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W domu i ogrodzie

Berberysy
Produkowanych jest ponad 20 od-

mian berberysów, z których wiele to 
odmiany cierniste. Tylko niektóre są 
roślinami zimozielonymi.

Do naszych ogrodów polecany jest 
berberys Julianny wyróżniający się 
ładnymi, kolczasto-piłkowanymi li-
śćmi o kształcie lancetowatym, który 
dorasta do 2 m wysokości. Jest to krzew 
ciernisty, polecany do pojedynczych 
nasadzeń lub w skupiskach z innymi 
roślinami, gdzie będzie wyróżniał się 
oryginalnym wyglądem liści. Kwitnie, 
ale niezbyt efektownie w maju i czerw-
cu, kwiaty nie mają przyjemnego za-
pachu. Efektowny do miejsc półcieni-
stych. Jesienią liście przebarwiają się na 
czerwono i pomarańczowo-czerwono. 
Na zimę pozostają na krzewach.

Polecany jest także berberys brodaw-
kowaty. Dorasta on do 1,5 m wysokości. 
Ma eliptyczne liście i jest bardzo cierni-
sty. Można go zastosować na żywopłoty 
tzw. obronne, ponieważ dobrze znosi 
cięcie. Kwiaty nie są jego największym 
atutem. Najlepiej rośnie w półcieniu. 
Większość berberysów gubi liście na 
zimę, ale nawet wówczas są ozdobne 
ze względu na owoce.

Trzmielina
Trzmielina pospolita jest gatunkiem 

rodzimym, dobrze rosnącym w warun-
kach naszego kraju, jednak ze względu 
na dość duże rozmiary nie nadaje się 
do każdego ogrodu. Ozdobne odmia-
ny są mniejsze, nie mają tak sztywnych 
pędów jak irgi, a ich liście są nieco 
większe. Trzmielina Fortune’a ‘Emerald 
Gaiety’ ma liście zielone z białą obwód-
ką na brzegach. Jest to roślina płożąca, 
dorastająca do 25 cm wysokości, two-
rząca zwarte dywany. Odmiana ‘Eme-
rald’n Gold’ ma żółty nieregularny tzw. 
margines na liściach. Osiąga wysokość 
40 cm i podwójną szerokość. Pędy są 
najczęściej wzniesione. Polecana jest 
do sadzenia przy podporach, murkach, 
na skalnikach, skarpach, w grupach. 
Ze względu na korzenie przybyszowe 
wspina się po podporach i np. drze-
wach, pod koronami których można 
ją sadzić. Trzmieliny tolerują stanowi-
ska od słonecznych do zacienionych 
i wszystkie gleby ogrodowe.

Mahonia
Mahonia pospolita dorasta do ok. 

1 m wysokości przy podobnej szeroko-
ści. Ze względu na błyszczące, kłujące, 
kolczasto-ząbkowane liście o ciem-
nozielonej barwie często mylona jest 
z trującym ostrokrzewem.  Jest to jed-
nak nieszkodliwa roślina, której owo-
ce mogą być wykorzystywane do pro-
dukcji wina. Kwitnie w kwietniu i maju, 
owocuje zaś w październiku. Łatwo 
się adaptuje. Dobrze znosi stanowiska 
zacienione, nie jest wymagająca pod 
względem tolerowania gleby – rośnie 
w glebach wilgotnych, od kwaśnych 
do obojętnych. Warto zwrócić uwagę 
na mahonię Beala, która trafiła do nas 
z Himalajów, a więc jest w pełni przy-
stosowana do naszego klimatu i ame-
rykańską mahonię rozłogową, która 
rozrasta się wrzesz, więc jest doskonałą 
rośliną okrywową.

Izabela Targ
Piotr Chilimoniuk

Ogrodowe krzewy zimozielone
Aby zachować zieleń w ogrodzie zimą, możemy obok roślin iglastych posadzić liściaste rośliny 
zimozielone. Zwróćmy uwagę na krzewy dekoracyjne i dobrze czujące się w naszych dość suro-
wych warunkach klimatycznych, które nie przemarzają zimą. Pamiętajmy, że większość roślin 
liściastych zimozielonych wymaga okrywania na zimę w pierwszych latach i dopiero z czasem 
nabiera odporności
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