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KONCEPCJA ZIELENI

POIDEŁKO
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 dereń biały / Cornus alba

 kosodrzewina / Pinus mugo Turra

 hortensja krzewiasta / Hydrangea arborescens

 bez czarny / Sambucus nigra

 mahonia pospolita / Mahonia aquifolium

 mikrobiota syberyjska / Microbiota decussata

 OGNIK SZKARŁATNY ‚KASAN’ / Pyracantja coccinea 

 klon czerwony / Acer rubrum 

 RUMIANKA JAPOŃSKA / Pachysandra terminalis

TRZMIELINA FORTUE’A ‚coloratus’ / Euony-
mus foryunei 

 TRAWNIK

 TRAWNIK / ŁĄKA KWIETNA 

 kopytnik pospolity / Asarum europaeum
   żurawka ‚lime marmalade’ / Heuhera

 bluszcz pospolity / Hederia helix

 irga dammera / Cotoneaster dammeri

 dąbrówka rozłogowa / Ajuga reptans

 omieg wschodni / Doronicum orientale 
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SPIS ROŚLIN

 dereń biały / Cornus alba           15 szt.

 kosodrzewina / Pinus mugo Turra             40 szt.

 hortensja krzewiasta / Hydrangea arborescens     10 szt.

 bez czarny / Sambucus nigra     3 szt.

 mahonia pospolita / Mahonia aquifolium              30 szt.

 mikrobiota syberyjska / Microbiota decussata            15 szt.

 OGNIK SZKARŁATNY ‚KASAN’ / Pyracantja coccinea              10 szt.

 klon czerwony / Acer rubrum        4 szt. 

 RUMIANKA JAPOŃSKA / Pachysandra terminalis   30 szt.

TRZMIELINA FORTUE’A ‚coloratus’ / Euony-
mus foryunei              50 szt.

 TRAWNIK

 TRAWNIK / ŁĄKA KWIETNA  (mieszanka kupiona od Fundacji Łąka) 

 kopytnik pospolity / Asarum europaeum    30 szt. żurawka ‚lime marmalade’ / Heuhera   30 szt.

 bluszcz pospolity / Hederia helix          10 szt.

 irga dammera / Cotoneaster dammeri             30 szt.

 dąbrówka rozłogowa / Ajuga reptans      30 szt.

 omieg wschodni / Doronicum orientale    50 szt.
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 pnącza / 
Róża pnąca   20 szt.
Hortensja pnąca   10 szt.
Bluszcz pospolity       20 szt.z
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IDEA ZAZIELENIANIA

Koncepcja zazieleniania Kolonii Wawelberga 
podzielona została na 3 etapy. W każdym z nich 
nasadzeniawiążą się z działaniem społecznym 
- angażowaniem mieszkańców w pielęgnację  
i uprawę roślin. 

Budowaniewięzi pomiędzy sąsiadami może  
przyczynić się do zmniejszenia niepożąda-
nych społecznie zachowań i niszczenia roślin.  
Proponujemy żeby zarówno w przypadku nasa-
dzeń jak działań społecznych, zacząć od naj-
prostszych.
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ETAP 1

A / Ogród sąsiedzki
B / Stojaki rowerowe
C / Obsadzenie śmietników

DZIAŁANIE SPOŁECZNE
Chętne rodziny prowadziły będą swoje upra-
wy w donicach oznaczonych ich numerem 
mieszkania. Działanie międzypokoleniowe. 
Sadzić można zarówno rośliny ozdobne jak 
jadalne. Akcję warto zacząć wczesną wio-
sną od wysiania sadzonek roślin.

NASADZENIA
rośliny użytkowe / zioła, warzywa
obsadzenia śmietników / bluszcz pospolity
krzewy ozdobne / dereń biały, bez czarny
rośliny okrywowe / trawa

A

B

C
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ETAP 2

D

F

E

D / Pnące róże
E / Osłonięcie parkingów 
F / Miejsce dla dzieci

DZIAŁANIA SPOŁECZNE
Wspólne z dziećmi zaprojektowanie
ich miejsca na Kolonii w wyznaczonej 
strefiew okolicy garaży. Uruchomienie
akcji dziecinnych ogródków, analo-
gicznychdo rodzinnych.

NASADZENIA
żywopłoty / kosodrzewina, dereń biały
rośliny pnące / pergola z pnączami, 
bluszcz pospolity, róża pnąca przy mu-
rze
rośliny okrywowe / łąka kwietna
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ETAP 3

Nasadzenia roślin 
G / Poidełko
H / Miejsca spotkań / Wydarzenia sąsiedz-
kie

DZIAŁANIA SPOŁECZNE
Uporządkowanie i stworzenie przestrzeni 
wspólnych na sąsiedzkie spotkania, wyda-
rzenia.

NASADZENIA
krzewy ozdobne / hortensja krzewiasta, 
jaśminowiec wonny, ligustr pospolity, bez 
czarny, dereń biały, 
rośliny okrywowe / irga Dammera, trawa, 
trzmielina Fortune’a, dąbrówka rozłogowa, 
rumianka japońska, omieg wschodni
zimozielone osłonowe / mikrobiota syberyj-
ska

h

g
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 dereń biały / Cornus alba

10

Charakterystyka rośliny

pokrój: rozłożysty
wysokość: do 3 m
dekoracyjność: pędy, ulistnienie
kwiaty: niepozorne
kolor kwiatów: białe
kwiatostan: baldach
trwałość liści: sezonowe
gleba: małe wymagania glebowe
odczyn gleby: lekko kwaśna, obojętna
wilgotność: gleba stale wilgotna
stanowisko: półcień, słońce
zastosowanie: brzegi zbiorników wodnych, duże ogrody, małe ogrody, parki, pojedynczo, w 
grupie, żywopłoty 

Dereń biały (Cornus alba) szeroko rozrastający się krzew o pokładających się i przyrastających do ziemi 
pędach. Osiąga 3 m wysokości. Podstawowym walorem ozdobnym derenia są czerwone pędy - szczegól-
nie widoczne w okresie bezlistnym. Ozdobą derenia białego są również liście - jajowate, ciemnozielone, 
przebarwiające się jesienią na karminowo. Białe kwiaty i niebieskawe, kuliste owoce mają małe znaczenie 
dekoracyjne.

Uprawa derenia białego

Dereń biały preferuje gleby wilgotne a nawet podmokłe, jednak jest wytrzymały na okresowe susze. Do-
brze znosi ocienienie, jednak pełnym słońcu szerzej się rozrasta, a jego pędy mają intensywniejszy kolor. 
Toleruje cięcie i jest w pełni mrozoodporny.

Zastosowanie derenia białego

Krzew przydatny do zadrzewień osiedlowych, parkowych i przydrożnych oraz krajobrazowych. W ogrodach 
doskonale nadaje się do obsadzania brzegów zbiorników wodnych. Można też stosować go na żywopłoty 
- bardzo dobrze prezentują się zimą, jednak ze względu na luźną budowę krzewu, nie stanowią one poważ-
nej zapory.
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 kosodrzewina / Pinus mugo Turra            

Charakterystyka rośliny

wysokość: 1-4 m
dekoracyjność: ulistnienie
trwałość liści: zimozielone
gleba: małe wymagania glebowe
stanowisko: słońce

Szeroko rozpostarty krzew z malowniczo pokładającymi się do ziemi gałęziami. Szczególnie związany z kra-
jobrazem górskim, trudnymi warunkami rozwoju, dlatego też ma niewielkie wymagania siedliskowe.

Sosna górska może rosnąć zarówno na glebach wapiennych, jak i torfowych. Do dobrego wzrostu potrze-
buje jednak silnego słońca, gdyż jest to roślina światłolubna.

Dzięki silnemu, rozgałęzionemu systemowi korzeniowemu sosna górska może być wykorzystywana do 
utrwalania luźnych podłoży.

Odmiany:

‘Gnom’ – bardzo gęsta, za młodu kulista forma, w wieku 10 lat dorasta do 1 m
‘Mops’ – odmiana bardzo niska, kulista, wolnorosnąca, polecana do ogrodów skalnych
‘Ophir’ – osiąga około 0,5 m wysokości, w okresiezimowym charakteryzuje się żółtopomarańczowymi igłami
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 hortensja krzewiasta / Hydrangea arborescens

Charakterystyka rośliny

wysokość: 1-2 m
dekoracyjność: kwiaty
kolor kwiatów: białe, czerwone, fioletowe, niebieskie, różowe
okres kwitnienia: IX, VII, VIII
trwałość liści: sezonowe
gleba: próchniczna
stanowisko: półcień, słońce

Hortensja krzewiasta jest krzewem z niezwykle atrakcyjnymi, bardzo dużymi kwiatostanami – gałęzie aż zwi-
sają pod ich ciężarem.

Chcąc uprawiać hortensję należy zapewnić jej lekko kwaśne podłoże oraz miejsce osłonięte od wiatrów, 
gdyż w ostre zimy może przemarzać (jednak jest to najbardziej odporny rodzaj z tego gatunku).

Hortensja krzewiasta jest szczególnie polecana do ogrodów przydomowych. Przy jej pomocy można two-
rzyć wiele ciekawych kompozycji – szczególnie atrakcyjnie prezentuje się na tle ciemnej zieleni.
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 bez czarny / Sambucus nigra    

Charakterystyka rośliny

pokrój: wzniesiony
wysokość: do 6 m
dekoracyjność: kwiaty
kwiaty: drobne
kolor kwiatów: kremowe
kwiatostan: baldach
okres kwitnienia: V, VI
zapach: kwiaty, liście
owoce: kuliste, zebrane w grono
kolor owoców: czarne
trwałość liści: sezonowe
wilgotność: gleba wilgotna
stanowisko: słońce
zastosowanie: nasadzenia naturalistyczne, parki, roślina lecznicza

Bez czarny występuje w Polsce bardzo pospolicie, można go spotkać na nieużytkach, przydrożach czy skra-
jach lasów. Kremowo-białe, pachnące kwiaty zebrane są w podbaldachy. Nieparzysto-pierzastozłożone 
liście składają się z eliptycznych, ostro piłkowanych, ciemnozielonych listków, które po roztarciu charaktery-
stycznie pachną.

Krzew ma niewielkie wymagania siedliskowe, nie przemarza. Jest rośliną o szerokim zastosowaniu. Napar z 
kwiatów doskonale nadaje się do leczenia przeziębień. Świeże kwiatostany dodają oryginalnego smaku 
plackom z ciasta naleśnikowego. Z kwiatów wytwarza się też maści na oparzenia.

Owoce bzu czarnego zawierają bardzo dużo witaminy C, mają działanie przeczyszczające, moczopędne 
i przeciwbólowe. Można z nich również przyrządzić nalewkę (1 kg dojrzałych owoców, 1 l spirytusu i syrop 
cukrowy zrobiony z 0,5 l wody i 0,25 kg cukru).



 mahonia pospolita / Mahonia aquifolium          

14

Charakterystyka rośliny

wysokość: 1 m
kolor kwiatów: żółte
kwiatostan: grono
okres kwitnienia: IV, V
owoce: jagody
kolor owoców: granatowe
trwałość liści: zimozielone
gleba: żyzna
wilgotność: gleba wilgotna
stanowisko: półcień, słońce
zastosowanie: ogrody przydomowe, pod koronami drzew, roślina jadalna, roślina okrywowa

Mahonia pospolita jest bardzo popularnym zimozielonym krzewem liściastym. Osiąga 1 m wysokości. Listki 
błyszczące, ciemnozielone, skórzaste, na brzegu kolczasto zębate. Gdy przychodzą niskie temperatury, 
przebarwiają się na kolor czerwonobrunatny.

Żółte kwiaty zebrane w gęste grona na szczytach pędów pojawiają się w kwietniu. Owoce – granatowe, 
pokryte popielatym nalotem jagody – dojrzewają we wrześniu i stanowią ozdobę mahonii pospolitej do 
późnej jesieni. Są jadalne – nadają się na galaretki i kompoty.

Krzew jest odporny na zanieczyszczenia powietrza. Wymaga gleb żyznych, umiarkowanie wilgotnych, ubo-
gich w wapń. Rośnie dobrze w miejscach zacienionych, może być sadzony pod drzewami. Gałązki maho-
nii są cennym materiałem na wieńce i wiązanki, wykorzystywane są też do charakterystycznych dekoracji 
świątecznych.
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 mikrobiota syberyjska / Microbiota decussata      

Charakterystyka rośliny

pokrój: rozłożysty
wysokość: zwykle 50-60cm
dekoracyjność: cała roślina
trwałość liści: zimozielone
odczyn gleby: lekko kwaśna
stanowisko: półcień, słońce
zastosowanie: roślina okrywowa, skalniaki, skarpy

Mikrobiota syberyjska to krzew iglasty z rodziny cyprysowatych (Cupresaceae). W środowisku naturalnym 
można go spotkać na Syberii oraz Dalekim Wschodzie. Roślina osiąga 50-60cm wysokości. Rośnie wolno 
- roczne przyrosty wynoszą ok. 10cm. Posiada niski, rozłożysty pokrój i rozrasta się głównie wszerz. Liście są 
łuskowate, niekłujące ściśle przylegające do spłaszczonych pędów. Jesienią brązowieją - to naturalny pro-
ces. Szyszki są drobne (ok. 6mm długości), mało dekoracyjne.

Wymagania i uprawa:

Mikrobiotę można uprawiać na stanowiskach słonecznych i półcienistych. Toleruje różne typy gleb poza 
podmokłymi i ciężkimi. Podłoże powinno być przede wszystkim przepuszczalne. To gatunek w pełni mrozo-
odporny, nie wymagający okrycia. Można go sadzić jesienią lub wiosną.

Zaleca się go podlewać w upały i w czasie zim (sporadycznie). Starsze okazy znoszą długotrwałe susze. 
Dobrze reaguje na nawozy organiczne. Podłoże warto ściółkować (ograniczy to zachwaszczenie i wyparo-
wywanie w początkowym etapie uprawy). Znosi cięcie - usuwa się zbyt bujne lub ekspansywne pędy (np.: 
gdy zasłaniają ścieżkę).

Mikrobiota syberyjska - zastosowanie:

Krzew ma uniwersalne zastosowanie w ogrodzie. Można obsadzać nim skarpy i skalniaki. Nadaje się do 
tworzenia wielogatunkowych krzewiastych kompozycji. Może być wykorzystywany jako roślina okrywowa.



 OGNIK SZKARŁATNY / Pyracantja coccinea              
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Charakterystyka rośliny

wysokość: 2 m
dekoracyjność: owoce
kolor kwiatów: białe
okres kwitnienia: V, VI
owoce: kuliste
kolor owoców: czerwone
trwałość liści: półzimozielone
gleba: gliniasta, piaszczysto-gliniasta, próchniczna, żyzna
stanowisko: półcień, słońce
zastosowanie: ogrody przydomowe, parki, zieleń miejska, żywopłoty

Ognik szkarłatny ‚Red Column’ to półzimozielony krzew wyrastający do 2 m wysokości. Kwiaty drobne, bia-
łe w baldachowatych kwiatostanach, ukazujące się w końcu maja i czerwcu. Nie mają większego znacze-
nia zdobniczego.

Ognik szkarłatny ‚Red Column’ najbardziej efektownie wygląda, gdy miejsce kwiatów zajmują owoce, 
które przypominają owoce jarząbu, czyli popularnej jarzębiny, są jednak od nich nieco drobniejsze. Dojrze-
wają we wrześniu i pokrywają krzew tak obficie, że z daleka przyciąga wzrok jego piękna płomienna barwa 
(stąd nazwa rośliny – ognik).

Ognik jest dość łatwy w uprawie. Może rosnąć zarówno w słońcu jak i w półcieniu, jednak na stanowiskach 
słonecznych lepiej się rozrasta i obficiej owocuje. Lubi miejsca ciepłe, zaciszne, osłonięte od wiatru. Preferu-
je gleby żyzne, gliniaste lub piaszczysto-gliniaste, zasobne w próchnicę. Nie jest wymagający jeśli chodzi o 
wodę – wykazuje znaczną wytrzymałość na suszę.

Młode rośliny wymagają zabezpieczenia na zimę, gdyż odmiana nie jest w pełni mrozoodporna. Starsze 
krzewy niezbyt dobrze znoszą przesadzanie.

Ognik szkarłatny ‚Red Column’ polecany jest do małych przydomowych ogrodów, małych parków, do 
nasadzeń pojedynczych i grupowych. Bardzo ładnie prezentuje się w otoczeniu ogników innych odmian (o 
owocach żółtych i pomarańczowych). Dobrze czuje się w miastach i na skwerach osiedlowych. Nadaje się 
też do tworzenia barwnych żywopłotów.
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 klon czerwony / Acer rubrum  

Charakterystyka rośliny

wysokość: do 15 m (w Polsce(
dekoracyjność: kwiaty, pokrój, ulistnienie
kwiaty: drobne
kolor kwiatów: czerwone
okres kwitnienia: III, IV
trwałość liści: sezonowe
gleba: żyzna
odczyn gleby: kwaśna
wilgotność: gleba wilgotna
stanowisko: półcień, słońce
zastosowanie: duże ogrody, parki, pojedynczo, roślina dekoracyjna, zieleń miejska

Klon czerwony (Acer rubrum) jest gatunkiem z rodziny mydleńcowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej. 
W rodzimych warunkach dorasta do 35 m, w Polsce osiąga wysokość maks. do 15 m. Jest bardzo dekora-
cyjnym drzewem, jesienią jego liście przebarwiają się na kolor czerwony. Jest drzewem często sadzonym w 
parkach i dużych ogrodach.

Drobne kwiaty w kolorze czerwonym pojawiają się w marcu, kwietniu, gdy na roślinie nie ma jeszcze liści. 
Dzięki nim drzewo jest dekoracyjne również wczesną wiosną. Owocem jest podwójny skrzydlak, w których 
mieszczą się orzeszki. Dojrzewają na przełomie maja i czerwca.

Warunki uprawy klonu czerwonego

Klon czerwony powinien być sadzony na stanowiskach wilgotnych, w glebach żyznych o odczynie kwa-
śnym. Klon jest odporny na mróz.

Zastosowanie klonu czerwonego

Klon czerwony jest chętnie sadzony w parkach miejskich i dużych ogrodach (dobrze znosi zanieczyszczenie 
powietrza). Pięknie dekoruje ogród jesienią (czerwone liście) i wiosną (czerwone, drobne kwiaty).

Z klonu czerwonego powstaje syrop klonowy. Jego drewno wykorzystywane jest czasem w meblarstwie.
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TRZMIELINA FORTUE’A ‚coloratus’ / Euonymus foryunei           

 omieg wschodni / Doronicum orientale    

Omieg wschodni (Doronicum orientale) jest byliną łatwą w uprawie. Kwitnie na żółto od kwietnia do czer-
ca. Wymaga stanowiska słonecznego, nie ma specjalnych wymagań co do gleby. Jest w pełni mrozood-
porny. 

Warunki uprawy

Omieg wschodni jest uprawiany w gruncie jako roślina ozdobna. Nadaje się na rabaty i na kwiat cięty - w 
wodzie kwiaty dość długo nie więdną. W niewielkich kępach może być uprawiany także w ogrodach skal-
nych, a w doniczkach i pojemnikach na balkonach, tarasach. Jest łatwy w uprawie.

Wśród zimozielonych krzewów zadarniających jest to jedna z najlepszych odmian, polecana do uprawy w miejscach cieni-
stych, pod koronami drzew, w ogrodach skalnych i na wszelkiego rodzaju skarpach. Sprawdza się zarówno w terenach zieleni 
miejskiej, jak i w ogrodach przydomowych.

Trzmielina pnąca ‘Coloratus’ w przeciwieństwie do innych, bardziej znanych odmian o marmurkowatych liściach wspina się 
słabo, ale za to tworzy zwarty i równy kobierzec o wysokości 20-30 cm. Ciemnozielone, grubo piłkowane, eliptyczne blaszki 
liściowe mają wyraźnie jaśniejszy, niemal żółtawy nerw główny, są skórzaste, z wierzchu błyszczące, od spodu matowe. Jesie-
nią zarówno liście, jak i młode pędy przybierają barwę purpurową. Wiosną na powrót stają się zielone. ‘Coloratus’ to jedna z 
najsilniej rosnących odmian trzmieliny pnącej, pozwala szybko uzyskać zaplanowany efekt.
‘Coloratus’ to odmiana mało wymagająca, jak na roślinę o zimozielonych liściach, polecana do uprawy niemal na wszystkich 
rodzajach gleb ogrodowych, umiarkowanie wilgotnych. Toleruje gleby ubogie, a nawet krótkotrwałe okresy suszy. Najlepiej 
rośnie na stanowiskach cienistych  lub półcienistych. Doskonale znosi cięcie.  Charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością. 
Jedynie sadzona na stanowiskach słonecznych wymaga lekkiego okrycia stroiszem lub agrowłókniną, które zabezpieczy liście 
przed wysychaniem w mroźne, słoneczne dni. Krzewy rosną zdrowo, wykazują dużą odporność na choroby i porażenie przez 
szkodniki.
Jest to idealna roślina do stosowania na dużych, zacienionych powierzchniach, zwłaszcza w zieleni publicznej. Tworzy podszy-
cie pod koronami drzew w parkach i stanowi doskonałą alternatywę dla trawników, które trudno utrzymać przy braku odpo-
wiednio silnego nasłonecznienia. Krzewy trzemieliny pnącej ‘Coloratus’ świetnie sprawdzą się na wszelkiego rodzaju skarpach, 
nasypach, pagórkach, zabezpieczą je przed erozją, wypłukiwaniem i osuwaniem gleby podczas obfitych opadów deszczu. 
Sadzone w rozstawie 5 szt. na m2 przykryją powierzchnię gleby w ciągu 1 do 2 sezonów.  
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 RUnIANKA JAPOŃSKA / Pachysandra terminalis   

 kopytnik pospolity / Asarum europaeum    

 żurawka ‚lime marmalade’ / Heuhera   

Kopytnik jest rośliną bardzo niską (10–15 cm), tworzącą zwarte kępy. Ma mocno rozgałęziające się kłącza, 
płożące się tuż pod powierzchnia ziemi. Ciemnozielone, skórzaste, błyszczące liście mają charakterystycz-
ny, nerkowaty kształt, który przypomina odcisk końskiego kopyta (stąd polska nazwa rośliny). Są zimozielo-
ne, a ich długie ogonki i spodnia strona są owłosione.

Żurawki uprawiane są jako ozdobne rośliny okrywowe, możliwe do uprawy także pod drzewami i krzewami, 
poza tym sadzone w ogrodach skalnych. Rosną na stanowiskach słonecznych i w półcieniu, na glebach 
dobrze zdrenowanych i żyznych. Rozmnażane są przez podział kęp wiosną lub jesienią oraz z nasion
Żurawki kwitną w VI i VII. W ogrodach sadzi się je na rabatach, znakomicie nadają się na obwódki, do 
ogródków skalnych, a także do tworzenia kobierców razem z innymi roślinami. Często sadzi się je w ogro-
dach skalnych. Najlepiej zastosować rozstawę 30 x 30 cm.

Dzięki podziemnym rozłogom tworzy gęste i rozległe kobierce. Ma ciemnozielone błyszczące liście zebra-
ne na końcach pędów we wdzięczne rozety. Drobne białe kwiaty pojawiają się na końcach szczytowych 
pędów od marca do maja.
Jest jedną z roślin niezastąpionych przy zadarnianiu miejsc półcienistych, pod koronami drzew. Najlepiej ro-
śnie na żyznych, próchnicznych i wilgotnych podłożach. Odmiana ‚Variegata’ ma biało paskowane liście, 
‚Green Carpet’ ma bardzo krótkie pędy. (mn-k)



 bluszcz pospolity / Hederia helix         

Bluszcz pospolity to pnącze, które dość dobrze znosi niską temperaturę panująca zimą w naszym kraju, a 
nawet jeśli zdarzy się, że w srogą zimę przemarznie – wiosną łatwo odbije. 
Bluszcz pospolity doskonale czuje się w cieniu i półcieniu, na glebie przeciętnie żyznej i umiarkowanie wil-
gotnej, ale nie kwaśnej. Jego giętkie pędy można przepleść przez oczka siatki, a gdy nadmiernie się rozro-
sną – odpowiednio przyciąć.

Sztywne ciemne liście bluszczy pospolitego są zimozielone. sprawia to, że żywopłot z bluszczu pospolitego 
tworzy szczelną osłonę przez cały rok. Takie rozwiązanie jest tańsze niż tradycyjny mur, a przy tym bardzo 
efektowne. Roślinne panele doskonale komponują się z elementami kamiennymi, drewnianymi i betonowy-
mi. 
Bluszcz pospolity sadzimy wiosną (w kwietniu) lub jesienią (do listopada, jeśli temperatura utrzymuje się po-
wyżej 5 stopni Celsjusza i prognozy nie przewidują mrozów). Po posadzeniu warto przyciąć bluszcz tak, by 
pozostały pędy długości 15-20 cm. Zabieg ten przeprowadzamy zawsze wiosną – jeżeli sadzimy jesienią, to 
w kolejnym sezonie, a jeśli wiosną – natychmiast.
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 irga dammera / Cotoneaster dammeri             

Niski, zimozielony rozłożysty krzew o płożących pędach, które często zakorzeniają się w podłożu. Pochodzi 
z Azji. Doskonała roślina zadarniająca, dobrze zimująca pod śniegiem (nieprzykryta może przemarzać, ale 
odbija wiosną). Dobrze rośnie na wszystkich rodzajach gleb ogrodowych, ale lepiej na lekkich i przepusz-
czalnych. Woli też słońce niż cień. Wiosną jej pędy obsypane są drobnymi białymi kwiatami, a jesienią na 
tle ciemnozielonych lśniących liści efektownie wyglądają małe czerwone owoce. Podobnie jak inne ga-
tunki irg toleruje przycinanie młodych pędów, można więc kontrolować jej rozrastanie się. Źle znosi prze-
sadzanie – jeżeli koniecznie trzeba przenieść ją na nowe miejsce, najlepiej skrócić pędy i wykopać krzew z 
dużą bryłą korzeniową.
Interesujące są odmiany:
‚Major’ – osiągająca do 15 cm wysokości,
‚Mooncreeper’ – do 20 cm wysokości,
‚Coral Beautyę’ – do 60 cm wysokości,
‚Eicholtz’ – dorasta do około 25 cm wysokości i może mieć 2 m średnicy
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 dąbrówka rozłogowa / Ajuga reptans      

Niska bylina okrywająca o płożącym pokroju, dorasta do 20 cm wysokości (w czasie kwitnienia). 

Jej ozdobą są zarówno zielonoczerwone liście, jak i niebieskie kwiaty. Roślina kwitnie w maju i czerwcu, la-
tem kwiaty mogą się pojawiać sporadycznie. Jest półzimozielona – w zimy bez śniegu liście mogą przema-
rzać, ale na wiosnę szybko odrasta.

Najlepiej prezentuje się w miejscach dobrze oświetlonych (wtedy jej liście najładniej się przebarwiają), ale 
nie toleruje silnego nasłonecznienia, znosi natomiast zacienienie.
Należy sadzić ją w glebę próchniczną.

Nadaje się do ogrodów jako roślina okrywowa, można ja także sadzić w ogrodach skalnych oraz w pojem-
nikach.
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