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SZCZGÓŁOWE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROŚLIN 

nazwa polska/nazwa łacińska ilość 
sztuk 

wysokość 
rośliny 
[cm] 

pojemnik uwagi 

Klon pensylwański / 
Acer pensylvanicus  

4 60-120 P1 - 

Platan klonolistny/ 
Platanus x hispanica 

1 50-150 C2 - 

Klon jesionolistny ‘Odessanum’/ 
Acer negundo 

5 100 -140 C3 Forma pienna 

Śliwa wiśniowa ‘Woodii’/ 
Prunus cerasifera 

18 150 C4 - 

Dereń jadalny/ 
Cornus mas 

13 60-80 P11 - minimum 3 pędy szkieletowe, 
ukształtowane nie wyżej niż 10 
cm nad szyjką korzeniową 

Lilak Pospolity/ 
Syringa vulgaris 

8 80-100 C1,5 4 białe 
4 fioletowe 

Buk pospolity ‘ Purpurea’ 
Fagus silvatica 

1 60 C3 - 

Buk Pospolity ‘Atropunicea’/ 
Fagus silvatica 

1 60 C3 - 

Irga szwedzka ‘Coral Beauty’ / 
Cotoneaster x suecicus 

70 40-60 C1,5 - rośliny rozkrzewione 
równomiernie, rzut pionowy 
sadzonki kształtem zbliżony do 
koła 

Berberys ‘Green carpet’ / Berberis 
thunbergii 

6 20 C1,5 - rośliny rozkrzewione 
równomiernie, rzut pionowy 
sadzonki kształtem zbliżony do 
koła 

Jałowiec ‘Pfitzeriana Aurea’ / 
Juniperus x pfitzeriana 

19 25-30 C3 - 

Ognik Szkarłatny / Pyracantha 
coccinea 

20 50 C3 odmiana jest jedną z 
najbardziej wytrzymałych na 
mrozy i może być sadzona na 
terenie całego kraju. Przy 
silnych mrozach i jednoczesnym 
braku pokrywy śnieżnej mogą 
tracić ulistnienie, nie powinny 
jednak przemarzać pędy tego 
gatunku. 

Tawuła szara ‘Grefsheim’ / Spiraea x 
cinerea 

20 50 C1,5 Preferuje gleby żyzne, świeże i 
wilgotne 

Ligustr pospolity / Ligustrum vulgare 200 40-80 C2 - 

Cis pospolity ‘Repandens’/ Taxus 
baccata 

19 30-40 C1,5 - 

berberys Thunberga 'Aurea' / 
Berberis thunbergii 

18 30-40 C2 - rośliny rozkrzewione 
równomiernie, rzut pionowy 
sadzonki kształtem zbliżony do 
koła 

Pięciornik krzewiasty ‘Red Ace’ 
/Potentilia fruticosa 

6 20 C1,5 Dobrze rośnie na żyznych, 
wilgotnych ogrodowych 
glebach. Preferuje półcieniste 
stanowisko. 

berberys Thunberga 
'Atropurpurea ' / Berberis thunbergii 

20 10-15 C1,5 - rośliny rozkrzewione 
równomiernie, rzut pionowy 
sadzonki kształtem zbliżony do 
koła 

dereń biały 'Sibirica'/ Comus alba 15 60 C2 - minimum 3 pędy szkieletowe, 
ukształtowane nie wyżej niż 10 
cm nad szyjką korzeniową 
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Magnolia Soulange'a 'Alexandrina'/ 
Magnolia 

1 60 C2 Aby drzewko dobrze rosło i 
obficie kwitło należy posadzić je 
na glebach żyznych, 
próchnicznych i lekko 
kwaśnych. Preferuje 
stanowiska słoneczne i 
osłonięte od wiatrów, 
szczególnie zimą. Jest to 
odmiana stosunkowo odporna 
na mrozy jednak młode rośliny 
są bardziej wrażliwe i na zimę 
należy je okryć. 

Jarząb szwedzki / Sorbus intermedia 1 60-80 C3 - 

Lipa drobnolistna / Tilia cordata 2 60-80 P9 - 

Bez koralowy / Sambucus  
racemosa 

14 20-40 C1,5 - 

Metasekwoja chińska / Metasequoia 
glyptostroboides 

1 80-100 P11 - 

Choinka kanadyjska/Tsuga 
canadensis 

1 40-50 C2,5 Nie ma dużych wymagań co do 
gleby, lecz raczej powinny być 
one wilgotne o odczynie lekko 
kwaśnym. 

Jodła kaukaska/ Abies normanniana 1 15 C1,5 W młodości w naszym klimacie 
średnio odporna na mrozy 
,które potrafią uszkodzić pączki 
,stożek wzrostu powodując 
odkształcenia pokroju 

Świerk Brewera / Picea Breweriana 1 20-30 C2 - 
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