) lub białe (odm.
‘Snow Queen’ i ‘Springwood White’). Są to odmiany dość odporne na niskie temperatury, ale
w bezśnieżne zimy wymagają okrycia gałązkami świerkowymi. Wszystkie z wymienionych
odmian pochodzą od wrzośca krwistego (E. carnea). Odmiany mieszańca wrzośca darlejskiego
są także chętnie sadzone, a najbardziej znane to:
o białych kwiatach – ‘George Rendall’, Silberschmeize’, ‘White Perfection’ lub purpuroworóżowych - odm. ‘Darley Dale’ i ‘Kramer’s Rote’.
Jak już wspomniano wcześniej, wrzosiec bagienny o kwiatach jasnoróżowych rośnie w naszych stanowiskach naturalnych. Jego odmian
jest niewiele, ale znane są mieszance z jego
udziałem – wrzosiec Watsona (Erica x watsonii), którego odmiany są popularne np. ‘Dawn’
i ‘Mary’ o kwiatach różowych oraz ‘Dorothy
Matheny’ o kwiatach białych. Wrzosiec rozpierzchły (Erica vagans) należy do najmniej
odpornych krzewów na nasze temperatury w zimie. Wymaga dobrego zabezpieczenia przed
mrozem, ale kwiaty i okres kwitnienia powinny
nam wynagrodzić dodatkową pracę. Do najbardziej cennych i popularnych odmian można zaliczyć ‘Holden Pink’ o kwiatach jasnoróżowych
i ‘Mrs D.F.Maxwell’ o kwiatach ciemnoróżowych. Z przytoczonych danych wynika, że są to
rośliny o dużych walorach ozdobnych i można
je sadzić w ogrodach przydomowych, ogrodach
skalnych i na rabatach, gdzie są cennym uzupełnieniem innych roślin na wrzosowiskach.
Różaneczniki i azalie – (Rhododendron
L.) to rodzaj, do którego należy około 800 gatunków o liściach zimozielonych i sezonowych
oraz kilka tysięcy odmian (dokładna liczba nie
jest znana). Przyjęto podział na dwa podrodzaje:
rośliny o liściach zimozielonych, jako różaneczniki (Rhododendron) i azalie o liściach opadających na zimę (Anthodendron). W Polsce można
je uprawiać w całym kraju, ale są gatunki lub odmiany, które mogą rosnąć tylko na terenach województw zachodnich. Należy je sadzić w gru-

pach, w miejscach osłoniętych od wiatru. Spotykamy je nie tylko w ogrodach przydomowych
(głównie odmiany wolniej rosnące) czy dendrologicznych, ale coraz częściej w dużych parkach i na skwerach. Charakteryzują się pięknymi, barwnymi kwiatami, które różnią się budową i wielkością w zależności od grupy do której należą. Wymagania uprawowe są takie same
dla obu grup, ale dla roślin o liściach zimozielonych zalecane są miejsca zacienione i osłonięte, azalie natomiast mogą rosnąć nawet w pełnym słońcu. Oprócz chętnie kupowanych odmian jest wiele interesujących gatunków, których pora kwitnienia przypada w różnym okresie. Odpowiedni dobór tych roślin pozwoli na
wydłużenie czasu kwitnienia, a tym samym podziwiania ich od wczesnej wiosny do jesieni.
Krzewy z grupy różaneczników zimozielonych,
które mogą już kwitnąć nawet w lutym, należą

Różanecznik odmiana ‘Bengal’

Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’

do gatunków: różanecznik dahurski (Rh. dauricum L.) i karoliński (Rh. carolinianum Rehder). W późniejszych miesiącach (maj-czerwiec) kwitną wszystkie odmiany wywodzące
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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się od różanecznika fioletowego (Rh. catawbiense Michx.). Odmiany te należą do najbardziej popularnych i chętnie sadzonych w ogrodach. Z bardziej znanych są np. o kwiatach bia-

Jedną z najbardziej popularnych odmian jest
mieszaniec z gatunku różanecznika kaukaskiego (Rh. caucasicum Pall.) – odmiana ‘Cunningham’s White’, która kwitnie pod koniec maja
i w czerwcu, ale często można zobaczyć kwitnące okazy nawet we wrześniu. Ostatnio są modne i coraz bardziej popularne odmiany różanecznika jakuszimańskiego (Rh. yakushimanum Nakai). Charakterystyczną cechą tych roślin są pokryte białym kutnerem pędy i młode
liście, a szarobiałym lub brązowym spód starszych liści. Odmiany tej grupy mają zwarty pokrój i kwiaty o barwach pastelowych zmieniających się w miarę przekwitania. Najbardziej interesujące są odmiany: ‘Blurettia’, ‘Daniela’, ‘Kalinka’, ‘Polaris’, ‘Schneekrone’.

Rhododendron ‘Cunningham’s White’

Odmiana azalii ‘Corneille’

łych – ‘Album Novum’, ciemnofioletowych
– ‘Azurro’, ‘Lee’s Dark Purple’ i ‘Old Port’,
liliowych – ‘Catawbiense Boursault’ i ‘Catawbiense Grandiflorum’, czerwonych – ‘Caractacus’, ‘ Dr H. C. Dresselhuys’, ‘Francesca’
i ‘Nowa Zembla’, różowych – ‘Catherine van
Tol’, ‘Duke of York’, ‘Gomer Waterer’, ‘Simona’, ‘Hachmann’s Charmant’ oraz ‘Everestianum’ o kwiatach różowoliliowych z fryzowanym brzegiem płatków. Ostatnio bardzo modne są krzewy różaneczników o kwiatach żółtych, np. odmiany ‘Goldbukett’ i ‘Belkanto’.
Podane powyżej barwy są dominujące, ale często określa się je dodatkowo, jako np. kremowożółte z barwnym znaczkiem, czy ciemnofioletowy z plamką. U wielu odmian barwa tego
znaczka lub plamki decyduje o różnicach między odmianami.

Łatwiejszymi w uprawie są różaneczniki
o liściach opadających na zimę – azalie. Wiele odmian azalii jest wynikiem prac hodowlanych prowadzonych głównie w krajach Europy
Zachodniej. Podstawowymi gatunkami, z których wywodzi się większość odmian tzw. azalii wielkokwiatowych, są: różanecznik japoński (Rh. japonicum (A. Gray) Suring), żółty (Rh.
luteum Sweet), azalia nagietkowa (Rh. calendulaceum (Michx.) Torr). Gatunki mało znane, które zasługują na stosowanie w ogrodach,
to np. azalia Schlippenbacha (Rh. schlippenbachii Maxim.) o różowych kwiatach i pięknie
przebarwiających się liściach na jesień, azalia
o kwiatach w kształcie korony lejkowatej, pachnących, białych i o ciemnoróżowej rurce korony – Rh. nudiflorum (L.) Torr. [synonim Rh. periclymenoides (Michx.) Shinners], a także azalia

Różanecznik żółty (Rhododendron luteum)
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atlantycka (Rh. atlanticum (Ashe) Rehd) i podobna do niej azalia lepka (Rh. viscosum (L.)
Torr), o kwiatach białych, pachnących, pokrytych u nasady włoskami z lepkimi gruczołkami.
Azalie kwitną przed rozwojem liści (w maju),
a kwiaty, czasami pachnące, ułożone są po kilka (6-12) w główkowanych baldachogronach.
Najwcześniej, bo już w kwietniu, kwitnie azalia
Schlippenbacha, której kwiaty często cierpią od
wiosennych przymrozków.
Odmiany azalii wielkokwiatowych różnią
się między sobą siłą wzrostu krzewów, kształtem, budową i zapachem kwiatów, a także okresem kwitnienia. Różnice w terminie kwitnie-

Odmiana azalii ‘Gibraltar’

Odmiany ‘Gibraltar’ i ‘Irene Koster’

nia dla poszczególnych odmian są niewielkie
(około tygodnia) i jest to zależne od warunków pogody. Zwykle kwitną od połowy maja
do połowy czerwca. Popularnymi odmianami są np. o kwiatach dużych białych – ‘Persil’,
‘Schneegold’, białoróżowych – ‘Irene Koster’,
różowych – ‘Berryrose’, Cecile’, ‘Pink Delight’,
‘Juanita’, żółtych lub pomarańczowożółtych

– ‘Golden Sunset’, ‘Klondyke’, ‘Glowing Embers’, ‘Golden Eagle’, ‘Sunte Nectarine’. Azalie o kwiatach czerwonych w odcieniach pomarańczowoczerwonym lub łososiowoczerwonym
są niezwykle dekoracyjne, a wyróżniającymi się
odmianami są: ‘Dr M. Oosthoek’, Koster’s Brilliant Red’, ‘Nabucco’, ‘Parkfeuer’, ‘Saturnus’
i jedna z bardziej oryginalnych o kwiatach z fryzowanymi płatkami – ‘Gibraltar’. Obficie kwitną krzewy odmian o pełnych kwiatach, takie jak:
‘Aida’, ‘Corneille’, ‘Freya’, ‘Homebush’, ‘Norma’, ‘Il Tasso’ oraz pojedynczych, wśród których na wyróżnienie zasługuje ‘Fanny’ (kwiaty
pachnące, różowe z żółtym rysunkiem).
Oprócz azalii wielkokwiatowych coraz częściej sadzone są w małych ogrodach słabo rosnące i bardzo obficie kwitnące azalie japońskie z grupy Kurume, Amoenum czy Kaempferi. Azalie te pięknie wyglądają w ogrodach japońskich np. w Przelewicach. Mają one kwiaty
pojedyncze lub półpełne o średnicy około 5 cm
i liście drobne, matowe lub błyszczące, czasami
pozostające na krzewie przez okres zimy. Odmiany te są bardzo popularne przy zagospodarowywaniu ogrodów skalnych i niewielkich rabat położonych w miejscach o dużym usłonecznieniu oraz ogrodów w stylu japońskim. Krzewy
mają szeroki pokrój i najczęściej dorastają od 60
do 100 cm wysokości. W Polsce są popularne
od niedawna, a najchętniej sadzonymi są krzewy odmian mrozoodpornych i kwiatach o intensywnych barwach. Wyróżnić można odmiany
czeskiego pochodzenia, takie jak: ‘Doubrava’,
‘Labe’, Orlice’, Sazava’ czy ‘Ledicanense’, które są od dawna uprawiane w naszych ogrodach.
W sprzedaży najczęściej spotykane są krzewy odmian: ‘Allotria’, ‘Kermesina’, Kermesina Alba’, Kermesina Rose’, Maruschka’, ‘Panda’, ‘Rubinstern’ lub o kwiatach pełnych – ‘Rokoko’ i ‘Rosinetta’.
Obok azalii o powolnym wzroście są także
różaneczniki zimozielone o liściach szarozielonych lub ciemnozielonych i kwiatach drobnych, niebieskofioletowych w różnych odcieniach. Pochodzą one od różanecznika gęstego
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(Rhododendron impeditum Balf. F. et W. W. Sm)
i tworzą krzewy wysokości do 60 cm. Cenną zaletą tego gatunku i jego odmian jest duża mrozoodporność i tolerancja na duże nasłonecznienie
miejsc, w których są sadzone. Popularnymi odmianami są: ‘Azurika’ o kwiatach ciemnofioletowych, ‘Blue Tit’, ‘Buchlovice’ o niebieskofioletowych, ‘Krumlov’ i ‘Opal’ o kwiatach różowofioletowych oraz o białych ‘Bili Nowinka’.
Nie sposób wymienić wszystkie gatunki
i odmiany, które rosną w kolekcjach, ponieważ
ich ilość i dobór ulega ciągłym zmianom. Opisane powyżej gatunki i odmiany rosną w ogrodach botanicznych oraz dendrologicznych,
gdzie można je podziwiać w okresie kwitnienia. Ogrodami takimi są m.in. Kórnik, Przelewice, Powsin, Rogów, Wirty oraz Wojsławice koło
Niemczy. Ogrody te mają kolekcje opisane (etykiety) i przyczyniają się do większego propagowania tej niezwykle interesującej grupy roślin.
Szczególnie korzystne warunki klimatyczne do
uprawy tych roślin są w Przelewicach i Wojsławicach, gdzie ilość opadów i niezbyt srogie
zimy, a także ukształtowanie terenu pozwalają
na ciągłe powiększanie kolekcji o nowe gatunki i odmiany.

WYMAGANIA I UPRAWA
Wszystkie rośliny z rodziny wrzosowatych
mają duże wymagania wobec podłoża i stanowiska. Krzewinki mogą rosnąć w słońcu, ale dobrze się czują w miejscach półcienistych i osłoniętych od wiatru. Na rabatach lub w ogrodach
wrzosowiskowych należy je wysadzać w sąsiedztwie innych roślin z rodziny wrzosowatych
lub iglastych. W miejscu, gdzie mają rosnąć, powinno się dobrze przygotować podłoże na głębokości 30 do 60 cm. Odpowiednio przygotowane podłoże zapewni roślinom dobry rozwój.
Wszystkie wrzosowate preferują gleby kwaśne
(o odczynie pH 4-4,5), torfiaste, przepuszczalne
i lekkie, ale dobrze utrzymujące wilgoć. Najlepszym podłożem zapewniającym dobre warunki
powietrzno-wodne jest mieszanina kompostu,
torfu, zmielonej kory sosnowej oraz igieł so24

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4

snowych w stosunku 1:1:1:1. System korzeniowy roślin tej grupy jest gęsty, płytki i składa się
z bardzo cienkich korzeni. Krzewinki i krzewy,
do sprzedaży najczęściej uprawiane są w pojemnikach, a bryła korzeniowa w wielu przypadkach
(głównie u wrzosów i wrzośców) jest mocno
przerośnięta i sfilcowana, co nie sprzyja dobremu przyjmowaniu się roślin. W takim przypadku bryłę korzeniową należy przed umieszczeniem w podłożu ponacinać w kilku miejscach.
Zaraz po posadzeniu rośliny trzeba dobrze podlać, a następnie podłoże wyściółkować. Do
ściółkowania najlepiej nadaje się kompost korowy z drzew iglastych lub igły świerkowe czy sosnowe. Ściółka taka zapewni równomierną wilgotność i zabezpieczy korzenie przed wysychaniem, zachwaszczeniem oraz przemarznięciem.
Kompost korowy, szczególnie z roślin iglastych
(sosnowy) dodatkowo podczas rozkładu zakwasza podłoże oraz wzbogaca je w substancje organiczne. Większość wrzosowatych dość dobrze
znosi nasze warunki klimatyczne, a szczególnie
temperatury ujemne w okresie zimy (wytrzymują nawet -23°C). Zdarza się jednak, że na terenach centralnej i wschodniej Polski niektóre wymagają osłony od wiatru i lekkiego zabezpieczenia gałązkami świerkowymi (szczególnie gatunki o liściach zimozielonych). Ważnym jest, by
w ciągu roku dbać o dobrą wilgotność podłoża
(ale nie zalewać) oraz zasilać nawozami zakwaszającymi i o spowolnionym działaniu. Do podlewania najlepiej stosować wodę bez zawartości
związków wapnia – najlepszą jest woda deszczowa. Szczególną pielęgnacją należy objąć rośliny latem (w lipcu), gdyż jest to okres zawiązywania pąków kwiatostanowych.
W czasie wegetacji rośliny powinny być
chronione przed chorobami i dużymi zmianami wilgoci w glebie. Najbardziej wrażliwe na
choroby i wahania wilgoci narażone są krzewinki (wrzosy, wrzośce, brukentalia). Podczas
długotrwałych opadów deszczu lub gdy są często podlewane bezpośrednio na rośliny, chorują
na szarą pleśń, której oznaką jest szary nalot na
pędach. Przy wystąpieniu choroby zalecany jest

oprysk preparatami grzybobójczymi np. Ronilan
0,1%, Rovral Flo 255 SC, Euparen Multi 50 WG
lub Sumilex 500 SC. Inną bardzo groźną chorobą dla wielu roślin w tym głównie różaneczników jest fytoftoroza, która powoduje więdnięcie
i zamieranie całych roślin. W przypadku wystąpienia tej groźnej choroby należy porażone pędy
usunąć i spalić, a roślinę podlać preparatami np.
Previcur Energy 840SL lub Mildex 711,9 WG,
co zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby na
sąsiednie krzewy. Często roślin nie da się wyleczyć i wówczas całe należy usunąć, spalić, a ziemię całkowicie wymienić.
Wszystkie rośliny z rodziny wrzosowatych
dobrze znoszą przycinanie pędów, a dla niektórych, by obficiej kwitły, jest to wręcz koniecz-

ne, np. wrzosy i wrzośce, brukentalia, dabecja.
U różaneczników czy azalii cięcie przyczynia
się do odmłodzenia krzewów, ich zagęszczenia
i zmiany wysokości, co jest ważne przy uprawie
w małych ogrodach. Cięcie należy przeprowadzić wczesną wiosną, oszczędzając pędy z pąkami kwiatowymi, które można przyciąć po kwitnieniu. Po przekwitnieniu powinno się wyłamywać przekwitłe kwiatostany, by nie dopuścić do
zawiązywania nasion, które powoduje słabszy
rozwój krzewów.
Prowadząc odpowiednią pielęgnację i stosując podane wyżej zalecenia, można liczyć, że
ogród i miejsce, gdzie rosną rośliny wrzosowate,
będzie podziwiany przez większość roku dzięki
zróżnicowanej porze kwitnienia.

Starzenie się liścia

Porażenie przez grzyby

Uszkodzenia wywołane przez promienie słoneczne po zroszeniu liści

Wybielenie liści pod wpływem silnego nasłonecznienia latem. Liście wypuszczone po okresie upałów są normalnie
zielone.
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Azalia ‘Persil’ - rodzaje włosków

Azalia ‘Tunis’ - pąk i brzeg blaszki liściowej
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Różanecznik ‘Tina Heinje’ - pąk szczytowy

Różanecznik ‘Bad Eilsen’ - wierzchołek pąka szczytowego

Różanecznik ‘Tina Heinje’ - pąk boczny

Różanecznik ‘Bad Eilsen’ - pąk boczny przy pąku szczytowym

Różanecznik ‘Schneekrone’ - pąk szczytowy

Różanecznik ‘Simona’ - pąk kwiatowy zwarzony mrozem
w fazie pękania
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Pieris japoński odm. pstra (Pieris japonica ‘Variegata’)

Azalia Schlippenbacha

Późno kwitnące różaneczniki z grupy katawbijskich.
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Enkiant dzwonkowy

Pieris kwiecisty
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Golteria rozesłana

Kwitnący kiścień

30

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4

Rhododendron ‘Nordlicht’

Karłowa azalia ‘Madame van Hecke’ na tle różanecznika ‘Nova Zembla’
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PRZELEWICKIE MAGNOLIE
Marcin Kubus
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Papieża Pawła VI 3A; 71-459 Szczecin; e-mail: Marcin.Kubus@zut.edu.pl
1. WSTĘP I CEL PRACY
Magnolie są jednymi z najpiękniejszych roślin ozdobnych. Są wśród nich krzewy i drzewa, które w stanie naturalnym występują tylko
na półkuli północnej, w dwóch głównych ośrodkach: północnoamerykańskim (w atlantyckiej
części Ameryki Północnej wraz z Meksykiem)
i azjatyckim (Daleki Wschód – Chiny, Japonia,
Filipiny), z którego pochodzą najbardziej przydatne do uprawy w Polsce gatunki i wywodzące się od nich coraz liczniejsze odmiany (Czekalski 2007).
Do naszego kraju magnolie sprowadzano od
początku XIX wieku – do Warszawskiego Ogrodu Botanicznego (w roku 1824), do arboretum
Stanisława hrabiego Wodzickiego w Niedźwiedziu koło Krakowa (w latach 1818-1838), a nieco później do Arboretum Kórnickiego (w latach 1845-1849). Pierwszymi uprawianymi magnoliami były: magnolia parasolowata (Magnolia tripetala), drzewiasta (M. acuminata), drzewiasta koko (M. coco), sercowata (M. cordata =
M. acuminata var. subcordata), naga (M. denudata), Frasera (M. fraseri), purpurowa i jej odmiana ‘Gracilis’ (M. liliiflora), piramidalna (M.
pyramidata = M. fraseri var. pyramidata), japońska (M. kobus), wirginijska (M. virginiana)
i szerokolistna (M. hypoleuca).
Obecnie w Polsce magnolie są powszechnie
uprawiane w licznych gatunkach i odmianach,
nie tylko w ogrodach botanicznych i arboretach,
w których w 1998 roku zarejestrowano 48 taksonów (Nowak, red. 1999), ale ze względu na walory dekoracyjne przede wszystkim w ogrodach
prywatnych, zwłaszcza w zachodniej części
kraju. Sadzone są na miejskich terenach zieleni, a w Szczecinie są, obok platana klonolistnego, zieloną wizytówką miasta; a najstarsze drze32
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wa magnolii pośredniej i jej odmian: ‘Alexandrina’ i ‘Amabilis’ oraz magnolii szerokolistnej
według danych Zielińskiego i Nowaka (2005)
osiągnęły obecnie wiek 134-107 lat. W polskich
szkółkach oferowane są coraz to nowe odmiany,
w tym także o kwiatach żółtych (m.in. ‘Elizabeth’, ‘Yellow Bird’ czy ‘Butterflies’).
W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano magnolie rosnące w Ogrodzie
Dendrologicznym w Przelewicach, ich pochodzenie, cechy morfologiczne i dekoracyjne oraz
wymagania uprawowe.

2. SYSTEMATYKA I CECHY
MORFOLOGICZNE RODZAJU
MAGNOLIA
Nazwa rodzajowa pochodzi od nazwiska
francuskiego botanika Pierre Magnola (1638-1715), dyrektora ogrodu botanicznego w Montpellier. Rodzaj Magnolia – liczący ponad 240
gatunków drzew i krzewów – należy do rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae), w ramach
rzędu magnoliowców Magnoliales i wchodzi
w skład jednej ze starszych linii rozwojowych
okrytonasiennych określanych jako klad magnoliowych. Pod względem rozwoju filogenetycznego (rodowego) są więc roślinami bardzo starymi i niemal w takiej samej formie jak pierwotna istnieją do dzisiaj (Czekalski 2007).
Magnolie były jednymi z pierwszych roślin
kwiatowych, a ich skamieniałości znaleziono
w skałach trzeciorzędowych sprzed 36-58 milionów lat, a więc sprzed epoki lodowcowej,
która zniszczyła ogromne ich lasy (przetrwały
tylko resztki na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej).
Magnolie pod względem systematycznym
podzielono na podrodzaje i liczne sekcje, któ-

rych charakterystykę podawaną w fachowej literaturze dendrologicznej, w niniejszym artykule
pominięto, skupiając się na walorach dekoracyjnych i wymaganiach uprawowych roślin.
Magnolie są drzewami lub krzewami o liściach ustawionych skrętolegle, u większości gatunków sezonowych. Uprawa w Polsce
w gruncie gatunków zawsze zielonych, tj. magnolii wielkokwiatowej (Magnolia grandiflora L.) jest skazana na niepowodzenie; w szczecińskich ogrodach są one sadzone i przemarzają
w znacznym stopniu, jednak posiadają zdolność
do regeneracji (Kubus, Wraga 2012). Liście są
ogonkowe, całobrzegie, wydłużone jajowate lub
odwrotnie jajowate, o różnej wielkości, a u magnolii parasolowatej, szerokolistnej i wielkolistnej (Magnolia macrophylla Michx.) ich długość
dochodzi do 60 cm.
Jako rośliny z nielicznej grupy najstarszych
roślin kwiatowych charakteryzują się cechami pierwotnymi w budowie kwiatów, w których są liczne, wolne (niezrośnięte) słupki i pręciki ułożone spiralnie na pierwotnie wydłużonej osi pędu generatywnego. Różnica pomiędzy działkami kielicha i płatkami korony jest
słabo zaznaczona, a te dekoracyjne, barwne

elementy kwiatu nazywane są tepalami (listkami okwiatu). Tepale są podobnie zabarwione
i 3 zewnętrzne są działko podobne, a wewnętrzne płatkokształtne.
Kwiaty są zazwyczaj duże, osadzone pojedynczo na końcach gałązek i w zależności
od gatunku pojawiają się przed rozwojem liści, równocześnie z rozwojem liści lub po ich
rozwoju (tab. 2). Owoc zbiorowy złożony jest
z mieszków, tzw. wielomieszek (fot. 11). Nasiona – okryte różową lub czerwoną osnówką – po
otwarciu się mieszków zwisają na cienkich, białych nitkach. System korzeniowy jest płytki, talerzowaty. Korzenie są nieliczne, grube i soczyste, wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne.

3. MAGNOLIE OGRODU
DENDROLOGICZNEGO
W PRZELEWICACH
W wykazie Ogrodu Dendrologicznego
w Przelewicach widnieje 25 taksonów magnolii, w tym 14 gatunków i odmian botanicznych,
2 mieszańce oraz 9 odmian uprawnych (kultywarów) – tab. 1. Przeważają gatunki azjatyckie
oraz wywodzące się od nich odmiany.

Tabela 1. Wykaz i charakterystyka taksonów magnolii kolekcji Ogrodu Dendrologicznego
w Przelewicach (opisy cech na podstawie źródeł: Czekalski 2007, Krüssmann 1985, Kubus 2005,
Russel i in. 2008, Seneta i Dolatowski 2008, Internet 1)
Lp.

Gatunek, odmiana
(nazwa łacińska i polska),
pochodzenie

Cechy morfologiczne, dekoracyjne i inne uwagi

1

2

3

Gatunki i odmiany botaniczne
1

Magnolia acuminata (L.) L.
Magnolia drzewiasta
Ameryka Północna, wschodnie
obszary USA

Drzewo. Liście eliptyczne, duże, do 25-30 cm długości,
na szczycie zaostrzone, od spodu miękko owłosione.
Kwitnienie k. V – p. VI po rozwoju liści. Kwiaty
z zielonkawożółtymi tepalami (fot. 1).

2

M. delavayi Franch
M. Delavaya
Południowo-zachodnie Chiny

W ojczyźnie drzewo do 10 m wys. Liście zawsze zielone,
skórzaste podłużnie jajowate lub eliptyczne, 18-30 cm
dł. i 10-18 cm szer. Górna strona matowo zielona i naga,
spodnia sinawa rzadko pokryta włoskami. Kwitnienie
k. lata – pocz. jesieni. Kwiaty średnicy 15-20 cm
kremowe i pachnące.
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3

M. denudata Desr.
M. naga
Środkowe i wschodnie Chiny

Drzewo do 15 m wys. lub wysoki krzew. Liście
odwrotnie-jajowate, 10-15 cm długości, na szczycie
krótko zaostrzone, obustronnie nieco owłosione.
Kwitnienie IV/V przed liśćmi. Kwiaty z 9 (12) białymi
lub bladokremowymi tepalami, trzema zewnętrznymi
zaróżowionymi u nasady.

4

M. obovata Thunb. pro parte (M.
hypoleuca Siebold et Zucc.)
M. szerokolistna
Japonia

Drzewo lub krzew wys. 10-15 m, w ojczyźnie drzewo do
24 m wys. Liście b. duże odwrotnie jajowate 15-45 cm
dł., skupione na wierzchołkach pędów. Kwitnienie VI,
po rozwoju liści. Kwiaty kształtu czarki, średnica ok.
15 cm. 6-9 białych lub kremowych tepali o przyjemnym
zapachu.

5

M. kobus DC.
M. japońska
Wyspy Japonii i Korei

Drzewo lub krzew. Liście odwrotnie jajowate, zazwyczaj
10-15 cm długości, na szczycie nagle, krótko zaostrzone.
Kwitnienie IV przed liśćmi. Kwiaty – o szeroko
rozpostartych tepalach, wewnętrznych odwrotnie
jajowatych, białych, zaróżowionych tylko u nasady.

6

M. kobus var. borealis Sarg.
M. japońska odm. północna

Drzewo lub krzew. Kwitnienie b. wcześnie – p. IV.
Kwiaty i liście nieco większe od typowego gatunku.

7

M. liliiflora Desr.
M. purpurowa
Chiny

Krzew do 3 m wys. Liście odwrotnie jajowate (do 18 cm
dł.), z wierzchu błyszczące. Kwitnienie V-VI po rozwoju
liści, b. długie, gdyż kwiaty rozwijają się stopniowo.
Kwiaty z tepalami na zewnątrz purpuroworóżowymi,
wewnątrz kremowobiałymi.

8

M. officinalis Rehd. et Wils.
M. lekarska
Środkowe Chiny

Drzewo. Liście duże, sercowate do 30-40 cm długości
i 15-18 cm szer. Kwitnienie po rozwoju liści V/VI. Kwiaty
kształtu czarki, średnicy do 15-20 cm; 9-15 białych tepali
z karminowoczerwonymi pręcikami.

9

M. officinalis var. biloba
Rehder et Wils.
M. lekarska odm. dwuklapowa
Zachodnie Chiny

Drzewo. Liście do ponad 30 cm dł. i ponad 15 cm szer.,
odwrotnie jajowate, stopniowo klinowato zwężające się
ku podstawie, z wcięciem na wierzchołku. Kwitnienie
VI po rozwoju liści. Kwiaty duże, 15-20 cm średnicy,
kremowobiałe (fot. 2).

10

M. salicifolia (Siebold et Zucc.)
Maxim.
M. wierzbolistna
Japonia

Krzew lub drzewo. Pączki liściowe nagie. Liście
lancetowate do wąsko eliptycznych, z wierzchu
o zagłębionym unerwieniu, matowe, najszersze poniżej
połowy. Kwitnienie IV przed rozwojem liści. Kwiaty
białe, 6 (do 9); tepale dł. do 6-10 cm, dość szerokie,
ułożone w 2 okółkach.

11

M. sieboldii K. Koch.
M. Siebolda
Daleki Wschód (od Mandżurii
i wsch. Chin po Japonię i Płw.
Koreański)

Krzew luźny, rozłożysty do 3-4 m wys. Liście odwrotnie
jajowate, 10-12 cm długości, z wierzchu ciemnozielone,
od spodu niebieskawozielone i owłosione. Kwitnienie
stopniowe po rozwoju liści od k. V do VIII. Kwiaty
średnicy do 10 cm, na długich przewisających szypułkach,
parasolowato „odwrócone” (kształt odwróconej czarki).
Tepale białe 9 (12) z karminowymi pylnikami pręcików
(fot. 3).
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12

M. sinensis (Rehd. &
E.H.Wilson) Stapf.
M. chińska
Zachodnie Chiny

Krzew szeroki, w ojczyźnie niewielkie drzewo do 6 m
wys. Liście podłużnie jajowate do 15 cm dł. Kwitnienie
V/VI, równocześnie lub po rozwoju liści. Kwiaty
w kształcie czarki zwieszające się na szypułkach.
9 białych tepali z ciemnoczerwonymi pylnikami;
pachnące cytrusami.

13

M. stellata (Siebold et Zucc.)
Maxim. [syn. M. kobus var.
stellata (Siebold et Zucc.)
Blackburn]
M. gwiaździsta
Japonia, góry Honsiu

Krzew lub niskie drzewo. Liście są odwrotnie jajowate,
długości 4-10 cm, u podstawy klinowate, na wierzchołku
zaostrzone, o falistym brzegu. Kwiaty – z wieloma
wąskimi, białymi tepalami (zaróżowionymi u odmian
‘Rosea’ i ‘Rubra’), szeroko rozpostartymi – rozwijają się
w marcu lub kwietniu, przed liśćmi (fot. 4).

14

M. tripetala (L.)L.
M. parasolowata
południowo-wschodnie rejony
USA

Drzewo 10-15 m wys., często wysoki, rozłożysty
krzew. Liście odwrotnie jajowate dł. do 60 cm (jedne
z najdłuższych u magnolii), ułożone parasolowato na
wierzchołkach pędów. Kwitnienie po rozwoju liści w VIVII. Kwiaty białe lub kremowe, złożone z 6-9 tepali
(fot. 5). Owocostany b. okazałe dł. do 10 cm, różowe do
ciemnoczerwonych (fot. 11).

Mieszańce
15

M. ×loebneri Kache.
M. Loebnera
Mieszaniec magnolii japońskiej
(M. kobus) z m. gwiaździstą
(M. stellata)

Małe drzewo lub wysoki krzew; korona szeroko
piramidalna. Pędy cienkie. Liście odwrotnie jajowate lub
podłużnie jajowate. Kwitnienie w V, obficie co 2-3 lata.
W kwiecie 11-16 białych-bladoróżowych tepali.

16

M. ×soulangeana Soul.-Bod.
M. pośrednia (Soulange’a)
Mieszaniec magnolii nagiej (M.
denudata) i m. purpurowej (M.
liliiflora) uzyskany w 1820 roku
przez francuskiego hodowcę
Soulange-Bodina we Fremont
k. Paryża. Mieszaniec ten
wydał liczne cenione w Europie
odmiany.

Szeroki krzew lub niskie drzewo. Liście odwrotnie
jajowate lub eliptyczne, do 15 cm dł., na wierzchołku
zaostrzone. Kwitnienie w IV-V przed lub równocześnie
z rozwojem liści (w zależności od odmiany). Tepale duże,
wewnątrz białe, na zewnątrz różowoczerwone (fot. 6).
Uprawiana jest w różnych odmianach o kwiatach białych
do ciemnopurpurowych.

Odmiany uprawne (kultywary)
17

M. ‘Betty’
M. ‘Betty’
M. liliiflora ‘Nigra’ × M.
stellata ‘Rosea’

Krzew do 4 m wys. Liście szerokie, odwrotnie jajowate do
15 cm dł. Kwitnienie w IV-V do pocz. VI przed rozwojem
liści. Zewnętrzne tepale zielone, z podwiniętym brzegiem;
wewnętrzne duże, u nasady purpurowe i różowofioletowe,
na szczycie białawe.

18

M. ‘George Henry Kern’
M. ‘George Henry Kern’
M. liliiflora ‘Nigra’ × M.
stellata ‘Rosea’

Krzew do 3 m wys. Jedna z najwolniej rosnących
odmian (15 cm przyrostu rocznego). Kwiaty różowe
(tepali kilkanaście), bardzo liczne, większe niż u m.
gwiaździstej. Kwitnienie IV/V przed rozwojem liści;
kwitnie długo (fot. 7).
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19

M. liliiflora Desr. ‘Nigra’
M. purpurowa odm. czarnej

Krzew od 3 m wys. Kwiaty z tepalami na zewnątrz
ciemnopurpurowymi, wewnątrz różowymi. Kwitnienie
V-VI po rozwoju liści, b. długie gdyż kwiaty rozwijają się
stopniowo (fot. 8).

20

M. × soulangeana ‘Alba
Superba’
M. pośrednia (Soulange’a)
‘Alba Superba’

Wyprostowany, gęsty krzew. Kwitnienie IV-V. Tepale
białe, na zewnątrz b. delikatnie purpurowe, dł. do 10 cm.

21

M. × soulangeana ‘Alexandrina’
M. pośrednia (Soulange’a)
‘Alexandrina’ (odm.
Aleksandry)

Krzew do wys. 5 m. Kwitnienie IV/V przed rozwojem
liści; kwitnie długo. Pączki u nasady purpuroworóżowe,
wyżej białe z ciemną pręgą środkową. Kwiaty średnicy
10-12 cm. Tepale z zewnątrz zaróżowione, ku nasadzie
ciemniejsze, purpurowo różowe i prążkowane.

22

M. × soulangeana ‘Amabilis’
M. pośrednia (Soulange’a)
‘Amabilis’ (odm. miła)

Krzew do wys. 5 m. Zakwita najwcześniej z odmian
magnolii pośredniej. Kwiaty średnicy 8-10 cm, białe,
nieznacznie zaróżowione w dolnej części, wyżej ze
smugami (fot. 9).

23

M. × soulangeana ‘Lennei’
M. pośrednia (Soulange’a)
‘Lennei’

Krzew do wys. 4 m. Kwiaty kształtu gruszkowatego.
Kwitnienie IV/V przed rozwojem liści, kwitnie najpóźniej
z odmian magnolii pośredniej, często powtarza kwitnienie
w VII-VIII. Tepale szerokie, silnie wypukłe, dł. 10-15 cm,
z zewnątrz ciemnopurpurowo różowe, wewnątrz prawie
białe. Charakteryzuje się najciemniejszymi kwiatami
i najpóźniej rozwijającymi się.

24

M. stellata (Siebold et Zucc.)
Maxim. ‘Rosea’
M. pośrednia (Soulange’a)
‘Rosea’

Krzew o wys. 2,5-3 m. Kwitnienie k. III – p. IV
przed rozwojem liści. Kwiaty w pąku jasnoróżowe,
po rozkwitnięciu tepale białe, małe, b. liczne. Jedna
z najbardziej odpornych na mróz wśród magnolii
uprawianych w Polsce.

25

M. ‘Susan’
M. ‘Susan’
M. liliiflora ‘Nigra’ × M.
stellata ‘Rosea’

Krzew do 3-4 m wys. Pąki kwiatowe bardzo duże,
wąskie, ciemnopurpurowe, tylko na szczycie jaśniejsze.
Kwitnienie przed rozwojem liści IV – p.VI. Kwiaty dł.
do 15 cm. Tepale purpurowoczerwone także od środka
(fot. 10).
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Fot. 1. Magnolia drzewiasta

Fot. 2. Magnolia lekarska

Fot. 3. Magnolia Siebolda

Fot. 4. Magnolia gwiaździsta
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Fot. 5. Magnolia parasolowata

Fot. 6. Magnolia pośrednia (Soulange’a)

Fot. 7. Magnolia ‘George Henry Kern’

Fot. 8. Magnolia purpurowa odm. czarnej
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Fot. 9. Magnolia pośrednia ‘Amabilis’

Fot. 10. Magnolia ‘Susan’

Fot. 11. Wielomieszek - owoc złożony (zbiorowy) magnolii parasolowatej
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4. WYMAGANIA
UPRAWOWE MAGNOLII
I ICH ZASTOSOWANIE
Magnolie wymagają stanowisk słonecznych,
ciepłych i osłoniętych od wiatru. Młode rośliny
są wrażliwe na silne mrozy, starsze drzewa są
odporne na mróz. Jednak przy silnych mrozach
u niektórych gatunków i odmian przemarzają pąki kwiatowe. Osłoną mogą być: ściana budynku, elementy małej architektury (murek, trejaż), grupy drzew zwłaszcza iglastych. Dla dobrej ekspozycji, zwłaszcza w okresie kwitnienia
sadzi się je zazwyczaj pojedynczo. W zależności od wielkości ogrodu lub innego terenu zieleni dobieramy proporcjonalnie wymiary magnolii, stosując właściwy gatunek lub odmianę.
Magnolie źle znoszą suszę, należy więc sadzić je na glebach świeżych, żyznych i próchnicznych o odczynie lekko kwaśnym (pH 5-6);
słabszą ziemię musimy zaprawić torfem, kom-

postem lub ziemią liściową. Sadzi się je w dole
wypełnionym przygotowaną wcześniej żyzną
ziemią zmieszaną z obornikiem lub torfem. Po
zasadzeniu roślinę podlewa się, a glebę wokół
ściółkuje korą lub torfem. Pomoże to utrzymać
właściwą wilgotność gleby oraz uchroni korzenie przed przemarznięciem. Magnolie mają kruche korzenie i bardzo źle znoszą przesadzanie.
Od marca do początku lipca nawozi się kilka
razy niewielką ilością nawozów mineralnych
wieloskładnikowych lub jednorazowo nawozem o przedłużonym działaniu (np. Osmocote, Plantacote). Przed zimą wokół młodych sadzonek dobrze jest obsypać kopczyk z trocin lub
kory, a całą sadzonkę okryć jutowym workiem
lub słomą. U starszych roślin nie jest to konieczne. Magnolii nie przycina się, usuwa się tylko
pędy suche lub porażone. Ze względu na kruche i wrażliwe na uszkodzenia korzenie roślin
tych nie powinno się przesadzać, zwłaszcza starszych okazów.
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Magnolia lekarska w Przelewicach
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Początek kwitnienia magnolii
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PNĄCZA TRWAŁE UPRAWIANE
W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM
W PRZELEWICACH
Grzegorz Nowak
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WSTĘP
Pnącza to cenne rośliny okrywowe, które
możemy stosować na powierzchnie poziome
i pionowe. Wytwarzając dużą biomasę, okrywają ściany budynków, zakrywają obiekty, często nieestetyczne, lub wspinają się po specjalnie
zbudowanych podporach; bywają też wykorzystywane do okrywania gleby. Są to rośliny o bardzo dużych walorach estetycznych. Wyróżniamy wśród nich pnącza, które są ozdobne z pięknych kwiatów (np. powojniki, wiciokrzewy, glicynie), liści oraz pędów – efektownych w okresie wegetacji (np. aktinidie, kokornak, wiciokrzewy, winnik), w czasie jesiennego przebarwiania (np. winobluszcze, winorośle), czy też
zimozielone (np. bluszcze, niektóre wiciokrzewy). Wiele gatunków charakteryzuje się ozdobnymi owocami (np. cytryniec, powojniki, winnik, dławisz), bądź też posiadają owoce jadalne
(winorośl, cytryniec, aktinidie).
W niniejszej pracy podano opisy dendrologiczne pnączy trwałych, tj. roślin wieloletnich,
posiadających drewniejące pędy, rosnących na
terenie przelewickiego arboretum. Przedstawiono ich charakterystykę oraz podstawowe wymagania uprawowe zgodnie z informacjami podanymi przez Baumanna (1991), Borowskiego
i Latochę (2005), Marczyńskiego (2008), Nowaka i Nowakowską (2009), Nowaka i Zielińskiego (2008), Senetę i Dolatowskiego (2008),
Zaraś-Januszkiewicz (2005). W wykorzystaniu pnączy ważna jest znajomość biologii i siły
wzrostu rośliny. Istotna jest znajomość sposobu wspinania, wiążąca się z dokonaniem odpowiedniego doboru podpory dla danego gatunku
pnącza, wśród których wyróżniamy:
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– pnącza owijające się ogonkami liści;
– pnącza z przybyszowymi korzonkami czepnymi na pędach;
– pnącza z przylgami na końcach wąsów;
– pnącza owijające się wąsami czepnymi, bez
przylg;
– pnącza wijące się pędami;
– pnącza prymitywne, bez organów czepnych.
Odpowiedni wybór pnączy pozwala na tworzenie interesujących kompozycji ozdobnych,
ale też i użytkowych, efektownych przez cały
rok. Nie bez znaczenia pozostaje fakt bardzo
dużej plastyczności i dostosowywania się do
kształtu podpór, a w wielu przypadkach łatwości uprawy roślin z tej grupy.

CHARAKTERYSTYKA
WYBRANYCH GATUNKÓW
PNĄCZY
Actinidia arguta (S. et Z.) Planch. ex Miq.
Aktinidia ostrolistna, jest ozdobnym pnączem o zwartym pokroju i jadalnych, smacznych owocach (fot. 1). Rośnie silnie, rocznie
przyrasta 1-3 m, dorastając do 8 m wysokości.
W czerwcu zakwita białymi kwiatami. Tworzy
wydłużone owoce średniej wielkości – 2,5 cm
długości i 1,5 cm szerokości, zielone, smaczne,
dojrzewające we wrześniu i w październiku. Aktinidia lubi stanowisko słoneczne lub półcieniste, ciepłe i osłonięte od wiatrów – posadzona
w cieniu owocuje słabo. Dobrze rośnie na żyznych glebach, piaszczystych lub gliniastych,
nieprzesychających. Gleba powinna mieć odczyn lekko kwaśny lub obojętny. Aktinidie są
wrażliwe na suszę i wymagają obfitego podle-

Fot. 2. Aktinidia pstrolistna (fot. G. Nowak)

Fot. 1. Aktinidia ostrolistna (fot. G. Nowak)

wania. Wytrzymują mrozy do około -25°C. Aby
uzyskać możliwie najwięcej ładnych owoców
dobrej jakości, powinno się rośliny specjalnie
prowadzić i silnie ciąć, pamiętając, że owocują
pędy dwuletnie. Cięcie pędów wykonujemy latem lub pod koniec zimy, w lutym, albo na początku marca. Nie wolno ciąć aktinidii wiosną,
gdyż bardzo intensywnie „płacze”, tracąc zapasy pokarmów, co pogarsza jej kondycję.
Actinidia kolomikta (Maxim. et Rupr.) Maxim.
Aktinidia pstrolistna (fot. 2) jest pnączem,
które rośnie słabiej od aktinidii ostrolistnej,
jest delikatniejsze – dorasta do 4-5 m wysokości. Młode pędy są oliwkowozielone, delikatnie
owłosione, liście podłużnie lub okrągło eliptyczne o długości 8-10 cm i szerokości 5-7 cm. Barwa liści jest zielona, ale w maju na osobnikach
męskich (rzadziej u żeńskich) część wierzchołkowa odbarwia się częściowo lub całkowicie,
przyjmując barwę kredowobiałą, a potem różową, która jesienią staje się karminowoczerwona.

Kwiaty są białe z lekkim odcieniem różu, pachnące i zwisają do dołu, rozwijają się w czerwcu.
Owoce są podłużnie eliptyczne długości 3 cm
i szerokości 1,5 cm, zielone i gładkie. Dojrzałe
są miękkie i słodkie o przyjemnym ananasowym
smaku i aromacie, zawierają dużo witaminy C.
Dojrzewają w sierpniu-wrześniu, ale nierównomiernie i szybko opadają. Wymaga stanowisk
słonecznych lub półcienistych, gleby próchnicznej, wilgotnej, jest odporna na mrozy.
Aristolochia macrophylla Lam.
Kokornak wielkolistny jest pnączem pochodzącym z Ameryki Północnej, dorastającym
do 15 m długości, o wielkich, sercowatych, dachówkowato ułożonych liściach, które jesienią przebarwiają się na żółto. Kwitnie w maju
i czerwcu niezbyt okazałymi lecz interesującymi kwiatami o fajkowatym kształcie, ukrytymi
między liśćmi. W naszym klimacie rzadko owocuje (owoce przypominają kształtem niewielkiego ogórka). Dzięki wielkim liściom nadaje przestrzeniom ogrodowym tropikalnego charakteru.
Kokornak owija się wokół podpór łodygami, rośnie bardzo szybko, jest pnączem osiągającym
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imponujące rozmiary, w związku z czym potrzebuje mocnych podpór. Wymaga gleb żyznych
i wilgotnych, stanowiska zacienionego (wystawa zachodnia, północna) i osłoniętego od wiatru
(z uwagi na wielkie liście), jest mrozoodporny.
Campsis radicans (L.) Seem.
Milin amerykański (fot. 3) jest okazale kwitnącym i szybko rosnącym pnączem wieloletnim
pochodzącym z Ameryki Północnej. Wspina się
przy pomocy korzeni czepnych oraz lekko wijących się pędów. Osiąga wysokość do 10 m,
przy rocznych przyrostach w granicach 1-4 m.
Jest odporny na choroby i szkodniki. Przemarza w ostre zimy, jednak wiosną szybko regeneruje się. Ułożone naprzeciwlegle liście mają
długość do 30 cm, a listki 3-6 cm. Są one jajowate, zaostrzone, o żółtawym zabarwieniu jesienią. Jego niewątpliwą ozdobą są duże, 6-10 cm
długości, kwiaty o lejkowatym kształcie w kolorze czerwonym lub żółtym zależnie od odmiany, pojawiające się w sierpniu i wrześniu. Wymaga stanowiska nasłonecznionego, gleby przepuszczalnej, o odczynie obojętnym, lekko kwaśnym lub lekko zasadowym. Stosunkowo późno rozpoczyna okres wegetacyjny. Gdy pojawią się owoce, dobrze jest je obrywać, by przedłużyć kwitnienie. Każdego roku na przełomie

Fot. 3. Milin amerykański (fot. G. Nowak)
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marca i kwietnia należy przycinać młode pędy
nad drugim-trzecim węzłem nad pędem głównym, a pędy uszkodzone i słabe wycinać całkowicie lub pozostawiać u podstawy tylko jeden
węzeł, co wzmacnia kwitnienie i podstawę rośliny. Przydatny jest do uprawy przy ogrodzeniach,
ścianach, murkach, altanach, pergolach, kratach,
tyczkach i innych podporach ogrodowych. Wymaga stanowisk słonecznych, ciepłych, osłoniętych od wiatru i gleb zasobnych w składniki pokarmowe. Na zimę dobrze jest okryć podstawę
pnącza kopcem z liści lub igliwia lub obsypać
ziemią do wysokości 25-30 cm.
Celastrus scandens L.
Dławisz amerykański na naturalnych stanowiskach występuje w Ameryce Północnej. Jest
to zrzucające liście na zimę pnącze, osiągające wysokość do 7-8 m, z przyrostami rocznymi dochodzącymi do 3 m. Kwitnie w czerwcu,
tworząc niepozorne, zielonkawe kwiaty zawiązywane w szczytowych wiechach. Ozdobne są
natomiast jego owoce, które pękając pokazują
długo utrzymujące się szkarłatne nasiona. Dławisz rośnie na każdej glebie ogrodowej zarówno na słońcu jak i w cieniu. Stosowany do obsadzania pergol, altan czy starych pni drzew. Dławisz może rosnąć na wszystkich glebach, również przesychających. Znosi miejsca półcieniste, ale najlepiej rośnie i owocuje na słońcu, jest
mrozoodporny. Dobrze nadaje się do pokrywania wysokich ogrodzeń, wymaga mocnych konstrukcji altan, pergoli, łuków, itp., jest dobrą rośliną do tworzenia ekranów dźwiękochłonnych
przy drogach i autostradach. Bardzo ładnie wygląda obrastając stare pnie lub wspinając się po
dużych drzewach, jednak nie powinniśmy go
sadzić w pobliżu krzewów, małych drzew i roślin iglastych, gdyż może je obrosnąć zbyt silnie i zagłuszyć.
Clematis ‘Paul Farges’
Powojnik ‘Paul Farges’ charakteryzuje się
silnym i bujnym wzrostem, dorastając do 7 m
wysokości, przy rocznych przyrostach docho-

dzących do 4 m. Ma ciemnozielone liście złożone z 5-7 listków o ząbkowanych brzegach.
Gwiazdkowate kwiaty są stosunkowo niewielkie, mają średnicę około 4 cm, jednak tworzą
się bardzo obficie i pokrywają całe pnącze, lekko przy tym pachnąc. Pojedynczy kwiat składa
się z 6 białych działek kielicha oraz dużej liczby pręcików zbudowanych z białych nitek i jasnożółtych pylników. Pierwsze kwiaty pojawiają się na tegorocznych pędach latem, a kwitnienie trwa aż do września. Kwiaty zebrane są
w duże, wiechowate kwiatostany. Nie zawiązuje owoców, a co za tym idzie nie wykształca puszystych owocostanów. Dobrze rośnie na większości gleb, szczególnie tych o odczynie lekko zasadowym. Lubi stanowiska słoneczne lub
półcieniste, jest przy tym całkowicie mrozoodporna. Silny wzrost i obfite kwitnienie sprawia,
że pnącze to jest szeroko stosowane jako roślina
osłonowa na wszelkiego rodzaju płotach, ogrodzeniach, ekranach dźwiękochłonnych, ścianach
budynków, pergolach i altanach oraz jako roślina okrywowa, zwłaszcza na różnego rodzaju
skarpach. Małe wymagania uprawowe sprawiają, że odmiana doskonale sprawdza się w zieleni
publicznej oraz miejskiej.
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.
‘Freda’
Powojnik górski w odmianie ‘Freda’ jest
silnie rosnącym, dorastającym do 3-5 m i obficie kwitnącym pnączem. Tworzy małe, wiśniowo-różowe kwiaty z ciemniejszymi brzegami, pojawiające się w maju i czerwcu. Dodatkową ozdobą są także liście o ciemnym zabarwieniu i ostrych zakończeniach, jesienią przybierające barwę purpurową. Wymaga słonecznych, półcienistych osłoniętych i ciepłych stanowisk, ponieważ w ostre zimy może przemarzać. Stosuje się go przy różnych podporach
– pergolach, ogrodzeniach, ścianach, altankach,
kratach, drzewach lub wysokich krzewach, iglakach lub jako roślinę okrywową. Najlepiej rośnie na glebach żyznych i próchnicznych, zasobnych w wapń (pH 6-7).

Clematis montana var. rubens O. Kuntze
Powojnik górski w odmianie różowej jest
silnie rosnącym pnączem, dorastającym do 8 m
wysokości, z rocznymi przyrostami w granicach
2-3 m. W maju i czerwcu obficie tworzy jasnoróżowe kwiaty, o średnicy do 7 cm, które wydzielają delikatny zapach. Wymaga stanowisk
osłoniętych, ciepłych. Polecana jest jako roślina osłonowa do sadzenia przy wysokich ogrodzeniach, trejażach, altanach i innych podporach
lub drzewach, oraz jako roślina okrywowa.
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
Powojnik tangucki (fot. 4) występuje w stanie naturalnym w Azji Środkowej, Chinach
i Mongolii. Jest pnączem dorastającym do 3-5 m
wysokości, z rocznymi przyrostami w granicach
2-3 m. Wytwarza żółte, dzwonkowate, lekko
zwisające kwiaty o średnicy 5-8 cm osadzone pojedynczo w kątach liści, rzadziej po 2-3.
Kwitnie obficie od czerwca do lipca i często powtórnie jesienią. Jego dodatkową ozdobą są puszyste owocostany, które pojawiają się od połowy lata. Bardzo dobra roślina do sadzenia przy
ogrodzeniach, ścianach, altanach i innych podporach, może być również stosowana jako roślina okrywowa. Jest całkowicie mrozoodporny,
dobrze toleruje przesychanie gleby.

Fot. 4. Powojnik tangucki (fot. G. Nowak)
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Clematis vitalba L.
Powojnik pnący jest silnie rosnącym pnączem dorastającym 10 m wysokości, z rocznymi przyrostami do 2 m. Występuje na naturalnych stanowiskach w Europie, północnej Afryce i w Azji, a w Polsce często jest zdziczały.
Wytwarza kremowobiałe, nieduże, o średnicy
2 cm kwiaty, zebrane w wiechowate kwiatostany, kwitnie od lipca do września, później dekoracją rośliny są puszyste owocostany. Jest całkowicie mrozoodporny i odporny na choroby, nie
ma dużych wymagań siedliskowych. Stosowany
jest do obsadzania budynków i wysokich ogrodzeń, ale nadaje się również do sadzenia przy altanach, pergolach i różnych podporach o mocnej
konstrukcji oraz jako roślina okrywowa.

wate, zielone, opadają jesienią, bez przebarwiania, po silniejszych przymrozkach. Toleruje gleby ubogie oraz suszę, ale na żyznych i umiarkowanie wilgotnych znacznie szybciej rośnie. Preferuje stanowiska słoneczne, ale może też rosnąć
w półcieniu, jednak wówczas słabiej kwitnie.
Jest wrażliwy na niskie temperatury i w mroźniejsze zimy może przemarzać, lecz na wiosnę
szybko odrasta. Stosowany jest do obsadzania
budynków i wysokich ogrodzeń, ale nadaje się
również do sadzenia przy altanach, pergolach
i różnych podporach o mocnej konstrukcji. Bardzo szybko zarasta podpory, jest nawet nadmiernie ekspansywny. Można go swobodnie przycinać, jak tylko nadmiernie się rozrośnie i zacznie
zagłuszać inne rośliny.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.
‘Minimus’
Trzmielina Fortune’a w odmianie ‘Minimus’ jest karłowatym krzewem o pokładających
się cienkich pędach, osiągającym około 0,2 m
wysokości i około 0,5 m szerokości. Kiedy się
wspina, może osiągnąć nawet do 2 m wysokości. Jest rośliną zimozieloną, o liściach eliptycznych do zaokrąglonych, ciemnozielonych. Dobrze rośnie zarówno na stanowiskach słonecznych jak i cienistych, jest wytrzymały na niskie
temperatury i bardzo tolerancyjny w stosunku
do odczynu gleby. Ze względu na dość głębokie
ukorzenienie nadaje się do wykorzystania jako
roślina zadarniająca, okrywowa, na skalniaki,
skarpy oraz murki.

Hedera colchica K. Koch.
Bluszcz kolchicki występuje na naturalnych
stanowiskach od północnej Turcji, aż po Iran.
Dorasta do wysokości 7 m, a roczny przyrost
wynosi 1-2 m. Charakteryzuje się dużymi, dorastającymi do 15-20 cm średnicy, ciemnozielonymi i sztywnymi liśćmi, które są owalne lub sercowate z nieregularnym ząbkowaniem brzegów,
zimozielone i skórzaste. Kwiaty i owoce są podobne do kwiatów i owoców bluszczu pospolitego. Jest mniej wytrzymały na mróz niż bluszcz
pospolity – przemarza już przy temperaturze
około -15°C. Roślinę tę stosuje się głównie jako
roślinę okrywową. Preferuje gleby żyzne, wilgotne, przepuszczalne, ale może też rosnąć na
ubogiej glebie, na stanowiskach półcienistych
i cienistych. Polecany jest do obsadzania drzew,
pni, jak również jako roślina okrywowa.

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Rdestówka Auberta (dawniej znana pod nazwą rdest Auberta) to pnącze występuje w stanie naturalnym w zachodnich Chinach i Tybecie. Jest najsilniej rosnącym pnączem w naszej
strefie klimatycznej, dorastając do wysokości
10-15 m, z rocznymi przyrostami dochodzącymi do 6 m długości. Posiada białe, bardzo drobne kwiaty, zebrane w duże, do 30 cm, luźne wiechy – czasem roślina tak silnie kwitnie, że nie
widać jej liści. Liście jej są nieduże, oszczepo48
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Hedera helix L.
Bluszcz pospolity (fot. 5) jest zimozielonym
pnączem mającym naturalne stanowiska w Polsce. Osiąga 20-30 m wysokości, przy rocznych
przyrostach w granicach 0,5-1 m, wspinając się
przy pomocy korzeni przybyszowych. Posiada skórzaste, ciemnozielone, zimozielone liście, które są jego główną ozdobą. Kwiaty jego
są niepozorne, zielonkawo-białe, zebrane w ku-

Fot. 6. Hortensja pnąca (fot. G. Nowak)

liste baldaszki, kwitnie jesienią – od września
do listopada, i jest wtedy chętnie odwiedzany
przez owady zapylające. Owocem jest czarnofioletowy pestkowiec dojrzewający wiosną. Nie
lubi gleb suchych i kwaśnych, a najlepiej rośnie
w cieniu lub półcieniu. Polecany do obsadzania
ścian, ogrodzeń, pni dużych drzew oraz jako roślina okrywowa w ogrodach przydomowych,
parkach i w zieleni publicznej.

lone, jajowate, zaostrzone, liście, długości do 10
cm, złocistożółto zabarwione jesienią. Hortensja
powinna być sadzona na stanowiskach półcienistych i cienistych, w miejscu możliwie wilgotnym, a podczas suszy podlewana obficie. Stosowana jest do zazieleniania murów i starszych
drzew oraz jako pnącze kwitnące i okrywające
altany, bądź wejścia do domu, pergole lub trejaże, może być też uprawiana jako roślina okrywowa i wówczas jej wysokość może osiągnąć
około jednego metra.

Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc.
Hortensja pnąca (fot. 6) to krzew pochodzący z Chin, Japonii, Korei i Rosji, dorastający w Polsce do około 10 metrów wysokości,
a w naturalnych warunkach nawet do 20 m. Posiada czerwonobrązowe, sztywne pędy z czepnymi korzeniami przybyszowymi. Kwiaty, zebrane w luźne i szerokie wiechowate kwiatostany średnicy do 25 cm, mają białą barwę i słodkawy zapach, pojawiają się w okresie letnim
i kwitną ok. dwa miesiące (VI-VII). Brzeżne
płonne kwiaty zbudowane są z 5 płatków korony zrośniętych ze sobą końcami. Ma ciemnozie-

Lonicera × brownii (Reg.) Carr.
Wiciokrzew Browna jest mieszańcem osiągającym do 4 m wysokości z rocznymi przyrostami w granicach 1-2 m. Kwiaty długości około 4 cm są rurkowate, wąskie, czerwone z pomarańczową gardzielą, zebrane są w kwiatostany na szczytach pędów, rozwijają się od czerwca do sierpnia. Owoce są jaskrawe, pomarańczowoczerwone, pojawiają się od lipca do września. Liście mają długość 4-7 cm i są jajowatego
kształtu, liście podkwiatostanowe są tarczowato
zrośnięte. Dobrze rośnie w pełnym słońcu i na
stanowiskach półcienistych, w miejscach osło-

Fot. 5. Bluszcz pospolity (fot. G. Nowak)
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niętych od wiatru, na glebach żyznych, gliniastych, bogatych w próchnicę, przepuszczalnych
i wilgotnych. Sadzi się go przy podporach ogrodowych, altanach, pergolach, jak i przy ogrodzeniach.
Lonicera caprifolium L.
Wiciokrzew przewierceń jest pnączem, którego naturalnym terenem występowania jest
Europa. Osiąga 5-6 m wysokości, przy rocznych przyrostach dochodzących do 1 m. Posiada rurkowate, kremowobiałe lub kremoworóżowe, intensywnie pachnące kwiaty, pojawiające się w V-VI, owoce są pomarańczowe, widoczne na roślinie od lipca do września. Liście
z wierzchu są zielone, pod spodem z niebieskawym odcieniem, krótkoogonkowe, umieszczone naprzeciwlegle. Dobrze rośnie na glebach
średniożyznych, na stanowiskach półcienistych
i słonecznych. Polecana do stosowania przy altanach, ogrodzeniach, płotach i innych podporach. Wiciokrzew ten objęty jest ochroną gatunkową. Jest to roślina trująca, szczególnie trzeba
uważać na dzieci, które mogą próbować zjadać
jej czerwone owoce.
Lonicera henryi Hemsl.
Wiciokrzew Henriego (fot. 7) jest zimozielonym, wolno rosnącym pnączem o ładnych liściach. Osiąga 3 m wysokości, przyrastając rocznie do 1 m. Posiada ciemnozielone, podłużnie
lancetowate, gładkie liście, długości do 10 cm.
Nieliczne rurkowate, ciemnopurpurowe kwiaty
pojawią się w czerwcu i lipcu. Jesienią wytwarza
dekoracyjne owoce koloru granatowoczarnego.
Wymaga stanowisk osłoniętych, w ostre zimy
może przemarzać. Polecany do sadzenia w zacisznych miejscach ogrodu, w pełnym słońcu
i w półcieniu, na niedużych podporach. Doskonały do obsadzania altan, pergoli, płotów.
Lonicera japonica Thunb. ‘Aureoreticulata’
Wiciokrzew japoński w odmianie ‘Aureoreticulata’ jest półzimozielonym pnączem, o dużych walorach dekoracyjnych. Rośnie szybko
50
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Fot. 7. Wiciokrzew Henriego (fot. G. Nowak)

owijając się wokół podpór i dorastając do 4-5 m
wysokości, przy rocznym przyroście około
0,5-1 m. Posiada rurkowate, żółto-kremowe
kwiaty o przyjemnym zapachu, które pojawiają
się w czerwcu i lipcu. Oprócz pachnących kwiatów, ozdobą są interesujące, marmurkowate, zielono-żółte liście, które jesienią wybarwiają się
na czerwono, opadają jedynie w surowe zimy.
Jest to mrozoodporne pnącze dobrze rosnące na
stanowiskach słonecznych lub półcienistych,
z glebą obojętną lub lekko zasadową, przepuszczalną, żyzną i wilgotną. Nadaje się do sadzenia
przy ścianach, łukach, pergolach, altanach oraz
starych drzewach, też jako roślina okrywowa.
Lonicera periclymenum L.
Wiciokrzew pomorski występuje w Europie zachodniej i południowej, a w Polsce osiąga wschodnią granicę zasięgu. Wyrasta do 5-6 m
wysokości, z rocznymi przyrostami do 2 m. Zasadniczy okres kwitnienia przypada na maj-czerwiec, ale może się przedłużyć nawet do sierpnia.
Trąbkowate kwiaty o długości 5-6 cm zebrane
są w kwiatostany. Biało-różowy lub żółto-biały kolor kwiatów pod koniec kwitnienia zmienia

się na żółty. Mają piękny choć dość mocny zapach. Po przekwitnięciu tworzy czerwone, kuliste owoce, które zdobią roślinę aż do zimy. Liście wiciokrzewu pomorskiego są niezrośnięte,
co różni go od większości wiciokrzewów. Mają
one kształt jajowaty i są dość grube. Długo pozostają na pędach – aż do końca października.
Roślina jest dość łatwa w uprawie i długowieczna. Różnie bywa z wytrzymałością na mróz, ale
po przycięciu przemarzniętych pędów wydaje
nowe. Dość dobrze rośnie w każdej glebie, na
stanowisku słonecznym, ale dobrze gdy korzenie są zacienione. Wykorzystuje się go do okrywania bramek, altan, pergoli i trejaży.
Lonicera periclymenum L. ‘Serotina’
Wiciokrzew pomorski ‘Serotina’ dorasta
do 5 m wysokości, a rocznie pędy przyrastają o 1-2 metry. Roślina wspina się na podpory, owijając wokół nich swoje pędy. Osadzone naprzeciwlegle jajowato-eliptyczne liście
są z wierzchu ciemnozielone, a od spodu niebieskawe, nagie. W czerwcu na roślinie pojawiają się w dużej ilości dwubarwne, rurkowate kwiaty, zebrane na szczytach pędów po kilka, kilkanaście w kwiatostany podobne do główek. Pąki kwiatowe przed rozwinięciem są bardzo ciemne, fioletowo-czerwone, a po rozwinięciu wnętrze kwiatów jest prawie białe, zaś strona wewnętrzna przyjmuje barwę purpurowo-różową, w miarę rozkwitania jaśniejąc. Roślina intensywnie kwitnie do lipca i powtarza kwitnienie od września aż do pierwszych przymrozków.
Wieczorami i nocą kwiaty wydzielają intensywny, przyjemny zapach. Interesujące są również
gęsto skupione, kuliste, błyszczące, wiśniowoczerwone owoce. Jest to odmiana łatwa w uprawie, dobrze rosnąca na przeciętnych glebach, jeśli nie są zbyt suche lub kwaśne. Młode rośliny dobrze jest okryć na zimę, ponieważ w ostre
zimy mogą przemarzać. Rośliny sadzi się przy
drewnianych kratownicach ustawianych przy
murach budynków, pergolach, trejażach, ażurowych ściankach altan.

Lonicera × tellmanniana Megyar.
Wiciokrzew Tellmanna jest mieszańcem
osiągającym wysokość do około 6 m, przy rocznych przyrostach dochodzących do 1,5 m. Jest
to pnącze o efektownych, żółtopomarańczowych, rurkowatych, dużych – do 5 cm długości
– kwiatach, rozwijających się w czerwcu i lipcu oraz czerwonych, kulistych owocach. Liście,
od owalnych do eliptyczno jajowatych, są ciemnozielone na górze, a niebiesko-zielono-białe od
spodu, górna para liści jest talerzykowato zrośnięta. Zaleca się sadzić przy pergolach i innych
podporach. Wymaga gleb świeżych, żyznych
oraz osłoniętych stanowisk. Dobrze rośnie na
świeżych, próchnicznych glebach, w pełnym
słońcu i półcieniu.
Menispermum dauricum D.C.
Miesięcznik dahurski pochodzi ze wschodniej Syberii, Japonii i Chin. Jest to pnącze osiągające 3-5 m wysokości, przy rocznym przyroście do 2 m. Główną ozdobą są ładne, ciemnozielone, owalne lub sercowate liście, ze słabo zaznaczonymi 3-7 klapami, o średnicy do
20 cm, przebarwiające się jesienią na żółty kolor. Cienkie, wijące się pędy oplatają mocno
podpory, a dachówkowato ułożone liście szczelnie je okrywają. Toleruje przeciętne gleby, preferując stanowiska słoneczne. Rozrasta się przez
podziemne rozłogi. Przydatne pnącze do stosowania przy altanach, ogrodzeniach, pergolach,
kratkach i innych podporach, bardzo dobra roślina osłonowa i maskująca.
Muehlenbeckia axillaris (Hook. f.) Walp.
Muehlenbeckia owocowa pochodzi z Nowej
Zelandii, znosi mróz tylko do -5°C, stąd musi zimować w pomieszczeniach. Jest półzimozielonym pnączem (zachowuje częściowo liście w zimie), dorastającym do 3 m wysokości. Tworzy
długie, pokładające się pędy, które można rozpinać na podporach lub pozostawić zwieszające
się. Pędy są gęsto okryte drobnymi, okrągłymi,
ciemnozielonymi i błyszczącymi liśćmi. Kwitnie latem białymi kwiatami zebranymi w groOgród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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na, z których powstają białe, mięsiste, soczyste i słodkie, jadalne owoce o średnicy 0,5 cm.
Lubi każdą przeciętną, wilgotną glebę, półcień
lub słońce. Wykorzystuje się do dekoracji tarasów, ogrodów zimowych, jako roślinę uprawianą w pojemnikach.
Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.)
Planch. ‘Veitchii’
Winobluszcz trójklapowy jest silnie rosnącym, pochodzącym z Japonii, Chin i Korei pnączem, czepiającym się murów przylgami znajdującymi się na końcach wąsów czepnych. Osiąga 10-20 m wysokości, przy rocznych
przyrostach w granicach 1-2 m. Posiada ciemnozielone, ułożone dachówkowato liście, jesienią
pięknie przebarwiające się na kolor od pomarańczowożółtego do jaskrawoczerwonego, zwłaszcza na stanowiskach słonecznych. Jest mało wymagający, ale może podmarzać w mroźne zimy.
Szczególnie przydatny gatunek do obsadzania
budynków, ale nadaje się również do sadzenia
przy murach, kolumnach, altanach i pergolach
oraz jako roślina okrywowa.

Fot. 8. Przywarka japońska (fot. G. Nowak)
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Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc.
Przywarka japońska (fot. 8) jest rzadko spotykanym, wolno rosnącym pnączem, pochodzącym z Japonii. Dorasta do 6-8 m wysokości, przy rocznych przyrostach w granicach
50-60 cm. Ma białe, pachnące miodem kwiaty,
zebrane w duże, płaskie kwiatostany osiągające
średnicę 25 cm. Szeroko owalne liście, długości
do 12 cm, są błyszczące, ciemnozielone, a jesienią żółte. Wspina się przy pomocy korzeni czepnych. Bardzo dobrze rośnie w półcieniu lub cieniu, przy ścianach, drzewach i jako roślina okrywowa; lubi gleby wilgotne i kwaśne.
Vitis coignetiae Pull.
Winorośl japońska (fot. 9) jest silnie rosnącym, pochodzącym z Japonii i Korei, pnączem
obardzo efektownej jesiennej barwie liści. Osiąga ponad 12 m wysokości, przyrastając rocznie do 4 m. Tworzy bardzo duże, dorastające
do 30 cm średnicy, ciemnozielone liście, przyjmujące jesienią barwę szkarłatną. Najładniejsze
wybarwienie liści występuje u roślin rosnących
na ubogich glebach lub gdy ograniczymy wzrost
korzeni. Jest to gatunek wyjątkowo mrozood-

Fot. 9. Winorośl japońska (fot. G. Nowak)

porny, o małych wymaganiach glebowych. Nadaje się do obsadzania wysokich ogrodzeń, altan i innych podpór, do których przytwierdza się
przy pomocy długich wąsów. Przycinać najlepiej późną jesienią i zimą (przed rozpoczęciem
wegetacji), lub latem po częściowym zdrewnianiu nowych przyrostów, bo „płacze” tracąc przy
tym zapasy pokarmów.
Wisteria floribunda (Wild.) D.C.
Glicynia kwiecista (wisteria) – fot. 10 – to
jedno z najładniej kwitnących pnączy. Jest to
szybko rosnące pnącze, pochodzące z Japonii
i Korei, o lewoskrętnych, szarozielonych pędach. Dorasta do 10 m wysokości, z rocznymi
przyrostami w granicach 2-4 metrów. Wytwarza niebieskofioletowe kwiatki, zebrane w grona średniej długości 30 cm. Kwitnie długo, w zależności od warunków pogodowych, od kwietnia do czerwca. Posiada nieparzysto pierzaste liście z listkami jajowatymi, zaostrzonymi o długości 5-8 cm, które jesienią przebarwiają się na
żółto. Owocem są szare, zwisające strąki, długości 10-15 cm, zawierające od 1 do 3 nasion. Roślina przydatna do uprawy przy ogrodzeniach,

altanach, pergolach, kratach, tyczkach i innych
podporach ogrodowych. Młodym roślinom dobrze jest okryć na zimę podstawę kopcem z liści
lub igliwia i obsypać ziemią do wysokości 25-30
cm, trzy- lub czteroletnie rośliny są już w pełni
mrozoodporne.

Fot. 10. Glicynia kwiecista (fot. G. Nowak)
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Akebia pięciolistkowa (Akebia quinata (Houtt.) Decne) pochodzi z Dalekiego Wschodu i bywa nazywana czekoladowym
pnączem. Jest spokrewniona z palecznikiem chińskim i podobnie jak on ma mięsiste owoce wypełnione galaretowatą substancją, w której zanurzone są ciemne nasiona. Owoce obu gatunków są jadalne – miąższ można jeść na surowo, a gorzką skórkę
po ususzeniu stosować jako przyprawę. W Przelewicach akebia porasta stary uschnięty jałowiec na tarasie. Kwiaty żeńskie są
ciemnofioletowe, a męskie jaśniejsze, mniejsze i zebrane po kilka w kwiatostan. Powyżej zeskanowane kwiaty i liść.
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Powojnik pnący (Clematis vitalba)

Muehlenbeckia axillaris
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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Wiciokrzew pomorski odm. późna
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Bluszcz – korzenie czepne
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DERENIE W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM
W PRZELEWICACH
Małgorzata Nowakowska
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Derenie to krzewy lub niewielkie drzewa należące do rodziny dereniowate Cornaceae. W Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach uprawianych jest 16 taksonów z rodzaju
dereń, które pochodzą z różnych stron świata.
Z Ameryki Północnej pochodzą: dereń błękitny
C. amomum Mill., dereń kanadyjski C. canadensis L., dereń kwiecisty C. florida L., dereń rozłogowy C. stolonifera Michx. Z Azji Wschodniej (Japonia, Korea) pochodzą: dereń pagodowy C. controversa Hemsl., dereń kousa C. kousa (Buerg.) Hance, dereń lekarski C. officinalis Sieb. et Zucc. Z północnych Chin pochodzi
dereń Bretschneidera C. bretschneideri L. Henry. Kilka gatunków, to gatunki rodzime w naszej florze, jak dereń biały C. alba L., dereń
właściwy (jadalny) C. mas L., dereń świdwa
C. sanguinea L. Zaznaczyć należy, że gatunki te
mają znacznie szerszy zasięg niż tereny Polski.
Dereń biały występuje na stanowiskach naturalnych na terenie Europy Wschodniej przez Syberię po Daleki Wschód, dereń jadalny w Europie
Zachodniej, Środkowej i Południowej po Azję
Południowo-Zachodnią, a dereń świdwa w całej
Europie poza środkową i północną Skandynawią
i południowym skrajem Półwyspu Iberyjskiego.

Derenie rosnące w Ogrodzie to rośliny w różnym wieku, kilkuletnie oraz znacznie starsze,
jak np. przedwojenny okaz derenia lekarskiego,
który był sadzony prawdopodobnie przez Conrada von Borsiga. Dereń lekarski został wymieniony przez Chylareckiego w publikacji z 1956
roku, a we wcześniejszej inwentaryzacji jego autorstwa zaznaczona jest w tym miejscu większa
grupa dereni. Conrad von Borsig główną grupę
dereni introdukowanych przewidział w kompozycji „polany śródleśnej”, natomiast gatunki rodzime i zadomowione rosły na podmokłym terenie stanowiącym ówczesną naturalną granicę
założenia. Obecnie obszar Ogrodu powiększony
został o tereny przyległe, na których w okresie
powojennym wykopano cztery stawy.

Fot.2 Dereń jadalny – niedojrzałe owoce (fot. M. Nowakowska)

Fot. 1 Dereń jadalny - owoce (fot. M. Nowakowska)
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W ramach rewaloryzacji parku w latach
osiemdziesiątych XX w. „polanę śródleśną”
uzupełniono dereniami jadalnymi i pagodowymi. Dereń kousa oraz derenie kwiecisty i pagodowy trafiły w tym czasie na wilgotne stanowiska przy źródlisku. W Ogrodzie Japońskim kilkakrotnie odtwarzano stanowiska derenia kanadyjskiego, który niestety jest w tej części par-

ku narażony na niszczenie przez zwiedzających. Podczas zakładania kolekcji roślin wodnych i błotnych na trzech stawach przy końcu
ogrodu, na ich brzegach rozmieszczono odmiany dereni o barwnych liściach i derenie o barwnych pędach atrakcyjnych w okresie zimowym.
Dodatkowo posadzono tam dereń kwiecisty, dereń Bretschneidera, a przy prowadzącej do centralnego stawu Alei Kalinowej również dereń
błękitny. Na przestrzeni ostatnich 9 lat poważne
szkody mrozowe zaobserwowano tylko w tym
roku na dereniach kousa – z grupy trzech zachował się jeden okaz. W roku 2008 pod ciężarem kwietniowego śniegu przewrócił się jeden
z dwóch dereni pagodowych w pobliżu mauzoleum i choć przeżył, ma obecnie zupełnie nietypowy pokrój.

rozłogowy w odmianie ‘Flaviramea’. Do wysokości 4 m dorasta dereń świdwa i jego odmiana ‘Midwinter Fire’. Wszystkie te derenie rosną
w arboretum na skarpach trzech stawów. Zwykle wyższymi krzewami lub nawet małymi drzewami dorastającymi do 7-10 m są: dereń kwiecisty, dereń kousa (oba rosnące przy źródlisku na
osłoniętych, lekko zacienionych stanowiskach),
dereń jadalny i dereń lekarski. Również spore
rozmiary osiąga dereń pagodowy, jednak odróżnia się od pozostałych regularnym pokrojem
z piętrowym, horyzontalnym układem gałęzi.

Fot. 4 Dereń pagodowy - kwitnienie (fot. M. Nowakowska)

Fot. 3 Dereń jadalny - kwitnienie (fot. M. Nowakowska)

Derenie są roślinami, które osiągają różne rozmiary. Najniższym z dereni uprawianych
w Przelewickim Arboretum jest dereń kanadyjski, który dorasta do wysokości około 15 cm.
Jest to gatunek bylinowy, dobrze znosi zacienienie, świetnie pokrywa powierzchnie pod innymi roślinami, tworząc zwarte, zielone kobierce. Rośnie w ogrodzie japońskim, gdzie niestety jest ciągle niszczony przez zwiedzających. Do
około 0,7 m wysokości dorasta dereń rozłogowy
w odmianie ‘Kelsey’, rosnący na prawej skarpie
pierwszego z trzech stawów. On również dobrze
znosi zacienienie. Jest to jedna z ciekawszych
roślin okrywowych. Do dereni średnich dorastających do 3 m wysokości należą: dereń biały i jego odmiany: ‘Elegantissima’, ‘Sibirica Variegata’, ‘Spaethii’, dereń Bretschneidera, dereń

Derenie to rośliny, które w zależności od
gatunku, są atrakcyjne w różnych porach roku.
Mogą one wyróżniać się w okresie wiosennym
ciekawymi kwiatami, jesienią jadalnymi owocami i pięknie przebarwionymi liśćmi, czy zimą
efektownie zabarwionymi pędami. W Ogrodzie
w Przelewicach już wczesną wiosną przyciąga
uwagę dereń jadalny i dereń lekarski, które kwitną przed rozwojem liści. Na krzewach pojawiają się drobne, żółtawozielonkawe kwiatki, które
zebrane są w niewielkie główki i obficie pokrywają całe rośliny. W trakcie rozwoju liści zakwita dereń kousa, który obok derenia kanadyjskiego i derenia kwiecistego należy do tzw. dereni
„wielkokwiatowych”. U tej grupy dereni występują zwykle cztery duże białe, kremowe lub lekko zaróżowione płatkowate podsadki pod niewielkim kwiatostanem. Dereń kwiecisty to duży
krzew lub nawet drzewo, jego podsadki są białe lub zaróżowione, zaokrąglone na szczycie,
a zielonkawożółtawe kwiatki zebrane są w gęOgród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4
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ste główki. Po rozwoju liści zakwita dereń kwiecisty, który osiąga rozmiary podobne jak dereń kousa. Dereń kwiecisty ma zaostrzone białe podsadki, a zrośnięte ze sobą kwiatki zebrane są w gęste główki. Po rozwoju liści zakwita
najniższy z dereni „wielkokwiatowych” – dereń
kanadyjski, którego podsadki są białe, zaokrąglone, a drobne kwiatki zebrane są w niewielkie kwiatostany. Pozostałe gatunki dereni uprawianych w Przelewicach również obficie kwitną
po rozwoju liści, ale nie mają ozdobnych podsadek. Drobne białokremowe kwiatki zebrane
w płaskie lub wypukłe kwiatostany obserwujemy u derenia białego, niebieskiego, Bretschneidera, rozłogowego, świdwy i pagodowego.

Fot. 5 Dereń kousa - owoc (fot. M. Nowakowska)

W okresie lata derenie wyróżniają się soczyście zielonymi liśćmi. Cechą charakterystyczną gatunku jest naprzeciwległe ustawienie liści na pędzie. Ciekawostką jest, że w Przelewickim Ogrodzie uprawiany jest gatunek, który jest
wyjątkiem w rodzinie dereniowate i posiada liście o układzie skrętoległym – jest to dereń pagodowy. W okresie lata wśród dereni uprawianych w Ogrodzie w Przelewicach wyróżniają się
okazy o odmiennej barwie liści. Są to pstrolistne
odmiany uprawne derenia białego: ‘Elegantissima’ z szerokim białym brzegiem liścia, ‘Sibirica
Variegata’ z białym wąskim brzegiem liścia oraz
‘Spaethii’ z żółtawym brzegiem liścia.
Jesienią dojrzewają owoce dereni, które są
pożywieniem dla ptaków i małych zwierząt.
Owoce jadalne dla człowieka zbierane są i przetwarzane na kompoty, galaretki, konfitury, na60
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Fot. 6 Dereń kwiecisty (fot. M. Nowakowska)

lewki, czy wina. Owocem u derenia są pestkowce o różnej barwie, zwykle zebrane w owocostany. W Ogrodzie w Przelewicach rosną derenie, których owoce są drobne i kuliste o różnej barwie. Białe owoce ma dereń biały i dereń
rozłogowy, czarne – dereń Bretschneidera, granatowoczarne – dereń świdwa, szaroniebieskie
do granatowych – dereń błękitny, niebieskosine – dereń pagodowy, czerwone – derenie tzw.
„wielkokwiatowe”. U derenia kwiecistego nieco
wydłużone czerwone owoce skupione są gęsto
w owocostanie, dereń kanadyjski ma zwykle kilka drobnych, kulistych owoców w owocostanie,
a u derenia kousa zrośnięte ze sobą drobne owoce tworzą mięsisty owocostan podobny kolorem
i kształtem do poziomki. Owoce czerwone, ale
większe, podobne kształtem i wielkością do oliwek mają derenie tzw. „wielkoowocowe” nazywane również dereniami jadalnymi. W Przelewicach obficie owocują derenie „wielkoowocowe” – dereń jadalny oraz dereń lekarski, choć
ich stanowiska stały się zbyt zacienione, co
wpływa na pogorszenie kwitnienia i owocowania. W korzystnych latach owocował dotychczas
nawet dereń kousa i w niewielkim stopniu dereń
kwiecisty. Corocznie bardzo dobrze owocują derenie: biały, rozłogowy i pagodowy.
Jesień to pora efektownego przebarwiania
się liści wielu roślin uprawianych w Ogrodzie
w Przelewicach. Derenie szczególnie przyciągają uwagę, gdyż wszystkie gatunki i odmiany przyjmują intrygujące, jesienne barwy. Liście derenia pagodowego stają się pomarańczo-

Fot. 7 Dereń kanadyjski (fot. M. Nowakowska)

woczerwone, mniej lub bardziej czerwone liście
mają dereń rozłogowy i jego odmiany ‘Flaviramea’ i ‘Kelsey’, dereń niebieski, biały, Bretschneidera i kousa. Krzewy derenia białego odmian o pstrych liściach: ‘Elegantissima’ i ‘Sibirica Variegata’ stają się jaskrawoczerwone, a odmiany ‘Spaethii’ pomarańczowe. Dereń świdwa
ma liście winnoczerwone, a dereń lekarski czerwonobrązowe. Nieco inny fioletowoczerwony
odcień mają liście derenia kwiecistego, a dość
ciemne brunatne liście obserwujemy u derenia
jadalnego.

rych widoczne są barwne pędy w odcieniach
żółci i czerwieni. Krzewy rosnące pojedynczo
i w grupach tworzą barwne widoczne z daleka plamy. Jasne, żółtopomarańczowe pędy ma
dereń Bretschneidera i podobne dereń świdwa
w odmianie ‘Midwinter Fire’. Zaczerwienione
pędy posiada dereń błękitny, dereń biały, dereń
rozłogowy w odmianie ‘Kelsey’. Jaskrawoczerwone pędy ma odmiana uprawna derenia białego ‘Sibirica Variegata’. Żółtawozielone pędy
obserwujemy u derenia rozłogowego w odmianie ‘Flaviramea’.
Derenie w Ogrodzie w Przelewicach znajdują dobre warunki do wzrostu i rozwoju. Większość z nich kwitnie i owocuje. Planowe wpro-

Fot. 9 Dereń biały odmiana pstra (fot. M. Nowakowska)
Fot. 8 Dereń biały - kwitnienie (fot. M. Nowakowska)

W okresie zimowym, po zrzuceniu liści
u dereni uprawianych w Przelewickim Ogrodzie wyróżniają się gatunki i odmiany, u któ-

wadzanie kolejnych gatunków do uprawy wpłynie nie tylko na podniesienie wartości kolekcyjnej ogrodu, ale również na zwiększenie jego
atrakcyjności, gdyż są to wyjątkowo urokliwe
rośliny.
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Czerwone pędy derenia

62

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4

Jesienne przebarwienia liści derenia

Trzy odmiany dereni o barwnych pędach
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Dereń kousa

Dereń kwiecisty
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Owocujący dereń biały

Nasiona derenia jadalnego
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OBLICZA DRZEWA CHUSTECZKOWEGO
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Dawidia (Davidia Baillon) to monotypowy rodzaj z jednym gatunkiem: dawidia chińska (Davidia involucrata Baillon), w którym
na podstawie różnic morfologicznych liści wyróżnia się odmiany: typową (var. involucrata)
i Vilmorina (var. vilmoriniana (Dode) Wangerin). Obie występują w lasach liściastych gór
Hengduan na wysokościach 600-2400 m n.p.m.
w chińskich prowincjach: pd-wsch. Shanxi,
zach. Hubei, zach. Hunan, pn Guizhou, pd Gansu, Syczuan i Junnan, przy czym rzadsza jest odmiana Vilmorina. Obie odmiany są wpisane do
Czerwonej Księgi ze statusem rzadkie (1997;
2012 – VU). W Chinach objęte są ochroną gatunkową na poziomie odpowiadającym polskiemu pojęciu ochrony ścisłej, co oznacza również podejmowanie ochrony czynnej. Przykładowo Uniwersytet Hubei był partnerem w programie namnożenia i wzmocnienia populacji dawidii w rezerwatach Xingdoushan i Qizimeishan
i ich otulinach.

ba wynosząca coś z takiego lasu powinna zrekompensować stratę „niewidzialnemu gospodarzowi”.
Dla Europejczyków dawidię odkrył w 1871
roku francuski misjonarz i przyrodnik Armand
David. W roku 1897 kolejny francuski misjonarz i botanik Paul Guillaume Farges wysłał kilkanaście nasion Mauricowi de Vilmorin’owi,
a uzyskana z nich pierwsza w Europie dawidia
zakwitła w roku 1906.
W 1899 roku Ernest Wilson z polecenia angielskiego szkółkarza Harry’ego Veitcha wyruszył do Chin, żeby odnaleźć dawidię i zdobyć
jej nasiona. Z tej pierwszej wyprawy zakończonej w 1901 r. wysłał do Europy około 13 000 nasion D. involucrata var. vilmoriniana. Z kolejnej wyprawy przywiózł on także nasiona formy typowej.

Kwiat dawidii. Widoczny słupek i przyrośnięte do niego
pręciki (fot. S. Truchlik)

Fragment kwiatostanu dawidii (fot. S. Truchlik)

Podstawowe zagrożenia na stanowiskach naturalnych wiążą się z ciągłym zapotrzebowaniem na nasiona i młode rośliny, przy czym akurat miejscowa ludność jest najmniej zaangażowana w ten proceder, ponieważ wyżej położone lasy z dawidią mieszczą się w obszarze poświęconym siłom wyższym. Oznacza to, że oso66
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Przelewicka dawidia została posadzona w latach 1933-38. Nie da się zatem określić, czy pochodzi z nasion ze stanowisk naturalnych, czy
z nasion pierwszych drzew uprawianych w Europie. Uzyskane z przelewickich nasion młode
okazy wysadzone w 1989 roku zakwitły po raz
pierwszy w roku 2000, a od roku 2003 zbierane
są z nich nasiona. Od roku 2008 porównywano
plon starego i młodych egzemplarzy:

Porównanie masy nasion zebranych z dawidii: okazu z lat 30 XX w. i okazów potomnych. Łączna objętość korony rosnących razem okazów młodszych jest o ok. 15% mniejsza od objętości korony okazu matecznego.

rok zbioru

masa nasion ze starszego okazu

masa nasion z młodszych okazów

2008

517,80 g

720,36 g

2009

778,36 g

1056,00 g

2010

692,50 g

832,10 g

2011

518,42 g

829,05 g

Rzeczywisty plon jest nieco wyższy, ponieważ ważono tylko pierwszą porcję zbieraną
w danym sezonie. Około 10-15% owoców pozostaje na drzewach i spada sukcesywnie przez
całą zimę.

dolna podsadka wskazuje owadom zapylającym miejsce lądowania, natomiast górna, mniejsza pełni funkcję parasola. Ji-Fan Sun i Shuang-Quan Huang badając funkcje poszczególnych części całego kwiatostanu, zaobserwowali, że częste deszcze i duża wilgotność powietrza
po usunięciu górnej podsadki powodują sklejanie i wypłukiwanie ziaren pyłku, co praktycznie
uniemożliwia zapylanie.

Znamię słupka (fot. S. Truchlik)

Okaz przelewicki, mimo że wielopniowy,
ma charakterystyczny szeroko stożkowaty pokrój i około 16 m wysokości. Liście są szerokoowalne, ząbkowane, z czerwonymi ogonkami
do 16 cm długości, sercowate u podstawy. Jesienią przebarwiają się na żółto, a w latach o odpowiednich warunkach podczas sezonu wegetacyjnego w przebarwiających się liściach pojawiają
się odcienie pomarańczowe, czerwonawe a nawet lekko różowe. W połowie maja tworzą się
gęste, zwisłe, kuliste główki średnicy 1,8-2,6 cm
(pomiar w niższych partiach korony), składające się z licznych kwiatów męskich o pręcikach
z purpurowymi główkami oraz kwiatu obupłciowego, w którym krótkie pręciki są przyrośnięte do słupka. Lekki zapach kwiatów przypomina
woń kwiatów ognika lub jarzębiny. Każdy kwiatostan jest otoczony przez parę białych podsadek. Początkowo jasnozielone w miarę wzrostu
i dojrzewania kwiatów przebarwiają się one na
biało pod wpływem promieniowania UV. Duża

Pręciki dawidii (fot. S. Truchlik)

Pierwsza dawidia w Przelewicach została
posadzona w Ogrodzie Japońskim. Potrzebuje ona żyznych, świeżych, głębokich i próchnicznych gleb, stanowiska słonecznego lub półcienistego. Jest wrażliwa na suszę, więc teoretycznie można było wybrać dla niej stanowisko bliżej mokradła, gdzie także były miejsca
dostatecznie doświetlone i osłonięte przed wiatrem, a podłoże nie jest tak ciężkie. Prawdopodobnie na wybór miejsca wpłynął fakt, że dawidie były w tamtych czasach wyjątkowym rarytasem i Conrad von Borsig wolał mieć swój okaz
blisko pałacu w zasięgu wzroku, a problem niedoboru wody rozwiązywało regularne podlewanie. Młode dawidie posadzone w latach dziewięćdziesiątych przy tzw. byliniarni i naprzeciw ogrodu skalnego – w obu przypadkach blisko skraju mokradła – doskonale sobie radzą bez
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Pestkowiec dawidii (fot. K. Jasiejko-Turtoń)

podlewania, a od roku 2003 nie są w żaden sposób zabezpieczane przed mrozem.
Dawidia jest traktowana jako typowe drzewo
ozdobne, początkowo nieco kłopotliwe w uprawie i względnie drogie. Ponieważ nie jest porażana przez choroby i atakowana przez szkod-

Jesienne przebarwienia liści

niki, a budowa kwiatu umożliwia wizyty wielu nietypowych zapylaczy, bywa polecana do
ogrodów „dla ekologów”. Nie jest gatunkiem
inwazyjnym, więc nie ma przeciwwskazań do
sadzenia jej w ogrodach sąsiadujących z obszarami chronionymi. W Europie gatunek ten nie
budzi żadnych skojarzeń i nie wiąże się z żadną symboliką. Mimo to biorąc pod uwagę trudną
podróż Wilsona po nasiona dawidii i skojarzenie
dolnej podsadki z lądowiskiem dla owadów zapylających, mogłaby się stać zieloną wizytówką
lotnisk i biur podróży.

Struktura korony starego okazu dawidii
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ROZMIESZCZENIE OPISANYCH GRUP
ROŚLIN W OGRODZIE
W ramach zadania pn. „Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji Pomerania” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVA oraz projektu „Przelewice - edukacyjne ogrody zieleni” dofinansowanego przez Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stworzona została mapa numeryczna Ogrodu Dendrologicznego dostępna dla wszystkich użytkowników po
wejściu na stronę Ogrodu - www.ogrodprzelewice.pl

Jaśminowiec
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ROZMIESZCZENIE KOLEKCJI RÓŻ W PRZELEWICACH
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ROZMIESZCZENIE ROŚLIN WRZOSOWATYCH
W PRZELEWICACH
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ROZMIESZCZENIE KOLEKCJI MAGNOLII W PRZELEWICACH
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ROZMIESZCZENIE KOLEKCJI DERENI W PRZELEWICACH
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DAWIDIE W OGRODZIE JAPOŃSKIM W PRZELEWICACH
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LOKALIZACJA WISTERII PRZY PAWILONIE HERBACIANYM

Mapa wyświetla dane w skali do 1:100. Po kliknięciu na dany punkt wyświetla się etykieta z danymi rośliny.
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Kwitnąca papierówka chińska – okaz żeński
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Tulipanowiec

Magnolia szerokolistna
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Dipelta (dwutarczka) brzuchata

Jaśmin krzewiasty
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Kwitnący orzech ajlantolistny
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Kwitnące świerki kłujące

Klon palmowy ‘Dissectum’ z magnolią ‘George Henry Kern’ w tle
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Kwitnienie magnolii lekarskiej i świerka Engelmanna
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Róża wielokwiatowa

82

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2012, zeszyt 4

