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Ogrodnictwo (hortologia) – wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący     

o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz 

projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni (czyli architekturze 

krajobrazu), zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, 

energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością.

Polska należy do czołowych w świecie i Europie producentów i eksporterów 

owoców, warzyw a także niektórych kwiatów.



Sadownictwo – dziedzina ogrodnictwa zajmująca się uprawą roślin trwałych 

(wieloletnich) dających jadalne owoce, czyli roślin sadowniczych. 

Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny 

uprawiane w sadach i na plantacjach.

Sadownictwo jest znane od starożytności, gdy w rejonie Morza Śródziemnego 

uprawiano drzewa daktylowe, figowe, oliwne oraz krzewy winorośli. 



Roślina sadownicza – roślina trwała, (wieloletnia) uprawiana ze względu na 

jadalne owoce. 

Rośliny sadownicze uprawia się na dużą skalę w sadach i na plantacjach. 

Roślinami sadowniczymi mogą być drzewa i krzewy, a także krzewinki i byliny. 

Do roślin sadowniczych zaliczamy np. truskawkę jako roślinę wieloletnią mimo że 

nie jest drzewem ani krzewem, lecz nie zaliczamy szparaga, gdyż mimo iż jest 

wieloletni to częścią użytkową nie jest owoc, a także nie zaliczamy np. pomidora

mimo że częścią użytkową jest owoc to jest jednak jednoroczny. 



Drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym albo kilku pędach głównych

(pniu) i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju 

rośliny. 

Do drzew zaliczają się największe rośliny lądowe (grupa ta nie jest taksonem –

grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie). 

Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem pnia 

lub pni rozgałęziających się dopiero od pewnej wysokości. 

Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia.

Pokrój drzewa: a,b. stożkowaty, c. kolumnowy d. okrągławy, e. parasolowaty



Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej. 

Z powierzchni ziemi wyrasta pień, który od pewnej wysokości otoczony jest 

koroną składającą się z rozdzielających się gałęzi zakończonych liśćmi. 

Pień oraz starsze, grubsze gałęzie są zdrewniałe, młode drewnieją z końcem 

okresu wegetacyjnego. 

Pień może na wysokości początku korony dzielić się na grubsze gałęzie (konary), 

lub też może przebiegać pionowo w górę przez koronę, czasami nawet niemal do 

końca wysokości drzewa (np.: strzała, kłoda). Nieco odmiennym typem 

morfologicznym drzewa jest kłodzina.

Niektóre rośliny potocznie uznawane za drzewa wykształcają jedynie tzw. pień 

pozorny, pozostając bylinami (np. banan i niektóre inne imbirowce).



Kłodzina Butia capitata

Kłodzina nie wytwarza bocznych 

rozgałęzień i jest pojedynczym pniem 

zakończonym pióropuszem liści

(tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, 

palmy, pandany, juki i draceny). 



Strzała – pień o prostym przebiegu od szyi 

korzeniowej (czyli podstawy) aż do 

wierzchołka drzewa. Strzałę wytwarzają 

drzewa iglaste oraz olsza (duże drzewo 

liściaste). W ich przypadku można 

wyróżnić jedną, prostą oś morfologiczną 

przebiegającą przez rdzeń pnia oraz mniej 

więcej symetryczne ułożenie gałęzi.

Strzała u sosny zwyczajnej



Kłoda – pień drzewa, w którym nie 

da się wyróżnić jednej, prostej osi 

morfologicznej przebiegającej 

przez środek pnia (rdzeń pnia). 

Kłodę wytwarzają drzewa liściaste 

(z wyjątkiem olszy).

Kłoda u jabłoni zwyczajnej



Korony drzew dzielimy na koliste, owalne i prostokątne. 

Jeżeli korona prostokątna ma konary ułożone w jednej płaszczyźnie pionowej 

to rząd takich drzew  nazywa się szpalerem. 



Wśród roślin sadowniczych wyróżnia się kilka grup: drzewa ziarnkowe, drzewa 

pestkowe i rośliny jagodowe:

a/ ziarnkowe np.: jabłoń domowa, grusza pospolita, pigwa zwyczajna

b/ pestkowe np.: śliwa domowa, czereśnia ptasia, wiśnia, brzoskwinia 

zwyczajna, morela zwyczajna

c/ jagodowe np.: truskawka wielkoowocowa, malina właściwa, porzeczka 

zwyczajna, agrest zwyczajny, winorośl właściwa, borówka wysoka, borówka 

brusznica, żurawina wielkoowocowa

d/ orzechy np.: orzech włoski, leszczyna  pospolita



Drzewa ziarnkowe – grupa roślin sadowniczych, których owocem jest owoc 

jabłkowaty (ziarnkowy).

Przekrój jabłka: 1- szypułka, 2 - nasiono, 3 - łuski gniazda nasiennego, 4 - komora 

nasienna, 5 - kielich i zagłębienie kielichowe, 6 - miąższ, 7 - skórka.

Do drzew ziarnkowych w Polsce zalicza się jabłoń i gruszę. Drzewa te wykazują 

pewne wspólne cechy i podobne wymagania w zakresie pielęgnacji, nawożenia, itp. 

Istnieje jednak wiele gatunków spotykanych także w Polsce, które mają tego typu 

owoce, a są to: irga, głóg, nieszpułka, nieśplik japoński, jarząb, ognik, pigwa 

pospolita, pigwowiec, świdośliwa, aronia. 



Drzewa pestkowe – grupa roślin sadowniczych, których owocem jest pestkowiec. 

Do drzew pestkowych zalicza się m.in: brzoskwinię, czereśnię, nektarynkę, 

migdałowca, morelę, oliwkę, orzecha włoskiego, śliwę, wiśnię. 

Drzewa te wykazują pewne wspólne cechy i podobne wymagania w zakresie 

pielęgnacji, nawożenia, itp.

Przekrój brzoskwini



Rośliny jagodowe – grupa roślin sadowniczych, których owocem jest jagoda. Są 

to głównie krzewy (wyjątkiem jest truskawka i poziomka, które są krzewinkami). 

Rośliny te wykazują pewne wspólne cechy i podobne wymagania w zakresie 

pielęgnacji, nawożenia, itp. 

Do roślin jagodowych zalicza się m.in: agrest, aronia, bażyna czarna, borówka, 

chruścina jagodna, jagoda kamczacka, porzeczka, truskawka, poziomka, winorośl, 

żurawina. 



Krzew – niebędąca pnączem wieloletnia roślina drzewiasta o zdrewniałej 

łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów 

równorzędnych. 

W przeciwieństwie do drzew, u krzewów brak osi głównej – pnia, a także korony.

Do krzewów owocowych zalicza się m.in.:

agrest, aronię, borówkę (amerykańską, brusznicę, czarną), jeżynę, malinę, 

porzeczkę (czarną, czerwoną, białą), winorośl właściwą (owoce to 

winogrona), żurawinę (błotną, wielkoowocową).



Krzewinka – niskie, osiągające do 50–60 cm krzewy, często pokładające się i 

płożące. Płożąc się i krzaczasto rozkrzewiając tworzą często zwartą darń. 

Krzewinki rosnące nisko przy ziemi, o pędach do niej przylegających i bardzo 

małej wysokości nazywane są krzewinkami szpalerowymi. 

Rośliny takie są charakterystyczne dla warunków wysokogórskich i tundry.

Krzewinki owocowe to: poziomki i truskawki 

(poziomki i truskawki są zaliczane również do bylin).

Bylina – roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata, mająca niezdrewniałe części 

nadziemne, zwykle wielokrotnie wydająca nasiona bądź zarodniki. 

Byliny wydające owoce jadalne to: 

ananas jadalny (owocostan to ananas), banan zwyczajny

Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem 

roślin wieloletnich.



Sad – obszar użytkowany rolniczo, na którym uprawia się drzewa lub krzewy 

dostarczające jadalnych owoców. 

Gałęzią nauki zajmującą się czynnościami związanymi uprawą sadu jest 

sadownictwo. 

Sad owocowy starego typu 

(Kolonia Strzałki, 2009 Polska)
Nowoczesny sad jabłoniowy



Plantacja – duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny (monokultura). 

W strefie klimatu umiarkowanego określenie stosuje się także w odniesieniu 

do roślin jagodowych takich jak: 

• truskawka

• porzeczka

• agrest

• borówka wysoka

• malina

• żurawina

Plantacja truskawek



Drzewa i krzewy owocowe najlepiej jest sadzić jesienią, gdyż jeszcze przed  

zimą rozpoczną odtwarzanie  korzeni i wiosną rozpoczną normalną wegetację. 

Borówkę wysoką i winorośl lepiej jest sadzić wiosną. 

Truskawki można sadzić w czterech terminach: wiosną (kwiecień) z sadzonek 

przechowywanych w przechowalni, wczesnym latem (połowa lipca do połowy 

sierpnia), późnym latem (od połowy sierpnia do połowy września) i jesienią  (po 

15 września). Najlepiej jest je sadzić w terminie wiosennym i wczesnoletnim.

Dołki (średnica ok. 60 cm i głębokości ok. 50 cm) pod drzewka i krzewy kopie 

się przy pomocy świdra mechanicznego lub ręcznie przy pomocy szpadla 

(najczęściej) w rozstawach około 2 m. 



Warzywnictwo – dział nauki i produkcji rolniczej zajmujący się warzywami.

Warzywnictwo jest działem ogrodnictwa obejmujący uprawę i hodowlę warzyw 

(roślin zielnych). 

Warzywnictwo obejmuje produkcję prowadzoną w różnych warunkach: w gruncie, 

pod szkłem (szklarnie, inspekty) i w tunelach foliowych.

Warzywnictwo traktowane jest również jako nauka o uprawie i hodowli roślin 

warzywnych. Jest przedmiotem badań i nauczania w szkołach wyższych i 

jednostkach badawczych. 

Warzywnictwo jest działem ogrodnictwa obejmującym dwa kierunki  produkcji: 

polową i pod osłonami. W  świecie, znanych jest ponad 100 gatunków roślin 

warzywnych, z czego w Polsce wprowadzono do uprawy około 50.



Warzywa (rośliny warzywne) – rośliny jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie, które 

w całości lub w części stanowią pokarm człowieka (mogą one być spożywane w 

stanie surowym lub po obróbce cieplnej). 

Częściami użytkowymi warzyw mogą być całe rośliny lub tylko: liście, owoce, 

bulwy, łodygi i korzenie. 

W formalnej klasyfikacji towarów spożywczych warzywa to grupa produktów 

roślinnych przeznaczonych do spożycia, obejmująca poza tym co tradycyjnie 

uznawane jest za warzywa, także jadalne grzyby oraz pąki kwiatowe kaparów i 

owoce oliwek (z wyjątkiem stosowanych do produkcji olejów), mimo że są to 

składowe roślin krzewiastych i drzewiastych. 

Z kolei owoce truskawek, poziomek i ananasów, mimo że są to rośliny zielne, 

klasyfikowane są jako owoce.



Terminy„warzywa” i „jarzyny” w niektórych źródłach oznaczane są jako 

synonimy. 

W innych źródłach:

Jarzyny określa się rośliny jadalne, wysiewane w okresie wiosennym (jare), 

zbierane tego samego roku i spożywane w stanie surowym. 

Warzywa dla odmiany to rośliny jadalne wymagające obróbki cieplnej 

(uwarzenia)



Najczęściej stosowane kryteria podziału warzyw dzielą je zgodnie:

1) z klasyfikacją biologiczną (kryterium jest użyteczne ze względu na 

podobieństwa roślin spokrewnionych zarówno w wyglądzie, jak i budowie i 

składzie)

2) na grupy użytkowe (kryterium odwołuje się do podobieństwa metod 

uprawy)

Warzywa dzieli się poza tym ze względu na długość okresu rozwoju na:

1) jednoroczne (np. rzodkiew zwyczajna, pomidor zwyczajny),

2) dwuletnia (np. cebula zwyczajna, marchew zwyczajna),

3) wieloletnie (np. szparag lekarski, rabarbar ogrodowy).



Rośliny warzywne należą do wielu rodzin 

i pochodzą z różnych stron świata. 

1) Warzywa kapustne (Brassica) np.:

brokuł, brukiew, jarmuż, kalafior, kalarepa, 

kapusta brukselska, brukselka, kapusta 

chińska, kapusta głowiasta biała, kapusta 

głowiasta czerwona, kapusta pekińska, 

kapusta włoska.

2) Warzywa cebulowe (Allium) np.:

cebula perłowa, cebula zwyczajna, 

czosnek pospolity, por, szczypiorek



3) Warzywa liściowe np.:

burak liściowy (boćwina), burak ćwikłowy (botwina),

cykoria sałatowa, pietruszka naciowa, roszpunka 

warzywna, sałata siewna, seler naciowy, szpinak 

warzywny, rucola (rokietta siewna)

4) Warzywa korzeniowe np.:

burak ćwikłowy, marchew zwyczajna, 

pasternak zwyczajny, pietruszka 

korzeniowa, seler korzeniowy, słonecznik 

bulwiasty, topinambur



5) Warzywa psiankowate np.:

oberżyna (bakłażan), papryka roczna, 

pomidor zwyczajny, ziemniak

6) Warzywa dyniowate np.:

dynia zwyczajna (odmiany: kabaczek lub

cukinia, patison), dynia olbrzymia, melon, 

ogórek, arbuz zwyczajny (kawon)

7) Warzywa rzepowate np.:

brukiew (karpiel), rzepa, rzodkiew 

zwyczajna (rzodkiew), rzodkiewka, 

rzodkiew japońska (daikon)



8) Warzywa strączkowe np.:

bób, ciecierzyca pospolita, fasola zwykła, 

fasola wielokwiatowa, groch zwyczajny, 

soczewica jadalna, soja warzywna

9) Warzywa wieloletnie np.:

chrzan pospolity, rabarbar ogrodowy, 

szczaw zwyczajny, szparag lekarski

10) Warzywa przyprawowe np.:

cząber ogrodowy (satureja), kminek 

zwyczajny, koper ogrodowy, majeranek 

ogrodowy



11) Grzyby

Zaliczane do warzyw w klasyfikacjach urzędowych.

Przykłady:

pieczarka (Agaricus spp.)

pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)

borowikowate (Boletaceae)

trufle (Tuber spp.)

uszak (Auricularia spp.)

trzęsak (Tremella spp.)



Włoszczyzna – zestaw warzyw sprzedawany w sklepach i na straganach, służący 

jako uniwersalny zbiór składników roślinnych do przygotowania wywaru do 

niektórych zup (np. zupa jarzynowa, rosół).

Na włoszczyznę składają się porcje następujących roślin: korzenie marchwi, 

pietruszki, selera oraz liście pora i kapusty włoskiej. 

Często dodawana jest cebula i nać pietruszki, sporadycznie łodyga i liście selera. 



Zmianowanie jest to racjonalne następstwo uprawianych po sobie roślin 

w ciągu kilku lat na tym samym polu z uwzględnieniem czynników przyrodniczych, 

agrotechnicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Płodozmian jest to zmianowanie zaplanowane na kilka lat na określonych 

polach konkretnego gospodarstwa.

W produkcji towarowej warzyw obserwuje się ograniczanie liczby uprawianych 

gatunków roślin, co wiąże się z postępującą technizacją we  współczesnym 

ogrodnictwie oraz z osiąganiem wysokiej specjalizacji. Proces ten przyczynia się  

jednak do wzrostu ryzyka produkcji.

Uprawa  z pominięciem zmianowania  prowadzi do znacznego spadku plonu  

większości roślin warzywnych. Jak wykazały badania, powodem jest 

nagromadzenie się chorób grzybowych pochodzenia glebowego oraz szkodliwych  

nicieni 



Przy ustalaniu  kolejności  gatunków po sobie, należy uwzględnić zasięg ich 

systemu korzeniowego. 

Wielkość zasięgu korzeni w głąb i wszerz, decyduje jaką objętość masy 

glebowej przenikają i wykorzystują korzenie jednej rośliny. 

Głęboko  korzeniące się rośliny, mogą pobierać wodę i składniki pokarmowe z 

większej objętości gleby, poprawiają również żyzność gleby oraz pozostawiają 

w niej stosunkowo dużą masę korzeni po zbiorze.

Warzywa korzeniące się:

a) płytko (do 30 cm) np.: cebula, ogórek, rzodkiewka, szpinak 

b) średnio (do 60 cm) np.: fasola, groch, kalafior i sałata

c) głęboko (ponad 75 cm) np.: burak ćwikłowy, kapusta i marchew

Biorąc pod uwagę agrobiologiczne właściwości i wymagania uprawianych roślin 

w stosunku do stanowiska w zmianowaniu, należy ustalić w płodozmianie takie 

następstwo uprawianych po sobie roślin, ażeby po roślinach płytko 

korzeniących się uprawiane były gatunki głęboko korzeniące się i 

odwrotnie. 

Dla roślin słabo korzeniących się jest bardzo ważne, by trafiały na glebę 

głębiej spulchnioną przez korzenie rośliny przedplonowej.



Przykład płodozmianu warzywniczo-rolniczego

(wg E. Chroboczka i W. Skąpskiego, 1982 r.)

Schemat ogólny Płodozmian A Płodozmian B

1 rok

liściowe

kapustne

2 rok

zboża jare z wsiewką

roślin strukturotwórczych

3 rok

roślina strukturotwórcza

4 rok

cebulowe

5 rok

korzeniowe

6 rok

motylkowate+zboża ozime

7 rok

zboża ozime

sałata

kolafiory późne

jęczmień z wsiewką lucerny

lucerna

cebula

seler

fasola szparagowa i pszenica

ozima

pszenica ozima

szpinak

kapusta późna

pszenica jara z wsiewką

koniczyny

koniczyna

por

marchew

groch zielony i jęczmień

ozimy

jęczmień ozimy



Przykłady wzajemnego oddziaływanie roślin (wg.Górnego 1988)











Rośliny ozdobne – jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie rośliny, także drzewa i 

krzewy, o dużych walorach dekoracyjnych np. o pięknych i ciekawych 

kwiatach, owocach, ulistnieniu, zabarwieniu pędów, pokroju, a także 

interesujących właściwościach.

Roślinami ozdobnymi zajmuje się dział ogrodnictwa nazywany kwiaciarstwem.



Rośliny ozdobne stanowią bardzo ważny dział produkcji ogrodniczej. Jak 

wynika już z samej nazwy produkuje się je w celach zdobniczych jako kwiaty 

cięte do różnych kompozycji bukietowych jak również do obsadzania różnych 

zieleńców, parków itp.

W produkcji towarowej najważniejsze są kwiaty cięte, rośliny doniczkowe do 

dekoracji wnętrz, rozsada kwiatów do ukwiecania balkonów, materiał szkółkarski 

drzew i krzewów ozdobnych. Ważna też jest produkcja nasion roślin ozdobnych i 

cebul.

Istnieje kilka podziałów botanicznych i użytkowych roślin  ozdobnych. Dotyczą 

one ich budowy, sposobu uprawy i zastosowania. 

Najpraktyczniejszy podział roślin ozdobnych oparty jest na tworzeniu lub nie 

tworzeniu części zdrewniałych. Według tego kryterium wyróżnia się rośliny 

zielne i drzewiaste. Rośliny zielne dzieli się na roczne, dwuletnie i byliny.



Rośliny roczne

Cały cykl rozwojowy rośliny odbywają w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. 

Rośliny roczne uprawia się poprzez bezpośredni wysiew nasion na wiosnę w 

miejscu przeznaczenia lub sadząc wcześniej przygotowaną rozsadę w 

inspektach, szklarniach czy tunelach foliowych.

Smagliczka nadmorska Nagietek lekarski

Chaber bławatek



Rośliny roczne

Cały cykl rozwojowy rośliny odbywają w ciągu dwóch lat. 

Fiołek ogrodowy

(bratek ogrodowy, bratek)

Malwa różowa

(malwa ogrodowa)
Stokrotka pospolita

(s. łąkowa, s. trwała)



Byliny (rośliny wieloletnie)

Rośliny zielne, które mają trwałą wieloletnią część podziemną, a część 

nadziemna corocznie jesienią obumiera i odtwarza się od nowa wiosną 

następnego roku. Istnieją też różne podziały bylin. Najprostszy podział to: 

niezimujące w gruncie

Begonia bulwiasta Paciorecznik ogrodowy

zimujące w gruncie

Aster alpejski Firletka Jowisza



Krzewinki. 

Są niskimi roślinami (20-30 cm) mającymi pędy zdrewniałe ale częściowo 

asymilujące np.: barwinek czy ubiorek wiecznie zielony. Ze względów 

praktycznych zalicza się je także do bylin. 

Barwinek



Podkrzewy (półkrzewy). 

Mają pędy niecałkowicie zdrewniałe (np. hortensja ogrodowa). Ze względów 

praktycznych zalicza się je do krzewów  (podobnie jak np. półkrzew malina w 

sadownictwie zaliczana jest do krzewów).

Hortensja ogrodowa



Krzewy. 

Składają się z kilku lub wielu  zdrewniałych pędów o podobnej sile wzrostu 

wyrasatających z szyjki korzeniowej. Dzieli się je na  rozesłane, niskie (50-100 

cm), średnie (120-180 cm) i wysokie (2-5 m).

Lilak koreański Tamaryszek drobnokwiatowy



Drzewa. 

Mają pień na którym jest osadzona korona z konarami i drobniejszymi 

gałązkami. Dzieli się je na: małe (5-8m), średnie (10-15 m), wysokie (20-40 m). 

Drzewa mogą być prowadzone w formie piennej (pień i korona), naturalnej 

(rozgałęzienie od dołu) i  krzewiastej (bez przewodnika).

Rośliny drzewiaste mogą ozdabiać nie tylko kwiatami ale także całym swoim 

wyglądem, owocami, barwnie lub specyficznie wyglądającymi liśćmi, pędami 

dekoracyjnymi, korą pnia czy pędów a także całym pokrojem i formą rośliny.

Z najważniejszych roślin drzewiastych ozdabiających kwiatami można 

wymienić: 

kasztanowiec drobnokwiatowy, kasztanowiec czerwony, omżyn Dawida, 

pigwowiec japoński, milin czepny, powojniki, głóg dwuszyjkowy, żylistek, 

forsycja, hortensja wiechowata, złotlin japoński, suchodrzew i wiciokrzew, 

magnolie, jabłonie, jaśminowce, czereśnie, śliwy, wiśnie, migdałek 

pełnokwiatowy, różanecznik, porzeczka krwista, róże, tawuły, lilaki, tamaryszek 

drobnokwiatowy, kalina koreańska, wejgela, glicynia.



Pod względem wartości zdobniczej owoców na uwagę zasługują 

następujące gatunki roślin drzewiastych: 

klon tatarski, klon syberyjski, berberysy, powojniki, irga wielokwiatowa, głogi,  

iglicznia trójciernista, suchodrzewy i wiciokrzewy, jabłonie, ognik szkarłtny, 

skrzydłorzech kaukaski, róże, jarząb.

Liśćmi bardzo dużymi ozdabiają: kokornak wielkolistny, katalpa zwyczajna, 

platan klonolistny, skrzydłorzech kaukaski, winorośle. 

Rośliny o liściach czerwonych to: klon zwyczajny, berberys Thunberga, buk 

zwyczajny, buk zwyczajny zwisający, jabłoń purpurowa, śliwa wiśniowa. 

Liście żółte posiadają: klon jesionolistny „złocisty”, katalpa zwyczajna „złota”, 

cyprysik groszkowy „Pierzasty złoty”. Krzewy i drzewa mające liście srebrzyste 

to: jadła kalifornijska, cyprysik Lawsona „Aluma”, jałowiec pospolity 

„kolumnowy” świerk kłujący, jarząb mączysty, lipa srebrzysta. 

Liście pstre: klon jesionolistny, aktinidia pstrolistna, dereń biały odmiany 

pstrolistne.



Bardzo dekoracyjne są też u niektórych drzew i krzewów kora i pędy: 

brzoza brodawkowata (kora biała), dereń biały odmiana syberyjska (młode pędy 

czerwone), dereń rozłogowy „Żółtogałązkowy” (młode pędy żółte), buk 

zwyczajny (kora szara), złotlin japoński (pędy zielone), jabłoń purpurowa (młode 

pędy ciemnoczerwone), topola biała (kora biała), platan klonolistny (kora łaciata, 

żółtawa i szara), róża czteropłatkowa „Oskrzydlona” (bardzo czerokie czerwone 

kolce).

Pokrój rośliny jest również cechą charakterystyczną dla wielu gatunków i

odmian. 

Wyróżnić można pokrój: 

1) nieregularny (miłorząb japoński, grusza pospolita,  robinia biała), 

2) stożkowaty (leszczyna turecka, świerk serbski, daglezja zielona odmiana

modra), 

3) kolumnowy (cyprysik Lawsona „Aluma”, topola włoska, cis pośredni

„Hicksa”), 

4) kulisty (klon zwyczajny, kasztanowiec czerwony, robinia biała „kulista”).



Magnolia



Pnącza. 

Jest to grupa roślin zielnych i drzewiastych charakteryzująca się  

tworzeniem wiotkich długich pędów płożących po ziemi., opierających się o 

inne rośliny lub przy pomocy podpór rosnących do góry. Dzieli się je na: 

prymitywne (bez urządzeń czepnych), owijające się (owijają się łodygami za 

podpory) i samoczepne (wznoszą się do góry dzięki  korzeniom czepnym 

lub przylgom).

Powojnik górski Powojnik 



Dziękuję za uwagę


