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Wstęp

Ogród od wieków kojarzony jest z oazą spokoju, miejscem wypoczynku. Jest 
przestrzenią, w której dzięki kojącemu działaniu otaczającej, zorganizowanej zie-
leni człowiek wypoczywa, regeneruje siły i uzyskuje wewnętrzny spokój. Rośliny 
odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. To one tworzą nasze naturalne środo-
wisko i dostarczają nam tlenu. Warto pamiętać, że bezpośredni kontakt z nimi, czy 
to w postaci biernego przebywania wśród nich, czy aktywnej pracy w ogrodzie, wy-
wiera pozytywny wpływ na stan naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Stąd 
też idea ogrodu terapeutycznego, a ten z kolei łączy się bezpośrednio z pojęciem 
większym, hortiterapią – innowacyjnym wykorzystaniem roślin ogrodniczych.

Leczenie ogrodem

Ogrodoterapia (hortiterapia, ang. horticultural therapy) jest pojęciem bardzo 
złożonym. Jest zarówno interdyscyplinarną dziedziną nauki, jak i rodzajem tera-
pii coraz śmielej wkraczającej na polski grunt. Nie jest jeszcze powszechnie znaną 
metodą wspomagającą leczenie, przez wielu lekarzy wciąż nieuznawaną, ale dzięki 
pracy naukowców z m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za-
czyna być zauważana i coraz bardziej doceniana. Rozumiana jako terapia ogrod-
nicza wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy 
zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego człowieka, a zatem tak-
że poprawy jakości życia. Można przyjąć, że dobroczynny wpływ hortiterapii na 
człowieka ma ścisły związek z biofilią, czyli wrodzonym związkiem z naturą.

Jest jedną z form terapii wspomagających tradycyjne metody rehabilitacji. Czym 
jednak jest hortiterapia i czym różni się od amatorskiego ogrodnictwa? Ogrodnic-
two zasadniczo jest sposobem spędzania wolnego czasu, ogrodoterapia zaś wyko-
rzystuje pobyt w ogrodzie w celu poprawy zdrowia osoby obcującej z naturą – praca 
w ogrodzie podnosi sprawność fizyczną, a sam kontakt z roślinami wzbogaca do-
znania estetyczne i uspokaja umysł. Wspiera prawidłowy rozwój dzieci, a osobom 
starszym zastępuje pracę, podnosząc ich poczucie bycia potrzebnym.

Co ciekawe ogrodoterapia może być przeznaczona dla osób o ściśle określonych 
zaburzeniach lub schorzeniach oraz dla osób zupełnie zdrowych – a przynajmniej 
pozornie, bo większość z nas cierpi na swoiste zaburzenia i schorzenia cywilizacyj-
ne, o których często nie mamy pojęcia, takie jak nieprawidłowa integracja senso-
ryczna, depresja, uzależnienie od narkotyków czy tak typowych dla naszych czasów 
cybernarzędzi.

Pacjentami terapii ogrodniczych z reguły są osoby chore psychicznie i niewy-
dolne umysłowo, osoby z uszkodzeniami fizycznymi (np. po udarze lub z wrodzo-
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nymi niepełnosprawnościami), osoby z zaburzeniami sensorycznymi, narkomani, 
alkoholicy, ale także ludzie starsi i inni. Jednak z dobroczynnego działania ogrodów 
może i powinien korzystać każdy. Zresztą coraz częściej programy ogrodoterapii 
obejmują także najbliższych pacjenta.

Nowe stare

Ogrodoterapia jest pojęciem stosunkowo nowym, szczególnie na polskim grun-
cie. Jednak samych jej początków możemy dopatrywać się już w starożytnym Egip-
cie, gdzie nadworni lekarze zalecali członkom rodziny faraona z zaburzeniami psy-
chicznymi spacery po ogrodach. Dobroczynny wpływ natury na zdrowie człowieka 
był zatem podświadomie znany i wykorzystywany przez ludzi niemal od zawsze 
– choć nie nazywany terapią. Dopiero w XIX-wiecznych klinikach w Stanach Zjed-

noczonych, Anglii i Hiszpanii zaczęto 
dostrzegać pewne zależności pomiędzy 
pacjentami a roślinami, a następnie wy-
korzystywać je w terapii. Stałą praktyką 
stało się umieszczanie ośrodków dla 
chorych psychicznie na terenach wiej-
skich – właśnie ze względu na kojący 
i leczniczy wpływ zieleni na człowie-
ka. W latach 1950-60 w Anglii nastą-
pił rozwój terapii zajęciowej, a terapię 
ogrodniczą wprowadzono do szpitali, 
domów spokojnej starości, zakładów 
doskonalenia zawodowego, szkół, 
ośrodków opieki dziennej itp. Podobny 
rozwój nastąpił latach 60. i 70. XX w. 
w Stanach Zjednoczonych w wyniku 
potrzeby leczenia żołnierzy z szeroko 
rozumianymi traumami. Jeszcze w la-
tach 70. wprowadzono nauczanie ho-
titerapii na tamtejszych uniwersytetach 
rolniczych. 

Intensywny rozwój ogrodoterapii 
przypadł na końcówkę wieku XX, m.in. 
za sprawą amerykańskiego architekta 
i psychologa środowiskowego, Rogera 
Ulricha, który udostępnił wyniki badań 
wpływu zieleni na pacjentów przeby-
wających w szpitalu. Obecnie jest ona 
przedmiotem badań i nauczania za-

Fot. 1. W Ogrodach Pokazowych & Motylarni 
w Marcinkowie zastosowano niektóre z terapeu-
tycznych rozwiązań, np. ścieżki sensoryczne. Na 
fotografii znak zachęcający odwiedzających do 
zdjęcia butów i przejścia się dróżką wyściełaną 
karmnikiem ościstym – rośliną niezwykle miękką 
i przyjemną dla stóp, a jednocześnie bardzo odpor-
ną na deptanie (źródło: PODR w Szepietowie)
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równo w Ameryce, jak i w Europie (szczególnie w Niemczech) oraz Japonii i Korei 
Południowej.

Terapia czynna i bierna

Bierna terapia to spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie, sam widok roślin/
naturalnego krajobrazu. Natomiast terapia czynna to szeroko rozumiany aktywny 
kontakt z naturą. Przypada on na okres wegetacyjny, czyli od marca do listopa-
da. Można wyodrębnić takie zajęcia jak między innymi: segregacja nasion o różnej 
wielkości, siew nasion do doniczek lub na zagony (z reguły podwyższone), pikowa-
nie siewek, sadzenie roślin bezpośrednio do gruntu, odchwaszczanie, podlewanie, 
rozmnażanie bylin, roślin doniczkowych, układanie kompozycji z roślin doniczko-
wych lub z kwiatów ciętych bądź suchych (bukieciarstwo), przygotowywanie po-
traw z kwiatów, owoców i warzyw.

Które ogrody leczą?

Tak naprawdę wszystkie. Jednak istnieją pewne wskazówki dotyczące projekto-
wania ogrodów przeznaczonych dla osób ze schorzeniami i niepełnosprawnościa-
mi, dzięki którym ogrody te są łatwiejsze w użytkowaniu przez pacjentów, a swoimi 

Fot. 2. Wykonywanie drobnych nasadzeń w pojemnikach może być częścią zajęć terapeutycznych 
w ogrodzie (źródło: PODR w Szepietowie)
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właściwościami wspierają konkretne zajęcia terapeutyczne – np. poprzez tworzenie 
ścieżek sensorycznych, które stymulują zmysły pacjenta.

Hortiterapia w agroturystyce
W roku 1990 w USA powołano Radę Ludzie – Rośliny (ang. People – Plant Co-

uncil, PPC), która wspomaga badania dotyczące relacji roślina – człowiek, łącząc 
w tych działaniach ogrodników, psychologów i lekarzy, następnie gromadząc uzy-
skane informacje. Opracowuje programy edukacyjne i terapeutyczne oraz popu-
laryzuje i organizuje sympozja międzynarodowe. W ramach akcji COST „Green 
Care in Agriculture” podjęto badania nad wykorzystaniem gospodarstw rolniczych 
i ogrodniczych, ogrodów, lasów i krajobrazu jako bazy do prowadzenia terapii dla 
różnych grup pacjentów. Hortiterapia zarówno w USA, w Europie, jak i w Japonii 
i Korei Południowej prowadzona jest w ogrodach placówek służby zdrowia, par-
kach, ogrodach botanicznych, ale także, co ważne dla nas –w gospodarstwach rol-
nych. 

Zaobserwowano, że „zielona terapia” („greencare”), obok klasycznej agroturysty-
ki, stwarza szansę na przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. W Europie syste-
matycznie wzrasta liczba gospodarstw zawierających w swej ofercie ogrodoterapię 
– w Holandii ok. 1000, w Norwegii ponad 600, we Włoszech ponad 350, w Austrii 
ok. 250. W Polsce takich gospodarstw jest bardzo niewiele, w woj. podlaskim nie 
ma ich wcale. Jest to luka, którą warto wypełnić, zwłaszcza, że podlaskie, jako woje-
wództwo, posiada pod ogrodoterapię idealną bazę – zarówno w postaci wspaniałej 
natury, jak i już istniejących oraz prężnie działających gospodarstw agroturystycz-
nych. Umiejętnie wprowadzona do oferty hortiterapia może stać się nową atrakcją, 
atutem i źródłem dodatkowego dochodu gospodarstw agroturystycznych. 

Odbiorcami ofert agroturystycznych są głównie mieszkańcy miast, szczególnie 
tych dużych, „dusznych i zabieganych”. Spójrzmy przez chwilę na to, jakie mają oni 
możliwości obcowania z naturą w życiu codziennym. Dane z roczników statystycz-
nych GUS za lata 2012 i 2015 wskazują, że w całym kraju wzrasta powierzchnia 
terenów zieleni ogólnodostępnej, szczególnie zieleni osiedlowej – w woj. podlaskim 
z 1198,30 ha w 2012 r. do 1221,50 ha w 2015 r. Te same dane wskazują, że male-
je natomiast powierzchnia działek pracowniczych, jak i ogrodów przydomowych 
w całej Polsce. Wynika z tego, że w dobie galopującej urbanizacji i pędu pracy (styl 
życia „corpo”) nie ma miejsca i/lub czasu na zajmowanie się ogrodami prywatnymi, 
przydomowymi, wzrasta zatem zapotrzebowanie, szczególnie w dużych miastach, 
naogólnie dostępne zielone miejsca, w których człowiek jest wstanie odpocząć oraz 
zregenerować swoje siły fizyczne i psychiczne. Dlatego agroturystyka jest tak popu-
larna głównie w kręgu mieszkańców miast. Rośnie wśród nich potrzeba oderwania 
się od szarej tkanki miejskiej, monotonnej pracy i wszędobylskiej technologii. Będą 
uciekać na wieś – nawet jeśli tylko na wakacje. Zaprośmy ich do siebie, zapewnijmy 
usługi, które oferuje tak niewielu.
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Tab1. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej oraz rodzinne ogrody działkowe

Lp. Województwo

Parki spacerowo-wy-
poczynkowe, zieleńce 

i tereny zieleni osiedlo-
wej (ha)

Ogrody (ha) Działki (ha)

2012 2015 2012 2015 2012 2015
1. Dolnośląskie 5372,20 5567,70 6445,90 6284,40 4907,10 4742,00
2. Kujawsko-pomorskie 3545,70 3540,00 2904,60 2695,60 2219,20 2039,60
3. Lubelskie 2769,30 2784,90 1443,30 1312,40 1120,00 1020,10
4. Lubuskie 1992,10 2541,30 2139,30 2105,50 1742,30 1714,80
5. Łódzkie 3724,00 3766,00 2074,20 1982,00 1594,70 1523,50
6. Małopolskie 3600,20 3720,10 1495,20 1296,00 1134,80 996,80
7. Mazowieckie 6657,90 6414,60 3845,60 3568,50 2932,30 2740,50
8. Opolskie 1716,10 1628,40 1714,10 1631,90 1836,70 1321,40
9. Podkarpackie 1908,00 1912,60 1567,70 1325,80 1326,00 1084,10

10. Podlaskie 1198,30 1221,50 1055,00 953,90 782,20 723,10
11. Pomorskie 3406,60 3503,60 2899,40 2717,10 2311,30 2174,60
12. Śląskie 9685,30 9318,40 4478,80 4230,60 3706,30 3518,50
13. Świętokrzyskie 1151,20 1113,20 822,20 813,70 614,10 611,50

14. Warmińsko-
mazurskie 1757,10 1705,10 2356,90 2241,80 1824,30 1745,20

15. Wielkopolskie 5910,00 5782,10 4391,70 4254,50 3378,20 3262,40

16. Zachodniopomorskie 3075,70 3253,60 3716,10 3574,80 2992,10 2893,00

Źródło: Dane z roczników statystycznych GUS za lata 2012 i 2015.

Hortiterapia jest ważnym rodzajem potencjalnej, nowej usługi w agroturysty-
ce również z innego względu. Wzrastające w ogromnym tempie zainteresowanie 
dzieci i młodzieży cybernarzędziami (Internet, gry komputerowe, media społecz-
nościowe itd.) przyczyni się do wielu chorób cywilizacyjnych (otyłość, depresja, 
uzależnienia itp.) oraz zaburzeń integracji sensorycznej, szczególnie wśród naj-
młodszych. Schorzenia te z kolei będą wymagały leczenia. W tym kontekście tym 

Integracja sensoryczna to prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych 
napływających przez receptory. Mózg otrzymuje informacje ze wszystkich 
zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu), dokonuje ich roz-
poznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi 
doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji 
reakcję nazywaną adaptacyjną. (…) Dysfunkcje integracji sensorycznej to 
nieprawidłowości w zakresie przetwarzania ww. bodźców. Objawy dysfunk-
cji integracji sensorycznej to m.in. wzmożona lub obniżona wrażliwość na 
bodźce, niewłaściwy poziom uwagi, obniżony poziom koordynacji ruchowej, 
opóźniony rozwój mowy.
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bardziej atrakcyjne stają się miejsca z kolorowymi ogrodami i możliwością terapii 
poprzez zabawę w ogrodzie oraz z możliwością zobaczenia zwierząt.

W Polsce powstają już takie gospodarstwa, które wprowadzają elementy horti-
terapii do swojej oferty („EKO Szkoła Życia”, „Farma Życia”, Gospodarstwo Wspól-
noty „Chleb Życia”, „Osada Burego Misia”, Projekt Wiejski „Ludzie ludziom”, Gospo-
darstwo Agroturystyczne „Orzechowe Wzgórze”), jest to jednak wciąż raczkująca 
gałąź agroturystyki. 

Wprowadzenie hortiterapii do oferty, szczególnie w postaci ogrodu terapeutycz-
nego, oczywiście wymaga odpowiednich przygotowań i nakładów pieniężnych, a tak-
że przeszkolenia właścicieli i pracowników. Jest to jednak opcja, którą warto brać 
pod uwagę, ponieważ w województwie podlaskim takich gospodarstw jeszcze nie ma, 
a jednocześnie zapotrzebowanie na terapie, w tym zielone, rośnie z każdym rokiem.

Fot. 3. Uczestnicy warsztatów w „Orzechowym Wzgórzu” podczas zapoznawania się ze sposobami 
przeprowadzania zajęć z układania kompozycji z żywego materiału roślinnego dla dzieci zdrowych 
i z niepełnosprawnościami.

Fot. 4 i 5. Gospodarstwo „Wesołe Gęsi” (Czarna Wieś Kościelna) podejmuje pierwsze działania, aby wpro-
wadzić elementy hortiterapii do swojej oferty.
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Hortiterapia jako swego rodzaju innowacja na podlaskim gruncie może być ar-
gumentem do uzyskania dofinansowania – czy to na założenie działalności, czy na 
podniesienie kwalifikacji swoich lub pracowników, czy utworzenie ogrodu. Trzeba 
obserwować to, co dzieje się w naszym regionie i kraju, szukać możliwości. Warto 
zwrócić uwagę na niniejsze instytucje, grupy i fundusze:

Ministerstwa Sportu i Turystyki, •
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, •
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, •
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, •
Ministerstwo Rozwoju, •
organizacje pozarządowe (w tym Lokalne Grupy Działania), •
fundusze UE i EOG, •
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. •

Projektowanie ogrodu terapeutycznego
Tzw. ogrody terapeutyczne są specyficznymi przestrzeniami o charakterze 

użytkowym. Z jednej strony podlegają wszystkim zasadom projektowania ogrodów 
tradycyjnych, z drugiej wymagają uwzględnienia potrzeb i ograniczeń pacjentów, 
którzy będą z nich korzystać. I tak na przykład w ogrodzie dla osób niewidomych 
nie zastosujemy żadnych roślin, które przy dotknięciu mogłyby pokaleczyć użyt-
kowników, a dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stromych ścieżek 
o bardzo porowatej powierzchni, czy też rabat bezpośrednio w gruncie, do których 
pacjenci nie byliby w stanie dosięgnąć.

Fot. 6. Uczestnicy wyjazdu studyjnego „Ogrodoterapia – innowacyjne wykorzystanie roślin ozdobnych” 
zorganizowanego w czerwcu 2017 roku przez PODR w Szepietowie we współpracy z UWM w Olsztynie.
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W niniejszej publikacji wyodrębnimy kilka podstawowych zasad projektowania, 
zarówno uniwersalnych, jak i specjalistycznych, jednak trzeba pamiętać, że każdy 
ogród terapeutyczny musi być traktowany bardzo indywidualnie i przystosowany 
pod względem zagospodarowania przestrzeni i doboru materiału zielonego do 
konkretnych potrzeb danej placówki czy pacjenta. Nie każda z zasad będzie miała 
zastosowanie w przypadku wszystkich terapeutycznych założeń zielonych.

Projektowanie – wskazówki uniwersalne

W przypadku każdego ogrodu warto przed przystąpieniem do prac urządze-
niowych spojrzeć na tę przestrzeń nie tylko jak na zamkniętą działkę, ale także 
w szerszym rozumieniu jak na fragment krajobrazu, w którym żyjemy. Krajobraz 
to struktura otaczająca obserwatora, którą ten może objąć wzrokiem, zbudowana 
z elementów ożywionych i nieożywionych. Ogród jest zatem wycinkiem większej 
przestrzeni, nie występuje w oderwaniu. Warto tak aranżować przestrzeń ogrodo-
wą, aby wpisywała się harmonijnie w otaczający teren.

Dziedzictwo kulturowe

Aby projektowany ogród nie odstawał od otaczającego go krajobrazu, musimy 
zwrócić uwagę na dwie kwestie: tradycję i kontekst miejsca. W przypadku projekto-
wania ogrodów tradycja miejsca to pewne historyczne, udokumentowane sposoby 
aranżacji zagród/terenów zielonych praktykowane w danym regionie lub konkret-
nej wsi. Mogą służyć nam jako wskazówki dotyczące typu kompozycji ogrodowych 
stosowanych w przeszłości, ale także roślin – niektóre być może miały specjalne 
znaczenie dla mieszkańców, innych być może unikano ze względu na lokalne wie-
rzenia. Warto sięgnąć po takie informacje, jeśli są dostępne i do tradycji w projek-
cie zagospodarowania nawiązać. Kontekst miejsca to zespół wszystkich czynników 
charakterystycznych dla danego terenu wynikających z uwarunkowań przyrodni-
czych, funkcjonalnych, kulturowych.

Ogród fragmentem krajobrazu

Kolejną uniwersalną, ważną kwestią jest uświadomienie sobie, że obcowanie 
każdego człowieka z krajobrazem, także ogrodem, odbywa się za pomocą zmysłów. 
Przestrzeń wokół nas pojmujemy sensorycznie, tworząc jej zmysłowe odwzorowa-
nie w naszym umyśle. Zatem przy projektowaniu powinniśmy mieć na uwadze po-
budzanie tychże zmysłów. 

Stymulacja wzroku, zmysłu w tym wypadku dominującego, odbywa się poprzez 
zastosowanie ciekawych, odpowiednio dobranych kolorów i kształtów – zarówno 
w postaci materiału roślinnego, jak i elementów nieożywionych, takich jak mała 
architektura czy nawierzchnie. Unikamy kompozycji monotonnych. Łączenie po-
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krojów roślin najłatwiej wyobrazić sobie na przykładzie trzech roślin – jedna po-
winna być wertykalna, druga horyzontalna, a trzecia pośrednia. Jeśli przy okazji 
zastosujemy rośliny o różnym wybarwieniu liści, kwiatów, łodyg, kompozycja auto-
matycznie stanie się bardziej zróżnicowana i przyjemniejsza dla oka (wyższe walory 
estetyczne). 

Aby stymulować słuch, stosujemy elementy wydające przyjemne, relaksują-
ce dźwięki. Mogą to być szumiące elementy wodne, takie jak oczka z kaskadami, 
szeleszczące trawy, dzwonki itp. Stosując materiały o zróżnicowanej fakturze, po-
zwalamy na wykorzystanie i pobudzanie zmysłu dotyku. W przypadku elementów 
nieożywionych warto łączyć je na zasadzie kontrastów, np. kamień i szkło. Rośliny 
wybieramy ciekawe w dotyku, ale oczywiście bezpieczne, np. miskant olbrzymi ze 
względu na łaskoczące kwiatostany. Węch pobudzamy głównie poprzez nasadzenia 
roślin wonnych, zaś smak za pomocą gatunków o jadalnych owocach lub innych 
częściach rośliny.

Podstawowe zasady

Warto mieć też na uwadze podstawowe zasady projektowania według Robbiego 
Williamsa. Są to:

prostota; •
jedność i harmonia (konsekwencja w wyborze stylu, wykorzystanie tradycji i kon- •
tekstu miejsca itd.);
równowaga (proporcjonalność – nie skupiamy się na jednym miejscu); •
skala i proporcje (operowanie płaszczyzną, dopasowanie zawartości do po- •
wierzchni, którą dysponujemy);
atrakcyjność (akcenty, rzeźba na zamknięciu ścieżki itp.); •
użyteczność i ergonomia (projekt musi być dostosowany do potrzeb użytkowni- •
ków – szczególnie ważne w przypadku typu ogrodów, którym poświęcone jest 
niniejsze wydawnictwo).

Dobór materiału roślinnego

Przy doborze roślin musimy pamiętać o kilku czynnikach: o lokalizacji, która 
determinuje rodzaj naszego ogrodu (miejski lub wiejski) i warunki środowiskowe, 
o przyjętym stylu (np. geometryczny), przeznaczeniu ogrodu i względach bezpie-
czeństwa. Szczególnie ważne są czynniki środowiska, bo to one decydują w dużej 
mierze o tym, czy dana roślina w naszym ogrodzie przetrwa. Są one bezpośrednio 
związane z lokalizacją ogrodu, czyli klimatem województwa/regionu i czynnikami 
charakterystycznymi dla konkretnego stanowiska. Aby poprawnie dobrać rośliny, 
należy:

oznaczyć strefę mrozoodporności – mapka dostępna m.in. na stronie Związku  •
Szkółkarzy Polskich; woj. podlaskie mieści się w strefie 6A;



14

Rys. 1. Kompozycja monotonna (źródło: Izabela Targ)
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Rys. 2. Kompozycja urozmaicona (źródło: Izabela Targ)
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wyznaczyć miejsca słoneczne i zacienione, a także miejsca bardzo suche lub silnie  •
wilgotne (jeśli występują na urządzanym terenie);
w miarę możliwości określić rodzaj gleby. •

Posiadając te informacje, dobieramy rośliny o wymaganiach odpowiadających 
cechom charakterystycznym przestrzeni, w której działamy.

Projektowanie – ogród terapeutyczny

Projektując ogród, szczególnie z myślą o osobach mniej sprawnych, trzeba pa-
miętać, aby był pozbawiony barier i przede wszystkim nie stwarzał zagrożeń, które 
utrudniałyby korzystanie z niego. Należy dostosować go do potrzeb zarówno osób 
zdrowych, jak i niepełnosprawnych, co wpływa dodatkowo na integrację między 
nimi. Ważna jest dostępność. Zastosowane w ogrodzie rozwiązania architektonicz-
no-krajobrazowe powinny umożliwiać swobodne poruszanie się w jego obrębie. 
Należy brać pod uwagę potrzeby osób na wózkach inwalidzkich oraz osób niewido-
mych i niedowidzących.

Nawierzchnie i ciągi komunikacyjne

Obszar powinien być równy. Unikamy nagłych różnic w poziomie terenu i scho-
dów, a jeśli muszą wystąpić, w miarę możliwości, zmienia się je na pochylnie. Alej-
ki projektujemy utwardzone z zastosowaniem szorstkiej nawierzchni, redukując 
tym samym ryzyko poślizgnięć. Zatem unikamy stosowania otoczaków, plastrów 
drewna itp. Poleca się natomiast do tego celu m.in. płyty betonowe. Obecnie wiele 
firm oferuje bardzo różnorodne faktury płyt z pressbetonu (z odciśniętym wzorem 
w wybranym przez klienta kolorze), co pozwala na uniknięcie w ogrodzie monotonii 
oraz przygnębiającej szarości. Warto też wspomnieć, że różne faktury nawierzchni 
mogą ułatwiać orientację w terenie, gdy zastosujemy je w taki sposób, aby stanowiły 
swoistą „sygnalizację”, np. gdy zastosowanie zmiany nawierzchni oznacza zbliżanie 
się do rabaty bądź końca alejki. Optymalną szerokością ścieżek, która umożliwia 
swobodne wyminięcie się dwóch wózków inwalidzkich, jest 200 cm. Nie powinny 
one tworzyć ostrych zakrętów. Dobrze, gdy krzyżują się pod kątem prostym, ponie-
waż to również ułatwia zachowanie orientacji w terenie (co jest szczególnie ważne 
w przypadku osób niewidomych). Ponadto alejki należy dobrze wyprofilować, aby 
nie zalegała na nich woda stwarzająca zagrożenie utraty równowagi przez użytkow-
ników (spadek podłużny 3%, spadek poprzeczny 1%).

Ścieżki rehabilitacyjne/sensoryczne

Ten typ ścieżek czy alejek jest nieco odmienny od typowych ciągów komunika-
cyjnych i rządzi się innymi prawami. Tak naprawdę nie służy ułatwieniu komunika-
cji między punktem A w ogrodzie i punktem B, a stymulacji zmysłów i aktywizacji 
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Rys. 3. Uproszczony schemat ścieżki o szerokości dostosowanej do potrzeb osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich (źródło: Izabela Targ)
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ruchowej. Ścieżki te pokryte są materiałami o zróżnicowanej fakturze, kolorze czy 
nawet właściwościach akustycznych. Są one opatrzone poręczami o odpowiedniej 
wysokości, spocznikami i elementami urozmaicającymi, które mają zachęcić pa-
cjenta do przejścia wyznaczonej trasy – mogą to m.in. być rzeźby, karmniki, ele-
menty drewniane czy wodne.

Mała architektura

Elementy wolnostojące, np. kosze na śmieci, ławki, rzeźby, nie powinny ograni-
czać obszaru alejek. W innym przypadku stanowią zagrożenie, szczególnie dla osób 
niewidomych. Powinny znajdować się na uboczu, a gdy nie ma takiej możliwości, 
trzeba je wyraźnie zasygnalizować, choćby wspomnianą wyżej zmianą faktury na-
wierzchni.

Materiał zielony i projektowanie rabat

Dobór roślin jest kluczowym elementem w hortiterapii. Roślinom polecanym do 
ogrodów terapeutycznych poświęcamy oddzielną część niniejszej publikacji. Tutaj 
zaznaczyć jedynie należy, że wystrzegamy się roślinności stwarzającej zagrożenia. 
Należy unikać roślin:

o płytkim systemie korzeniowym, który grozi wywróceniem się rośliny albo de- •
formacją nawierzchni;
nadmiernie rozrastających się na boki, które mogą ograniczać przestrzeń, np.  •
alejek;
drzew o nisko osadzonej koronie oraz ze zwisającymi gałęziami w pobliżu traktów  •
komunikacyjnych (utrudniają przejście);
parzącym, z kolcami lub cierniami; •
uczulających oraz trujących; •
wytwarzających duże owoce (opadające na ścieżki zwiększają ryzyko upadku). •

Rośliny w ogrodzie projektowanym z myślą o osobach mniej sprawnych fizycz-
nie winny być łatwo dostępne. Mają działać na zmysły, ułatwiać kontakt z naturą 
bez konieczności schylania się, kucania, dużego wysiłku. Służy temu zastosowanie 
podwyższonych rabat i kwietników, stołów kwietnych i roślin w kontenerach. Za-
stosowanie takich rozwiązań nie tylko umożliwia łatwiejszy do dostęp do roślin, 
ale także pozwala uniknąć ich rozdeptania. Podwyższone rabaty/kwietniki są kon-
strukcjami wykonanymi z trwałego materiału (np. z drewna, kamienia, betonu), 
nieposiadającymi dna, wypełnionymi glebą. Powinny mieć około 60 cm wysokości 
i umożliwiać swobodny dostęp do roślinności oraz gleby. Mogą być obrzeżone sie-
dziskiem. Natomiast stoły kwietne to podwyższone grządki z drenażem z zaprojek-
towaną przestrzenią na nogi, umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej.

Specyficznym i obecnie coraz popularniejszym typem „rabat”, nie tylko w kon-
tekście hortiterapii, są ogrody pionowe (wertykalne). One również mogą stanowić 
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element ogrodu terapeutycznego i służyć wspomaganiu terapii. Dzięki zastosowa-
niu odpowiednich konstrukcji (np. drewnianych lub metalowych) wraz z odpo-
wiednim systemem nawadniania rośliny umieszczane są na pionowych ścianach. 
Mają ogromne walory estetyczne, ale także umożliwiają łatwy dostęp do materiału 
zielonego w pozycji siedzącej lub stojącej.

Ciekawym i dobrym rozwiązaniem mogą też być wiszące donice. Tym bardziej, 
że wysokość na jakiej się znajdują może być regulowana i tym samym dostosowy-
wana do potrzeb osób pielęgnujących lub obserwujących.

Istotne jest też to, aby przestrzeń ogrodowa oddziaływała na różne zmysły użyt-
kowników. Należy posługiwać się m.in. barwą, zapachem i fakturą roślin, różno-
rodną nawierzchnią, wykorzystywać efekty dźwiękowe poprzez stosowanie szem-
rzącej wody, szeleszczących roślin, dzwoneczków itp. Wybieramy rośliny ciekawe 
ze względu m.in. na:

kształt liści; •
fakturę liści, kory, pędów; •
barwę liści, kwiatów, kory, pędów, owoców; •
zapach kwiatów lub innych części roślin; •
pokrój całej rośliny; •
wydawanie dźwięków na wietrze lub przy dotyku. •

Rośliny polecane w hortiterapii
Rośliny do ogrodów terapeutycznych mają wpływać na jak największą ilość 

zmysłów, dostarczać jak najwięcej bodźców (stymulować wzrok, zapach, słuch 
dotyk i smak). Efekt ten osiągany jest, gdy charakteryzują się one zróżnicowaną 
teksturą lub fakturą liści i/lub pędów, zabarwieniem oraz zapachem lub smakiem 
kwiatów, liści i owoców, wielkością kwiatów i kwiatostanów. Innymi słowy rośliny 
ogrodnicze uprawiane w ogrodzie terapeutycznym nie powinny być jednorodne. 
Najczęściej w ogrodach takich uprawiane są kwiaty jednoroczne, dwuletnie i ce-
bulowe bylinowe, ale również zioła, rośliny przyprawowe oraz warzywa. Ważne są 
również drzewa i krzewy – zarówno owocowe, jak i ozdobne. Stymulacja zmysłów 
poprzez przebywanie w ogrodzie lub pracę pośród roślin ma ogromny wpływ na 
nasz stan fizyczny i psychiczny.

Ogrodowe bhp

Do ogrodu terapeutycznego wybieramy rośliny bezpieczne. Należy pamiętać, 
że w trakcie ewolucji wiele gatunków wytworzyło skuteczne sposoby mechanicz-
ne i chemiczne obrony przed szkodnikami, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
użytkowników ogrodu. Dobierajmy rośliny uważnie i rozważnie, szczególnie przy 
wyborze roślin do ogrodów dla osób niewidomych, aby zapewnić im możliwość 
poznawania ich poprzez bezpieczny dotyk.
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Fot. 8. Mikołajek płaskolistny (źródło: Beata 
Płoszaj-Witkowska)

Fot.9. Dyptam jesionolistny (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 7. Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)
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Przy wyborze roślin do ogrodu tera-
peutycznego zwracamy uwagę na:

kolce (np. mikołajek płaskolistny i al- •
pejski, gatunki i odmiany róż – róża 
dzika, róża pomarszczona, ognik 
szkarłatny, rokitnik pospolity, głóg 
jednoszyjkowy).
ciernie (np. odmiany berberysa Thun- •
berga i Juliana, pigwowiec pośredni, 
ostrokrzew kolczasty, śliwa tarnina, 
robinia akacjowa).

Unikamy sadzenia roślin trujących 
czy powodujących reakcje uczuleniowe 
w wyniku kontaktu dotykowego, a za-
tem posiadające:

parzące włoski, które działają jak za- •
strzyki (np. pokrzywa zwyczajna, 
pierwiosnek kubkowaty), 
soki powodujące podrażnienia w kon- •
takcie ze skórą (np. zawilec gajowy, 
bluszcz pospolity, konwalia majowa, 
dyptam jesionolistny, przylaszczka po-
spolita, cebulica dwulistna, śniegulicz-
ka biała odm. biała, pełnik europejski, 
sumak octowiec, różaneczniki i azalie, 
ciemiernik biały, naparstnica ogrodowa),
olejki działające drażniąco na skórę i wywołujące pęcherze (np. jałowiec sabiński), •
pyłki działające uczulająco (np. cyprysik Lawsona, gatunki leszczyn). •

W ogrodach terapeutycznych powinny znaleźć się gatunki roślin ogrodniczych 
stymulujące zmysły:

wzrok – wszystkie gatunki roślin ogrodniczych, szczególnie o barwnych liściach,  •
kwiatach, owocach. Do ogrodów dla dzieci polecane są szczególnie rośliny o bar-
wie żółtej, które stymulują pracę mózgu.
węch – gatunki różnych ziół, rośliny przyprawowe, kwiaty wydające zapach o róż- •
nych porach dnia oraz drzewa i krzewy ozdobne (w tym pnącza),
dotyk – rośliny o zróżnicowanej fakturze i teksturze liści, pędów oraz kwiatów  •
i owoców,
smak – szczególnie rośliny warzywne, drzewa i krzewy owocowe oraz niektóre  •
gatunki kwiatów,
słuch – do stymulacji tego zmysłu polecane są trawy, drzewa i krzewy, ale tak- •
że wybrane gatunki kwiatów, np. suchołuska, maki, czarnuszka ogrodowa, len 
ogrodowy.

Fot. 10. Naparstnica ogrodowa (źródło: Beata 
Płoszaj-Witkowska)
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Rośliny wpływające na zmysł węchu

Są to oczywiście gatunki wydzielające zapach, ale co ciekawe, niekoniecznie 
musi on być przyjemny. Owszem, większość stosowanych roślin wydziela wonie 
ogólnie uznawane za ładne. Warto jednak zauważyć, że „ładny zapach” jest poję-
ciem względnym – dla niektórych zapach aksamitek jest po prostu brzydki, a in-
nym zupełnie nie przeszkadza, za to nie są wstanie znieść woni lawendy. W terapii 
ogrodowej zdarza się, że pożądany efekt spowoduje zapach, który pacjentowi się 
nie podoba.

Rezeda wonna (Resedaodorata) charakteryzuje się wysokością 15-60 cm. Łody-
gi w dolnej części lekko pokładające się i gęsto ulistnione. Kwiaty niedekoracyjne 
o barwie żółtawozielonej, zebrane po kilkanaście w gęste grona. Wydzielają bardzo 
charakterystyczny, przyjemny zapach. Kwitną od VII do X. Rezeda to roślina jedno-
roczna uprawiana z siewu bezpośrednio do gruntu. Nasiona wysiewamy na rabaty 
kwiatowe blisko ławek, altan lub pod oknami, w skrzynkach balkonowych.

Maciejka/lewkonia dwurożna (Matthiolabicornis) to roślina jednoroczna, sil-
nie rozkrzewiona, osiągająca wysokość 30-40 cm. Liście małe, lancetowate. Kwiaty 
małe, lilaróżowe, osadzone po kilka w luźnych gronach. Charakteryzują się bardzo 
intensywnym zapachem wieczorem. Maciejka kwitnie od VI do VIII. Uprawiana 
jest z siewu – nasiona wysiewamy bezpośrednio do gruntu przy przejściach, ław-
kach, altanach.

Fot. 12. Maciejka/lewkonia dwurożna (źródło: 
Beata Płoszaj-Witkowska)

Fot. 11. Rezeda wonna (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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Groszek pachnący (Lathyrusodoratus) to roślina jednoroczna uprawiana z siewu 
bezpośrednio do gruntu, osiągająca wysokość do 2,5 m. Słabo rozgałęzione oskrzy-
dlone łodygi. Kwiaty motylkowe, silnie pachnące, wielobarwne, zebrane w grona na 
długich, sztywnych szypułach. Kwitnie od końca VI do VIII.

Tytoń oskrzydlony (Nicotianaalata) to roślina jednoroczna uprawiana z siewu 
bezpośredniodo gruntu. Może osiągać wysokość od 80 do 150 cm. Pędy są silnie 
rozgałęzione, a w dolnej części rośliny silnie ulistnione. Liście są wydłużone, łopat-
kowate, o długości 4-6 cm. Falista blaszka zbiega wzdłuż łodygi. Zrośnięta w długą 
rurkę korona okwiatu osiąga 5-8 cm długości, z pięcioma szeroko rozłożonymi łat-
kami. Silnie pachnące kwiaty zebrane są w skąpe grona, które otwierają się wieczo-
rem i w nocy. Możliwe kolory: biały, różowy, purpurowy.

Lilium – lilie z grupy mieszańców orientalnych to rośliny cebulowe, które cha-
rakteryzują się dużym okwiatem. Kwiaty białe, biało-różowe do intensywnie purpu-
rowych, różnej wielkości i kształtu, o bardzo silnym, przyjemnym zapachu. Wyma-
gają gleby żyznej, przepuszczalnej i słonecznego stanowiska. Ze względu na dużą 
wrażliwość na mróz lilie orientalne w naszym regionie wykopuje się jesienią i sadzi 
wiosną do gruntu. Cebule lilii orientalnych sadzimy po 5 sztuk na rabaty mieszane.

Hiacynt wschodni (Hiacyntusorientalias) to roślina cebulowa, wieloletnia, zi-
mująca w gruncie. Osiąga wysokość do 20 cm. Kwiaty są silnie pachnące, zebrane 
we wzniesione, gęste grona. Liście odziomkowe, równowąskie. 

Fot. 13. Groszek pachnący (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 14. Tytoń oskrzydlony (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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Lilak pospolity (Syringa vulgaris) to krzew lub małe drzewko osiągające ok. 4 m 
wysokości. Liście sercowate, błyszczące, zielone. Kwiaty pojedyncze, ciemnopur-
purowe, o silnym zapachu, zebrane w wydłużone wiechy długości ok. 30 cm. Lilak 
kwitnie w V. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, dobrze znosi suszę.

Fot. 16. Hiacynt wschodni (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 17. Lilak pospolity (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 18. Jaśminowiec wonny (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 15. Lilie z grupy mieszańców orientalnych 
(źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)
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Jaśminowiec wonny (Philadelphuscoronaries) to wyprostowany krzew o pach-
nących białych kwiatach. Osiąga 2-3 m wysokości. Liście matowe, zielone, lekko 
szorstkie. Kwiaty białe, zebrane w kiści po 5-9 sztuk, pojedyncze silnie pachnące. 
Jaśminowiec kwitnie w V-VI. Jest to roślina mrozoodporna, ma małe wymagania 
glebowe.

Rośliny wpływające na zmysł dotyku

Rośliny te charakteryzują się różną teksturą, fakturą oraz barwą liści, które mo-
żemy wykorzystać do pracy podczas integracji sensorycznej (SI). Niektóre gatunki 
możemy wykorzystać również do stymulacji wielozmysłowej. Należą do nich m.in.: 
lawenda wąskolistna, petunia ogrodowa, ale również nagietek lekarski.

Nagietek lekarski (Calendulaofficinalis) to roślina jednoroczna uprawiana z sie-
wu wprost do gruntu. Charakteryzuje się wzniesionymi pędami, osiągającymi wy-
sokość do 30-50 cm. Koszyczki kwiatowe o średnicy 4-5 cm, barwy – od bladożółtej 
do ciemnopomarańczowej. Kwitnie od VI do IX. Kwiaty pachnące. Liście dolne sze-
rokołopatkowate, górne lancetowate lub podługowate, pokryte gruczołkowatymi 
włoskami. Roślina wysiewana na kwietniki i rabaty, na kwiat cięty i do obsadzania 
rożnego typu pojemników. Stosowana jest również jako roślina lecznicza.

Fot. 19. Lawenda wąskolistna (źródło: Anna 
Gąsiewska)

Fot. 20. Nagietek lekarski (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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Rośliny ozdobne o szorstkich liściach

Słonecznik zwyczajny (Helianthusannuus) to roślina dochodząca od 50 do 200 
cm wysokości. Łodyga wzniesiona, zwykle pojedyncza, słabo rozkrzewiona, liście 
sercowate. Kwitnie od VII do IX. Jest to roślina jednoroczna uprawiana z siewu 
wprost do gruntu. Łodygi i liście są szorstko owłosione. Kwiaty pojedyncze, pełne, 
barwy żółtej lub brązowej. Gatunek uprawiany jest do tworzenia grup ogrodowych, 
szpalerów, jak i na kwiat cięty. Doskonały do różnych zajęć zarówno z dziećmi, jak 
i dorosłymi.

Cynia wytworna (Zinniaelegans) to roślina jednoroczna, uprawiana z rozsady 
lub z siewu wprost do gruntu. Rośliny osiągają wysokość 30-40 cm. Brzeżne kwia-
ty języczkowate, duże i sztywne, a wewnętrzne – rurkowate. Ich barwa może być 
różna: biała, żółta, różowa, czerwona, pomarańczowa. Kwitnie od VII do X. Łodygi 
widlasto rozgałęzione. Jajowate lub owalne liście obejmują je nasadami. Roślina po-
kryta jest szorstkimi włoskami. Stosowana na kwietniki, grupami na rabaty kwiato-
we, a także na kwiat cięty. 

Rudbekia owłosiona (Rudbeckiahirta) to bylina osiągająca wysokość do 100 cm. 
Ich kwiaty języczkowate są duże, żółte lub żółto-brązowe, zaś kwiaty rurkowate 
brązowe. Liście podłużnie, jajowate do lancetowatych. Zarówno liście, jak i łodygi 

Fot. 21. Słonecznik zwyczajny (źródło: Beata 
Płoszaj-Witkowska)

Fot. 22. Cynia wytworna (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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są szorstko owłosione. Rudbekia kwitnie od VII do IX. Stosowana jest na kwietniki, 
rabaty i na kwiat cięty.

Rośliny ozdobne o miękkich liściach

Starzec popielny (Senecio cineraria) to roślina wieloletnia, ale w naszych warun-
kach raczej należy ją przechowywać w jasnych pomieszczeniach podczas srogich 
zim. Osiąga wysokość do 80 cm. Liście pierzastosieczne, pokryte białym nalotem, 
filcowato owłosione, srebrzyście zabarwione i miłe w dotyku. Kwiatostan to ko-
szyczki zebrane w baldachogrona koloru żółtego. Kwitnie od VI do VII. Doskonale 
kontrastuje się z innymi grupami roślin na rabach.

Kocimiętka Faassena (Nepeta × faassenii) to bylina osiągająca wysokość 20-30 
cm. Liście drobne, sercowato-jajowate, karbowane, od spodu srebrnobiałe. Płożą-
ce się łodygi i liście pokryte są srebrnoszarymi, gęstymi włoskami. Kwiaty barwy 
lawendowo-niebieskiej. Kwitnie od V do VI. Stosujemy ją na rabaty, do tworzenia 
runa, w grupach i na skarpach

Czyściec wełnisty (Stachysbyzantina) to bylina osiągająca wysokość 30-50 cm. 
Cechą charakterystyczną jest pokrycie rośliny miękkimi włoskami. Liście całobrze-
gie, podłużnoeliptyczne, pokryte białym kutnerem, nadającym jasną barwę całej 

Fot.23. Rudbekia owłosiona (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 24. Starzec popielny (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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Fot. 26. Czyściec wełnisty (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 27. Motylek wykonany z różnych elementów kwiatowych podczas zajęć z SI (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)

Fot. 25. Kocimiętka Faassena (źródło: Beata 
Płoszaj-Witkowska)
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roślinie. Niepozorne kwiaty zebrane są 
w luźne kłosy. Kwitną od VII do IX. Pre-
feruje glebę gliniasto-piaszczystą oraz 
miejsca suche i słoneczne lub półcieni-
ste. Jest to roślina obwódkowa, rabato-
wa, stosowana w ogródkach skalnych 
i w grupach ogrodowych. Idealna do 
zajęć z SI.

Rośliny o liściach zimnych

Rojnik murowy (Sempervivumtecto-
rum) to bylina rosnąca na murach, ska-
łach i piaskach. Duże rozetki liściowe są 
ciemne lub szarozielone z zaczerwie-
nionymi końcami. Pędy kwiatostanowe 
mogą dorastać do 40 cm wysokości. 
Kwitnie w VII.

Rozchodnik okazały (Sedumspec-
tabile) to bylina wyrastająca do ok. 50 
cm wysokości. Pędy są proste, sztyw-
ne, bladozielone, zaś jasno zabarwione, 
płaskie liście – mięsiste i grube. Kwiaty 

Fot. 28. Rojnik murowy (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)

Fot. 29. Rozchodnik okazały (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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Fot. 31. Kosmos podwójnie pierzasty (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)

Fot. 30. Powojnik tangucki (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)
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wybarwiają się na biało lub różowo na 
wzniesionych kwiatostanach. Rozchod-
nik kwitnie od IX do X.

Powojnik tangucki (Clematistangu-
tica) to roślina pnąca, dorastająca do 
3 m wysokości. Kwiaty dzwonkowate 
o barwie żółtej. Powojnik kwitnie w VI. 
Puszyste owocostany pojawiają się już 
w VII i pozostają na roślinie aż do zimy. 
Stosowany jest głównie do obsadzania 
pergoli, siatek, płotów.

Rośliny o liściach delikatnych, 
lekkich

Kosmos podwójnie pierzasty (Co-
smosbipinnatus) to roślina jednoroczna 
uprawiana z siewu wprost do gruntu. 
Osiąga 80-120 cm wysokości. Liście pie-
rzastosieczne i bardzo delikatne. Kwia-
tostany o średnicy 8-9 cm są pojedynczo 
osadzone na długich szypułkach. Kwiaty 
barwy białej, różowej. Kosmos rozpo-
czyna kwitnienie w VII.

Rośliny ozdobne o miękkich kwiatostanach

Szarłat zwisły (Amaranthuscaudatus) to roślina jednoroczna uprawiana z siewu 
wprost do gruntu. Osiąga wysokość 30-80 cm. Szarłat jest krótko owłosioną rośli-
ną z jajowato-rombowatymi, długoogonkowymi, zwężających się na obu końcach 
liśćmi. Kwiaty są zebrane, w kłosy, a te w zwisające wiechy. Kwitnienie rozpoczyna 
w VII, a kończy w VIII. Jest również rośliną jadalną i leczniczą.

Rośliny wpływające na zmysł słuchu

W pewnym sensie każda roślina wydaje dźwięki, które jesteśmy w stanie usły-
szeć, jeśli np. wprawimy ją w ruch. Świetnym przykładem są trawy ozdobne sze-
leszczące na wietrze. W tej części skupimy się jednak na gatunkach wytwarzających 
owocostany wydające dźwięki.

Czarnuszka damasceńska (Nigella damascena) to roślina jednoroczna upra-
wiana z siewu wprost do gruntu, dorastającą do 50 cm wysokości. Posiada zwarty 
pokrój. Łodyga wzniesiona, słabo rozkrzewiająca się, z delikatnymi pierzastodziel-

Fot. 32. Szarłat zwisły (źródło: Beata Płoszaj-
Witkowska)
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Fot. 34. Kocanki ogrodowe/nieśmiertelnik (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)

Fot. 33. Czarnuszka damasceńska (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)
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nymi liśćmi. Kwiaty zbudowane z 5 płatków barwy jasnoniebieskiej, osadzone na 
szczytach pędów oraz otoczone rozetką liści przykwiatowych. Czarnuszka kwitnie 
od VII do VIII. Ozdobny jest owoc, zbudowany z 5-6 zrośniętych mieszków za-
wierających czarne, trójkanciaste, drobne nasiona. Te ozdobne mieszki wykorzy-
stywane są w suchych bukietach. Można je farbować. Niepęknięte okazy zawierają 
grzechoczące w środku nasiona.

Kocanka ogrodowa/nieśmiertelnik (Helichrysumbracteatum) to roślina jedno-
roczna, wysiewana wprost do gruntu. Osiąga wysokość 40-100 cm. Pokrój roślin 
wzniesiony. Łodyga rozgałęziająca się, sztywna, słabo owłosiona. Liście kocanki są 
całobrzegie, lancetowate lub równowąskie. Kwiaty zebrane w koszyczkach o śred-
nicy 2,5-8 cm, osadzonych na długich szypułkach. Składają się z zabarwionych na 
żółto niepozornych kwiatów rurkowych. Kwiaty te otoczone są listkami okrywy 
koszyczka, ułożone w kilku okółkach o różnorodnej barwie: białej, różowej, poma-
rańczowej, czerwonej, purpurowo-fioletowej lub brunatnej w różnych odcieniach. 
Kocanki ogrodowe kwitną od VII do IX. Wykorzystujemy je w suchych bukietach. 
W dotyku delikatne, szeleszczą.

Suchlin różowy/suchołuska (Helipterumroseum) to roślina jednoroczna wysie-
wana wprost do gruntu o wzniesionym pokroju, dorastająca do 60 cm wysokości. 
Rozkrzewia się u podstawy. Pędy sztywne, proste z lancetowatymi liśćmi, przyle-
gającymi do łodygi. Kwiaty zebrane w koszyczki, osadzone pojedynczo na końcach 
pędów. Kwiaty rurkowe żółte, skupione centralnie w kwiatostanie, dookoła którego 
w kilku okółkach zebrane są listki okrywy koszyczka o barwie żółtej, różowej lub 
ciemnoróżowej. Kwiatostany suche i błyszczące. Suchlin kwitnie od VI do VIII. 

Fot. 35. Suchlin różowy (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)
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Do suszenia ścinamy kwiatostany w pełni rozwinięte, tuż po rozkwitnięciu. 
Przydatność – tak jak w przypadku kocanek, suchlin to jedna z podstawowych ro-
ślin na suche bukiety.

Nikandra miechunkowa (Nicanraphysalodes) to roślina uprawiana jako kwiat 
jednoroczny. Pęd jest wzniesiony, dorastający do 50-120 cm wysokości. Kwiaty są 
dzwonkowate, pudrowofioletowe o średnicy ok. 5 cm. Kwitnienie nikandry rozpo-
czyna się w VII. Owocem jest jagoda otoczona mieszkiem, po zaschnięciu wykorzy-
stywana do suchych bukietów.

Fot. 36 i 37. Nikandra miechunkowa (źródło: Beata Płoszaj-Witkowska)
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