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B
udynki mieszkalne i oczywiście ogro-
dy często lokalizuje się na nieużyt-
kach, glebach ubogich i piaszczystych. 

Z miejscami tymi związana jest określona 
roślinność, a zwłaszcza chwasty. Niektóre, 
podobnie jak rośliny uprawne, potrzebu-
ją do wzrostu i rozwoju ściśle określonych 
warunków klimatyczno-glebowych, toteż 
rosnąc na danym terenie spełniają funkcję 
roślin wskaźnikowych, pozwalających na 
określenie, z jakiego typu glebami mamy do 
czynienia. Na glebach ciężkich, gliniastych, 
występuje komosa biała, kurzyślad polny, 
ostrożeń polny, łoboda rozłożysta, łopian 
większy, szczaw kędzierzawy, bylica pospo-
lita, podbiał pospolity. Gleby słabe piasz-
czyste, ubogie w próchnicę, porasta babka 
wąskolistna, koniczyna polna, przymiotno 
kanadyjskie, turzyca piaskowa, bodziszek 
drobny i złocień polny. Na podłożu wilgot-

nym znajdziemy rdest kolankowy, jaskier 
rozłogowy, żywokost lekarski, a podmokłym 
– bobrek trójlistny i czerniec gronkowy.  
W miejscach, gdzie gleby są bogate w azot, 
spotkamy przytulię czepną, rdest pospolity, 
serdecznik pospolity, gwiazdnicę pospolitą  
i pokrzywę zwyczajną. O zasobności podłoża 
w wapń informują takie rośliny jak: groszek 
bulwiasty, lepnica rozdęta, cykoria podróżnik, 

Sprawdzamy, co już rośnie
Rośliny rosnące na działce informują o rodzaju siedliska,  

– glebie, jej odczynie oraz poziomie wód gruntowych.

>> 
Żółtlica drobnok-
wiatowa to jed-
noroczny chwast 
rosnący na 
glebach żyznych, 
bogatych w azot.  

> 
Ubogie piaszczy- 
ste gleby 
porasta babka 
wąskolistna.  

1
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szałwia łąkowa, gorczyca polna i podbiał po-
spolity, a o dużej kwasowości podłoża – ru-
mian polny, iołek polny, szczaw polny, rzod-
kiew świrzepa.

Jeśli na naszej działce rosną stare drzewa  
i krzewy, warto je zachować, zwłaszcza gdy 
ogrody urządzamy w stylu naturalistycz-
nym. Posłużą jako podstawa przy tworzeniu 
nowego ogrodu. Pamiętajmy, że drzewa ro-
sną powoli, by osiągnąć określoną wielkość, 
potrzebują dziesiątek lat. Są gatunki szybko 
rosnące, lecz i tak starzejemy się szybciej, 
niż one rosną. Nie wycinajmy więc starych 
okazów, by posadzić modniejsze czy rzadziej 
spotykane. 

Drzewa rosnące w zbyt dużym zagęszczeniu, 
chore i nieciekawie wyglądające możemy 
wyciąć. Niekiedy wystarczy obciąć dolne 

gałęzie w celu uzyskania ciekawszej formy,  
np. parasolowatej. Gałęzie obcinamy wów-
czas gładko przy pniu. 

Warto wiedzieć

Na wycinkę drzew trze-
ba uzyskać pozwolenie w 
urzędzie miasta lub gminy.

<
Stare drzewa 
pozostawione 
w nowym 
ogrodzie 
tworzą zacie- 
nione zakątki.
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Sprawdzamy rodzaj gleby
Od jakości gleby zależy, jaki typ ogrodu możemy założyć i jakie  

rośliny będziemy mogli posadzić.

szości gatunków roślin. Taka gleba ma dużą 
zdolność magazynowania wody i dobrą 
przepuszczalność. Gdy zimia nie da się for-
mować nawet w stanie wilgotnym, łatwo się 
rozsypuje i nie brudzi palców, oznacza to, 
że na mamy glebę piaszczystą. Ma ona małą 
zdolność magazynowania wody, bardzo 
dużą przepuszczalność, szybko wysycha 
oraz jest uboga w składniki pokarmowe. 

Choć styl ogrodu wiąże się bardziej z archi-
tekturą budynku i otoczeniem, to pewne 
znaczenie ma także rodzaj gleby, na której 
go zakładamy. Na podłożu ciężkim, glinia-
stym warto założyć ogród wodny ze stawem 
lub oczkiem wodnym i z lubiącą wilgotne 

R
odzaj gleby możemy ustalić samo-
dzielnie, biorąc do ręki garść ziemi. 
Obserwujemy jej wygląd i zachowa-

nie w czasie rozcierania pomiędzy palcami. 
Gdy silnie brudzi palce, jest lepka i można 
ją dowolnie formować, świadczy to, że gle-
ba w naszym ogrodzie jest ciężka, gliniasta. 
Jest zasobna w składniki pokarmowe, ma 
dużą pojemność wodną, lecz niestety, jest 
nieprzepuszczalna i mało przewiewna. 

Jeśli ziemia z naszego ogrodu lekko brudzi 
palce, pozwala się formować w dość grube 
wałki, które łatwo się rwą, a piasek jest wy-
czuwalny, oznacza to, że mamy glebę piasz-
czysto-gliniastą, dobrą do wzrostu więk-

> 
Gleba glinia-
sta brudzi ręce 
i daje się łatwo 
formować.  

KROK
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< 
Na ciężkim, 
gliniastym 
podłożu warto 
założyć zbiornik 
wodny.

< 
Na glebie 
suchej, kwaśnej 
i piaszczystej 
możemy założyć 
ogród wrzosowi-
skowy.

stanowiska roślinnością. Do ogrodów za-
kładanych na skraju lasu, gdzie gleba jest 
sucha, kwaśna i piaszczysta, pasuje ogród 
wrzosowiskowy. Na słabym, piaszczy-
stym podłożu możemy zaprojektować 
ogród nowoczesny z małą liczbą roślin, ale 
z rozległym trawnikiem. W miejscach ze 
zróżnicowanym poziomem terenu war-
to założyć ogród w stylu naturalistycz-
nym ze skalnikiem, oczkiem wodnym  
i wpływającym do niego strumykiem. 

Na glebach dobrych jakościowo, gliniasto- 
-piaszczystych, próchnicznych, warto zakła-
dać ogrody w stylu angielskim lub naturali-
stycznym z bujną roślinnością i kolorowymi 
rabatami obsadzonymi licznymi bylinami  
i roślinami jednorocznymi. Ze względu na  
dobre jakościowo gleby warto w takich 
ogrodach wykorzystać rośliny o wysokich 
wymaganiach pokarmowych: róże, piwo-
nie, parzydło, loksy wiechowate, a także 
zioła i warzywa.
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> 
O głębokim zale-
ganiu wód grun-
towych świadczy 
obecność sosen, 
brzóz, kostrzewy 
i jastrzębca 
kosmaczka.  

Sprawdzamy poziom  
wód gruntowych

P
rzed posadzeniem roślin w nowym 
ogrodzie dobrze jest zbadać poziom 
zalegania wód gruntowych. Robimy 

wówczas próbny wykop (dół-odkrywkę). 
Poziom wód gruntowych w związku z opada-
mi deszczu zmienia się w ciągu roku – latem 
jest najniższy, wiosną – najwyższy. Różnica 
może wynosić nawet ponad metr, dlatego 

Głębokość występowania wód gruntowych ma istotny wpływ 

na dobór roślin do ogrodu. 

wykopy najlepiej robić wiosną. Poziom wód 
gruntowych na obszarach użytków zielonych 
waha się od 0,5 do 3 m, a na glebach mineral-
nych –  nawet poniżej 10 m.

Poziom wód gruntowych dla większości 
krzewów ozdobnych nie może być wyższy 
niż 1 m. O tym, że woda gruntowa jest blisko 

KROK
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powierzchni gruntu, może świadczyć obec-
ność niektórych dziko rosnących drzew 
– olch, wierzb – oraz takich roślin zielnych 
jak: skrzyp polny, krwawnice, sitowie czy 
wełnianki. Jeśli natomiast dominują sosny, 
jałowce, żarnowce, rozchodniki, szczaw 
polny, macierzanki – jest to sygnał, że wody 
gruntowe zalegają głęboko. Informacje na 
temat badań dotyczących jakości podłoża na 
danym terenie oraz najwyższego udokumen-
towanego poziomu wód gruntowych oraz 
jego zmian możemy otrzymać w najbliższym 
archiwum hydrogeologicznym. W przypad-
ku braku tego typu danych należy zapytać 
właścicieli sąsiednich posesji. 

Warto wiedzieć

Zaspokojenie potrzeb wodnych ro-
ślin zależy nie tylko od głębokości 
poziomu wody gruntowej, ale także 
zdolności kapilarnego jej podnosze-
nia przez glebę oraz zdolności aku-
mulacji wody pochodzącej z opadów 
atmosferycznych.

< 
Roślinami 
wskaźnikowymi 
siedlisk jałowych, 
suchych  
i kwaśnych oraz 
niskiego poziomu 
wód gruntowych 
są m.in. szczaw  
i wrzos pospolity 
(zdjęcie dolne).
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Ustalamy strefę  
mrozoodporności

wahań zimą, obecności pokrywy śnieżnej, 
ukształtowania terenu, stanowiska, wilgot-
ności powietrza i gleby, dlatego podział na 
strefy mrozoodporności roślin traktuje się 
jako informację orientacyjną. W każdej stre-
ie znaleźć można jednak obszary z mikro-
klimatem łagodniejszym lub ostrzejszym od 
spodziewanego. Nawet w obrębie ogrodu 
spotykamy miejsca słoneczne narażone na 
silnie wychładzające wiatry oraz osłonięte,  
w których rośliny znacznie lepiej zniosą ni-
skie temperatury. 

C
oraz częściej przy poszczególnych 
gatunkach i odmianach podaje się 
strefach mrozoodporności. Im mniej-

szy numer strefy, tym większa mrozood-
pornością. Możliwość uprawy wielu roślin 
ozdobnych w zróżnicowanych klimatycz-
nie rejonach naszego kraju zależy w dużym 
stopniu od lokalnych warunków siedlisko-
wych, a zwłaszcza minimalnych temperatur 
zimowych oraz wahań temperatur w tym 
okresie. Należy pamiętać jednak, że zimotr-
wałość roślin zależy nie tylko od minimalnej 
temperatury, lecz także m.in. od silnych jej 

Strefy klimatyczne Polski wg Heinzego i Schreibera

Choć nie decyduje ostatecznie o charakterze naszego ogrodu, 

warto brać ją pod uwagę przy doborze roślin.

podstrefa 5b  od -26,0 ° C do -23,4°C

podstrefa 6a  od -23,3 ° C do -20,6°C

podstrefa 6b  od -20,5 ° C do -17,8°C

podstrefa 7a  od -17,7 ° C do -15,0°C

podstrefa 7b  od -14,9 ° C do -12,3°C

KROK
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