
Ogród wiejski „Z kwiatka na kwiatek” 

 

Założenia projektowe: 

Ogród wiejski kojarzący się z ogrodami naszych babć traci wiele ze swojej swojskości z uwagi 

na trendy, mody w stosowaniu gatunków ozdobnych obcych naszemu krajobrazowi jak np. 

juki karolińskie, klony palmowe, trawy pampasowe czy tuje szmaragd. Moje zadanie polegało 

na zaprojektowaniu ogrodu wiejskiego o powierzchni 1,5 ara, który odtwarzałby klimat 

dawnych wiejskich ogrodów, pełnych kolorowych kwiatów, zapachów, owoców i ziół. 

Zaproponowane nasadzenia to gatunki roślin pochodzenia rodzimego (występują naturalnie 

w Polsce) miododajne i nieinwazyjne. 

 

Koncepcja: 

Drzewo owocowe Jabłoń domowa to soliter zaprojektowanego ogrodu wiejskiego, 

podsadzona została poziomkami pospolitymi. To jednocześnie raj dla człowiek i owadów. 

Półkolisty kształt ogrodu – rabaty - podkreślają zaproponowane krzewy: róża pomarszczona i 

berberys pospolity. Najniższe piętro tworzyć będzie łąka bylinowa - grupy bylin o podobnej 

wysokości i wymaganiach. Do stworzenia tego ogrodu potrzebujemy stanowiska słonecznego. 

Zaproponowane rośliny mają małe wymagania glebowe oraz pielęgnacyjne. Byliny 

oczyszczamy i przycinamy dopiero wiosną. Zimą stanowią piękny krajobraz oraz siedlisko dla 

organizmów żywych. Ogród z założenia ma być kolorowych od bieli, żółci po róż i fiolet. 

Proponuję umieścić w ogrodzie dużo domków dla owadów, poidełek dla ptaków, owadów oraz 

budki lęgowe na jabłoni. Zimą warto dokarmiać ptaki.  

 

Zestawienie zaproponowanych gatunków przedstawiają tabele poniżej. 

Byliny 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kolor kwiatów Termin 
kwitnienia 

Wysokość (cm) 

Dziurawiec 
zwyczajny 

Hypericum 
perforatum L. 

żółty VI-VIII 30-80 

Złocień właściwy Leucanthemum 

vulgare Lam. 

biały VI-VIII 100 

Tojeść pospolita Lysimachia 
vulgaris L. 

żółty VI-VIII 100 

Szałwia łąkowa Salvia pratensis L. fioletowy V-VII 80 

Kocimiętka 
właściwa 

Nepeta cataria L. fioletowy V-IX 60 

Żmijowiec zwykły Echium vulgare L. niebieski VI-IX 100 

Krwawnik 

pospolity 

Achillea 

millefolium 

biały VII-IX 70-100 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/L.


Dzwonek 
rozpierzchły 

Campanula 
patula L. 

niebiesko-
fioletowy 

V-VII 30-60 

Chaber 
drakiewnik 

Centaurea 
scabiosa L. 
 

różowo-fioletowy VI-VIII 40-100 

Wielosił błękitny Polemonium 

coeruleum L. 
 

niebieski VI-VIII 50-70 

Rdest wężownik Polygonum 

bistorta L. 

różowy V-VII 80 

Orlik pospolity Aquilegia 
vulgaris L. 

Różowy, 
fioletowy, biały 

V-VII 60 

Żywokost lekarski Symphytum 
officinale L. 

Fioletowo-
purpurowy 

VI-VIII 100 

Ostróżka 

wyniosła 

Delphinium 

elatum L 

fioletowy VII-VIII 150 

Świerzbnica 
polna 

Knautia 
arvensis (L.) 

J.M.Coult. 

różowy V-IX 70 

Cykoria 
podróżnik 

Cichorium 
intybus L. 

 

niebieski VII-IX 100-120 

Łubin żółty Lupinus luteus L. żółty VI-IX 60 

Miesiącznica 
trwała 

Lunaria 
rediviva L. 

różowy IV-VI 150 

Ślaz dziki Malva 
sylvestris L. 

różowy VI-X 100 

Więzówka 

bulwkowa 

Filipendula 

vulgaris 

biały VI-VII 100 

Dzięgiel leśny Angelica 
sylvestris L. 

biały VII-IX 150 

Poziomka 

pospolita 

Fragaria vesca L. biały V-VI 30 

 

Źródło zdjęć: 

1. Dziurawiec zwyczajny https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziurawiec_zwyczajny 

2. Złocień właściwy https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrun_w%C5%82a%C5%9Bciwy 

3. Tojeść pospolita  https://pl.wikipedia.org/wiki/Toje%C5%9B%C4%87_pospolita 

4. Szałwia łąkowa https://www.pasieka24.pl/index.php/pl-pl/biblioteczka-pszczelarza-z-pasja-ksiazki-

pasieki/200-k182-rosliny-pozytkowe/2367-29-pozytki-wczesnoletnie-byliny-dziko-rosnace 

5.Kocimiętka właściwa https://www.zoowioska.pl/kocimietka/ 

6.Krwawnik pospolity https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/krwawnik-pospolity-

wlasciwosci-i-zastosowanie-aa-gCQr-kz7w-GsfC.html 

7.Dzwonek rozpierzchły https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwonek_rozpierzch%C5%82y 
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8.Chaber drakiewnik http://kolo-pszczelarzy.pl/nasiona-miododajnych/chaber-driakiewnik-

centaurea-scabiosa-l/ 

9.Wielosił błękitny http://kolo-pszczelarzy.pl/nasiona-miododajnych/wielosil-blekitny-polemonium-

coeruleum-l/ 

10.Orlik pospolity https://zielnik-karpacki.pl/atlas-

roslin/rosliny_o_kwiatach_czerwonych_rozowych_niebieskich/orlik_pospolity 

11.Żmijowiec zwyczajny https://www.medianauka.pl/zmijowiec-zwyczajny 

12.Żywokost lekarski http//pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywokost_lekarski 

13.Ostróżka wyniosła https://przyrodniczo.pl/rosliny/ostrozka-wyniosla/ 

14. Rdest wężownik https://www.podkarpackiesady.pl/pl/p/RDEST-wezownik/1339 

15. Świerzbnica polna https://www.pasieka24.pl/index.php/pl-pl/biblioteczka-pszczelarza-z-pasja-

ksiazki-pasieki/200-k182-rosliny-pozytkowe/2367-29-pozytki-wczesnoletnie-byliny-dziko-rosnace 

16. Cykoria podróżnik http://kolo-pszczelarzy.pl/nasiona-miododajnych/cykoria-podroznik-

cichorium-intybus-l/ 

17. Łubin żółty http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/lista-zalecanych-odmian-lubinu-

zoltego/ 

18. Miesiącznica trwała https://zielnik-karpacki.pl/atlas-roslin/roslina/miesiacznica_trwala 

19. Ślaz dziki https://www.rynek-rolny.pl/artykul/slaz-dziki-opis-wystepowanie-zastosowanie-i-

zwalczanie-w-uprawach,2.html 

20. Więzówka bulwkowata https://dammera.pl/pomorskie-centrum-ogrodnicze/rosliny-

lisciaste/byliny,17/wiazaowka-bulwkowata-filipendula-vulgaris,1473 

21. Dzięgiel leśny http://kolo-pszczelarzy.pl/nasiona-miododajnych/dziegiel-lesny-angelica-silvestris-

l/ 

22. Poziomka pospolita https://www.sadowniczy.pl/product-pol-144291-Poziomka-pospolita-

Aleksandria-Bradzo-aromatyczna-P9.html 

 

Zioła 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kolor kwiatów Termin 

kwitnienia 

Wysokość (cm) 

Lebiodka 
pospolita 

Origanum vulgare fiolet VI-VIII 50 

Rumianek 
pospolity 

Matricaria 
chamomilla L. 

biel V-IX 50-60 

Czosnek 

szczypiorek 

Allium 

schoenoprasum L. 

fiolet V-VIII 25 
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Źródło zdjęć: 

1. Lebiodka pospolita https://zielnik-karpacki.pl/atlas-

roslin/rosliny_o_kwiatach_czerwonych_rozowych_niebieskich/oregano_lebiodka_pospolita 

2. Rumianek pospolity https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumianek_pospolity 

3. Czosnek szczypiorek https://albamar.pl/byliny/2085-czosnek-szczypiorek-allium-

schoenoprasum-2586897307302.html 

 

 

Drzewa 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kolor kwiatów Termin 
kwitnienia 

Wysokość (m) 

Jabłoń domowa Malus 
domestica Borkh. 

biały V 5-12 

Krzewy 

Róża cukrowa 

(pomarszczona) 

Rosa 

rugosa Thunb 

różowy VI-VII 1,5-2 

Berberys 
pospolity 

Berberis 
vulgaris L. 

żółty V-VI 3 

 

Źródło zdjęć: 

1.Jabłoń domowa 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwitn%C4%85ca_jab%C5%82o%C5%84.jpg 

2. Róża cukrowa (pomarszczona) https://poradnikogrodniczy.pl/roza-pomarszczona-rosa-rugosa-

uprawa-odmiany-rozmnazanie.php 

3. Berberys pospolity https://pl.wikipedia.org/wiki/Berberys_zwyczajny 

 

 

 

Opracowanie: Anna Pietruszewska 

Data: Opole, 25.11.2020 r. 
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