WYKAZ ROŚLINNOSCI PROJEKTOWANEJ
Załącznik nr. 1 do scenariusza lekcji biologii dla kl. I gimnazjum

Nazwa polska

Nazwa
łacińska

Wymiary jakie
osiągnie

Wygląd

Zasady
pięlgnacji

Kasztanowiec
czerwony ‘Briotii‘

Aesculus carnea
‘Britiio ‘

8 m szer.
10 m wys.

Kwiaty
ciemnoczerwone,
korona kulista.
Nadaje się do
nasadzeń miejskich.

Klon zwyczajny
‘Globosum‘

Acer platanoides
‘Globosum‘

Berberys
Thunberga ‚Red
Chief‘

Berberis
Thunbergii ‚Red
Chief‘

Korona do 6 m
szer.
Wysokość
zależna od
szczepienia
2 m wys.
2 m szer.

Korona kulista,
szczepiona na pniu.
Odporna na warunki
miejskie lubi gleby
wapienne.
Liście lancentowate,
purpurowo-brązowe.

Tawuła japońska
‚Goldflame‘

Spiraea japonica
‚Goldflame‘

1 m szer.
0,8 wys.
Sadzimy go co 60
cm.

Krzew o półkulistym
pokroju, koloru
zielonożółtego

Śliwa tarnina
‚Merzig‘

Prunus spinosa
‚Merzig‘

2 m szer.
3 m wys.

Uwielbia gleby
wapienne najlepiej
się na nich czuje.

Śliwa tarnina
‚Nittel‘

Prunus spinosa
‚Nittel‘

2 m szer.
3 m wys.

Uwielbia gleby
wapienne najlepiej
się na nich czuje.

Śliwa tarnina
‚Institioides‘

Prunus spinosa
‚Institioides‘

2 m szer.
3 m wys.

Uwielbia gleby
wapienne najlepiej
się na nich czuje.

Świerk kłujący
‚Hoopsii‘

Picea pungens
‚Hoopsii‘

3 m szer.
10 m wys.

Świerk serbski

Picea omorika

4 m szer.
12 m wys.

Charakteryzuje się
regularnym
stożkowym
pokrojem.
Srebrzystoniebieskim
zabarwieniem igieł.
Tworzy wąską,
strzelistą koronę.

Nie wymaga
szególnej
pielęgnacji.
Rośnie na
glebach
wapiennych.
Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Korona sama
rośnie w kulke.
Od czasu do
czasu należy go
przyciąć. Nie
wymagający w
stosunku do
gleby.
Należy go
przycinać i
pielęgnować.
Mało
wymagający
krzew na gleby
wapienne.
Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Można go
przycinać bądź
nie.
Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Można go
przycinać bądź
nie.
Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Można go
przycinać bądź
nie.
Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji. Lubi
wapń.

Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji. Jest
odporny na
zanieczyszczenia

Bez czarny
‚Gerda‘

Sambucus nigra
‚Gerda‘

3 m szer.
3 m wys.

Korona kopulasta,
liście
ciemnopurpurowe.
Kwiaty różowe.

Bukszpan
wieczniezielony
‘Suffruticosa‘

Buxus
sempervirens
‘Suffruticosa‘

1 m szer.
1 m wys.

Zimozielony krzew,
karłowy. Kwiaty
miododajne.
Doskonała roślina do
formowania.

Dereń Biały
‘Sibirica
Variegata’

Cornus alba
‘Sibirica
Variegata’

3 m szer.
3 m wys.

Krzew o jaskrawoczerwonych pędach.
Liściach zielonych.
Kwitnie w czerwcu.

Robinia akacjowa
‘Umbraculifera’

Robinia
pseudoacacia
‘Umbraculifera’

Korona do 4 m
szer.
wysokość zależna
od miejsca
szczepienia
Sadzimy ją co 2m

Korona regularna,
kulista. Nie ma
kwiatów. Nadaje się
do nasadzeń
miejskich.

Perukowiec
podolski ‘Royal
Purple’

Cotinus
coggygria ‘Royal
Purple’

1,8 m szer.
3 m wys.

Kwiaty zebrane w
wiechy. Liście
ciemno-purpurowe.

Oliwnik
wąskolistny

Eleagnus
angustifolia

3 m szer.
5 m wys.

Kwiaty miododajne,
niewielkie. Korona
asymetryczna. Liście
wąskie.

Śliwa tarnina
Purpurea
Śliwa tarnina
Variegata
Śliwa tarnina
Plena
Niezapominajka
kaukaska

Prunus spinosa
Purpurea
Prunus spinosa
Variegata
Prunus spinosa
Plena
Brunera
macrophylla

2 m szer.
3 m wys.
2 m szer.
3 m wys.
2 m szer.
3 m wys.
15 x 30 cm

Liście purpurowe,
kwiaty bordowe
Liście zielone z
białym obrzeżem
Liście zielone
Niebieskie kwiaty,
rozłożyste.

powietrza i
mrozy. Gleby
zasadowe.
Nie wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Uwielbia gleby
wapienne.
Nadaje się do
nasadzeń
miejskich.
Krzew który lubi
gleby bogate w
wapń, na
stanowiska
słoneczne i
cieniste. Trzeba
go ciąć żeby
utrzymać formę
kulistą.
Tolerancyjny w
stosunku gleby.
Na stanowiska
cieniste i
słoneczne. Zaleca
się go ciąć.
Stanowiska
słoneczne, gleba
zasadowa,
wapienna. Nie
trzeba jej
przycinać.
Ogólnie nie
wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Najlepiej rozwija
się na glebach
zasobnych w
wapń.
Stanowiska
słoneczne. Nie
wymaga
szczególnej
pielęgnacji.
Preferuje gleby
wapienne,
słoneczne.
Należy go
przycinać.
Preferuje gleby
wapienne
Preferuje gleby
wapienne
Preferuje gleby
wapienne
Stanowiska
cieniste, gleby
wapienne.

