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Nasadzenia drzew i krzewów obok zadań biologicznych, zdro
wotnych i klimatycznych mają również do spełnienia zadanie es
tetyczne. Zieleń jest projektowana, przy uwzględnieniu czynni-

*
ków przyrodniczych i programowych, w oparciu o zasady plastycz
ne. Ma to szczególne znaczenie w obrębie terenów zurbanizowa-

V

nych. Elementami kompozycji terenów zielonych w odniesieniu do
roślin drzewiastych są? forma /bryła, pokrój/, struktura /budo
wa/, faktura powierzchni i barwa.

Bogactwo cech plastycznych drzew i krzewów stwarza szero-
. (I P ’

kie możliwości posługiwania się nimi w kompozycji przestrzennej. 
Znajomośd tych cech jest równie ważna, jak znajomośó wymagań 
przyrodniczych. Poniższe tabele obejmują zestawienia drzew i 
krzewów pod względem najważniejszych cech plastycznych. Każde 
zestawienie - dobór, poprzedzone jest uwagami, wyjaśniającymi 
kryteria, które wzięto pod uwagę przy zaszeregowaniu poszczegól
nych gatunków i odmian do danej grupy.

Zmienność cech plastycżnych u roślin drzewiastych jest 
bardzo duża. Zmieniają się one przede wszystkim w czasie, poza 
tym w zależności od stanowiska, stopnia zwarcia itd. Zmienność 
ta nie zezwala w wielu wypadkach na zdecydowane zaliczenie da
nego gatunku do tej lub innej grupy. Opieramy się w tych. warun
kach na pewnej sumie poczynionych obserwacji, które zapewne nie 
zawsze będą się zgadzaó ze spostrzeżeniami pochodzącymi z innych 
źródeł. Obserwacje dotyczą prawie wyłącznie drzew i krzewów swo
bodnie rosnących, posadzonych w odstępach stosowanych w parkach 
i ogrodach, nie zaś osobników rosnących w zwarciu typu leśnego.

licują. - *svuxk i/r - va^:
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Przy/zestawiińfe doborów wzięto pod uwagę tylko drzewa i

krzewy najczęściej u nas stosowane i bardziej znane, gdyż ina-
\

ozej wykazy były by zbyt długie i mało przejrzyste dla posługu
jących się nimi projektantów.

1. Drzewa i krzewy według wysokości.
Przy klasyfikacji drzew i krzewów odpowiednio do ich roz

miarów brano pod uwagę wysokość jaką one osiągają w naszych wa
runkach klimatycznych w przeciętnych warunkach siedliskowych. 
Drzewa i krzewy krajowe mogą w specjalnie dogodnych dla nich 
warunkach osiągać rozmiary nieco lub znaczni© większe, a drzewa 
obce w swojej ojczyźnie osiągają często wysokość kilkakrotnie 
większą niż u nas.

Wysokość normalną dla danego gatunku osiągają zwykle tylko 
foiray typowe, mnożone z siewu lub z sadzonek, czasem również 
odmiany ogrodowe poszczególnych gatunków. Odmiany mnożone przez 
szczepienie i okulizację /czasem również gatunki/ osiągają zwy
kle mniejsze znacznie rozmiary. Formy pokrojowe zwisające /za 
wyjątkiem buków/ należą zwykle do grupy drzew małych i średnich, 
formy kuliste przeważnie do małych. Formy wzniesione, kolumnowe 
osiągają zwykle wysokość tę samą co u gatunku, lub nav/et większą.

Przy podziale drzew ze względu na ich wysokość przyjęto je
dynie trzy grupy /czasem stosuje się 4, a nawet 5 grup wysokości/ 
gdyż podział taki wystarcza dla celćw kompozycji terenćw zielo
nych. Chodzi tu głównie o wyodrębnienie grupy drzew dużych, któ
re przekraczają wysokość przeciętnej zabudowy osieóJLowsj /4-5 kon 
dygnąćji/ oraz drzew małych przydatnych do obsadzania mniejszych 
wnętrz urbanistycznych, ulic osiedlowych i małych ogrodów przy
domowych.

Natomiast krzewy zróżnicowane są na 4 grupy, gdyż w ich 
układzie dużą rolę odgrywają już różnice kilkudziesięciocenty- 
metrowe.
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a. Drzewa_małe_4-8_m_w^s.
Acer platanoides^globosura 
Aesculus pavia 
Betula yerrucosa^Youngii 
Catalpa (gatunki) 
Cercidiphyllum japanicum 
Cerasus yulgaris (odmiany) 

mahałeb
serrulata (odmiany)

" subhirtełla
Cornus mas 
Crataegus monogyna 

n oryacantha
" infcricata
" .punctata

Frasinus órygcarpa 
Magnolia denudata 

" Kobus
" Soulangeana

w_X_®_2_ł£_2_i_SLł *
liściaste:
Malus floribunda

pumila yflfiedgwiedgkl. ana 
Scheideekeri 

" purpurea 
Morus alba 
Phellodendron 
Pyrus salicifolia 
Bhus typhina 
Robinia neomexicana

pseudoacacia^Bessoniana
v:inermis

Salir acutifolia 
" caprea

fragilis tfsphaerica 
" pentandra 

Sorbus aria
aucuparia pendula 

" intermedia ✓Ulmus mantona ifp en duła - -icct̂ -râ
" pumila (odmiany)

iglaste !
Chamaecyparis j^otkatensis 

" pisifera
Juniperus yirginiana 
Picea excelsa^Remonti

Picea mariana 
Sciadopitys
Thuja ocoidentalis (odmiany) 
Iaxus bacoata
Ihuiopsis dolabrata (w dobrych

warunkach)

liściaste!
Acer negundo 
Aesculus eamea
Betula Ermannii

japonica i wiele innych 
Carpinus betulus 
Celtis ocoidentalis 
Cerasus aviun 
Corylus colurna
Fagus silvaticavCpendula^ 0̂ p uia 
Fraxinus ercelsior^dłyereifółdśa 
Juglans mandchurica 

" Sieboldiana 
Magnolia acumiaata

Populus Simonii" fastigiata* tremula" WilsoniPadus serotina " racemosa PterocaryaRobinia (niektóre gatunki) Salix alba' n tfpyramidalis ■ tfyitełlina pendula
* fragilisn elegantissima---babylonica-Sorbus” aucuparia Tilia euchlora " japonica

iglaste!
Chamaecyparis A/ootka#ensis Pinus Banksiana _

(w dobrych warunk.) Pseudotsuga taxifolia glauca 
pisifera (w do- Thu^a ocoidentalis
brych xvarunkach)

Juniperus yirginiana (w dobrych
warunkach)

Pinus cembra (-na ni sinie )-



liściaste:
Acer platanoides

” pseudoplatanus 
ff rubrum 
" saccharinum 

Aeseulus hippocastanum 
Alnus
Betuła verrucosa 
Carya
Fagus silvatica 
Frazinus americana 

tt ezcelsior
Gleditschia

t"'" ' r
igłoste!
Abies
Ginkgo biloba 
Łarix
Picea (większość gatunków) 
Pinus silyestris

L!

Gymnoclauus 
Jugłans cinerea 

" nigra 
Liriodendron 
Platanus
Populus (ifiększość gatunków) 
Ouercus " "
Robinia pseudoacacia 
Tilia płatyphyllos 

cordaia 
rt Moment os a

Ulmus

Pinus strobus 
” nigra

Pseudotsuga taxifolia
Tazodium distiehum

2L?-.SL!!JLj£___ we^d_ł_uj___ !L3LS_9_k_ę_ś_c_ i .

liściaste! z - podkrzewy
z CallunaChaenomeles japonicavalpiaa Cotoneaster adpressa 

" DammerihoziBontalis " raicrophyllataplane Cmeorum 
z Dryas 
z EricaEvonymus nana " radicans
iglaste!
Juniperua oowminiz proatrata 
^ 1 pawounbeao*■ ''Sabinahorigontalis (odmiany) sabina \Ctamariscifolia

z Helianthemum 
z Iberis 
x Ifypericum 
z Lavandula

Lonicera pileata
spinosa^Albertit 

z Pachysandra 
Saliz herbacea

reticulata 
z Vaccinium 
z Vinca

Picea ezeelea prostrata
Pinus montana^puailio Igr ostrata/

liściaste!
Amorpha microphyila 
Amygdalus nana 
Andromeda 
ArtenrŁsia
Berberis buzi folia 'uiana

Thunbergii do 1.50 m 
* Wilsonae

Betula nana 
Buzus
Caragana pygmaea

Cerasus frutloosa 
" glandulosa 

Chaenomeles japonica /odmiany 
C oto n a a s tor. n anfc hu an i aa 
Daphne mesereum 
Deutzia gracilis 

” Lemoinei 
Diervillea rivularis 
Cytisus ratisbonensis 

" purpureus

• A



G-enista tinctoria 
Hydrangea arborescens

" serrata /do 1.50 m/
Kalni a 
Kerria
Ligustrun vulgare*lodense 
Lonicera coerulea /do 1.50 m/

" nitida
" tatarica^nana
" tibetica

Mahonia aęuifolium 
Potentilla 
Paeonia suffruticosa 
Philadolphus coronarius^pumilus 

•' microphyllus
" Lenoinei /część odmian/

Rhododendron /gatunki górskie/
i część odmian ogro
dowych/

Rhu s c an a d c n s i s 
Ribos alpinura^unilun

M floridum /do 1.50 m/

Robinia hispida
Rosa cinnaripmea /do 1.50 m/

17 gallica
" centlfolla 
— pgiul j. li ii a 
" spinosissima 

Salix purpurea^Cnana
*“--m? o nar 1-a-

Sibiraea
Spiraea albiflora

" japonica - odmiany /do1.50 m/
" media
M puraila /odmiany/
" pruhoniciana
n _ Thunbergii

Stephahandra Incisa 
Yiburnun opulus
*■ pygmeun /do

70 cm/

Ib Krzewy_śr3dnie_l_:20^-_2.00^m__wys. 
liściaste:
Alnus viridis 
Amorpha fruticosa 
Berber!s, większoód gatunków 

/do 5.00 m/
Betuła humiłis 
Bud Ile#a nivea 
Buxus
Calycanthus /do 5-00 m/
Garagona I!ax imo w i c z i ana 

" spinosa
” frutex

Cerasus glandulosa 
Chaonomełes lagenaria 
Clethra alnifolia 
Colutea
Cornus alba, odmiany /do 5.00 m/ 

" stolonifera 
Cotoneaster, większość gatunków 

/do 5.00 m/
Cyt isus nigricans 

.prac co x
Deutzia magnifica

" scabra, odmiany
/do j>.00 m/

"• Vilmorinae i inne
Eleagnus argentea /do 5.00 m/

" multiflora
Forsythia /do 5.00 m/
Holodisous
Hydrangea, większość gat
Kalmia
Kerria
Kolkwitzia

Laurocerasus offlcinalis 
" Schipkaensis
” Zabeliana

Li gust run P- •) trt
H LRegelianum 
" vulgare , odmiany

Lonicera, większość gat. /do 3.00 m/ 
Lycium
Kalus Sargentii
Philadęlphus coronarius /do 5.00 m/

" cymosus, odmiany
" Falkoneri
n Lemoinei, odmiany
" microphyllus /do 1.50m/
" pekinensis
,ł purpurę i-maculatus
" virginalis, odmiany

Physocarpus, /do 3,00 m /
Pieris . '
Potentilla fruticosa /do 1,50 m/ 
Prunus spinosa
Pyracantha coccinea /do 5.00 m / 
Rhamnus alpina
Rhododendron, większość odmian ogro

dowych
Rhodotypus
Ribos, większość gat. i odmian

/do 3.5 m /
Rhamnus
Rosa, większość gatunków 

7do 5.00 m/ Rubus odoratus 
Galix aurita 

" puppurea 
" lapponum

• /•



Sorbarla Aitchisonii /do 3.00 m/
" sorblfolia

Spiraea, większość gat./do 3.00 m/
Stephanandra Tanakae 
Symphoricarpus albus

" orbiculatus
Syringa persica, odmiany

" vulgaris, niektóre odm.ogr.

T urn arix gallica
n odessana

¥iburnuia Garlesii /do 1.50 m /
" acerifolium
n dilatatum

pubescens /do 3.00 m / 
” tomentosura

Yucca

g. Krzev;y_dużo_ponad^2.30 -_4Ł00ja_wys,
x - występują również jako małe

Aeanthopanax 
Acer ginnala 

H palmatura 
11 tataricun 

Aesculus parviflora 
Amełanchier
Buddle$a . x
Caragana arborescens 
Cerasus raahaleb

x ” 3errulata . x" subhirtella
Cercidiphyllum 

x Cornus, większość gat.
Corylus avellana 
Cotinus ooggygria 

x Crataegus 
Cydonia 
Davidia 
Decaisnea •
Svonymus europaea 
Exochorda 

x Halesia 
Ilamsmelis 
Hippophfte 
Laburaum
Llgustrum ovalifolium 

" vulgare
Lonicera Maackii i wiele innych 
Ilalus Hal liana 
Hespiluś 
Parrotia
fflalus toringo

drzewa.
Philadęlphus insignis 

" Gordonianus
" pubescens

Photinia
Prunus carasifera 
Ptelea
Pterostyrax łiispida 
Rharanus cathartica 
Rhododendron, niektóre odm.ogr. 
Ehus typhina 
lobini yi

" vlscdsa 
Rosa oanina 

u omeiensis 
M weglniowii 
" rubrifolia 

3alix caprea 
" cinerea 
" virainalis 

S&mbucus nigra 
" racemosa

3tapłiylca
Syringa, większość gat.
Taraarix tetrandra 

n pentandra 
Yiburnua lantana 

" lentago
” opulus
" prunifolium
" rhytidophyllun /w dobrych

warunkach/

/
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Pokroje drzew /formy koron/. >
i

Większość rodzajów i gatunków drzew odznacza się charakte
rystyczną budową i formą pnla 1 korony. Są to podstawowe cechy 
plastyczne, które w pierwszym rzędzie muszą byó brane pod uwagę 
przy kompozycji terenów zielonych. Pokrój drzewa uwarunkowany 
jego budową /strukturą/ wykazuje duże odchylenia w obrębi© tego 
samego gatunku zależnie od warunków rozwoju, można jednak usta
lić formy typowe u okazów wolnostojących, które rozwijają się 
bez przeszkód.

Pokroje drzew są nieskończenie różnorodne, przeważnie swo-
ł

bodnę, pożornie nieforemne. Jednakże uogólniając formę i anali
zując wyraźną w większości wypadków symetrię możemy sprowadzić 
formy drzew do kilku podstawowych brył geometrycznych: kuli, 
elipsy, kolumny i stożka. Dla naszych celów wyodrębniamy cztery 
główne grupy pokrojowe. Do pierwszej grupy należą formy kuliste 
i szeroko-owalne, do drugiej kolumnowe i wąsko-owalne /wzniesio
ne/, do trzeciej stożkowe /wąskie i szerokie czyli piramidalne/, 
do czwartej wszystkie formy zwisające, wśród których można roz
różnić kilka typów zależnie od budowy korony. Pomijamy grupy 
form pośrednich, jak kulisto-spłaszczone, kopulaste, stożkowo- 
owalne, szeroko-stożkowe, to jest właściwe piramidalne itp.

Wśród gatunków typowych spotykamy stosunkowo niewiele po
krojów o zdecydowanej formie geometrycznej. U liściastych prze
ważają mniej lub więcej wyraźne formy kuliste, /np. u kaszta
nowca/, u iglastych występuje bardzo często forma stożkowa, wy
raźną w pierwszych okresach wzrostu, deformująca się u drzew
dojrzałych. Formy geometryczne, którymi najczęściej się posłu-

'  \  \

gujemy są sztucznie otrzymane lub utrwalone. Są to odmiany 
drzew krajowych i obcych. Najbardziej charakterystyczne są for
my wąskie wzniesione /zwykle zwane fastigiata/,zwisające i 
zwarte kuliste /zwane globosa lub umbraculifera/. Form tych 
mamy obecnie dostateczny wybór, aby zastąpić nimi prawie całko-



wioie bryły otrzymywane dawniej przy poraooy żmudnego i kosztow
nego strzyżenia.

W tabelach podane są drzewa o pokroju zdecydowanie forem
nym. Większość pozostałych ma pokrój bardziej swobodny, urozmai
cony, często przy rozpierzchł©j budowie bardzo malowniczy /dęby, 
topole, samotnie rosnące sosny/.

W wypadku odmian mnożonych wegetatywnie pokroje powtarza
ją się naogół wiernie. Dęby tak zwane piramidalne /właściwie 
kolumnowo-owalne/ otrzymywane często przez selekcję siewek 
odznaczają się wahaniami formy od kolumnowej do szeroko-owalnej.

B.___ _____________k^o r_o_n__ _d_r^z^e_w
Si 52lumnowe_i_kolumnowo-jajowate
liściaste:
Acer s&ceharinumpyramidale 
Betula rerrucos&tffastigiata 
Carpinus be tulu s vrcolumnaris 

" * <fastigiata
Crataegus monogyna^strieta , . 
Populus Bo Ile aaa. aZb& v. &uran*iola Ua 

* berolinensis '

Populus!I
GCb ̂

ni-gra 'fastigiata 
Simoni tffastigiata 

Quercus robur^fastigiata 
Robinia pseudoacacia^erecta 
Sali* alba^pyranidalis .
Ulraus glabra tffastlgiata - 

" foliacea^Dampieri
iglastej
Chamaecyparis Lawsoniana*A3JumlL

* ^erecta
Juniperus communis ̂ sueciea 

n !t ^hibernioa
" virginiana, odmiany

ociadopltys vertlcillata 
Taxodium distichum

^ . lAsUjia-tcc
Taxus baccata pyrami dali. m 

" media^Hicksii 
Thuja occldentaliskolumna 

* " ^Eosenthalii
1 inne formy kolumnowe 

Thuja orientalis

b._Stożkowe
monof,ty^a'

Alnus glutinosa /wolno stojące/ Prazinue excel3ior alvoroifelia
Aesculus hippocastanum ̂pyrami dal i s Populus berolinensis 
Corylus colurna Tilia platyphyllos, odmiany

poza tym niektóre Praxinus Tilia i inne w młodym wieku
iglaste :
Abies alba /w młodym wieku/ 
Chamaecyparis nootkafcensis 

11 Lawsoniana
Głnkgo biloba Picea excelsa pyrami dali s-j 

" CAHddensis Leonieą__-—
” * ^Remontii
n omorica 
” orientalis 
" pungens

Pinus cembra /młode/
Pseudotsuga tasifolia 
Tazus baccata^fastigiata 
Thuja occidentalis i wiele odmian 

w młodym wieku 
" gigant© a 

Tsuga canadensis 
" carollniana 
” Mertensiana

./.



c.Kuliste
li dci as te: o*'
Acer platanoid.es %lo bo sum \>^ 
Acsculus hippocastanumVgł&be-»a 
Cerasus vulgaris%lobosa 
Fraxinus excelsior/globosa 
Robinia pseudoacacia^Bessoniana

•~j bir_ie.- p.rudsu^ia umbraoulifera 
Sorbus ftria
Salix fragilis^sphaerica 
Ulmus foliaoea/umbraculifora

d. zwisa^ce

Acer saccharinun^1aoi nintum
Alnus incana^pendula
Betula verrucosandaleoarlioa

\f.Youngii
Caragana arborescens Kpendula 
Cerasus subhirtella/pendula 
Fagus silvatioa<pendula

^.purpureo-pendula 
Franinus excelsiortfpendula

iglastej
Ch r\aecyparis nootka|on.::.i

iępendula
" oisifera

Ficea excelsa'fvirgata

Malus punila /odmiany zwisające/ 
,ł Scheideckeri^pendula 

Morus alba^pendula 
Pirus salioifolia 
Populus tremula^pendula 
Salix alba vitellina i formy 

cap re a v*d endul a 
Sophora Japonie a *pendula 
Sorbus aucuparia^pendula 
Ulmus glabra/pondula 

•5c ćtksrO'

Picea excelsa‘/lnversa 
Tojcus baccata^Dovastonii
Tsuga canadensis •'pendula

Struktura koron drzew.
Struktura /budowa/ koron drzew Jest ważnym elementem, 

zarówno z punktu widzenia plastycznego, jak i użytkowo funkcjo
nalnego. Drzewa o zwartych., gęsto ulistnionych koronach cieniu
ją bardzo silnie, działają więc w pewnych wypadkach dodatnio 
/wypoczynek i spacer/, w innych jednak ujemnie, gdyż zamykają
dostęp światła do okien budynków i nie pozwalają na rozwój

\
podszytu i runa parkowego'. Natomiast drzewa o luźnych, lekkich 
koronach, nawet przy dużych rozmiarach pozwalają na częściowy
dostęp światła*

Masywne, ciężkie korony znajdują liczne zastosowania w 
kompozycji, jednak najcenniejsze są drzewa o koronach luźnych, 
jako pojedyncze lub grupowo stojące egzemplarze w parkach i 
jako zieleń stanowiąca przeciwwagę pewnych budowli. Korony nie
regularne, malownicze, są nieocenionym materiałem dla podkred-

;
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lania cech charakterystycznych lub nastro jowości miejsca, sku
piającego uwagę widza.

Tabele ujmują materiał drzewny z puhktu widzenia trzech
zasadniczych fora strukturalnych, pomijając kilka innych z
braku miejsca.

C. S t r u k t u r a  k o

Acer campectre
* platanoides^lobosum 

Aescuius 
Gorylus colurna 
Crataegus oxyacantha 
Fagus
Fraxinus ®xcelsior globosa

/tCaonophylia —

Acer s&ccharinum
" negundo /nie cięty/ 

Ailanthus 
Betuła 
Celtis 
Oornus mas
Eieagnus angustifolia
Głeditschia
Juglans
Liriodendron
Kalus

r o n  d r z e w

Populus ilsonii
Quercus robur^fastigiata wrany.dM 
Tilia platyphyllos^-f-aoiżjigiawa 

M euchlora i inne 
Uiraus pumila <>
oraz większość odmian wynodowanych
0 pokroju kolumnowym, stożkowym
1 kulistym.

Phełlodendron
Platanus
Populus /większość gatunków/ 
Pterocarya 
Robinia 
Quercus alba 

n robur
" sessiliflora

Salix 
Sophora
Ulmus foliacea

Faktura liści drzew i krzewów.
Efekt plastyczny form drzew wiąże się ściśle z fakturą 

powierzchni, którą w porze ciepłej tworzą liście. Faktura wpły
wa silnie na rodzaj i charakter wrażeń jakie zespoły roślinne 
wywierają na człowieka, oczywiście łącznie z barwą. Drzewa 
czy krzewy, o dużych, sztywnych i zwykle ciemnych liściach 
wywierają zupełnie inne wrażenie, niż koronkowa powierzchnia 
drobnych, jasnozielonych liści. Liście wyjątkowo wielkie, zło
żone lub pojedyncze, charakteryzują zwykle gatunki obce, prze
ważnie azjatyckie, wprowadzają pierwiastek egzotyczności. Celo
we i świadome operowani® fakturą w kompozycji zieleni ma donio
słe znaczenie dla wzmożenia wrażeń cstetyczno-psychicznych.

./
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Przytoczone zestawienia obejmują gatunki charakterystyczne 
wyraźnie wielkolistne lub wyraźnie drobnolistne. Pomiędzy nimi 
jest szereg form przejściowych.

D._ __l_l_ś_c_l_ _d_r_z_e_wJ1_
a, Drzewa_o^v/ielkich_li3ciach
Acer pseudoplatanus 
Aesculus 
Ailanthus 
Aralia 
Catalpa 
G-ynnocladus 
Magnolia tripetala

«• _2£5£3i!f*_2_ŚE£5S2£k..łi~£i-£-
Betuła
jfileagnus angustifolia 
Gleditschia ?yru3 salicifolia 
Robinia

Zabarwienie liści drzew i krzey/ów.
Zabarwienie liści roślin drzewiastych tworzy szeroką gamę 

kolorów o subtelnych różnicach tonalnych i zmiennych walorach. 
Gama ta jest szczególni© bogata wobec udziału tonów ciemno-zie
lonych, począwszy od zimnego granatu, drzew i krzewów iglastych. 
Zabarwienie liści jest oczywiście ogromnie dynamiczne, zmienia 
się w ciągu roku z miesiąca na miesiąc, aby osiągnąó szczytowe 
nasilenie i urozmaicenie późną jesienią. Podane zestawienia 
obejmują przeto jedynie charakterystyczne barwy w okresie lata 
i w jesieni. .

Oddzielnie potraktowane są drzewa i krzewy pstrolistne, 
tj. kolorowo paskowane, obrzeżone lub nakrapiane. Zabarwienia 
to jest zwykle utrwalonym objawem patologicznym, w wielu wypad
kach wywiera wrażenie raczej ujemne. Pormy pstre zastosowane z 
umiarem w kompozycji kameralnej mogą tworzyć pożądane ożywienie, 
są jednak zupełnie obce w krajobrazie otwartym.

Zaszeregowanie poszczególnych gatunków i odmian do okreś- 
lonyoh grup barw, z® względu na wielką zmienność nałoży uważać

• A

Paulownia
Platanus
Populus lasiocarpa 

" ?/ilsoni 
Rhus typhina 
Tilia americana

Salix
Sophora
Tilia mongollca



za orientacyjne.
l i ś c i  d r z e w  i k r z e  wówE* Z a  J^?„ęj?JL_e_nJL._e

a. zabawi eniu_ jasnozielonym
liściaste!
Acer negundo 

" saccharinum 
Betula
Aacue-narl-aniii-
Catalpa
Cornus stolonifera 
iglaste!
Chamaecyparis obtusa 
Ginkgo biloba 
Larix
Eascodium distichum

iiriodendron 
Magnolia 
Morus alba 
Ptelea 
Iamarix

5?huja occidentalis ‘Mllwangeriana
\r. Senfśńeana.
/reolunma

" orientalis
b^ 0 zabanrArieniu ciemnozielonym 
liściaste!
Aesculus hippocastanum 

" carnea
Alnus glutin03a 
Buxus sempervirens 
Hedera helix

Laurocerasus officinalis 
Hhododendron
Sambucus nigra 
Ulraus

iglaste!
Abies alba

H ordmanniana 
i szereg innych 

Juniperus sabina 
Picea orientalis
c._0 zabarwieniu_żółtym 
liściaste!
Acer negundo ̂ odessanum 

*■._ pseudoplatanus ̂ Jorlaei —  saccharinum lutoooono 
Catalpa bignoni oides ̂aurea 
Corylus avellanaifaurea

iglaste! . ,
v LuteouChamaecyparis Lawsoniana aurea 

obtusa^aurea 
pisifera^plumosa 

17 ^filifera 
aurea ■

licea excelsa^finedonensis 
Taxus baccatavraurea

Pinus nigra 
Paxus
Sbuja gigantea 
Tsuga caroliniana

V"Ligustrura vulgare aureum 
Physoearpus opulifolius^luteus 
Populus canadensis^aurea 
Sambucus canadensis tfaurea

racemosav:plumoso aurea 
Borbus aria, odmiany 
Yibumum opulus •śaureum

iłaxus baccata^ełegantissima 
Thuja occidentalis ̂ ureaee»»- 

aurea !t R vriutescens
vr Ellwangeriana aurea 

* orientalis aurea

liściaste!
Acer palmatum /szereg odmian/ 

" piatanoides^Schwedleri 
t S* l rubruftł-

pseuaĄitcLtâ uos y; j(yurhJxa/r-ęjjtyr̂y

Gotinus c oggygria ̂ urpureus 
Fagus sil^atica^atropunicea i formy 
Malus pumila^Eiedzwiedzkiana



Berberis vulgaris atropurpurea Palus purpurea
Thunbergii^tr^urpurea pu\vUlcc Vpjieyi

Corylus avelItma^ f u s ■ Prunus cerasiferaatropurpurea
mari/nat^SriDurea " \r. /oodii

Rosa rubrifoiia
ez 0 zabarwięniu_s£ebrzystycg_s zarym__± _s ząro^niebi eskim 
liściaste^ • /.
Eleagnus angustifolia 

" argentea
" multiflora

' lalimodendron halodendron 
Hippaphaó rhamnoides 
Pirus salicifolia 
Populus Bełloana al/oa, v. /wran* 

alba %ivea
ciału

Salix cinerea
" rosmarinifolia 

Garbus <ftria
Tilia tomentosa

canescens
ig la s t e :

Abies concolor i odmiany 
nobilis %lauca

Chamaecyparis Łatrsoniana %lauca 
i inne odmiany

n pisif era *s ąuarrosa
Juniperus comraunis 'ihibernica 

* vtsueoica 
" horizontalis

duniperus u ̂ riZ-ontalis ‘Douglas!!
virginiana tfglauca 

Picea Engelmannii i odmiany
* sitchensis

Pseudotsuga tfaxifolia^glauea

jatie$
J'■oj

li.ecmaste •
Acer negundo /odmiany pstrolistne/Comus alba^elegan^i inne odmiany 

” psaudoplatanus Leopoldii pstrolistne
i inne odmiany pstrolistne Sambucus nigra, odmiany pstro- 

Actinidia kolomikta i inne listne
odmiany pstrolistne Symphoricarpus orbioulatus

\r, variegatus

§ 1 ownym_ je si ąnnym „zabarwieniu
ż - żółte i pomarańczowe
cz - czerwone i brąz owoc zerwone
liściaste:

oz Acer ginnala 
ż cz " platanoides

cz " palmatum
cz ” rubrum
cz " saccłiarinum

ż Aesculus łuppocastanum 
cz parviflorfet
cz Amelanchier 
cz Berberie Ihunbergii

i szereg innych
ż Betula
ż Cereidiphyllum 
ż cz Ooraus mas

cz w florida i inne gat.

ż cz ITyssa silyatica 
ż Parrotia persica

cz Parthenocissus 
cz Photinia yillosa 

ż Pterocarya frasńnifolia 
cz Quercus coccinea 
cz n palustris
cz " borealis 'rwcuciwcb 

ż Khamnus frangula
cz Rhus glabra 
cz " typhina
cz Ribes americanum i  inne g a t .  
cz Rtibus fruticosus 
cz n spectabilis

/



ż gs Cotinus coggygria ż oz
ż cz Cotoneaster,większość gat. ż cz

cz Evonymus alata czż Frajcinus amerieana sz
ż " omus czż cz I-Iamamelis cz
ż lir^iodendron tulipifera

cz idęuidambar styraciflu^a

Sorbus aucuparia 
" torrainalis 

Viburnum acerifolium i inne
gatunki

Vitis amurensis 
coignctfesre

iglastej
ż Ginkgo biloba
a Larix

Zabarwienie kory drzew i krzewów.
Barwne pędy i pnie roślin drzewiastych uwydatniają się 

szczególnie wyraźnie przy stanie bezlistnym, tj. w porze zimo
wej i wczesną wiosną. Ma to duże znaczenie dla wyglądu zieleń
ców i parków w tym okresie i powinno być świadomie wyzyskane w 
kompozycji, operującej dotąd głównie drzewami iglastymi i krze
wami, które nie tracą liści na zimę /zimozielonymi/.

Z wymienionych poniżej wiele gatunków względnie odmian po
siada korę o barwie szczególnie intensywnej /oznaczone krzyży
kiem/ czerwonej, karminowej, żółtej, lub białej. Grupy takich
krzewów lub nawet pojedyncze egzemplarze stanowią mocne akcenty 
barwne w zimowym i prsedwiosennym krajobrazie, widoczne są czę
sto na dużą odległość /np.wierzba piramidalną/.

F. JŁ?„5. ?_*. ą i „i n_t_e
5_fLkJL.?_yLł_!L£._:Ll*__ k_o_r_y

cz - czerwone, ż - żółte, b - białe,i srebrzyste, f * fioletowe, 
niebieskawe i brązowe, $-z - jasnozielone
cz Acer cappadoeicum 
b-f Berberis dictyophylla 
cz " Thunbergii
b Betuła verrucosa 
f " Maximowiczianawfi------ ~-—3 4- fJ - X  U l i  v  Ł .I

b ” papyrifera
b n pubescens
cz Comus alba
oz " " vCsibirica
£ cz " ” v,Eesselringii
cz " sanguinea
j-z stolonifera^flayiramea
ż Corylus avellana tfaurea
b Eleagnus angustifolia
b " argentea

ż Fraxinus excelsior ̂ urea 
b HippophaS rharanoides 
j-z Kerria japonica 
j-z laburnum vulgare 
cz Malus pumila ̂ liedswiedzkia 
cz * purpurea cz " (iufoula, \r. Eleyi 
cz Prunus cerasifera ̂atro-,,̂ 5- 
# ( * sT. WOoSH5^
j-z I* opulus Bol-loama aJła. v i 
j-z Salix alba^yitellinc ** 
cz n n ^britzensis 
cz * /pyramldalis
cz purpurę a

ł



z r
Pora rozwijania ulistnienia.
Różnica w porze rozwijania liści jest u poszczególnych ro

dzajów i gatunków drzew i krzewów bardzo duża, dochodzi bowiem 
w skrajnych wypadkach do 1,1/2 miesiąca. To samo dotyczy okresu 
zrzucania liści na jesieni. Przy kompozycji terenów zielonych 
chodzi nam o przedłużenie okresu "zieloności" zarówno na wczesną 
wiosnę jak i na późną jesień, dlatego też znajomość gatunków,
które się do tego przyczyniają jest szczególnie doniosła. Waż
niejszy jest okres wiosenny, dlatego podajemy dobór gatunków 
wcześnie i późno "ruszających". Nagromadzenie w jednym miejscu
drzew i krzewów późno rozwijających liście /należy tu większość
przedstawicieli rodziny motylkowatych/ może być celowe, w innym
wypadku będzie niebezpieczne.

G.__ P ___ ______________________u l i s t 5 i_e_n_i_ą
a._Drzewa_i krzeOT wcześnie^ roz?4j.aj§ce liście^
Amelanchier
Betula
Caragana
Crataegus intricata 
Sicoehorda
Ilydraagea petiolaris 
Larix sibirica 
Lonicera coerulea

tatarioa i szereg innych 
caprifolium 

" periclimenum

Populus Simonii 
" Koreana
" Maximowiczii

Potentilla 
Padus racemosa 
kibes alpinum i inne gatunki 
Sambucus racemosa 
Sorbaria
Spiraea arguta i inne

rozwijające li^oie
Ailanthus
Amorpha
Carya
Catalpa
Cercis
Cladrfllstris
Fraxinus
Gleditschia
Gymnocladus
hy&rangea
J lig lana
Liauidambar

Morus
Platanus
Populus nigra 

" serotina 
Ouercus 
Ilhus radicans 
Robinia 
S ophora

./



Drzewa i krzsY/y nadające się na żywopłoty 1 szpalery 
Żywopłotem nazywamy ścianę zwartą, złożoną z szeregu krze

wów sadzonych odpowiednio gęsto, szpalerem ścianę złożoną z 
drzew lub wysokich drzew, sadzonych w pewnych odstępach. Żywo
płoty i szpalery mogą byd swobodne /nie cięte/ lub też formo
wane /przycinane/. Żywopłoty formowane wymagają corocznie 
jedno- lub kilkakrotnego cięcia. Ze względu na duże koszty 
konserwacji zastosowanie ich powinno byd ograniczone na korzyśd 
żywopłotów nieformowanych, swobodnie rosnących, wymagających 
jedynie normalnego cięcia konserwacyjnego. Do tworzenia tego 
rodzaju żywopłotów i szpalerów nadają się krzewy i małe drze
wa, odznaczające się zwartym wzrostem, rozgałęzione od dołu 
do góry, o pięknym i trwałym ulistnieniu. Żywopłoty nie cięte 
przewyższają formowane walorami dekoracyjnymi, gdyż większośd 
tworzących je krzewów odznacza się efektownym kwitnieniem lub 
ozdobnymi owocami. Na szpalery niefornowane nadają się wszelkie 
drzewa o wąskim pokroju korony, a więc większośd słupowych i 
słupowo-owalnych, nie ogałacających się od dołu.

H. D r z e  w_a_ i k_r_z s_w_v_ n a ó_a__j_ą_c_s__ s_i_g 
n a  ż y w o p ł o t y  i s z p a l e r y

a. Szpalery ni© cięte /ściany_wysokle/
liściaste:~ $gLe£Pia/riylWM, yAoer daeyoarpum pyramidale 
Betuła verrucosa tffastigiata 
Alnus glutinosa 
Carpinus betulus, odmiany

wzniesione
C©rylus colurna 
Populus berolinensis

y t[aUtfLy
Populus nigra^gSćtiglata 

" oimoni'/fastigiata 
QuergUS roburyfastigiata 
Tilia platyphyllos, odmiany

, piramidalneSalix alba^pyramidalis

iglaste:
Abios, gatunki wąsko-stożkowe Picea pungen 
Hiamao oy p ar i f:1 i i i ̂ ^  ̂  dni i.o Pseudo t su ga
Juniperus virginiana, odmiany 
Picea excelsa pyramidalis 

n omorica 
” orientalis

Thujan

odmiany 
taxifolia

occidentalis, formy słupowe 
gigantea

J.



b. Żywogłoty nie cigt® 50 - JOO cm w^s.
Na żywopłoty nie cięte nadają się wszystkie krzewy o zwartym, 
uporządkowanym wzroście, ni© ogałacające się od dołu, o efektownym 
ulistnieniu lub pięknych kwiatach, a specjalnie następujące*
liściaste *
Berboris Thunborgii 

" Wilsona®
Cotone&ster lucida 

" Dislsdana
Deutzia gracilis 
Lonicera coerulea

tatarica^nana
Kerria
Mahonia aąuifolium 
Philadelphus coronarius <(nanus 

n microphyllus
" Lemoinei, odmiany

niski®
Potentlila 
Fyracantha 
Rosa centifolia " oinnamolmea

Rosa gallica
" rugosa, odmiany 
" spinosissima ,

Ribes alpinum aanum /.
11 Gordon i anum
" petrjium

Spiraea arguta . ,
c i i  am ae cl r i f o 1 i a  'A “■

" trichocarpa
trilobata . .. 
pwmila al > 
puvH*Gx tfproebalii 

" " ^atererś
" pruhoniciana
" Thunbergii
" Van Houttei

Symphoricarpus orbiculatus 
Viburnum opulus^nanum 

,ł t omen to sum
cV Ż^wogłoty_ciotę
liściaste:
Acer campestre 

" ginnala 
n tataricum 
" saccharinum 

Caragana arborescens 
Oarpinus betulus 
Cerasus mahaleb 
Chaeaomeles japonica 

11 lagenaria
Cornus alba, odmiany 
Cotonęaster integerrima 

" acutifolia
" lucida
" melanocarpa

Crataegus firus gaili 
ijunogyna

" 6xyacantha
Elaoagnus argentea 
Ragus silvatica 
Ligustrum yulgare^lodense 

" ovallfolium
" vulgare, odmiany

Lonicera coerulea 
" Llaacki i
" tatarica

Moru3 alba 
Padus serotina 
Physocarpus opulifolius 
Platanus acerifolia 
Populus Simonii^fastigiata 
Quercus robur 
Rhamnus cathartica 

” frangula 
Ribes alpinum

” vr.au re urn 
" Gordonianum 

Robinia pseudoacacia 
Rosa canina 

" rugosa 
" rubiginosa 
" 'rubrifolia 

Spiraea media
" salicifolia

Symphoricarpus orbiculatus
a  »  np. variega-

Tilia oordata 
Viburnum acerifolium 

" dentatum

iglaste *
Chamaecyp&ris pisifera 
Juniperus communis 

" virginiana
Larix
Picea excelsa

Picea orientalis
Taxus
Thuja
Tsuga canadensis



Drzewa i krzewy efektownie kwitnące,

W zestawieniu uwzględniano jedyni* gatunki i odmiany odzna
czające się znaczną obfitością i ozdobnóścią kwiatów. Chodzi tu 
głównie o krzewy i małe drzewka dające w porze kwitnienia wyraź
ne plamy barwne, mające w układach zieleni podstawowe znaczenie.
W zestawieniu nie uwzględniono podziału na grupy według kolorów 
kwiatów, gdyż nana cecha ta jest bardziej znana i ni® nastręcza 
większych wątpliwości. Bardzo ważną jest pora i długośó okresu 
kwitnienia. Większość drzew i krzewów kwitnie w maju i w czerwcu, 
dlatego też bardzo cenne są gatunki kwitnąc® bardzo wcześnie i w 
okresie następującym po głównym kwitnieniu,

Podaną porę kwitnienia należy uważać za orientacyjną, gdyż 
warunki klimatyczne i siedliskowe wpływają na znaczne odchylenia.

J. D r z e w a  i k r z e
k w i t n ą c e

Cyfry oznaczają miesiąc kwitnienia.
5-6 Aesculus, cały rodzaj 4-5
5-4 Amygdalus 5
5-6 Berberis, szereg gatunków 4-5

7 Buddleia 6
0-9 C&lluna <*■*O
6-7 Catalpa 6
5-8 Clematis 4-5
4-5 Cerasus $-5

5 Cornus florida 4-5
5-4 " nas 4-5
Sr-- u---=#fcun?a 6
5 Chionanthus rirginicua 6

' 5 Crataegus, prawie cały rodzaj5-9
4-5 Chaenomeles, cały rodzaj 7-9
4-5 Cytisus 6
3-5 Daphne nezereum 6

5 Deutzia, cały rodzaj 6
5-4 Erica carnoa 4-6
5 Exochorda 5

4-5 Por3ythia, cały rodzaj 6
6 Praxinus ornus 5
5 Genista 5-7

10-5 Hamamelis 5
7-8 Hydrangea, cały rodzaj
5-4 Jasainum nudifłorum 6

5 Kerria japonica 4-5
5 Laburnum 

J-6 Lonicera Maackii
6-7

i szereg gat. 
gatunki pnąoe

e f e k t o w n i e

Magnolia, cały rodzaj 
Mahonia aąuifolium 
Kalus, prawie cały rodzaj 
Paeonia arborea 
Padus
Philadelphus, cały rodzaj 
Prunus, prawię cały rodzaj 
Rhododendron, cały rodzaj 
Ribes sanguineum 

" atro sanguineum
Rhodotypus kerrioidee 
Robinia, cały rodzaj 
Rosa, gatunki i odmiany parkowe 
Polygonura Aubertii 
Rubus odoratus 
Sambucus
Sorbaria sorbifolia 
Spiraea, większość gatunkćw 
Staphylea co1chica 
Stephanandra 
Syringa, cały rodzaj 
Tamarix
Viburnum Carlesii i szereg

gatunkówWeigela
Wist4ria sinensis i inne



Drzewa i krzewy o barwnych, efektownych oy/ocach.
Tabela obejmuje drzewa i krzewy o owocach i owocostanach, 

najbardziej efektownych, dających zdecydowane efekty barwne. 
Owoce roślin drzewiastych, zaczynają się barwić w drugiej poło
wie lata, główne efekty przypadają na okres jesienny i późno- 
jesienny, a niektóre gatunki zachowują barwność owoców i owoco- 
stanćw przez część zimy. Najcenniejsze są gatunki wydając® owoce 
o różnych odcieniach barwy czerwonej /tzw.koralowe/ oraz żółtej. 
Malej dekoracyjne są owoce białe, najmniej rzucają się w oczy 
owoce czarne. Se względu na małą ilość gatunków późno kwitnących 
cecha barwności owoców powinna być poważnie brana pod uwagę przy 
rozważaniu jesiennego efektu w kompozycji zieleni.

K. D r z e w a  i k r z e
e f_£_k_t_o_w_n_y_c_h__ <

Berberis, większość gatunków 
Celastrus 
Clematis vitalba 
Cotoneaster, większość gatunków 
Crataegus, " M
Daphne mezereum 
Eleagnus multiflora 
Svonymus europaea 

» Verrucosa
Hippopha« rhannoidec 
Lonicera, większość gatunków 
Lycium

vr_y_ o__ b_a_r_w_n_2_'c_h,
w o c a c h.
Malus baccata i inne gatunki 
Pyracantha coccinea 
Rhuś typhina
Rosa canina i inne gatunki parkowe 
Sambucus nigra 

11 racemosa
Sorbus, wszystkie gatunki 
Symphoricarpus racemosus 

" orbiculatus
Yiburnum lantana 

" lentago
” opulus


