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Od jesieni dzielą nas już tylko chwile. W naszym klimacie ta pora roku  jestwyjątkowo kolorowa 
i nie bez powodu towarzyszy jej określenie złota polska jesień.

Nasz świat tuż przed zimą zadziwia nieprawdopodobną paletą ciepłych barw, tak jakby chciał 
nam zrekompensować coraz krótsze dni i często kapryśną pogodę. Odpowiednio dobierając rośliny, 
możemy kreować nastrój ogrodu lub korygować w nim przestrzeń – rozświetlić cieniste zakątki czy 
schłodzić miejsca rozpalone słońcem. Kolory mocno wpływają na nasze samopoczucie. Jesienną 
porą ciepłe odcienie żółtego, pomarańcze, czerwienie będą z pewnością pobudzać nasz organizm 
i zdecydowanie poprawią nam nastrój. Sprawiają, że wnętrze, w którym będziemy przebywać, wyda 
się nam cieplejsze i weselsze.

Planując jesienne kompozycje ogrodowe, warto wybierać rośliny o odpowiednio przebarwiających 
się liściach. Uważajmy jednak, gdyż nadmiar jednakowych bodźców może być monotonny i kompo-
zycja monochromatyczna stanie się nudna. Aby do tego nie dopuścić, warto zastosować element 
kontrastujący. Może nim być na przykład roślina o odpowiednio dobranej barwie lub drobne elementy 
małej architektury ogrodowej: brama, ławka, ceramiczne kule, pojemniki albo rzeźby. Tak naprawdę 
wszystko zależy od naszej wyobraźni i odwagi w kreowaniu naszej unikatowej kompozycji.

Dlaczego liście jesienią zmieniają kolor? 
Wrześniowe promienie słoneczne nie dostarczają już tyle ciepła, co w sierpniu.  Musimy zważać 

na chłodne noce i możliwe wystąpienia pod koniec miesiąca przymrozków. Rośliny chcąc przygoto-
wać się do zimowego spoczynku zaczynają tworzyć ze specjalnych komórek u nasady liści zapory, 
przez które składniki pokarmowe nie potrafią przedostać się do blaszek liściowych. W następstwie 
czego zielony barwnik ulega rozkładowi i zanika jako pierwszy. Z braku cukrów i innych składników 
pokarmowych nie zostaje odbudowany i w rezultacie zanika całkiem. W tym momencie ujawniają się 
pozostałe barwniki karotenowi tzn. żółty i pomarańczowy. Dzięki procesom chemicznym zachodzą-
cym w liściach, powstają jeszcze inne barwniki jak fioletowy czy czerwony, ale zależy to głównie od 
gatunku rośliny oraz czynników środowiskowych.

Dzięki opisanym procesom jesienią ogrody mogą wyglądać naprawdę pięknie. Wystarczy tylko 
posadzić w nich rośliny, które o tej porze roku będą emanować wspaniałymi ognistymi barwami.

 Jakie rośliny tak pięknie zaprezentują się jesienią? Co jeszcze poza kolorowymi liśćmi może 
ozdobić ogród w czasie jesieni? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo poniżej.

WSTĘP
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Z grupy drzew przebarwiających się jesienną porą na szczególną uwagę zasługują:

 � Ambrowiec amerykański
(łac. Liquidambar styraciflua)
Na jesieni liście ambrowca amerykań-

skiego przebarwiają się na czerwono, pur-
purowo-fioletowo lub złoto. Jego kora jest 
ciemnoszara, głęboko bruzdowana. Ambro-
wiec amerykański najlepiej rośnie na stano-
wisku słonecznym i osłoniętym od silnych 
wiatrów. Jest to bardzo ważne, gdyż młode 
osobniki mają tendencję do przemarzania; 
mrozoodporność rośnie z wiekiem drzewa. 
Im więcej słońca, tym liście ambrowca pięk-
niej będą się przebarwiać na jesieni. Dobrze 
sprawdzi się na glebie przepuszczalnej, ży-
znej i próchnicznej, źle natomiast na glebie 
suchej i jałowej. Z uwagi na swą dużą deko-
racyjność ambrowiec amerykański najlepiej 
będzie wyglądać jako soliter.

 � Dąb
(łac. Quercus)
W Polsce występują w stanie dzikim 

3 gatunki; dąb szypułkowy (łac. Quercus 
robur), dąb bezszypułkowy (łac. Quercus 
petraea) oraz dąb omszony (łac. Quercus 
pubescens); ten ostatni na jednym tylko sta-
nowisku. Z gatunków obcych zdecydowa-
nie najbardziej rozpowszechniony jest dąb 
czerwony (łac. Quercus rubra). Jest bardzo 
dużym i rozłożystym  drzewem, które lepiej 
sprawdzi się w zielenie miejskiej lub dużym 
ogrodzie. Bardzo dekoracyjny na jesieni ze 
względu na pięknie przebarwiające się li-
ście w odcieniach czerwieni. Gdy opadną, 
lepiej je spalić, niż przeznaczyć na kompost, 
ponieważ posiadają dużo garbników, które 
nie służą innym roślinom.

1. Drzewa
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 � Grujecznik japoński
(łac. Cercidiphyllum japonicum)
Drzewo w Polsce może osiągać do 12 

m wysokości. Jego pokrój jest dość niere-
gularny, z tendencją do tworzenia wielu pni. 
Posiada okrągłe lub sercowate liście z do-
brze widocznym unerwieniem. Wyróżnia go 
różnorodność barw blaszek liściowych 
zależna nie tylko od pory roku, ale także 
od stanowiska. Liście mają barwę brunat-
no- lub złotoczerwoną wiosną, latem zie-
loną, jesienią z powrotem przebarwiają się 
w odcienie brunatno-złote. Drzewa rosnące 
w miejscach słonecznych i suchych czę-
ściej wytwarzają liście w palecie barw: czer-
wony i złoty. Te uprawiane w zacienionych 
i bardziej wilgotnych miejscach są mniej 
intensywne – kremowe, łososiowe i żółte.

 � Klon
(łac. Acer)
To drzewa okazałe, jednak znanych jest 

też wiele niskich odmian, które nie przekra-
czają kilku metrów wysokości. Doskonale 
będą nadawać się do małych ogrodów. Je-
sienią, zależnie od gatunku, liście klonów 
stają się czerwone, purpurowe, pomarań-
czowe lub żółte. Najlepiej rosną w próch-
nicznej, przepuszczalnej i niezbyt suchej 
glebie, w słońcu lub lekkim cieniu. Niektó-
re dobrze znoszą przycinanie i nadają się 
nawet na żywopłoty: klon polny (łac. Acer 
campestre), klon ginnala (łac. Acer ginnala), 
klon tatarski (łac. Acer tataricum). Wartym 
uwagi jest również klon palmowy (łac. Acer 
palmatum). Jest to niewielkie drzewko osią-
gające do 5-8 m wysokości. Zwykle jednak 
uprawiane są niższe odmiany dorastające 
do 2-4 m. Ich zaletą jest atrakcyjny, delikat-
ny i dość regularny pokrój.
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 � Miłorząb dwuklapowy
(łac. Ginkgo biloba)
Należy do wolno rosnących drzew, 

które warto uprawiać w ogrodach z kilku 
powodów. To rzeczywisty relikt czasów pre-
historycznych. Roślinę zalicza się do igla-
ków (mimo że wytwarza blaszki liściowe). 
Liście są bardzo atrakcyjne, ponieważ mają 
rzadko spotykany wachlarzykowaty kształt. 
Jesienią przebarwiają się na soczysto żółty 
kolor. Najczęściej jest sadzony jako soliter 
w wyeksponowanych miejscach. Co waż-
ne, miłorząb jest drzewem mrozoodpornym 
i z powodzeniem można uprawiać go w Pol-
sce. Jest  niezwykle odporny na wszelakie 
choroby i szkodniki. Na rynku można nabyć 
wiele polskich odmian takich jak Bolesław 
Chrobry, Mieszko I czy Przemysław II.

 � Parocja perska
(łac. Parrotia persica)
Zwana jest potocznie żelaznym drzew-

kiem. To malownicze drzewo dorastające 
do 6-10 m wysokości o rozłożystej koronie 
i zwykle wielu pniach. Parocja rośnie bardzo 
wolno, więc można ją sadzić nawet w nie-
wielkich ogrodach. Skórzaste liście wiosną 
mają interesującą różowawą barwę, później 
stają się ciemnozielone, by na jesieni  przy-
brać wszystkie barwy ognia (najładniejsze 
w miejscach dobrze nasłonecznionych). 
Do prawidłowego wzrostu wystarczy jej 
przeciętna gleba. Dodatkowym elementem 
dekoracyjnym parocji jest jej kora, która po-
dobnie jak u platanów łuszczy się barwnymi 
płatami.
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 � Sumak octowiec
(łac. Rhus typhina) 
Drzewo dorastające do 6 m o malow-

niczej, rozłożystej koronie. Należy do naj-
piękniej przebarwiających się roślin, jakie 
możemy posadzić w naszym ogrodzie. Pie-
rzaste liście długości dochodzącej nawet do 
50 cm jesienią stają się jaskrawo czerwone 
przechodzące w odcienie pomarańczowe 
i żółte. Ozdobą sumaka są także brunatno-
czerwone owocostany, które wyrastają na 
końcach pędów. Ma bardzo małe wymaga-
nia, dobrze rośnie nawet w piaszczystej gle-
bie i  jest wytrzymały na brak wody. Wokół 
drzewa lepiej nie przekopywać ziemi, gdyż  
ze zranionych korzeni wyrastają liczne 
pędy, które w przyszłości mogą zagłuszyć 
rośliny posadzone w okolicy drzewa.

 � Tulipanowiec amerykański
(łac. Liriodendron tulipifera)
Drzewo wyróżnia się przede wszystkim 

niezwykle atrakcyjnymi, dużymi, zielonożół-
tymi kwiatami o kielichowatym kształcie. 
Nie mniej dekoracyjne od kwiatów są liście 
tulipanowca. Posiadają one bardzo unikalny, 
prostokątny w obrysie kształt tworzony przez 
dwie pary klap bocznych i charakterystycz-
nie „uciętą” klapę wierzchołkową. Liście są 
duże, latem intensywnie (ciemno)zielone, 
jesienią zaś przebarwiają się na jaskrawy, 
złocistożółty lub pomarańczowoczerwony 
kolor. Wraz z magnolią (i po miłorzębie) jest 
to jedno z najstarszych żyjących obecnie na 
Ziemi drzew liściastych. Rośliny tego typu 
pojawiły się na naszej planecie już w okresie 
kredy. Ich piękne kwiaty mimo, że duże i bar-
dzo efektowne, są jednymi z najprymityw-
niejszych wśród roślin okrytozalążkowych 
i posiadają wiele cech pierwotnych.
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Z grupy krzewów przebarwiających się jesienną porą na szczególną uwagę zasługują:

 � Aronia czarna
(łac. Aronia melanocarpa) 
Aronia to wspaniały krzew, który oprócz 

funkcji użytkowych, posiada również bardzo 
cenne walory estetyczne. Wiosną na krze-
wie pojawiają się piękne białe kwiaty ze-
brane w baldachy, które przez dwa tygodnie, 
zazwyczaj do drugiej połowy maja, są praw-
dziwą ozdobą każdego ogrodu. Późnym 
latem natomiast liście aronii przepięknie 
przebarwiają się na kolor bordowy, ceglasty 
lub pomarańczowy, co daje niezwykły efekt 
wizualny. Zmieniający się w czasie całego 
sezonu wygląd aronii, pozwala stosować ją 
jako krzew ozdobny.  Liście aronii bardzo 
długo utrzymują się na roślinie. Do pierw-
szych przymrozków stanowią doskonałą 
dekorację działki i ogrodu.

 � Berberys
(łac. Berberis)
Liście berberysów jesienią zmienia-

ją swoją barwę na żółtą, pomarańczowa 
i czerwona. Owoce berberysu zwyczajnego 
(łac. Berberis vulgaris) zawierają witaminy, 
sole mineralne, alkaloidy, kwasy organicz-
ne, cukry, pektyny i garbniki. Ze względu 
na bardzo dużą zawartość witaminy C 
berberys jest nazywany polską cytryną. Su-
szone owoce można dodawać do herbaty, 
ntomiast wyciągi z kory i korzeni mają wła-
ściwości antybiotyczne i stosuje się przy za-
każeniach bakteryjnych. Smak tych małych, 
intensywnie czerwonych i jajowatych owo-
ców jest bardzo kwaśny, dlatego zaleca się 
zbieranie ich po pierwszych przymrozkach, 
które „łagodzą” ich smak.

2. Krzewy
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 � Fotergilla
(łac. Fothergilla)
Krzew ten zdobi ogrody dwa razy do 

roku, podczas kwitnienia oraz jesiennego 
przebarwienia liści. Okres kwitnienia przy-
pada na przełom kwietnia i maja oraz sam 
maj. Kwiaty zebrane w kłosowate, puszy-
ste, kwiatostany są ozdobne dzięki długim, 
białym nitkom pręcików, które wydzielają 
intensywny miodowy aromat. Jesienią, na 
początku października, liście fantastycznie 
przebarwiają się w ciepłych kolorach od 
czerwonego do pomarańczowego. Fotergilla 
jest jednym z najpiękniej przebarwiających 
się krzewów. Wymaga dość żyznych, próch-
nicznych gleb o odczynie lekko kwaśnym.

 � Kalina
(łac. Viburnum) 
Kalina ma piękny pokrój, ozdobne liście, 

zachwycające kwiaty oraz ładne owoce. 
W sprzedaży dostępne są różne gatunki 
kaliny np: Kalina koralowa (łac. Viburnum 
opulus), Kalina sztywnolistna (łac. Vibur-
num rhytidophyllum), Kalina hordowina 
(łac. Viburnum lantana), Kalina wonna (łac. 
Viburnum farreri), Kalina koreańska (łac. 
Viburnum carlesii), Kalina japońska (łac. Vi-
burnum plicatum) i jej szczególnie polecana 
odmiana Watanabe, która ma bardzo długi 
okres kwitnienia – od maja aż do września! 
Owoce kaliny koralowej pod różnymi posta-
ciami były kiedyś popularnym lekiem, sto-
sowanym zwłaszcza w ludowej medycynie 
rosyjskiej. Taktowano je jako łagodny śro-
dek wzmacniający, m.in. z racji zawartości 
prowitaminy A, witamin C i P. Wykorzysty-
wano jako środek uspokajający w neurozach 
i bezsenności. Świeże owoce dobroczynnie 
działają na serce, obniżają ciśnienie krwi.



Ogród kolorowy jesienią

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.12

 � Oczar wirginijski
(łac. Hamamelis virginiana)
Duży krzew dorastający do ok. 6 m wy-

sokości. Liście eliptyczne, odwrotnie jajo-
wate dochodzące do 15 cm. Na jesieni prze-
barwiają się na żółto. Oczar wirginijski ze 
względu na nietypowy wygląd kwiatów i ter-
min kwitnienia nadaje ogrodowi oryginalno-
ści.  Jego liście i kora są wykorzystywane 
w ziołolecznictwie. Produkowane z nich leki 
stosuje się głównie zewnętrznie, gdyż przy-
śpieszają regenerację skóry. Kwiaty krzewu 
są charakterystyczne i bardzo oryginalne. 
Składają się z tasiemkowatych płatków, 
skręconych lub wyprostowanych w barwie 
żółtej, które ukazują się jesienią lub wcze-
sną zimą. Owoce mają postać zdrewniałych 
torebek, które dojrzewają w następnym roku 
po kwitnieniu i pękają z charakterystycznym 
trzaskiem.

 � Perukowiec podolski
(łac. Cotinus coggygria)
To rozłożysty krzew osiągający 3-5 

m wysokości. Jest jednym z ciekawszych 
krzewów spotykanych w ogrodach. Przez 
cały sezon największą ozdobą perukowca 
są jego okrągławe liście, przebarwiające 
się jesienią na pomarańczowoczerwony 
kolor oraz ładny, gęsty pokrój. Z chwilą wy-
tworzenia się owocostanów, wszystkie te 
walory bledną. Wspaniałe, puszyste owoco-
stany przypominające wyglądem pierzaste 
pompony, pojawiają się latem (od lipca do 
września) i sprawiają, że krzew wygląda jak 
barwna, eteryczna chmurka. 
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 � Pięknotka Bodiniera
(łac. Callicarpa bodinieri)
Luźny, nieduży krzew, dorastający do 

ok. 2-3 m wysokości. Jesienią krzew pre-
zentuje swoją niezwykłą urodę w pełnej 
krasie i staje się jedną z największych atrak-
cji ogrodu. W październiku na jego pędach 
dojrzewają liczne, niemal idealnie okrągłe, 
gładkie, błyszczące owoce, zebrane w ką-
tach liści w kuliste grona. Ich największą 
zaletą jest zaskakująca i niespotykana 
u innych gatunków liliowo-fioletowa barwa. 
Jest ona szczególnie dobrze widoczna po 
opadnięciu liści, kiedy to na nagich pędach 
pozostają wyłącznie samotne owoce.

 � Świdośliwa
(łac. Amelanchier)
Roślina dorasta do 4-5 m wysokości. 

Wiosną, jeszcze przed rozwinięciem liści 
pokrywa się burzą białych kwiatów. Można 
ją swobodnie formować  i wykorzystywać 
np. do tworzenia żywopłotów. Potocznie 
nazywana jest drzewkiem rodzynkowym lub 
gołębią jagodą. Jest w pełni mrozoodporna 
i znosi  mrozy nawet do -40℃. Młode liście 
rośliny są czerwonawe, później powoli zie-
lenieją. Jesienią przebarwiają się na różne 
jaskrawe kolory w odcieniach czerwieni 
i fioletu. Pierwsze owoce dojrzewają już 
w 3-4 roku uprawy. Kształtem przypominają 
malutkie jabłuszka w odcieniach fioletu. Są 
słodkie i świetnie nadają się na przetwory, 
jako dodatek do ciast czy też na nalewki. 
Ponieważ jest to roślina samopylna - do 
owocowania wystarczy nam jedna sztuka 
krzewu. Najlepiej rośnie na glebach piasz-
czysto-gliniastych, lekko kwaśnych lub obo-
jętnych. Nie znosi terenów podmokłych oraz 
nadmiernie suchych.
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 � Trzmielina oskrzydlona
(łac. Euonymus alatus)
Krzew ten kwitnie na przełomie maja 

i czerwca. Swoje największe walory pre-
zentuje jednak jesienią, gdy przebarwia 
się na ciemnoczerwony kolor, przez co 
trzmielina nazywana jest „płonącym krze-
wem”. W okresie owocowania jej oryginalne 
różowe owoco-torebki, pękają i odsłaniają 
pomarańczowe nasiona. Ptaki chętnie zja-
dają osnówki toteż na pewno zwabimy je 
w ten sposób do naszych ogrodów. Ale uwa-
ga – dla ludzi te nasiona są bardzo trujące! 
Roślina charakteryzuje się dość powolnym 
wzrostem dorastając do ok. 3 m wysokości.  
Jedną z najbardziej popularnych odmian 
jest trzmielina oskrzydlona Compactus, któ-
ra dorasta zaledwie do 1 m wysokości.

 � Hortensja dębolistna
(łac. Hydrangea quercifolia)
Ma charakterystyczne duże liście 

kształtem przypominające liście dębu czer-
wonego, które jesienią przebarwiają się na 
intensywny czerwono-brązowy lub czerwo-
no-fioletowy kolor (nie występujący u pozo-
stałych hortensji). Stożkowate, białe kwia-
tostany pojawiają się w lipcu i w sierpniu. 
Należy pamiętać, że w surowe zimy horten-
sja dębolistna potrafi przemarzać, dlatego 
warto okrywać ją na zimę np. agrowłókni-
ną. W przypadku przemarznięcia pąków 
kwiatowych nie doczekamy się kwitnienia 
w danym sezonie, dlatego najlepszym sta-
nowiskiem dla tego krzewu będzie półcień 
i zaciszne miejsce osłonięte od wiatrów. 
Hortensja dębolistna preferuje gleby lekko 
kwaśne i  próchniczne. Jest dość rozłoży-
stym krzewem dorastającym do 1,5 m wy-
sokości. 
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 � Borówka amerykańska
(łac. Vaccinium corymbosum)
Niezwykle urodziwy o tej porze roku 

krzew o czerwonych liściach i pędach. Do-
rasta do ok. 2 m wysokości. Ma odporne na 
mróz kwiaty (szkodzi im dopiero temperatu-
ra -7 st.C). Owoce są niebieskie z jasnym 
zielonkawobiałym miąższem. Zawierają: 
cukry, witaminę C, antocyjany i dużo pektyn, 
regulujących poziom cholesterolu i wchła-
niających substancje toksyczne. Bardzo 
korzystnie wpływają na wzrok. 



Ogród kolorowy jesienią
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Z grupy pnączy ozdobnych jesienną porą na szczególną uwagę zasługują:

 � Aktinidia
(łac. Actinidia)
Pnącze zwane potocznie minikiwi jest 

w stanie uatrakcyjnić każdy ogród. Jej małe 
owoce (ok. 2,5 cm) cenione są  głównie za 
bardzo dużą zawartość witamin i mikro-
elementów. Można je suszyć, marynować, 
robić dżemy, nalewki. Aktinidia jest rośliną 
dwupienną, zatem warunkiem ukazania się 
owoców na osobnikach żeńskich jest posa-
dzenie w pobliżu przynajmniej jednego eg-
zemplarza męskiego. Najlepsze stanowisko 
dla obydwu rosnących w Polsce aktinidii to 
miejsce słoneczne o żyznej i dość wilgotnej 
glebie. Ze względu na dużą siłę wzrostu 
aktinidia potrzebuje dość dużo miejsca do 
rozpostarcia pędów. Podpory powinny być 
ażurowe (siatka, drewniane sztachety, me-
talowe pręty), aby roślina mogła się wokół 
nich swobodnie owijać.

 � Winobluszcz trójklapowy
(łac. Parthenocissus tricuspidata)
Piękne, silne pnącze o dużych, dekora-

cyjnych liściach, samo czepiające się mu-
rów przylgami na końcach wąsów czepnych. 
Liście sztywne, ciemnozielone, błyszczące 
,dachówkowato ułożone, jesienią pięknie 
przebarwiające się od czerwonego do ciem-
nopurpurowego koloru. Intensywną zmianę 
koloru liści możemy obserwować zwłaszcza 
na stanowiskach słonecznych. W czerwcu 
i lipcu na roślinie pojawiają się małe jasno-
zielone kwiaty, z których od września do 
października tworzą się ozdobne granato-
we, małe owoce. Doskonale rośnie nawet 
na przeciętnej glebie.

3. Pnącza
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 � Winobluszcz pięcioklapowy
łąc. Parthenocissus quinquefolia)
Winobluszcz pięciolistkowy jest najczę-

ściej uprawianym gatunkiem winobluszczu. 
Jego zaletą jest duża mrozoodporność oraz 
odporność na zanieczyszczenia powietrza, 
przez co świetnie sprawdza się w miastach. 
Radzi sobie zarówno na stanowiskach sło-
necznych, jak i zacienionych. Intensywnie 
zielone liście jesienią przebarwiają się na 
czerwono, stanowiąc wspaniałą dekorację 
podpór lub ścian, po których wspinają się ro-
śliny. Gatunek posiada też kilka ciekawych 
odmian ozdobnych, m.in.: Minor – odmiana 
o mniejszych liściach i słabszej sile wzro-
stu niż gatunek, dorasta zwykle do ok. 5 m; 
Star Showers Monham – piękna odmiana 
o pstrych, biało nakrapianych liściach i nie-
zbyt silnym wzroście, dorasta do 5-6 m;  
Yellow Wall – odmiana o zielonych liściach, 
przebarwiających się jesienią na żółto.

 � Hortensja pnąca
(łac. Hydrangea petiolaris)
Kwitnie od czerwca do lipca. Kwiatosta-

ny baldachogroniaste, płaskie, z białymi, 
drobnymi kwiatami na obwodzie. Liście 
na długich ogonkach, okrągławe, zielone, 
jesienią przebarwiają się na żółto. Pędy 
koloru brązowego z łuszczącą się ozdob-
ną korą. Roślina z łatwością wspina się za 
pomocą korzonków czepnych. Osiąga od 10 
do 20 m wysokości. Rocznie przyrasta od 
0,5 do 1 m. Odmiana całkowicie mrozood-
porna. Preferuje gleby kwaśne, przepusz-
czalne i wilgotne, ale dobrze rośnie również 
na przeciętnych. Polecana do uprawy na 
stanowiskach cienistych i półcienistych. 
Szczególnie przydatna do obsadzania 
ścian, pergoli i pni drzew.
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 � Cytryniec chiński
(łac. Schisandra chinensis)
Znalazł zastosowanie jako roślina 

ozdobna, ale śmiało może także służyć 
w celach konsumpcyjnych. Jego główną 
ozdobą są jednocentymetrowe okrągłe owo-
ce koloru czerwonego zebrane w zwisające 
kłosy o długości 10 cm. Owoce cytryńca 
chińskiego zawierają witaminę E, schizan-
drynę (substancję tonizującą i wzmacnia-
jącą), łatwo przyswajalne mikroelementy: 
żelazo, miedź, mangan, nikiel, molibden, 
tytan i cynk, jak również magnez, potas 
i fosfor. Można spożywać je na surowo lub 
po przetworzeniu np. w postaci suszu, so-
ków, wyciągów, naparów, lub przerobić na 
dodającą energii nalewkę. Chińczycy nazy-
wają cytryniec wu wei zi – owocem o pięciu 
smakach. Owoce mają słodkie okrywy, kwa-
śny miąższ, nasiona gorzkie z pikantnym 
posmakiem, a wyciągi z nasion są słonawe. 
Opis pnącza jako rośliny leczniczej znajduje 
się w najstarszej chińskiej farmakopei z 250 
r. p.n.e. Obecnie jest obok żeńszenia najpo-
pularniejszą rośliną na Dalekim Wschodzie. 
Suszone liście zalane wrzątkiem przypomi-
nają zieloną herbatę z cytryną. Spożywanie 
owoców cytryńca może zwiększać odpor-
ność organizmu. Jest to roślina całkowicie 
mrozoodporna, wytrzymuje temperaturę do 
-30°C. Doskonale nadaje się na pergole lub 
ściany budynków.
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 � Dławisz okrągłolistny
(łac. Celastrus orbiculatus)
Wieloletnie, dwupienne pnącze o bar-

dzo silne wijących się pędach. Uwagę przy-
ciągają ładne, okrągławe, zielone liście, 
które jesienią przybierają intensywnie żółtą 
barwę. Kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty 
małe, koloru białego, zebrane w wiechach. 
Od października do grudnia podziwiać mo-
żemy efektowne żółto-czerwone owoce, 
które świetnie nadają się do dekoracji po-
mieszczeń. Roślina osiąga 12 m wysoko-
ści. Roczny przyrost wynosi do nawet 4 m. 
Dobrze rośnie na każdej przeciętnej glebie. 
Przy wybieraniu miejsca na to pnącze na-
leży pamiętać, że może zagłuszyć (dławić) 
sąsiadujące rośliny. Polecana jest szczegól-
nie do osłaniania brzydkich budowli, murów 
czy wysokich ogrodzeń.

 � Winnik zmienny
(łac. Ampelopsis glandulosa)
Pnącze pochodzące z Japonii, Chin 

i Rosji. Dzięki swym niezwykłym owocom 
przypominającym porcelanowe paciorki zy-
skało nazwę porcelanowe pnącze (porcela-
in vine). Kwitnie od lipca do sierpnia. Kwiaty 
ma małe i zielonkawe. Nakrapiane owoce 
zaczynają zmieniać swą barwę podczas 
procesu dojrzewania. Początkowo są biało-
-niebieskie, później purpurowe, a na końcu 
turkusowe. Owoce dojrzewają na przełomie 
września i października i utrzymują się na 
roślinie aż do grudnia. Pnącze osiąga 2-3 m 
wysokości. W ogrodzie najlepiej rośnie na 
stanowiskach słonecznych i półcienistych, 
na każdej przeciętnej glebie. Odmiana pole-
cana do obsadzania ogrodzeń, altan, pergoli 
i innych podpór ogrodowych. Idealnie nada-
je się do tworzenia zieleni miejskiej.
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Z grupy bylin ozdobnych jesienną porą na szczególną uwagę zasługują:

 � Bergenia sercolistna
(łac. Bergenia cordifolia)
Zimozielona bylina, wytwarzająca grube, 

płożące się po ziemi kłącza. Posiada duże, 
skórzaste, błyszczące liście i ciemnoróżowe 
kwiaty zebrane w duże wiechowate kwiato-
stany na szczytach pędów. Od kilku lat moż-
na kupić bardzo ciekawe odmiany bergenii, 
której liście ładnie przebarwiają się na zimę 
(przeważnie na burgundowo-czerwono). Oto 
kilka godnych polecenia odmian:

 � Dragonfly Angel Kiss – wys. 30 
cm, szer. 25 cm, kwiaty białe z różo-
wym środkiem, kwitnie III-IV

 � Dragonfly Sakura – wys. 30 cm, 
szer. 25 cm, kwiaty jasnoróżowe 
z różowym ciemnym środkiem z ró-
żowym środkiem, kwitnie IV-V

 � Dragonfly Pink – wys. 25 cm, szer. 
30 cm, kwiaty ciemnoróżowe, kwit-
nie III-IV

 � Lunar Glow –  wys. 25 cm, szer. 45 
cm. Jej wiosenne liście mają kre-
mowo-żółte zabarwienie. Wiosną 
ukazują się kwiaty fioletowo-różowe. 
Zimą liście są burgundowo-czerwone

 � Dumbo – kwiat różowy z ciemniej-
szym  środkiem. Liść ciemnozielo-
ny, wys. 40 szer. 30, kwitnie V-VI

 � Bressingham White – wys. 30 szer. 
40 cm, kwiaty białe III-IV. Polecana 
na pełne słońce i do półcienia

 � Bressingham Pink – liście ciem-
nozielone, przebarwiające się zimą 
na purpurowo. Kwiaty ciemnoczer-
wone, wys. 30 cm, szer. 35 cm. Do-
skonała odmiana na słońce, kwitnie 
wczesną wiosną

4. Byliny
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 � Zawciągowiec
(łac. Ceratostigma)
Wartościowa bylina o intensywnie ko-

baltowo niebieskich kwiatach, które rozwi-
jają się późnym latem i jesienią. Zawciągo-
wiec jest godny uwagi ze względu na późny 
termin kwitnienia oraz walory wizualne -ob-
fite kwitnienie, wyrazistą barwę kwiatów 
i liście przebarwiające się na szkarłatne 
odcienie jesienią. Zawciągowiec osiąga do 
30 cm wysokości, rozrasta się przez kłącza 
tworząc przyciągające uwagę, atrakcyjne 
kobierce.

 � Bodziszek
(łac. Geranium)
Bodziszki to bardzo trwałe rośliny. Są 

łatwe w pielęgnacji i mają duże zdolności 
adaptacyjne. Dobrze rosną na przeciętnych, 
niezbyt ciężkich glebach, w miejscach na-
słonecznionych, ale i półcienistych. Dobrze 
znoszą suszę. Latem bodziszki wydają 
mnóstwo drobnych, ale bardzo dekoracyj-
nych kwiatów (o średnicy 2-5 cm) – różo-
wych, czerwonych, niebieskich, fioletowych 
lub białych. Od wiosny do jesieni ozdobą 
bodziszków są bujne liście o pięknym 
kształcie, które  ładnie przebarwiają się 
jesienią np.  bodziszek korzeniasty (łac. 
Geranium macrorrhizum, na górnym zdję-
ciu) na czerwono,  bodziszek czerwony 
(łac. Geranium sanguineum) na szkarłatno.
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 � Tiarella sercolistna
(łac. Tiarella cordifolia)
Roślina o jasnozielonych listkach, czę-

sto z brązowawym wzorem. Liście jesienią 
przybierają odcień czerwieni. Roślina roz-
rasta się za pomocą nadziemnych rozłóg. 
Kwiaty są niewielkie, białe, zebrane w pu-
szyste kwiatostany. Dorasta do 20 cm, jej 
kwitnienie przypada na czerwiec i lipiec. 
Wykorzystywana jako roślina okrywowa do 
nasadzeń między krzewami zimozielonymi, 
np. różanecznikami oraz do zadarniania du-
żych powierzchni.

 � Aster bylinowy
(łac. Aster)
Zwane Marcinkami lub Michałkami. 

Te rośliny bezsprzecznie królują na jesien-
nych rabatach. Już od końca lata obsypują 
się mnóstwem kwiatów w przeróżnych od-
cieniach fioletu,  różu i czerwieni (też bie-
li), z charakterystycznym żółtym oczkiem. 
Kwiaty utrzymują się do początku zimy, ich 
intensywne kolory przyćmiewają inne rośli-
ny. Do bylinowych astrów jesiennych zalicza 
się kilka gatunków, możemy je podzielić na 
dwie grupy, w zależności od siły wzrostu. 
Do astrów niewysokich należą:  aster krza-
czasty (łac. Aster dumosus), aster gawęd-
ka (łac. Aster amellus) i aster wąskolistny 
(łac. Aster sedifolius), zaś astry jesienne, 
osiągające znaczne rozmiary to: aster no-
wobelgijski (łac. Aster novi-belgii), aster 
wrzosolistny (łac. Aster ericoides), aster 
nowoangielski (łac. Aster novae-angliae) 
i aster gładki (łac. Aster laevis).
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 � Rudbekia
(łac. Rudbeckia)
Ta bylina jest w stanie rozświetlić ogród 

nawet w najbardziej pochmurny dzień. 
Tworzy bujne kępy, obsypane złoto-poma-
rańczowymi kwiatami z dużymi czarnymi 
oczkami (niekiedy płatki dwubarwne – żół-
to-brązowe), sprawiając wrażenie, jakby na 
rabatę stale świeciło słońce. Przekwitłe 
kwiatostany warto ściąć dopiero wiosną – 
będą dekorowały ogród podczas trwania 
zimy. Do rudbekii bylinowych zaliczają się: 
rudbekia błyskotliwa (łac. Rudbeckia fulgi-
da), rudbekia naga (łac. Rudbeckia lacinia-
ta) i rudbekia lśniąca (łac. Rudbeckia niti-
da). Są to rośliny mało wymagające i łatwe 
w uprawie.

 � Dzielżan jesienny
(łac. Helenium autumnale)
To wysoka bylina, tworząca wyprosto-

wane pędy, na których rozwijają się licz-
ne kwiaty w ciepłych kolorach – żółtym, 
pomarańczowym, ceglastym, czerwonym 
i brązowym, istnieją też odmiany o kwiatach 
dwubarwnych. To rośliny łatwe w uprawie, 
dzięki czemu jest nieodzownym składni-
kiem jesiennych kompozycji ogrodowych. 
Niekiedy może wymagać podwiązywania.
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 � Rozchodnik
(łac. Sedum)
Ozdobę jesiennych rabat najczęściej 

stanowią dwa podobne do siebie gatunki 
rozchodnika – rozchodnik  okazały (łac. 
Sedum spectabile) i rozchodnik wielki (łac. 
Sedum telephium). Od początku września 
rozwijają one liczne kwiaty w rozmaitych 
odcieniach różu – od bladoróżowego do 
purpurowego, a u niektórych odmian tak-
że białe, do których chętnie zlatują motyle 
i inne owady (jest rośliną miododajną). 
Bardzo atrakcyjnie wyglądają zestawienia 
rozchodników o różnych odcieniach kwia-
tów. Na rynku dostępne są także odmiany 
o barwnych  liściach – czerwonych (np. 
Purple Emperior, Matrona, Atropurpureum), 
zielonych z białym brzegiem (np. Frosty 
Morn), żółtych z  zielonym brzegiem (np. 
Mediovariegatum), a także trójkolorowych. 
Zaschnięte kwiatostany będą pięknie zdo-
bić nasze rabaty zimą, dlatego nie warto ich 
obcinać przed nadejściem wiosny.

 � Zawilec ogrodowy
(łac. Anemone japonica)
W zależności od odmiany zawilec ja-

poński ma od 40 do 150 cm wysokości. 
Rośliny silnie się rozrastają, tworzą grube, 
mięsiste, pełzające kłącza i głęboko sięga-
jące w głąb ziemi korzenie.Ozdobą tych ro-
ślin są duże, delikatnie wyglądające kwiaty 
– różowe, fioletowe lub białe. Pojedyncze, 
półpełne lub pełne -zebrane w luźnych 
kwiatostanach i osadzone na długich łody-
gach wyglądają jak stado motyli, unoszące 
się nad kępą liści. Dekoracyjne są też pąki 
kwiatowe i owoce. Ta roślina pięknie rozja-
śni lekko zacienione zakątki ogrodu.
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 � Jeżówka purpurowa
(łac. Echinacea purpurea)
Ta piękna bylina zakwita wprawdzie już 

latem, jednak ze względu na piękny kolor 
kwiatów, stanowi niezwykle cenny element  
rabat wczesnej jesieni. Najczęściej kojarzo-
na jest z dużymi różowymi (niekiedy wręcz 
karminowymi) kwiatami z pomarańczowym 
bądź żółtym środkiem, jednak możemy ku-
pić odmiany także o płatkach białych, po-
marańczowych, żółtych, a nawet czarnych! 
(w rzeczywistości nie ma ona płatków, a je-
dynie czarne środki, tworzące kwiatostany 
w postaci czarnych kolb). Jest rośliną łatwą 
w uprawie a jej kwiaty są chętnie odwiedza-
ne przez motyle.

 � Słoneczniczek szorstki
(łac. Heliopsis helianthoides)
Roślina osiąga do 150 cm wysokości. 

Kwitnie długo od lipca do września. Kwiaty 
mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne, 
osadzone pojedynczo lub zebrane w luźne 
wiechy. Mają złotożółtą barwę i średnicę 
do 10 cm. Warto usuwać przekwitłe kwiato-
stany, ponieważ dzięki temu przedłuża się 
kwitnienie rośliny nawet do końca paździer-
nika. Jest to roślina łatwa w uprawie, jednak 
dosyć ekspansywna (rozrasta się i rozsie-
wa), musimy więc kontrolować jej rozrost. 
Wymaga gleby bardzo żyznej, próchniczej, 
lekko wilgotnej. Niedobór wody źle wpływa 
na kwitnienie. Najlepiej rośnie na stanowi-
sku słonecznym, ale znosi nawet niewielki 
półcień.
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 � Żurawka ogrodowa
(łac. Heuchera hybrida)
Roślina nie jest zbyt duża – jej maksy-

malna wysokość to około 40 cm. Tworzy 
dość zwartą, gęstą kępę, co także zwiększa 
jej dekoracyjność. Potrzebuje stosunkowo 
mało opieki, nie ma także szczególnych 
wymagań glebowych. Są to rośliny zimozie-
lone, co oznacza, że to jeden z niewielu ga-
tunków, który uatrakcyjnia ogród przez cały 
rok. Roślinę zdobią głównie jej liście – mają 
sercowaty i klapowaty kształt.

 � Liatra kłosowa
(łac. Liatris spicata)
Ta bulwiasta bylina zachwyca nas 

na początku jesieni. Tworzy zwarte kępy 
wyprostowanych, ulistnionych pędów, na 
szczytach których rozwijają się kwiaty ze-
brane w gęste podłużne kłosy (rozkwitają-
ce od góry!). Kwiaty przeważnie są różnego 
odcieniu fioletu, choć istnieją też odmiany 
o kwiatach białych. Jest to roślina miodo-
dajna, lubiana i często odwiedzana przez 
motyle.

 � Sadziec purpurowy
(łac. Eupatorium purpureum)
Ta okazała bylina tworzy sztywne, czer-

wone pędy, na których osadzone są zielone 
liście. Dorasta do 200 cm. Różowe kwiaty, 
zebrane w gęste baldachogrona wyglądem 
przypominają kwiatostany rozchodnika 
i podobnie jak on – wabią motyle (roślina 
miododajna). Pomimo znacznych rozmia-
rów, roślina nie wymaga podpierania. Jest  
łatwa w uprawie jeśli zapewni się jej wy-
starczająco wilgotne podłoże, na przykład 
nad wodą.
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W jesiennych kompozycjach nie może zabraknąć także urokliwych traw ozdobnych, które nada-
dzą rabatom lekkości. Większość z nich kwitnie właśnie jesienią, a im później – tym piękniejsze 
barwy przybierają ich źdźbła. W najwyższym piętrze rabat możemy posadzić miskant chiński (łac. 
Miscanthus sinensis), Trzcinnik piaskowy (łac. Calamagrostis x acutiflora), czy proso rózgowate (łac. 
Panicum virgatum). Z traw, osiągających średnie rozmiary (50-100 cm) godne polecenia są między 
innymi są: śmiałek darniowy (łac. Deschampsia caespitosa), rozplenica japońska (łac. Pennise-
tum alopecuroides) czy turzyca buchanana (łac. Carex Buchananii) o rdzawych liściach. Na brzegu 
rabaty warto posadzić Hakonechloę smukłą (łac. Hakonechloa macra) – stosunkowo nowy u nas 
gatunek pięknej trawy o kaskadowo układających się liściach, imperatę cylindryczną (łac. Imperata 
cylindrica) Red Baron o liściach czerwono zabarwionych nie tylko jesienią, czy kępki kostrzewy sinej 
(łac. Festuca cinerea) o niebieskich liściach.

Równie trudno jest przejść obojętnie obok intensywnie pomarańczowych owoców miechunki roz-
dętej (łac. Physalis alkekengii), przypominających lampiony – będą one ozdobą rośliny także w zi-
mowe miesiące. Z kolei liście funkii, czy tarczownicy oczarują nas jesiennymi barwami. Funkie (łac. 
Hosta) przebarwiają się na intensywnie żółto, zaś tarczownica tarczowata (łac. Darmera peltata) na 
pomarańczowo-czerwono, podobnie jak liście języczki Przewalskiego (łac. Ligularia przewalskii). 
Obydwa gatunki najlepiej rosną w półcieniu, na glebie żyznej i stale lekko wilgotnej (świetnie będą 
się czuły koło zbiorników wodnych).
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Kasztanowy zawrót głowy, czyli kasztanowe ciasto na jesień

Jeżeli mamy na tyle szczęścia, że w naszym ogrodzie lub okolicy rośnie kasztan jadalny (łac. 
Castanea sativa), to warto wypróbować poniższy przepis na ciasto czekoladowo-kasztanowe, które 
z pewnością stanie się jednym z nieodzownych jesiennych deserów w naszym domu.
Składniki na ciasto:

• 415 g niesłodzonego puree z kasztanów (również do kupienia w puszce)
• 125 g masła
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• 1 łyżka ciemnego rumu
• 6 dużych jajek, białka i żółtka oddzielnie
• 250 g deserowej lub gorzkiej czekolady
• szczypta soli
• 50 g drobnego cukru do wypieków
• 25 g jasnego brązowego cukru 

 � Przygotowanie ciasta czekoladowo-kasztanowego:
Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej lub mikrofali, przestudzić. W misie miksera umieścić masło i cu-

kier. Utrzeć do powstania puszystej masy maślanej. Dodać puree z kasztanów, wanilię, rum, żółtka, prze-
studzoną czekoladę. Zmiksować do połączenia się składników.W osobnym naczyniu ubić białka z odrobi-
ną soli, na sztywno. Dodawać drobny cukier, łyżka po łyżce, stopniowo, ubijając po każdym dodaniu. Ubite 
białka dodać do mieszanki kasztanowej, wymieszać delikatnie rózgą kuchenną do połączenia.
Gotowe ciasto przelać do tortownicy o średnicy 23 cm wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. 
Piec w temperaturze 180°C przez około 45 minut. Ciasto wyrośnie do brzegów tortownicy, popęka. 
Wyjąć, wystudzić; podczas studzenia opadnie. Podawać oprószone cukrem pudrem.

 � Przygotowanie puree z kasztanów:
Kasztany (od strony wypukłej) naciąć ostrym nożem z piłką, robiąc nacięcie na kształt krzyża. 

Umieścić je w garnku, zalać zimną wodą do pokrycia, z dodatkiem dużej szczypty soli. Podgrzewać 
na średniej mocy palnika i doprowadzić do wrzenia. Gorące odcedzić. Wysypać je na płaską blachę 
do pieczenia i piec w temperaturze 200-220°C przez około 20-25 minut lub do mocno wypieczonego 
koloru. Wyjąć z piekarnika i obrać. Obrane kasztany umieścić w garnku. Zalać wodą z mlekiem (w jed-
nakowych proporcjach: na 500 g kasztanów około 500 ml płynu), do ich przykrycia. Gotować około 
30 minut lub dłużej, do miękkości. Podczas gotowania większość płynów powinna odparować, więc 
trzeba pilnować garnka, by w miarę potrzeby dolać wody.

Po tym czasie miękkie kasztany przełożyć do malaksera i zmiksować do powstania gładkiego pu-
ree (jeśli w garnku jest zbyt duża ilość płynu można je odsączyć, ale odsączony płyn należy zachować 
by w razie potrzeby dodać z powrotem do puree). Puree będzie gęste o stałej konsystencji, ale powinno 
być smarowne, nie twarde i nie suche. Tak wykonane puree z kasztanów można przełożyć do słoiczka 
i przechowywać w lodówce do 3 dni lub zamrozić w woreczkach, podzielone na porcje.




