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Drzewa wymagaj

starannego doboru. 

Posadzone trzeba czasem 

przycina  i usuwa  z nich

chore czy uszkodzone ga zie.

 Jesieni  zasypuj  ogród 

li mi, szyszkami i nasionami...

 Mimo to warto je mie ,

bo to one tworz  szkielet 

ogrodu na pustej dzia ce.

Pi kne

i d ugowieczne
Je li dzia ka z nowym domem nie jest jeszcze zagospodarowana, zima 

jest dogodnym okresem, by zaplanowa  nasadzenia. Nie tylko z ro lin 

sezonowych, bylin czy krzewów, ale tak e drzew, które oprócz tego, e

zdobi  otoczenie domu, daj  wiele korzy ci: 

 s  schronieniem dla owadów, ptaków i drobnych ssaków;

 przyczyniaj  si  do zwi kszenia ilo ci próchnicy w glebie, bo zrzucaj

na ni  li cie lub igliwie;

 poprawiaj  mikroklimat (zwi kszaj  wilgotno  powietrza, zacieniaj

i zmniejszaj  si  wiatru);

 redukuj  ha as, zatrzymuj  zanieczyszczenia;

 zas aniaj  nie adne otoczenie i odgradzaj  od posesji s siadów (cho

je li nie ma takiej potrzeby, lepiej szczelnie nie otacza  drzewami prze-

strzeni ogrodu, korzystniej jest zostawi  j  otwart  na otaczaj cy  krajo-

braz).

 Na zadrzewionej dzia ce lepiej nie dosadza  kolejnych drzew, by nie 

powi ksza  zacienienia. Je li na takiej dzia ce jest za ma o miejsca dla 

ro lin wiat olubnych, korony drzew mo na prze wietli  i powtarza  to 

co roku.

Wybór
Gatunki drzew powinno si  dobiera  przede wszystkim do warunków 

siedliskowych, wielko ci dzia ki. Warto te  zwróci  uwag  na to, jak 

szybko rosn , a ponadto – jak pracoch onna b dzie ich piel gnacja.

fot. vicka14 (zdj cie pochodzi z konkursu Home Sweet Home 2)

Drzewa w ogrodzie

Ma gorzata Cuch



BUDUJEMY DOM 11–12/2008 211

Warunki siedliskowe

Poszczególne gatunki ró ni  si  wymaganiami co do rodzaju i wil-

gotno ci gleby, nas onecznienia, wilgotno ci powietrza, ró nie te

znosz  mrozy. 

Tabela 1.

Przyk ady drzew o ró nych preferencjach (Nazwa polska/Nazwa aci ska)

Wol  gleb  wilgotn

Choina kanadyjska Tsuga canadensis

Cypry nik b otny Taxodium distichum

Grujecznik japo ski Cercidiphyllum japonicum

Jesion wynios y Fraxinus excelsior

Jod a korea ska Abies koreana

Jod a Veitcha Abies Veitchii

Klon czerwony Acer rubrum

Metasekwoja chi ska Metasequoia glyptostroboides

Olsza czarna Alnus glutinosa

Olsza szara Alnus incana

Wol  gleb  such

D b czerwony Quercus rubra

Jod a kalifornijska Abies concolor

Klon polny Acer campestre

Lipa srebrzysta Tilia tomentosa

Oliwnik w skolistny Eleagnus angustifolia

Znosz  zacienienie

Choina kanadyjska Tsuga canadensis

Cis pospolity Taxus baccata

Grab pospolity Carpinus betulus

Jarz b pospolity Sorbus aucuparia

Klon polny Acer campestre

W Polsce mog  przemarza

Ajlant gruczo kowaty Ailanthus altissima

Ambrowiec ameryka ski Liquidambar styraciflua

Cypry nik b otny Taxodium distichum

Metasekwoja chi ska Metasequoia glyptostroboides

Sosna himalajska Pinus wallichiana

Surmia bignoniowa Catalpa bignonioides

Surmia po rednia Catalpa erubescens

Tulipanowiec ameryka ski Liriodendron tulipifera

S  odporne na zanieczyszczenia powietrza

Brzoza brodawkowata Betula pendula

D b czerwony Quercus rubra

G óg dwuszyjkowy Crataegus media

Jarz b szwedzki Sorbus intermedia

Jod a kalifornijska Abies concolor

Kasztanowiec bia y Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec czerwony Aesculus carnea

Klon czerwony Acer rubrum 

Klon pospolity Acer platanoides

Leszczyna turecka Corylus colurna

Lipa srebrzysta Tilia tomentosa

Modrzew europejski Larix decidua

Oliwnik w skolistny Eleagnus angustifolia

Platan klonolistny Platanus acerifolia

Sosna czarna Pinus nigra

Sosna ó ta Pinus ponderosa

Sumak octowiec Rhus typhina

wierk serbski Picea omorika

wierk k uj cy Picea pungens

 Pomimo e drzewa mog  uszkodzi  budynek, a spadaj ce szyszki i ga zie 

podczas silnych wiatrów uderzaj  o blachodachówk , ludzie od wieków sadz

drzewa w s siedztwie domów. Niegdy  wi za o si  to z przekonaniem, e drze-

wa odci gaj  pioruny, a mieszkaj ce w nich duchy opiekuj  si  domostwem

Wielko  dzia ki 

Na du ej dzia ce mo na sadzi  wi ksze drzewa. Trzeba tylko pa-

mi ta , e korzenie takich silnie rosn cych drzew mog  z czasem 

narusza  fundamenty budynków. Najbardziej niebezpieczne s  pod 

tym wzgl dem drzewa z silnym systemem korzeniowym, z g boki-

mi korzeniami bocznymi, rozchodz cymi si  uko nie i szeroko. 

Od takich uko nych korzeni rosn  nast pne odnogi, które równie

uko nie kieruj  si  ku do owi. Do drzew z takim systemem korze-

niowym nale :

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – ze wzgl du na sw  d ugo-

wieczno  i du e rozmiary drzewo to nie nadaje si  do sadzenia 

w zwartym budownictwie osiedlowym, jednak mo na je sadzi  na 

du ych posesjach (w ci gu ca ego ycia lipa atwo wydaje odro la 

korzeniowe, które tworz  si  w szyi korzeniowej drzewa); 

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) – na glebach lekkich i suchych 

w poszukiwaniu po ywienia wytwarza silny, g ówny korze  palo-

wy, jednak na pod o u lekko wilgotnym jej korzenie s  poziome 

i uko ne, a ponadto rozwijaj  si  p ytko pod powierzchni  ziemi;

wierk pospolity (Picea abies) – jego korzenie rozrastaj  si

w zwarty kr g tu  pod powierzchni  ziemi.

 Surmia bignoniowa (Catalpa 

bignonioides) jest drzewem 

o egzotycznym wygl dzie, 

z roz o yst  koron  i du ymi 

(do 20 cm rednicy), sercowa-

tymi li mi. Charakterystyczne 

owoce, w postaci d ugich str -

ków, zim  pozostaj  na drzewie 

 Jarz b szwedzki (Sorbus interme-

dia) to drzewo o regularnej, zwartej 

koronie i bardzo dekoracyjnych, 

kulistych owocach, rednicy 1 cm
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Tabela 2.

Drzewa na du e dzia ki

Nazwa polska Nazwa aci ska
Maksymalna 

wysoko [m]

Buk pospolity Fagus sylvatica 25

Cypry nik b otny Taxodium distichum 25 (10 – po 30 latach) 

Daglezja
Pseudotsuga menziesii 
var. glauca

45 (15 – po 30 latach) 

Kasztanowiec bia y Aesculus hippocastanum 25

Lipa drobnolistna Tilia cordata 20 

Magnolia japo ska Magnolia kobus 10 

Mi orz b dwuklapowy Gingko biloba 30–40 (12 – po 30 latach) 

Sosna himalajska Pinus wallichiana 20

Sosna wejmutka Pinus strobus 40 (15 – po 30 latach) 

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 30

Sosna ó ta Pinus ponderosa 75 (10 – po 30 latach) 

wierk pospolity Picea abies 40–50

 Rodzime, monumentalne drzewo z grubymi 

konarami, sp kan  kor  i 3–6-klapowymi li mi

to d b szypu kowy (Quercus robur). Wed ug daw-

nych wierze ci ga on na siebie pioruny, dzi -

ki temu s siaduj ce z nim domostwo pozostaje  

bezpieczne

 Buk pospolity 

(Fagus sylvatica) to 

pi kne, pot ne, rodzi-

me drzewo o g adkiej, 

szarej korze i b ysz-

cz cych li ciach, które 

jesieni  przebarwiaj

si  na ó to lub czer-

wono-br zowo

 Lipa drobnolist-

na (Tilia cordata)

jest drzewem 

o regularnej koro-

nie i miododaj-

nych kwiatach, 

które potrzebuje 

du o przestrze-

ni. Korzenie drze-

wa mog  znisz-

czy  fundamenty 

domu, a nawet 

przedosta  si  do 

piwnicy

 Wiecznie zielo-

nym drzewem jest 

sosna pospolita 

(Pinus sylvestris), 

któr  uwa a si

za symbol prze-

trwania; na pozór 

jest w t a, lecz 

potrafi oprze  si

sile wiatrów mor-

skich. Jej korona, 

pocz tkowo sto -

kowata, z wiekiem 

staje si  paraso-

lowata

 Znakomicie ocieniaj cym drzewem jest platan 

klonolistny (Platanus acerifolia), olbrzymie drze-

wo z pot nymi konarami, którego wysoko

dochodzi do 40 m, a obwód pnia do 8 m. Platany 

cz sto sadzono w alejach oraz przy pa acach
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Na ma ej dzia ce najlepiej sadzi  okazy dorastaj ce do wysoko-

ci 6–8 m (gdy drzewa si  rozrosn , nie zajm  ca ej przestrzeni wo-

kó  domu).

Tempo wzrostu drzew

W okresie pi ciu lat od za o enia ogrodu nowo posadzone drzewa 

s  niewielkie, dopiero po tym czasie nabieraj  bardziej charakte-

rystycznych dla gatunku czy odmiany cech. Aby szybciej uzyska

efekt zwartej zieleni, mo na posadzi  drzewa g ciej, a potem wy-

ci  niektóre z nich, by drzewa o mniejszej sile wzrostu nie zosta y

zdominowane przez wi ksze i silniej rosn ce. Innym rozwi zaniem 

jest posadzenie drzew szybko rosn cych.

Pracoch onno  piel gnacji 

Najwi cej czasu trzeba przeznaczy  na piel gnacj  drzew owoco-

wych lub wymagaj cych formowania. Mniej czasu przeznacza si

na piel gnacj  drzew o  niewielkich wymaganiach siedliskowych 

(patrz tabela 5.).

Chc c unikn  grabienia li ci, wiele osób wybiera drzewa igla-

ste. Warto jednak wiedzie , e tak e i one (np. sosna pospolita – 

Tabela 3.

Drzewa na ma e dzia ki

Nazwa polska Nazwa aci ska
Maksymalna 

wysoko [m]

Jab o  ‘Royalty’ Malus ‘Royalty’ 4–6

Magnolia Soulange’a Magnolia  soulangeana 3–6

Oliwnik w skolistny Eleagnus angustifolia 5

Sosna limba Pinus cembra 20 (4 – po 30 latach)  

Surmia bignoniowa Catalpa bignonioides 10

Kar owe odmiany drzew

Jod a górska ‘Compacta’
Abies lasiocarpa
 ‘Compacta’

5

Sosna zwyczajna ‘Watereri’ Pinus sylvestris ‘Watereri’ 4

wierk pospolity 
‘Will’s Zwerg’ 

Picea abies ‘Will’s Zwerg’ 1,5

wierk serbski ‘Nana’ Picea omorika ‘Nana’ 4

Drzewa do uprawiania w pojemnikach

Klon jesionolistny
‘Variegatum’

Acer negundo
‘Variegatum’

5–7

Sosna górska ‘Gnom’ Pinus mugo ‘Gnom’ 2

Sosna wejmutka ‘Radiata’ Pinus strobus ‘Radiata’ 1

Sumak octowiec ‘Dissecta’ Rhus typhina ‘Dissecta’ 3–4

wierk bia y ‘Alberta Globe’
Picea glauca ‘Alberta 
Globe’

0,5

wierk bia y ‘Conica’ Picea glauca ‘Conica’ 3,5

 Do niewielkiego ogrodu doskonale na-

daje si  kar owa forma sosny czarnej 

w odmianie ‘Brepo’ (Pinus nigra ‘Brepo’), 

szczepiona na niskim pniu, polecana do 

uprawy w pojemniku

 Brzoza brodawkowata w ci gu kilku-

nastu lat mo e osi gn  wysoko

nawet 20 m. Je li wyros a w s siedz-

twie domu, najlepiej przesadzi  j

w inne miejsce 10 m

Nawet w niewielkim ogrodzie warto mie

przynajmniej jedno drzewo wysoko ci

Tabela 4.

Drzewa wolno rosn ce

Nazwa polska Nazwa aci ska

Ambrowiec ameryka ski Liquidambar styraciflua

D b szypu kowy Quercus robur

G óg dwuszyjkowy Crataegus media

Jod a korea ska Abies koreana

Klon palmowy Acer palmatum

Mi orz b dwuklapowy Gingko biloba

wierk bia y Picea glauca 

Sosna górska Pinus mugo

Sosna limba Pinus cembra

Tabela 5.

Drzewa szybko rosn ce

Nazwa polska Nazwa aci ska

Ajlant gruczo kowaty Ailanthus altissima

Brzoza  brodawkowata Betula pendula

Daglezja Pseudotsuga menziesii var. glauca

D b czerwony Quercus rubra

Jab o  ‘John Downie’ Malus ‘John Downie’

Jesion wynios y Fraxinus excelsior

Klon pospolity ‘Royal Red’ Acer platanoides ‘Royal Red’

Lipa wielkolistna Tilia platyphyllos

Metasekwoja chi ska Metasequoia glyptostroboides

Modrzew europejski Larix decidua

Orzech w oski Juglans regia

Sosna czarna Pinus nigra

Sosna wejmutka Pinus strobus

Surmia bignoniowa Catalpa bignonioides 

wierk serbski Picea omorika

Topola czarna ‘Italika’ Populus nigra ‘Italika’

Topola Simona ‘Fastigiata’ Populus simonii ‘Fastigiata’
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Pie  drzewa powinien znajdowa  si

co najmniej 2 metry od rur i przewodów 

instalacji podziemnych

Pinus sylvestris i wierk pospolity – Picea abies) wymieniaj  w ci -

gu roku ig y, które po opadni ciu zakwaszaj  gleb  w ogrodzie, co 

nie zawsze jest korzystne (optymalnym rozwi zaniem jest po -

czenie drzew li ciastych i iglastych; zestawione ze sob  wygl da-

j  ciekawie).

S siedztwo
Ka de drzewo potrzebuje do rozwoju odpowiedniej przestrzeni, 

bo zarówno cz  nadziemna, jak i podziemna znacznie si  rozra-

staj . System korzeniowy drzew rozrasta si  0,5–1,0 m poza 

zasi g korony, zatem posadzone ma e drzewka mog  po latach sta

si ród em k opotów, nie tylko 

dla nast pnych pokole , ale 

nawet dla nas samych. 

Wybieraj c gatunki, warto za-

tem bra  pod uwag  maksymal-

ne rozmiary drzewa, jakie mo e

ono osi gn  po up ywie 

10–30 lat. 

 Najlepiej sadzi  drzewa zgodnie z projektem ogrodu, a je li takie-

go nie ma, trzeba przynajmniej uwzgl dni  wa niejsze obiekty, ja-

kie maj  si  znale  w ogrodzie i wybiera  na drzewa takie miejsca, 

aby ich korzenie nie powodowa y wybrzuszania si  nawierzchni 

ani nie utrudnia y prowadzenia w gruncie przewodów elektrycz-

nych, kanalizacyjnych czy wodoci gowych. 

Granica dzia ki

W przepisach nie okre la si  minimalnej odleg o ci od granic dzia -

ki, w jakiej wolno sadzi  drzewa. Warto jednak pami ta , e drze-

wa rosn ce w pobli u granicy nara one s  na uszkodzenie korzeni 

w trakcie budowy ogrodzenia, z drugiej za  strony mo e by

ono niszczone przez cz ci nadziemne drzew i ich rozrastaj ce si

korzenie. 

 Drzewa powinno si  wi c sadzi  tak, by prace zwi zane z przy-

sz  budow  ogrodzenia czy prowadzeniem przewodów podziem-

nych mo na by o przeprowadzi  w pewnej odleg o ci od nich. 

Odleg o  ta powinna by  wi ksza ni  dwukrotny obwód pnia doro-

s ego drzewa, mierzony na wysoko ci 1,3 m od ziemi. Uszkodzenie 

korzeni mo e bowiem doprowadzi  do mierci drzewa. Je eli korze-

nie ods oni te s  za d ugo, mo e doj  do ich przesuszenia i zainfe-

kowania. Drzewo z podci tymi korzeniami mo e te atwo przewró-

ci  wiatr.

 Drzewa rosn ce blisko granicy dzia ki bywaj  cz st  przyczyn

sporów z s siadami, wskutek rozrastania si  korzeni i ga zi. S siad 

mo e za da  usuni cia tych ga zi i korzeni w wyznaczonym ter-

minie, a po jego up ywie sam je obci , cho  nie wolno mu dopro-

wadzi  do obumierania drzewa. Je li drzewo zacienia dom s siada 

i powoduje przez to zawilgocenie elewacji, ma on prawo domaga

si  jego wyci cia i za da  odszkodowania.

Tabela 6.

Drzewa o niewielkich wymaganiach siedliskowych

Nazwa polska Nazwa aci ska

D b czerwony Quercus rubra

G óg dwuszyjkowy Crataegus media

Klon pospolity Acer platanoides

Oliwnik w skolistny Eleagnus angustifolia

Sumak octowiec Rhus typhina

Drzewo i ogrodzenie Drzewo i oczko wodne

przegroda 

z chudego 

betonu

geow óknina

folia

w strefie zasi gu korony drzewa nie 

powinno si  prowadzi  prac budowlanych

ogrodzenie powinno si  znajdowa

poza wyznaczon  sfer

odleg o  równa 

dwukrotnemu 

obwodowi pnia 

drzewa 

mierzonemu 

na wysoko ci 1,3 m
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 Ze wzgl du na potencjalne konflikty lepiej nie sadzi  przy grani-

cy dzia ki drzew szybko rosn cych (patrz tabela 4.), zrzucaj cych 

owoce lub nasiona (D b szypu kowy – Quercus robur),  wyja awiaj -

cych gleb  (Orzech w oski – Juglans regia) czy daj cych odrosty ko-

rzeniowe (Sumak octowiec – Rhus typhina).

Dom

Drzew nie nale y sadzi  zbyt 

blisko budynku: najlepiej, by od-

leg o  od jego cian by a nie-

co wi ksza ni  promie  korony 

drzewa w dojrza ym wieku, ina-

czej jego konary mog yby nisz-

czy  pokrycie dachu i zawilgaca  elewacj , a korzenie – uszkadza

fundamenty. Li cie i igliwie spadaj ce ze zbyt blisko posadzonych, 

wysokich drzew mog  ponadto zapycha  rynny.

Oczko wodne

Korzenie drzewa mog  uszkodzi  oczko wodne uszczelnione foli ,

je li zostanie ono posadzone zbyt blisko jego brzegów: najlepiej 

zachowa  odst p wi kszy ni  zasi g korony w wieku dojrza ym. 

Mi dzy istniej cym drzewem a nowo budowanych oczkiem mo na 

Czy mo na podnosi  teren 
wokó  drzew?

Wycinanie niepo danych 
drzew

Je li w projekcie ogrodu przewidziano podwy szenie poziomu 

gruntu, warto wiedzie , e przeprowadzenie takiego zabiegu wokó

drzew utrudnia  dost p tlenu do korzeni i mo e doprowadzi  do ich 

zamierania. Dlatego te  ewentualna dodatkowa warstwa ziemi nie 

powinna przekracza :

10–15 cm, gdy drzewo ro nie na pod o u gliniastym;

20–30 cm, gdy grunt jest piaszczysty. 

Nadsypywanie gruntu wokó  drzew nie stwarza dla nich zagro-

enia, je li jest przeprowadzone w odleg o ci nie mniejszej ni  za-

si g korony drzewa. Do mniej wra liwych na obsypywanie nale

topole i lipy, do wra liwszych – brzozy i olchy.

Zimozielone ro liny prawie nie zmieniaj

wygl du w ci gu roku, s  wi c

ozdob  ogrodu nawet zim

Nadsypywanie gruntu wokó  drzewa

 Zim  uwag  przyci gaj  drzewa iglaste. Sosna o cista – Pinus aristata (a) 

to niewielkie drzewo o krótkich, lekko wygi tych p dach, na których znajduj

si  ciemnozielone, bardzo g sto u o one ig y, z jasnymi k aczkami ywicy

fo
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zasi g korony drzewa wyznacza stref , w której 

nie powinno si  podwy sza  poziomu gruntu

dosypana

warstwa

ziemi

Zasady wycinki drzew i krzewów reguluje ustawa z 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880. Zgodnie 

z t  ustaw , na wyci cie ka dego drzewa, nawet tego, które posadzi-

o si  samemu, trzeba mie  zgod : wójta, burmistrza lub prezyden-

ta miasta (bez zezwolenia mo na wycina  jedynie drzewa i krzewy 

owocowe).  

Aby uzyska  zezwolenie, nale y z o y  wniosek i odpowiednio go 

umotywowa  (konieczne jest podanie tytu u prawnego w adania nie-

ruchomo ci , przyczyny, z jakiej drzewo ma by  usuni te, gatunku 

drzewa, obwodu pnia w pier nicy, terminu planowanej wycinki oraz 

przeznaczenia terenu, na którym ro nie drzewo; chc c wyci  wi -

cej drzew, nale y poda  wielko  powierzchni, z której maj  by  usu-

ni te oraz obwód pnia w pier nicy ka dego z nich).

Kara za wyci cie drzew bez zezwolenia wynosi zwykle tyle, co 

trzykrotna wysoko  op aty za usuni cie drzew (op at  t  ustala si

na podstawie stawki, która zale y od rodzaju i gatunku drzewa oraz 

obwodu pnia).

Termin uiszczenia op aty za usuni cie drzewa jest odraczany na 

okres 3 lat, je li we wniosku zosta a podana informacja, e planowa-

ne jest przesadzenie drzewa w inne miejsce albo zast pienie go in-

nym (op ata mo e wtedy zosta  umorzona). 

Je li na dzia ce, która ma by  zagospodarowana, s  ju  drzewa, 

warto wkomponowa  je w ro linno  ogrodow .
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wybudowa  betonow  przegrod . Jej odleg o  od drzewa powinna 

by  równa co najmniej dwukrotnemu obwodowi pnia w pier nicy. 

 Ponadto drzewa li ciaste rosn ce blisko oczka zasypuj  je 

li mi.

Sadzenie 
Drzewa sprzedawane w pojemnikach mo na sadzi  przez ca y

okres wegetacyjny. Egzemplarze sprzedawane z odkrytym 

korzeniem (np. drzewka owocowe) sadzi si  jesieni  lub wczesn

wiosn .

Gleb  przed posadzeniem drzew nale y odchwa ci  i przekopa

na g boko  dwóch szpadli (nie nale y jednak miesza  dolnej war-

stwy gleby z górn  – y niejsz ). Je li jest ma o urodzajna, warto do-

da  do niej kompostu (w proporcji 1:1) oraz nawozu mineralnego 

(np. Azofoski – 10 g/m²). 

Wokó  pnia posadzonego drzewa nale y uformowa  zag bienie i obfi-

cie podla  rolin . Pie  dobrze jest ustabilizowa   palikami.

Piel gnacja 
Drzewa sadzone jesieni  nale y zabezpieczy  przed mrozem. 

Koron  drzew sadzonych z odkrytym korzeniem trzeba wiosn

przyci , skracaj c p dy o 1/3 d ugo ci (aby zachowa  równowag

mi dzy cz ci  nadziemn  a korzeniem, który zosta  naruszony).

W pierwszym roku po posadzeniu drzew trzeba je regularnie 

podlewa , a ziemi  wokó  drzew najlepiej wy ció kowa , by ograni-

czy  parowanie wody z gleby i wzrost chwastów. W nast pnych la-

tach drzewa nale y podlewa  w czasie d ugotrwa ej suszy. Wiosn

i wczesnym latem gleb  wokó  drzew dobrze jest nawozi  kompo-

stem lub nawozem mineralnym; w drugiej po owie lata oraz w pó -

niejszym okresie nawo enie nie jest wskazane.  

a b

c

dOprócz popularnych drzew rodzimych, mo na posadzi

w ogrodzie mniej znane, oryginalne gatunki, np.

Klon strz piastokory (Acer griseum) z cienk , strz -

piast  kor , która bajecznie zwisa z pnia i p dów ro -

liny (a); 

Kolcosi  drzewiasty (Kalopanax pictus) – rzadko 

spotykane drzewo azjatyckie o p dach pokrytych 

kolcami (jego uprawa mo liwa jest w cieplejszych 

rejonach Polski) (b);

Leszczyna pospolita ‘Contorta’ (Corylus avellana 

‘Contorta’) o silnie poskr canych p dach i li ciach, 

szczególnie atrakcyjna w okresie zimowym (c);

Robinia akacjowa ‘Tortuosa’ (Robinia pseudoacacia 

‘Tortuosa’) charakteryzuj ca si  malowniczo powygi-

nanymi p dami, szczególnie dekoracyjnymi w stanie 

bezlistnym

fo
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