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WSTĘP 

 

Tradycyjny ogród stworzony w zgodzie z naturą jest miejscem przyjaznym nie tylko 

człowiekowi, ale także roślinom i zwierzętom. Wyrasta on z naturalnego krajobrazu, 

wykorzystując specyfikę siedliska i gatunki właściwych mu roślin. Współczesny ogród, wcale 

nie musi składać się z wypielęgnowanych trawników, posadzonych w równych rzędach 

iglaków i nowoczesnych, efektownych odmian roślin kwiatowych. Można natomiast osiągnąć 

ciekawy efekt czerpiąc pełnymi garściami z bogactwa, które jest tuż obok nas. Jeśli 

wkomponujemy ogród w otaczający nas krajobraz, stanie się on jego częścią i zyska 

równowagę właściwą ekosystemom naturalnym i półnaturalnym, polegającą na właściwym 

układzie wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego, czyli roślin, roślinożerców i drapieżców. 

Ogród taki łatwiej radzi sobie w niesprzyjających warunkach klimatycznych, jest tańszy 

w utrzymaniu oraz jest przestrzenią przyjazną dla jego użytkowników i miejscem życia wielu 

gatunków zwierząt, będących sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami. 

Co zatem należy zrobić, by stworzyć ogród przyjazny naturze? Przede wszystkim rozejrzyjmy się 

dokoła i skorzystajmy z wzorców, jakie daje sama przyroda. Ogród przyjazny naturze można 

stworzyć nawet na niewielkiej powierzchni. Ważne jest, aby był on zróżnicowany i posiadał wiele 

nisz ekologicznych, dzięki którym w naszym ogrodzie zapanuje bogactwo gatunkowe. Ogród 

złożony tylko z trawnika i przycinanych iglaków, to ekologiczna pustynia, w której niechętnie 

zamieszkają zwierzęta. Urządzając ogród skomponujmy zatem roślinność tak, by była ona 

wielowarstwowa i różnorodna. Im więcej gatunków roślin posadzimy, tym większa będzie baza 

pokarmowa i obfitość schronień dla zwierząt.  

Dobre, bo polskie! czyli gatunki rodzime w ogrodzie 
Ten sam ogród wiosną i późnym latem. Rabatę skomponowano tak, by przez cały sezon kwitły 

na niej kwiaty. 
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Połączenie floksa szydlastego i ziarnopłonu 

wiosennego, jako przykład łączenia gatunków 

ozdobnych z rodzimymi. 

Dobre, bo polskie! czyli gatunki rodzime w ogrodzie 

 

Ogród przyjazny przyrodzie obfituje 

w gatunki rodzime i od wieków 

zadomowione w przyrodzie. Komponując 

ogród warto dostrzec urok i korzyści jakie 

płyną z roślin występujących dziko 

w przyrodzie. Gatunki rodzime doskonale 

aklimatyzują się w warunkach ogrodowych, 

są przystosowane do naszego klimatu, 

bardziej odporne na choroby i szkodniki 

oraz, co najważniejsze, są błyskawicznie 

akceptowane przez zwierzęta, które są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w ochronie 

roślin. Jeśli zakładamy ogród od podstaw spróbujmy zachować fragmenty naturalnych 

siedlisk i gatunków z nimi związanych. W ten sposób, w zależności od miejsca, w którym 

położony jest nasz ogród, możemy w bezkosztowy sposób zaaranżować naturalne oczko 

wodne, łąkę kwietną, barwną murawę napiaskową oraz zachować naturalne zadrzewienia 

i zakrzewienia. 

Gatunki rodzime są obecnie łatwo dostępne w szkółkach ogrodniczych i leśnych. Dlatego 

warto zaznajomić się z otaczającą nas przyrodą i zbadać jakie warunki siedliskowe panują 

w naszym ogrodzie, by następnie dostosować do nich gatunki. 

 

   
lilia złotogłów orlik pospolity dzwonek pokrzywolistny 
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Komponując gatunki ozdobne z rodzimymi sprawimy, że ogród doskonale wpisze się 

w krajobraz zachowując tożsamość regionalną i będzie on przyjazny dla przyrody. Dlatego 

w ogrodzie przyjaznym naturze nie może zabraknąć rodzimych drzew i krzewów dających 

schronienie i pożywienie zwierzętom. Zakładając rabaty kwiatowe wykorzystajmy bogactwo 

barwnych gatunków rodzimych i połączmy je z gatunkami ozdobnymi. Możemy również 

zrezygnować z tradycyjnego trawnika na rzecz łąki kwietnej lub murawy napiaskowej. 

 

Rodzime gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych do wykorzystania w ogrodzie: 

drzewa:  krzewy:  paprotniki: 

 brzoza brodawkowata 

 buk zwyczajny 

 dąb szypułkowy 

 grab zwyczajny 

 grusza pospolita 

 jabłoń dzika 

 jarząb pospolity 

 klon jawor 

 klon polny 

 klon zwyczajny 

 lipa drobnolistna 

 sosna zwyczajna 

  berberys zwyczajny 

 bez czarny 

 dereń świdwa 

 jałowiec pospolity 

 kalina koralowa 

 kruszyna pospolita 

 ligustr pospolity 

 leszczyna pospolita 

 malina właściwa 

 róża dzika 

 szakłak pospolity 

 śliwa tarnina 

 wawrzynek wilczełyko 

 wiciokrzew pomorski 

  długosz królewski 

 narecznica samcza 

 pióropusznik strusi 

 

   
barwinek pospolity wawrzynek wilczełyko śnieżyczka przebiśnieg 

   
konwalia majowa pełnik europejski miodunka ćma 
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Rośliny kwiatowe: 

żółte  różowe  niebieskie 

 dziewanna kutnerowata 

 dziewanna pospolita 

 dziurawiec zwyczajny 

 gajowiec żółty 

 janowiec barwierski 

 jaskier rozłogowy 

 pełnik europejski 

 pierwiosnka lekarska 

 posłonek kutnerowaty 

 rezeda żółta 

 rozchodnik ostry 

 rutewka orlikolistna 

 rzepik pospolity 

 tojeść pospolita 

 tojeść rozłogowa 

 wiesiołek dwuletni 

 ziarnopłon wiosenny 

 złoć żółta 

  bniec czerwony 

 bodziszek czerwony 

 centuria pospolita 

 chaber driakiewnik 

 chaber łąkowy 

 firletka poszarpana 

 goździk kartuzek 

 goździk kropkowany 

 groszek bulwiasty 

 kozłek lekarski 

 kuklik zwisły 

 lilia złotogłów 

 mydlnica lekarska 

 naparstnica purpurowa 

 rdest wężownik 

 ślaz zygmarek 

 zawciąg pospolity 

  barwinek pospolity 

 bodziszek łąkowy 

 cebulica dwulistna 

 dąbrówka rozłogowa 

 dzwonek brzoskwiniolistny 

 dzwonek okrągłolistny 

 dzwonek pokrzywolistny 

 dzwonek rozpierzchły 

 goryczka trojeściowa 

 jasieniec piaskowy 

 niezapominajka leśna 

 ostróżka wyniosła 

 przetacznik kłosowy 

 wielosił błękitny 
 

  białe 
   arcydziegiel litwor 

 czosnek niedźwiedzi 

 kokoryczka wielokwiatowa 

 konwalia majowa 

 krwawnik kichawiec 

 parzydło leśne 

 rumianek pospolity 

 stokrotka pospolita 

 śniedek baldaszkowy 

 śnieżyca wiosenna 

 śnieżyczka przbiśnieg 

 zawilec wielkokwiatowy 

 złocień właściwy 

 
 fioletowe  

  aster gawędka 

 farbownik lekarski 

 fiołek leśny 

 fiołek trójbarwny 

 lebiodka pospolita 

 macierzanka piaskowa 

 mięta nadwodna 

 miodunka plamista 

 orlik pospolity 

 sasanka otwarta 

 szałwia łąkowa 

 szczeć pospolita 

 wrzos zwyczajny 

zielone   

 chmiel zwyczajny 

 przywrotnik pospolity 

 rozchodnik wielki 

 wilczomlecz sosnka 

  

   

poziomka pospolita 

   
orlik pospolity niezapominajka leśna stokrotka pospolita 
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Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu - motyle 

 

W ogrodzie przyjaznym przyrodzie nie może zabraknąć 

owadów. Barwne motyle, pszczoły i trzmiele są głównymi 

zapylaczami roślin i przyczyniają się do zwiększenia 

plonów, a dodatkowo są prawdziwą ozdobą ogrodu. Aby 

przywabić motyle, należy posadzić rośliny miododajne. 

Do takich bez wątpienia należą: budleja Dawida zwana 

motylim krzewem, jeżówka purpurowa, lebiodka pospolita i cynia wytworna. Dużo radości 

może również dostarczyć obserwacja motyli nocnych, na przykład zawisaków, swoistych 

„polskich kolibrów”, które,  jak sama nazwa wskazuje, zawisają nad kwiatem, by długą 

ssawką spijać z nich nektar. Dla motyli zmierzchowych i nocnych warto posadzić rośliny, 

które najsilniej pachną wieczorem, np. maciejkę i wiciokrzew pomorski oraz rośliny o jasnych 

barwach: np. wiesiołki, dziwaczki i białe odmiany floksów. Musimy również pamiętać, aby 

zapewnić bazę pokarmową dla liściożernych gąsienic. Doskonałą rośliną żywicielską dla 

sporej grupy larw motyli jest pokrzywa, dlatego, jeśli możemy sobie na to pozwolić, 

w ustronnym kącie ogrodu zachowajmy ich niewielką kępę. Aby cieszyć się widokiem pazia 

królowej powinniśmy posiadać w ogródku rośliny baldaszkowe, na przykład koper, którego 

liście są zjadane przez ich gąsienice.   

 

  
aksamitka rozpierzchła 

 
żagwin ogrodowy 
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Rusałka ceik na kwiecie budlei Dawida...  ... i wawrzynka wilczełyko 

 

 

 
Rusałka pokrzywnik na cynii wytwornej...  ... i jeżówce purpurowej 

 

 

 
Dostojka na kwiecie lawendy  Rusałka pawik na rudbekii błyskotliwej 

 

 

 
Rusałka admirał na budlei Dawida  Rusałka pawik na lebiodce pospolitej 
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Prosty schron dla murarek:  
nawiercony wałek drewna 
liściastego. 

Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu – pszczoły i trzmiele 

 

Jeśli chcemy cieszyć się zdrowymi owocami wyhodowanymi 

w naszym ogrodzie musimy przywabić do niego dużą ilość 

owadów zapylających i stworzyć im odpowiednie warunki do 

życia. Doskonałym owadem zapylającym jest murarka 

ogrodowa, która jest dziko żyjącą pszczołą należącą do grupy 

samotnic, co oznacza, że nie tworzy grup społecznych, 

a gniazdo zakłada pojedynczo. Jej nazwa pochodzi od 

sposobu zakładania gniazda, do budowy którego używa gliny 

lub piasku zmieszanego ze śliną. Murarka ogrodowa jest 

pszczołą bardzo pracowitą, nawet kilkakrotnie bardziej 

skuteczną niż pszczoła miodna, ponieważ ma mniejszą 

wybiórczość pokarmową i zapyla więcej gatunków roślin, m.in. 

wszystkie gatunki drzew owocowych, porzeczki, maliny, 

truskawki jeżyny i rzepak. Cała lista roślin pokarmowych 

murarki wynosi ok 150 gatunków! Murarka jest pszczołą 

nieagresywną, nie żądli i nie broni swojego gniazda, stąd jest 

bezpiecznym mieszkańcem ogrodu. Samiec i samica murarki 

mają czerwono-brązowe owłosienie ciała. Długość ciała samca 

wynosi 6-11 mm, samicy 10-16 mm. Muraka zaczyna być 

aktywna już w pierwszej połowie kwietnia, zapylając rośliny 

najwcześniej kwitnące. W naturze murarki zasiedlają 

najczęściej puste, suche łodygi, np. roślin baldaszkowych 

i trzciny pospolitej oraz wydrążone przez inne owady kanały 

w drewnie. Murarki zakładają gniazda liniowo, to znaczy 

w pustej łodydze samica magazynuje pyłek, składa jedno jajo 

i zamurowuje komórkę glinianą przegrodą, a następnie 

zakłada kolejną. Na wiosnę następnego roku przepoczwarzone 

pszczoły wydostają się z gniazda.  

Trzypoziomowy schron dla 
murarek, wykonany z trzci-
ny, drewna i gliny. 

Schron dla murarek, wyko-
nany drewna liściastego. 
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Aby przywabić murarki do naszego ogrodu, należy zapewnić im odpowiednie miejsca do 

gniazdowania. Najprostszym sposobem jest nacięcie 20 centymetrowych odcinków suchych 

łodyg trzciny i powiązanie ich we wiązki, które umieszczamy w miejscach nasłonecznionych 

i chronionych od deszczu, na przykład pod okapem dachu. Dobrym sposobem jest również 

nawiercenie różnymi wielkościami wiertła kłody drewna drzewa liściastego. Jeśli zapewnimy 

tym owadom odpowiednią ilość schronień, murarki na stałe zagoszczą w naszym ogrodzie, 

zapylając rośliny. 

Trzmiele to jedne z najskuteczniejszych zapylaczy. W ciągu minuty odwiedzają nawet 20-30 

kwiatów! Jest przy tym bardziej wydajny i pracowity od pszczoły miodnej, ponieważ jest 

aktywny już w temperaturze około +10o C. Budowa aparatu gębowego u trzmieli sprawia, że 

w poszukiwaniu pyłku i nektaru, zapylają one też rośliny niedostępne dla pszczół. Trzmiele 

chętnie zamieszkają w wykonanych przez nas drewnianych budkach. Taki sześcian powinien 

mieć kilkanaście centymetrów średnicy i otwór wejściowy o średnicy 1,5-2 cm. Wnętrze 

budki należy wyłożyć suchą ściółką lub mchem. Innym sposobem jest wykopanie podobnej 

wielkości dziury w ziemi i przykrycie jej deską z jednym lub dwoma otworami wejściowymi. 

 

 

 
 

 
Schron dla trzmiela  
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Kowalik na owocostanie 

słonecznika. 

Mazurek na ogniku szkarłatnym. 

Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu - ptaki 

 

Nie sposób wyobrazić sobie ogrodu naturalnego bez 

ptaków. Jeśli tylko zapewnimy im odpowiednie warunki, 

chętnie przylecą do naszego ogrodu, a nawet w nim 

zamieszkają, zakładając gniazda i wychowując pisklęta. 

Ptasia rodzina jest doskonałym sprzymierzeńcem 

ogrodnika w walce ze szkodnikami roślin. Szybko 

rosnące pisklęta potrzebują dużo wysokobiałkowego 

pokarmu, jakiego dostarczają owady. Niektóre ptaki, na przykład bogatki, odwiedzają swe 

pisklęta nawet 600 razy w ciągu jednego dnia, za każdym razem dostarczając im pożywienie. 

Aby ptaki przyleciały do naszego ogrodu musimy stworzyć im warunki, by czuły się w nim 

bezpiecznie. Wysokie drzewa, krzewy i pnącza są doskonałym miejscem schronienia 

i pozwalają na zakładanie gniazd. Posadźmy również rośliny rodzime o jadalnych dla ptaków 

owocach, takie jak głóg, jarząb, dereń, berberys i ligustr. Są one dla nich doskonałą bazą 

pokarmową również w zimie. Pamiętajmy także, by przed zimą nie wycinać zeschniętych 

owocostanów roślin, ponieważ na ogół pozostają w nich 

nasiona, z których ptaki chętnie skorzystają. Jeśli nie 

mamy w ogrodzie starych drzew, na których ptaki 

mogłyby założyć gniazda, wywieśmy budki lęgowe, 

pamiętając, by były one zrobione z nieheblowanego 

i niemalowanego drewna. Budki takie wieszamy 

w ustronnych miejscach w ogrodzie, zwracając uwagę, 

by nie miały do nich dostępu drapieżniki. 

 

Rośliny o jadalnych owocach, z których skorzystają m.in. drozdy, kwiczoły, kosy, szpaki 

i jemiołuszki: 

 berberys pospolity 

 bez czarny 

 dereń świdwa 

 głóg jednoszyjkowy 

 irga 

 jabłoń domowa 

 jarząb pospolity 

 jeżyna 

 kruszyna pospolita 

 ligustr pospolity 

 morwa 

 ognik szkarłatny 

 róża dzika 

 śliwa tarnina 

 trzmielina pospolita 



 
12 TRADYCYJNE OGRODY PRZYJAZNE NATURZE I KRAJOBRAZOM 

Rośliny o jadalnych nasionach, z których skorzystają m.in. zięby, makolągwy, szczygły 

i dzwońce : 

 babka lancetowata 

 babka zwyczajna 

 bylica pospolita 

 chaber bławatek 

 cykoria podróżnik 

 dziewanna pospolita 

 dziurawiec zwyczajny 

 gwiazdnica średnia 

 kąkol polny 

 kozibród łąkowy 

 krwawnik pospolity 

 marchew zwyczajna 

 oset zwyczajny 

 podbiał lekarski 

 pokrzywa zwyczajna 

 popłoch pospolity 

 rdest ptasi 

 rumianek pospolity 

 słonecznik zwyczajny 

 szczaw kędzierzawy 

 szczaw polny 

 szczeć pospolita 

 ślaz zygmarek 

 świerzbnica polna 

 tasznik pospolity 

 wiesiołek dwuletni 

 wrotycz pospolity 
 

   
ognik szkarłatny ślaz zygmarek słonecznik zwyczajny 

 

Warto również w naszym ogrodzie zainstalować karmnik, z którego ptaki będą korzystać 

w czasie zimy. Decydując się na dokarmianie ptaków musimy spełniać kilka określonych 

warunków. Pamiętajmy, że raz rozpoczętego dokarmiania nie możemy przerwać, ponieważ 

ptaki szybko przyzwyczajają się do stałego źródła pokarmu. Dokarmianie zaczynamy gdy 

warunki pogodowe ograniczają ptakom dostęp do pożywienia i kontynuujemy aż do wiosny. 

Karmnik musimy utrzymywać w czystości, aby nie stał się on dla ptaków miejscem zatruć 

i zakażeń bakteriami i pasożytami. Karma, którą podajemy ptakom musi być świeża 

i nieszkodliwa. Warto pamiętać, by była jak najbardziej różnorodna, wówczas przyciągniemy 

do naszego karmnika wiele gatunków ptaków. Do ulubionych pokarmów ptaków zimujących 

w naszym kraju należą: słonecznik, proso, dynia, orzechy włoskie, jarzębina, jabłka i świeża 

słonina. Pamiętajmy również o pojemniku z wodą, w czasie mrozów to właśnie brak wody 

jest jedną z głównych przyczyn śmierci ptaków. 

Dobrze jest gdy usytuujemy nasz karmnik w pobliżu wyższych krzewów, dzięki czemu ptaki 

będą czuły się bezpiecznie i mogą skryć się przed atakiem krogulca. Unikajmy stawiania 

karmników blisko okien – spłoszone ptaki często sie o nie rozbijają. Pilnujmy też aby do 

karmnika nie miały dostępu koty. 
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Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu - jeże 

 

Naturalnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami roślin 

będą również jeże. Te sympatyczne zwierzęta są 

drapieżnikami i żywią się przede wszystkim owadami, 

ślimakami, czasami gryzoniami, żabami i opadłymi owocami. 

Jeżeli posiadamy ogród mieszczący się w pobliżu lasu lub 

parku, jeże mogą w nim zagościć, jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki. 

Jeż jest zwierzęciem aktywnym o zmierzchu i w nocy, a dzień przesypia w ukryciu. Dlatego 

zostawmy w rzadko uczęszczanym miejscu stos gałęzi i liści lub zbudujmy dla niego specjalny 

drewniany schron. Ważne jest również, by stosy liści i gałęzi pozostawić nieruszane na zimę, 

tak, by jeże mogły w nich spędzić sen zimowy. Wiosenne porządki w ogrodzie zacznijmy gdy  

temperatura jest już dodatnia, tak by jeże zdążyły się wybudzić i opuścić zimowe schronienie. 

Nigdy nie palmy stosu gałęzi i liści bez rozgarnięcia! Wiele młodych jeży ginie w płomieniach, 

ponieważ nie zdążą z nich uciec. 

 

Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu - nietoperze 

 

Każdy ogrodnik powinien się starać, aby w jego ogrodzie zagościły 

nietoperze, które są owadożerne i pełnią tę samą funkcję, co ptaki 

za dnia. Zjadają one owady latające, które chwytają w locie, ale 

również, tak jak na przykład gacki, potrafią ściągać gąsienice 

z powierzchni roślin. Nietoperze są również doskonałym środkiem 

przeciwko komarom, dość powiedzieć, że w ciągu godziny jeden 

nietoperz może zjeść ich nawet 1000! Aby nietoperze zamieszkały 

w naszym ogrodzie należy zapewnić tym zwierzętom odpowiednie 

warunki. Można zawiesić specjalne budki, które mają od dołu wąski 

otwór wlotowy, albo wykonać tzw. deskę nietoperzową, którą 

przybijamy poziomo pod niewielkim kątem do południowej ściany 

budynku, tak by u dołu odstawała na 2-3 cm. Deskę taką można 

obić z wierzchu papą, żeby się szybciej nagrzewała. 
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Woda w ogrodzie – oaza różnorodności 

Ważnym elementem ogrodu przyjaznego naturze 

jest woda. Nawet najmniejsze oczko wodne 

przyciągnie do naszego ogrodu liczne zwierzęta. 

Aby oczko wodne było przyjazne dla zwierząt 

i cieszyło nasze oko, musimy wtopić je w otoczenie. 

Posadźmy zatem wiele gatunków rodzimych roślin 

podwodnych i bagiennych. Bogactwo roślin 

zanurzonych sprawi, że woda będzie bogata w tlen i będą mogły w niej występować różne 

organizmy wodne. Duża ilość roślin zanurzonych zminimalizuje też możliwość zakwitów 

glonów i stworzy bezpieczne schronienia i miejsca rozrodu dla bezkręgowców wodnych 

i płazów. Tworząc oczko wodne pamiętajmy, by było ono bezpieczne dla zwierząt. Nie może 

mieć ono zatem stromych brzegów uniemożliwiających zwierzętom wyjście z wody. Dobrze 

jest też posadzić w nim rośliny o liściach pływających, z których skorzystają żaby i które 

pozwolą wydostać się z wody przypadkowo zatopionym owadom. Dobrze urządzone oczko 

wodne przyciągnie liczne zwierzęta owadożerne na przykład ważki, żaby, ropuchy, ptaki 

i jeże, które będą naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami roślin. 
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Gatunki roślin wodnych i bagiennych 

Strefa głęboka > 1,2 m - rośliny zanurzone i o liściach pływających 

grążel żółty 

grzybienie białe   

rdest ziemnowodny 

rdestnica kędzierzawa 

rdestnica pływająca 

rdestnica połyskująca 

rdestnica przeszyta 

rogatek sztywny 

włosienicznik krążkolistny 

wywłócznik kłosowy 

Strefa średnia 0,5 – 1 m - szuwar wysoki 

oczeret jeziorny 

pałka szerokolistna 

pałka wąskolistna 

trzcina pospolita 

Strefa płytka < 0,5 m - szuwar niski 

gorysz błotny 

jaskier wielki 

jeżogłówka pojedyncza 

jeżogłówka gałęzista 

kosaciec żółty 

łączeń baldaszkowy 

marek szerokolistny 

strzałka wodna 

szczaw lancetowaty 

tojeść bukietowa 

turzyca dzióbkowata 

turzyca nibyciborowata 

żabieniec babka wodna 
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Strefa podmokła – do kilkunastu cm - rośliny bagienne 

czermień błotna 

karbieniec pospolity 

knieć błotna 

mięta wodna 

niezapominajka błotna 

przetacznik bobowniczek 

rzeżucha gorzka 

sadziec konopiasty 

siedmiopalecznik błotny 

wąkrota zwyczajna 

zachylnik błotny 

 

Zanurzone w wodzie kamienie i gałęzie 

oraz rośliny o liściach pływających są 

miejscem, z których chętnie korzystają 

polujące płazy oraz przylatujące do 

wodopoju ptaki. Są też ratunkiem dla 

wpadających do wody bezkręgowców, 

gryzoni i jeży. 
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Alternatywa dla trawnika 

 

Wykonanie i utrzymanie trawnika jest 

czynnością nużącą i zabierającą wiele 

czasu właścicielom ogrodu. Bywa również 

tak, że przez warunki panujące 

w ogrodzie, na przykład duże zacienienie 

lub słabą, piaszczystą glebę, założenie 

trawnika jest niemożliwe. Czy warto 

zatem silić się na to, by wszędzie mieć 

aksamitną, równiutką murawę? 

W ogrodzie przyjaznym naturze ogra-

niczmy regularnie koszony trawnik do 

minimum, na rzecz innych, bogatszych 

form zadarniających. 

Jeśli w naszym ogrodzie dysponujemy 

dużą przestrzenią, to świetną alternatywą 

dla trawnika jest wielogatunkowa  łąka, na 

której rosną barwne kwiaty. Łąka taka jest 

niszą dla wielu gatunków zwierząt 

i znacząco wpływa na wzrost bioróżno-

rodności. Jest ona bowiem miejscem 

schronienia i doskonałą bazą pokarmową 

dla wielu gatunków owadów, płazów, 

gadów, ptaków i niewielkich ssaków. 

Łąka kwietna jest bardzo dekoracyjna, a co 

więcej, mało wymagająca, ponieważ  kosi 

się ją raz, bądź dwa razy do roku. 

W miejscach, w których nie chodzimy, a chcemy je zadarnić, warto posadzić rośliny 

okrywowe, które zwartym kobiercem zazielenią ziemię i nie dopuszczą do przerastania 

chwastów. W miejscach suchych i słonecznych, na przykład pod murami budynku, warto 

łąka kwietna 

rojnik murowy 

kopytnik pospolity 
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posadzić różne gatunki sukulentów, na przykład rozchodniki i rojniki, które zakorzenią się 

w niewielkiej ilości gleby i wymagają małej ilości wody. W miejscach cienistych, na przykład 

pod drzewami doskonale sprawdzi się bluszcz, barwinek i kopytnik. 

Zakładając alternatywę dla trawnika  zaoszczędzimy nie tylko czas i energię, ale również 

stworzymy przyjazne warunki do bytowania roślin i zwierząt. 
 

Gatunki roślin zadarniających: 

 

 

Gatunki rodzimych roślin wykorzystywanych do założenia łąki kwietnej: 

 biedrzeniec mniejszy 

 bodziszek łąkowy 

 brodawnik zwyczajny 

 bukwica pospolita 

 chaber łąkowy 

 drżączka średnia 

 dziurawiec zwyczajny 

 dzwonek rozpierzchły 

 firletka poszarpana 

 jaskier ostry 

 jaskier rozłogowy 

 kłosówka wełnista 

 komonica zwyczajna 

 koniczyna łąkowa 

 kostrzewa czerwona 

 kostrzewa łąkowa 

 kozibród łąkowy 

 kozłek lekarski 

 krwawnik pospolity 

 krwiściąg lekarski 

 kuklik zwisły 

 marchew zwyczajna 

 pięciornik kurze ziele 

 przytulia pospolita 

 przytulia właściwa 

 przywrotnik 

 rajgras wyniosły 

 rdest wężownik 

 stokrotka pospolita 

 świerzbnica polna 

 tomka wonna 

 tymotka łąkowa 

 wiechlina łąkowa 

 wyczyniec łąkowy 

 wyka ptasia 

 złocień zwyczajny 
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Dorosłe bzygi są roślinożerne 

i żywią się nektarem i pyłkiem. Ich 

larwy są drapieżnikami i polują 

głównie na mszyce. 

Biegające i latające środki ochrony roślin 

W ogrodzie przyjaznym przyrodzie unikamy stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin. Zrównoważony ogród, zbliżony do ekosystemu naturalnego rządzi się prawami 

przyrody i opiera się na równowadze pomiędzy roślinami, roślinożercami i drapieżcami. 

Wspomniane juz wcześniej ptaki, nietoperze i jeże, to nasi doskonali sprzymierzeńcy w walce 

ze szkodnikami roślin. Warto również przyjrzeć się tym mniejszym: owadom, płazom 

i gadom. 

Istotną rolę w ogrodzie spełniają owady drapieżne, 

takie jak biedronka siedmiokropka, złotook pospolity, 

bzyg prążkowany i chrząszcze z rodziny 

biegaczowatych. Mimo swoich niewielkich rozmiarów 

doskonale radzą sobie ze szkodnikami roślin. Dorosła 

postać bzyga żywi się nektarem i pyłkiem, natomiast 

larwa jest drapieżna i bardzo żarłoczna. Jej łupem 

padają przede wszystkim mszyce. Aby zachęcić bzygi 

do zamieszkania w naszym ogrodzie, można powiesić 

w słonecznych, ciepłych miejscach gliniane doniczki 

wypełnione suchą trawą lub zwiniętym papierem 

falistym. Będzie  to doskonałe miejsce schronienia dla 

tych pożytecznych owadów w słotne dni.   

U złotooka pospolitego drapieżne są zarówno larwy 

jak i owady dorosłe. Gustują one  w mszycach, 

przędziorkach i jajach owadów (np. stonki 

ziemniaczanej). Złotooki są niestety bardzo wrażliwe 

na mróz, dlatego w czasie zimy może zginąć ponad połowa ich populacji. Aby pomóc tym 

pożytecznym zwierzętom, wystarczy na jesień w zadaszonym miejscu ogrodu wystawić 

kartonowe pudełko wypełnioną suchą trawą, z wąskimi otworami wejściowymi. Owady te, 

w poszukiwaniu schronienia z pewnością je zasiedlą. Naszym zadaniem jest przechowanie 

takiego pudełka w miejscu chłodnym, ale nie mroźnym, na przykład w piwnicy i wystawienie 

go do ogrodu na wiosnę. Złotooki skorzystają również z opisanych wyżej doniczkowych 

schronów dla bzygów. 
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Bardzo skutecznymi drapieżnikami są również 

chrząszcze z rodziny biegaczowatych, np. biegacz 

ogrodowy, którego pożywieniem są między innymi 

ślimaki. Jego długie masywne żuwaczki pozwalają mu 

na wydostanie ślimaka z muszli i zjedzenie go. 

Biegacze są owadami aktywnymi głównie o zmierzchu 

i w nocy, w dzień kryją się chętnie w cienistych 

wilgotnych miejscach. Dlatego warto w ogrodzie 

ustawić korzeń lub konar rozkładającego się drewna, 

w którym zwierzęta te znajdą bezpieczne schronienie.  

Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym różnorodność 

gatunkową w naszym ogrodzie jest usypanie 

w słonecznym miejscu niewielkiego stosu kamieni. 

Nagrzane w ciągu dnia będą doskonałym miejscem 

schronienia dla owadożernych jaszczurek, które lubią 

wygrzewać się na słońcu. Ze stosu kamieni korzystają 

również drapieżne chrząszcze, wije i ropuchy. 

Warto sprawić, by w naszym ogrodzie zamieszkały 

różne gatunki płazów, które są drapieżnikami. 

Zwierzęta te są drapieżnikami i zjadają różne gatunki 

owadów, które są szkodnikami roślin. Płazy są 

zwierzętami ziemno-wodnymi, dlatego do życia 

i rozmnażania  potrzebują zbiorników wodnych. Żaby 

zielone i kumaki nie oddalają się od zbiornika 

wodnego i polują zawsze w jego pobliżu. Natomiast 

żaby brunatne, ropuchy i rzekotki, oddalają się od 

wody i polują na grządkach, trawnikach, rabatach 

i, w przypadku rzekotki drzewnej, na drzewach 

i krzewach. Dlatego, jeśli chcemy, by płazy 

zamieszkały w naszym ogrodzie, musimy założyć 

oczko wodne. 
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Zbiornik wodny przeznaczony dla płazów musi mieć co najmniej 1,5 m głębokości, dzięki 

czemu woda nie zamarznie do samego dna w ciągu zimy. Zbiornik taki musi mieć również 

strefy wypłycone,  czyli miejsca gdzie woda szybko się nagrzewa i gdzie będą panowały 

dogodne warunki do dojrzewania skrzeku. Oczko wodne przeznaczone dla płazów musi być 

również bogate w roślinność zanurzoną, dającą tym zwierzętom schronienie oraz rośliny 

o liściach pływających oraz wystające nad powierzchnię wody gałęzie i kamienie, które będą 

miejscem polowania i odpoczynku. Odpowiednio zaaranżowany staw będzie również 

miejscem bytowania drapieżnych owadów związanych z wodą, na przykład ważek. 

 

Tradycyjne ogrody wiejskie 

 

Jednym z głównych celów ochrony Zaborskiego 

Parku Krajobrazowego jest zachowanie tożsamości 

kulturowej Ziemi Zaborskiej, a zwłaszcza specyfiki 

jednostek osadniczych i sieci dróg, lokalnej tradycji 

architektonicznej oraz dziedzictwa kultury 

materialnej i niematerialnej. Swoisty charakter 

zabudowań wraz z otaczającą zielenią kształtują 

krajobraz i decydują o unikalności miejsca i jako 

takie zasługują na najwyższą troskę. 

W ostatnich czasach obserwuje się szeroką 

unifikację ogrodów przydomowych. Właściciele, 

kierując się oszczędnością czasu oraz często 

postępując zgodnie z poradami zawartymi 

w popularnych czasopismach, kreują swój ogród 

według powtarzalnych schematów, opierając się 

na ograniczonej liczbie gatunków. 

Tradycyjne ogrody wiejskie to bogactwo 

różnorodności. Roślinność jest tam bujna 

i wielopiętrowa, składająca się z wielu gatunków 

kwitnących w różnym czasie. Rośliny sadzono 

w rzędach, kępach i klombach, zestawiając gatunki 
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tak, by osiągnąć jak największe zróżnicowanie barw 

i kształtów. W ogrodach tradycyjnych istotną rolę 

odgrywają również rośliny użytkowe, takie jak 

drzewa i krzewy owocowe starych odmian oraz zioła. 

Charakterystyczną cechą tradycyjnych ogrodów 

wiejskich jest tzw. przedogródek, który usytuowany 

jest między domem a drogą. Przedogródek jest 

swego rodzaju wizytówką domu i jego mieszkańców 

i pełni rolę reprezentacyjną. Historycznie urządzenie 

przedogródka było indywidualne i wynikało z gustu, 

przyzwyczajeń i tradycji rodzinnych, a także często 

wpływu okolicznych dworów, które kształtowały 

swoistą modę na zagospodarowanie ogrodów. 

W tradycyjnych ogrodach występowało również drzewo-opiekun. Rosnące na podwórzu 

okazałe drzewo, dające cień w czasie upałów i chroniące dom i zabudowania przed pożarem. 

W tradycyjnych ogrodach nie sadzono również drzew iglastych, wychodząc z założenia, że ich 

miejsce jest w lesie. 

Tradycyjny ogród wiejski jest przyjazny przyrodzie i krajobrazom. Dzięki bogactwu 

gatunkowemu, istnieje w nim wiele nisz ekologicznych, z których chętnie korzystają 

pożyteczne owady, płazy, ptaki, jeże i nietoperze. Tradycyjne wiejskie ogrody to też część 

naszej kultury i tradycji, kształtują krajobraz i są obrazem naszej tożsamości. Nie pozwólmy 

im zginąć. 

 

Cechy ogrodów wiejskich: 

 różnorodność gatunkowa; 

 wiele gatunków roślin zgromadzonych na niewielkiej przestrzeni; 

 połączenie gatunków ozdobnych z użytkowymi; 

 śmiałe zestawienia kolorystyczne; 

 wielopiętrowość; 

 połączenie roślin jednorocznych, bylin i krzewów; 

 obecność gatunków rodzimych; 

 zastosowanie tradycyjnych gatunków i odmian roślin; 
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Rośliny do wykorzystania w tradycyjnych ogrodach wiejskich 

kwiaty 

 aksamitka rozpierzchła 

 aster gawędka 

 barwinek pospolity 

 bratek ogrodowy 

 cynia wytworna 

 dalia ogrodowa 

 dąbrówka rozłogowa 

 dziewanna pospolita 

 dzwonek brzoskwiniolistny 

 fiołek wonny 

 funkie 

 goździk brodaty 

 goździk piaskowy 

 groszek pachnący 

 jasnota plamista 

 konwalia majowa 

 kosaciec bródkowy 

 kosmos 

 liliowiec ogrodowy 

 maciejka 

 mak wschodni 

 malwa różowa 

 nagietek lekarski 

 naparstnica wielokwiatowa 

 narcyz grupa poeticus 

 narecznica samcza 

 nasturcja większa 

 niezapominajka 

 orlik pospolity 

 ostróżka ogrodowa 

 parzydło leśne 

 pierwiosnek lekarski 

 pióropusznik strusi 

 piwonia chińska 

 płomyk wiechowaty 

 przetacznik kłosowy 

 rezeda wonna 

 rudbekia naga 

 rudbekia owłosiona 

 serduszka okazałe 

 słoneczniczek szorstki 

 słonecznik zwyczajny 

 stokrotka pospolita 

 szparag lekarski 

 złocień właściwy 
 

zioła krzewy 

 bylica piołun 

 farbownik lekarski 

 jeżówka purpurowa 

 kminek 

 koper ogrodowy 

 lebiodka pospolita 

 lubczyk ogrodowy 

 majeranek 

 melisa lekarska 

 mięta pieprzowa 

 mydlnica lekarska 

 nagietek lekarski 

 pietruszka 

 rozmaryn 

 rumianek pospolity 

 ruta zwyczajna 

 szałwia lekarska 

 szczypior 

 bez czarny 

 bez lilak 

 forsycja 

 jaśminowiec  

 kalina koralowa 

 malina właściwa 

 róża dzika 

 róża kutnerowata 

 róża rdzawa 
 

 

   
bratek ogrodowy serduszka okazałe bez lilak 

   
floks rozpierzchły rudbekia owłosiona nagietek lekarski 
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Obcym wstęp wzbroniony – inwazyjne gatunki roślin 

 

W ogrodzie przyjaznym naturze należy wystrzegać się inwazyjnych gatunków roślin. Gatunki 

inwazyjne to gatunki występujące poza granicą swojego naturalnego zasięgu, które 

w nowym siedlisku wykazują ekspansywność i konkurują z gatunkami rodzimymi o niszę 

ekologiczną. Wiele z groźnych gatunków inwazyjnych hoduje się w ogrodach jako rośliny 

ozdobne. Problem w tym, że po wydostaniu się z naszego ogrodu powodują olbrzymie 

i często nieodwracalne szkody w środowisku. 

Do najpopularniejszych gatunków inwazyjnych hodowanych w ogrodach należą: niecierpek 

gruczołowaty, kolczurka klapowana, rdestowiec sachaliński, rdestowiec ostrokończysty, 

rdestowiec pośredni, nawłoć kanadyjska i nawłoć późna. Wszystkie te gatunki wykazują 

bardzo dużą inwazyjność i po przedostaniu się do środowiska naturalnego konkurują 

z gatunkami rodzimymi, powodując ich wycofywanie i tym samym przekształcanie siedlisk. 

W ten sposób burzą równowagę ekologiczną i mają negatywny wpływ na cały ekosystem. 

  

niecierpek gruczołowaty rdestowiec sachaliński 

  

kolczurka klapowana nawłoć kanadyjska 
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W przypadku gatunków inwazyjnych często nie jesteśmy w stanie zapanować nad ich 

rozprzestrzenianiem, ponieważ rośliny te mają szereg przystosować do tego, by przenosić się 

na znaczne odległości. Na przykład niecierpek gruczołowaty produkuje nawet 4000 nasion, 

które rozrzuca w promieniu 7 m od rośliny macierzystej, czyli często poza granicę naszej 

działki. Kłącza rdestowców przerastają glebę na głębokość ponad 2 m i na odległość nawet 

7 m. Z łatwością zatem przedostają się na drugą stronę drogi, a ich usunięcie jest niezwykle 

trudne, ponieważ już 0,7 g kłącza może dać początek nowej roślinie! Dlatego zamiast 

poniewczasie walczyć z gatunkami inwazyjnymi, po prostu ich nie sadźmy. Listę gatunków 

inwazyjnych w Polsce wskazuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 

2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do 

środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym (Dz.U. 2011, nr 210, poz. 1260): 
 

PAPROCIE: 

 azolla drobna 

 

JEDNOLIŚCIENNE 

 moczarka delikatna 

 

DWULIŚCIENNE 

 barszcz Mantegazziego (barszcz kaukazki) 

 barszcz Sosnowskiego 

 bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołowaty) 

 grubosz Helmsa 

 kolcolist zachodni 

 kolczurka klapowana 

 niecierpek gruczołowaty 

 niecierpek pomarańczowy 

 rdestowiec czeski (rdestowiec pośredni) 

 rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty) 

 rdestowiec sachaliński 

 trojeść amerykańska 

 tulejnik amerykański 
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