
Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

˚ywopłoty zdobià i porzàdkujà przestrzeƒ, ale jednoczeÊnie
chronià naszà prywatnoÊç, podkreÊlajà przebieg Êcie˝ek, kształt
rabat, a niekiedy tak˝e pi´kno małej architektury lub innych roÊlin.

Na rynku dost´pna jest ogromna ró˝norodnoÊç gatunków 
i odmian krzewów. Które z nich najlepiej nadajà si´ do tworzenia
˝ywopłotów i dobrze spełnià si´ w okreÊlonych zastosowaniach?
Przed rozpocz´ciem prac zwiàzanych z zało˝eniem ˝ywopłotu, 
a zwłaszcza przed zakupem roÊlin, nale˝y zastanowiç si´, jakà

rol´ b´dzie on pełnił, jakà powierzchni´ mo˝emy na niego
przeznaczyç, jak intensywnie w kolejnych latach zamierzamy go
piel´gnowaç oraz jakie inne roÊliny b´dà  rosły w jego pobli˝u.
B´dzie si´ z tym wiàzał zarówno wybór gatunku i odmiany, jak

równie˝ sposób sadzenia i piel´gnacji roÊlin.

na ˝ywopłoty
Najlepsze roÊliny
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W zgo dzie z prze pi sa mi
Za pi sy re gu la mi nu ROD pre cy zu ją m.in. kwe stie lo ka li za cji i roz mia rów

ży wo pło tów. Wyż sze mo gą być je dy nie ży wo pło ty pro wa dzo ne na gra ni -
cy dział ki bę dą cej jed no cze śnie gra ni cą ROD. Ich wy so kość nie mo że jed -
nak prze kra czać 2 m. Ży wo pło ty ro sną ce przy gra ni cy dział ki z alej ką
(dro gą we wnętrz ną), jak rów nież lo ko wa ne na gra ni cy dzia łek (za pi sem -
ną zgo dą użyt kow ni ka są sied niej dział ki) nie mo gą być wyż sze niż 1 m.
Pę dy ro ślin nie mo gą prze ra stać po za ogro dze nie ROD ani po za gra ni cę
dział ki.

dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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m Tań sze w za ło że niu są ży wo -

pło ty li ścia ste, ale ich de ko -
ra cyj ność i peł nie nie funk cji
osła nia ją cej są uza leż nio ne
od po ry ro ku. Czę sto tak że
dłu żej trze ba cze kać na efekt
koń co wy. Za le tą tej gru py
jest za to ogrom ny wy bór ga tun ków i od mian, róż nią cych się roz -
mia ra mi, po kro jem, bar wą li ści i pę dów. Do dat ko wo wie le z nich
atrak cyj nie kwit nie lub ma barw ne owo ce. Tak du że zróż ni co wa nie
stwa rza moż li wo ści do bo ru ga tun ków do róż nych wa run ków sie dli -
sko wych, a co naj waż niej sze – ro śli ny te są zwy kle w peł ni od por ne
na mróz.

m Ży wo pło ty z igla ków są droż sze, ale bar dziej de ko ra cyj ne. Efekt uzy -
sku je się szyb ciej, przy czym ro śli ny z tej gru py ma ją czę sto więk sze
wy ma ga nia, szcze gól nie świetl ne i wil got no ścio we, niż ro śli ny li -
ścia ste. 

m Naj mniej po pu lar ne w na szym kli ma cie są ży wo pło ty z ga tun ków 
o za wsze zie lo nych li ściach. Ro śli ny są dro gie w za ku pie, z re gu ły dość
wol no ro sną i nie są w peł ni wy trzy ma łe na mróz.

Wp∏yw na oto cze nie
Na szej uwa dze umy ka zwy kle wpływ ży wo pło tu na naj bliż sze oto cze -

nie. Jest to tym bar dziej istot ne, że raz po sa dzo ny, bę dzie rósł w da nym
miej scu przez wie le lat.
m Więk szość krze wów po sia da wiąz ko wy, dość płyt ki, ale roz le gły sys -

tem ko rze nio wy. In ten syw nie ro sną ce ro śli ny wy su sza ją i wy ja ła wia -
ją wierzch nią war stwę gle by, utrud nia ją jej pie lę gna cję i wzrost
in nych ro ślin. Ży wo pło ty cie niu ją ro sną ce w po bli żu ro śli ny (do ty czy
to tak że traw ni ków), czę sto unie moż li wia jąc ich pra wi dło wy wzrost
i kwit nie nie. W po bli żu ży wo pło tów le piej jest za tem sa dzić ga tun ki
o mniej szych po trze bach po kar mo wych, wod nych i świetl nych.

m Do dat ko wym pro ble mem mo gą być re ak cje aler gicz ne na olej ki ete -
rycz ne wy dzie la ne przez nie któ re ro śli ny igla ste, w tym bar dzo po pu -
lar ne u nas ży wot ni ki. Aby unik nąć nie ko rzyst ne go wpły wu olej ków

Oryginalny, piętrowy żywopłot z jałowca rozesłanego
’Nana’ szczepionego na jałowcu pospolitym 

T.
 C

ie
si

el
sk

i



3

d
z

ia
łk

a
 d

o
s

k
o

n
a

ła

ete rycz nych, ży wo pło ty np. z ży wot ni ków, mo że my sa dzić w miej -
scach prze wiew nych lub lo ko wać je z da la od miejsc, w któ rych czę -
sto prze by wa my. Mo że my też po pro stu za miast nich wy bie rać
ga tun ki li ścia ste.

Wiel koÊç i kszta∏t
Ży wo pło ty dzie li się głów nie ze wzglę du na wy so kość (ni skie – do 1 m

wy so ko ści, śred nie – o wys. 1–1,5 m i wy so kie – o wys. ok. 2–3 m) oraz
spo sób pro wa dze nia (for mo wa ne, nie for mo wa ne i pół na tu ral ne). Przy
ży wo pło tach cię tych, waż ny jest ich do ce -
lo wy kształt. Za zwy czaj za le ca się pro wa -
dze nie ży wo pło tu z szer szą pod sta wą i po-
chy lo ny mi ścia na mi, co po pra wia do świe -
tle nie dol nych par tii ro ślin i za po bie ga ich
oga ła ca niu się. Im węż szy jest na tu ral ny po -
krój ro śli ny i im mniej sze są jej wy ma ga nia
co do świa tła, tym bar dziej pio no we mo gą
być ścia ny ży wo pło tu. Z ko lei im bar dziej za -
cie nio ne jest sta no wi sko, na któ rym sa dzi
się ży wo płot lub im więk sze wy ma ga nia
świetl ne ma ro śli na, tym bar dziej ścia ny ży -
wo pło tu po win ny być sko śne.

˚ywop∏oty for mo wa ne
Na te re ny ROD naj bar dziej na da ją się ży wo pło ty cię te. Zaj mu ją one

mniej miej sca, gdyż for mo wa nie umoż li wia utrzy ma nie po żą da nej wy -
so ko ści i sze ro ko ści. Strzy że nie na da je im re gu lar ny, geo me trycz ny kształt.
De ko ra cją tych ży wo pło tów są głów nie barw ne li ście, po krój lub fak tu ra
pę dów w okre sie bez list nym. Uży cie na wet naj bar dziej ob fi cie kwit ną -
cych ga tun ków nie za pew ni uzy ska nia ta kie go kwit nie nia jak u form na -
tu ral nych. Cię cie, któ re mu si być pro wa dzo ne co rocz nie, za wsze
spo wo du je usu nię cie frag men tów pę dów z pą ka mi kwia to wy mi, a przez
to ro śli ny za kwit ną sła bo lub wca le. Istot ne jest, że za prze sta nie cię cia
przez 1–2 se zo ny za prze pa ści wy ko na ną wcze śniej pra cę.

Na for mo wa ne ży wo pło ty na da ją się ga tun ki, któ re do brze zno szą cię -
cie i ła two się za gęsz cza ją. Wy so kie, 2-me tro we (ale i niż sze) zie lo ne ścia -

Średni, formowany żywopłot z cisu 
pospolitego ’Aurescens’ 

A. Marosz
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ny moż na uzy skać m.in. z li gu stru po spo li te go (Li gu strum vul ga re), ir gi
błysz czą cej (Co to ne aster lu ci dus), ta wu ły van Ho ut te’a (Spi ra ea×van ho ut tei),
ja śmi now ców (Phi la del phus sp.), for sy cji po śred niej (For sy thia ×in ter me dia)
i jej od mian, gra bu po spo li te go (Car pi nus be tu lus), bu ka po spo li te go 
(Fa gus sy lva ti ca) i je go od mian o barw nych li ściach. Moż na tak że wy ko rzy -
stać od mia ny de re ni (Cor nus sp.) o barw nych pę dach i li ściach.

Z ro ślin igla stych na wy so kie ży wo pło ty na da je się ży wot nik ol brzy mi
(Thu ja pli ca ta) i je go od mia ny, ży wot nik za chod ni (Th. oc ci den ta lis) i je go
od mia ny, np. ’Au re scens’ lub ’Bra bant’ oraz ’Sma ragd’. W miej scach do brze
na sło necz nio nych spraw dzą się tak że nie któ re świer ki (Pi cea sp.) oraz mo -
drze wie (La rix sp.). W miej scach za cie nio nych pierw szeń stwo po win ny
mieć ci sy – po spo li ty (Ta xus bac ca ta), np. ’Ove reyn de ri’ i po śred ni (T. ×me -
dia), np. ’Hick sii’ oraz cho ina ka na dyj ska (Tsu ga ca na den sis).

Na ni skie i śred nie ży wo pło ty (wy so ko ści 1–1,5 m) moż na wy ko rzy stać
kar ło we for sy cje (For sy thia sp.), ja śmi now ce (Phi la del phus sp.), ży list ki
(Deut zia sp.), ber be rys Thun ber ga (Ber be ris thun ber gii) i je go od mia ny 
o barw nych li ściach (np. ’Atro pur pu rea’, ’Gol den Ring’, ’Ma ria’, ’Kel le ris’, ’Kór -
nik’), po rzecz kę al pej ską (Ri bes al pi num) ’Schmidt’ lub ’Di ma’, pię cior nik
krze wia sty (Po ten til la fru ti co sa) i je go od mia ny (np. ’Ab bot swo od’, ’Gold -
fin ger’, ’Gold star’, ’Pink Be au ty’, ’Blink’), ta wu ły: nor we ską (Spi ra ea ×ci ne -
rea) ’Gre fshe im’, wcze sną (S. ×ar gu ta) i ja poń ską (S. ja po ni ca) oraz jej
od mia ny (np. ’An tho ny Wa te rer’, ’Fro ebe lii’, ’Gold fla me’), li lak Mey era 
(Sy rin ga mey eri) ’Pa li bin’, a z ro ślin zi mo zie lo nych – ognik szkar łat ny (Py ra -
can tha coc ci nea) i je go od mia ny. 

Formowany żywopłot z różnych odmian 
trzmieliny Fortune’a 

Niski, formowany żywopłot z bukszpanu
wieczniezielonego 

Archiwum, M. i C. KurkiewiczM. Klessa
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Naj niż sze for mo wa ne ży wo pło ty uzy sku je się ła two z kar ło wych od -
mian ber be ry su Thun ber ga (np. ’Atro pur pu rea Na na’, ’Ko bold’), ta wu ły ja -
poń skiej (np. ’Gen pei’, ’Cri spa’), pię cior ni ka krze wia ste go (np. ’Gold Drop’,
’Eli za beth’, ’Hach mann’s Gi gant’, ’Day dawn’), a tak że li gu stru po spo li te go
i buksz pa nu wiecz nie zie lo ne go (Bu xus sem pe rvi rens) oraz ich od mian.

˚ywop∏oty pół for mo wa ne
Na te re ny ROD na da ją się tak że

ży wo pło ty pół na tu ral ne. Do ich
two rze nia wy ko rzy stu je się od mia -
ny o po kro ju ko lum no wym, stoż-
ko wa tym i wrze cio no wa tym. Pę dy 
u tych form skie ro wa ne są do gó ry.
Cię cie re gu lu je za tem wy so kość ży -
wo pło tu, a w znacz nie mniej szym
stop niu (lub wca le) ich sze ro kość.

Na te go ty pu ży wo pło ty na da ją
się m.in. ko lum no we od mia ny ber -
-be ry su Thun ber ga o zie lo nych lub
barw nych li ściach, np. ’Erec ta’, ’Gol den Roc ket’, ’Oran ge Roc ket’, ’Hel mond
Pil lar’, ’Red Pil lar’ oraz ro śli ny igla ste o wą skim po kro ju, np. ja ło wiec skal -
ny (Ju ni pe rus sco pu lo rum) ’Blue Ar row’, po spo li ty (J. com mu nis) ’Hi ber ni -
ca’, ’Su eci ca’, ’Su eci ca Au rea’, ’Gold Co ne’, chiń ski  (J. chi nen sis) ’Stric ta’,
ży wot nik za chod ni ’Sma ragd’, ’Ja ned Gold’, cis po spo li ty ’Fa sti gia ta’, ’Fa sti -
gia ta Au rea’, ’Fa sti gia ta Au re omar gi na ta’, ’Fa sti gia ta Ro bu sta’, cis po śred ni
np. ’Woj tek’.

˚ywop∏oty nie for mo wa ne
Ży wo pło ty na tu ral ne (swo bod -

ne, nie cię te) na te re nach ROD po -
win ny być sa dzo ne ra czej we w-
nątrz dzia łek i za kła da ne z od mian
kar ło wych, wol no ro sną cych. Ich
wy so kość i sze ro kość bę dzie ta ka
jak roz mia ry po je dyn cze go oka zu
da ne go ga tun ku czy od mia ny (czy li
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Archiwum, D. Jesionka

Półformowany żywopłot z jałowca 
skalnego ’Blue Arrow’ 

A. Słomczyńska

Nieformowany żywopłot z tawuły 
japońskiej ’Goldflame’ 
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do kil ku dzie się ciu cen ty me trów wy -
so ko ści i śred ni cy). W na tu ral nej for -
mie spraw dzą się ni skie i mi niatu-
ro we od mia ny ber be ry su Thun ber ga,
ta wu ły ja poń skiej, pię cior ni ka krze -
wia ste go, ży wot ni ka za chodnie go,
ko so drze wi ny (Pi nus mu go), świer -
ków (Pi cea sp.) i jo deł (Abies sp.).

˚ywop∏oty ob wód ko we
Są bar dzo ni skie – do wy so ko ści 0,5 m. Mo gą być wy ko na ne z krze -

wów cię tych lub pro wa dzo nych w for mie na tu ral nej. Na for mo wa ne ob -
wód ki naj lep szym ga tun kiem jest
buksz pan wiecz nie zie lo ny, od mia ny
trzmie li ny For tu ne’a (Eu ony mus for tu -
nei) oraz la wen da wą sko list na (La van -
du la an gu sti fo lia), któ rą na le ży przy-
ci nać po kwit nie niu. Cię cia nie wy ma -
ga ją na to miast kar ło we (tzw. sa mo -
krze wią ce) się od mia ny ber be ry su
Thun ber ga, np. ’Ad mi ra tion’, ’Atro pur -
pu rea Na na’, ’Ba ga tel le’, ’Bo nan za Gold’,
’Ti ny Gold’, ta wu ły ja poń skiej, m.in. ’Na -
na’, ’Bul la ta’, ’Ja pa ne se Dwarf’, ’Lit tle
Prin cess’, ’Gol den Prin cess’ i pię cior ni ka
krze wia ste go, np. ’Mar rob’, ’Red Jo ker’,
’Flop py Disk’ (u dwóch ostat nich ga tun -
ków cię cie mo że po pra wić kwit nie nie).

Za ku py
Obec nie więk szość ro ślin w szkół kar stwie ozdob nym pro du ku je się 

w po jem ni kach. Ich ce na jest wyż sza, ale ro śli ny przyj mu ją się pra wie 
w 100% i moż na je sa dzić do grun tu przez ca ły okres bez mroź ny, czy li nie -
kie dy od mar ca aż do li sto pa da. Zde cy do wa nie tań sze są ro śli ny z tzw.
go łym ko rze niem (bez bry ły ko rze nio wej), co ma istot ne zna cze nie 
w przy pad ku za ku pu du żej ich licz by. Ich sprze daż od by wa się za wsze 

T. Ciesielski

Złocista obwódka z berberysu 
Thunberga ’Tiny Gold’ 

A. Słomczyńska

Kwitnący, nieformowany żywopłot 
z pięciornika 
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w sta nie bez list nym (gdy ro śli ny są w okre sie spo czyn ku). Sys tem ko rze -
nio wy krze wów mu si być zdro wy i roz bu do wa ny. Po nad to ko rze nie nie
mo gą być prze su szo ne. Jest to pod sta wo wy wa ru nek ich przy ję cia się 
i dal sze go wzro stu. Od mo men tu za ku pu do po sa dze nia ko rze nie mu szą
być za bez pie czo ne. Je śli ro śli ny nie bę dą od ra zu po sa dzo ne, na le ży je
za do ło wać. Ro śli ny ku po wa ne bez bry ły moż na sa dzić do grun tu je sie -
nią lub wio sną – do mo men tu roz po czę cia przez nie we ge ta cji. Po śred -
nim roz wią za niem (tak że ce no wym) są ro śli ny sprze da wa ne z bry łą
ko rze nio wą. Mu si być ona do brze prze ro śnię ta i pro por cjo nal na do ma -
sy nad ziem nej, w za ry sie ku li sta. Po wy ko pa niu z grun tu bry ła ko rze nio -
wa jest za bez pie cza na ju tą lub in ną tka ni ną bio de gra do wal ną. Ro śli ny 
z bry łą ko rze nio wą sa dzi się do grun tu bez zdej mo wa nia osłon ki w ter mi -
nach ta kich jak te z go łym ko rze niem.

Wa run ki sie dli sko we
Do bór ga tun ków i od mian na ży wo pło ty mu si być sko re lo wa ny z wa -

run ka mi sie dli sko wy mi. Naj waż niej szym czyn ni kiem, któ ry de cy du je 
o od po wied nim za gęsz cze niu (szcze gól nie ży wo pło tów li ścia stych) oraz
wy bar wie niu li ści i igieł, jest świa tło. Je go nie do bór po wo du je oga ła ca nie
się pę dów, zwłasz cza w dol nych par tiach ży wo pło tu oraz po wsta wa nie
luk w je go czę ściach gór nych.

Planując nasadzenia z lawendy należy pamiętać, że jest to roślina wybitnie światłolubna 

L. Sokołowska
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czytaj miesięczniki „działkowiec” i „Mój Ogródek”, w których zawarta jest

rzetelna i aktualna wiedza na temat zagospodarowania i pielęgnacji działek.
Uwaga, zamawiając teraz pakiet prenumerat obydwu czasopism zys-

kujesz 6 miesięcy prenumeraty „Mój Ogródek” gratis plus rabaty w sklepie
wysyłkowym na www.dzialkowiecsklep.pl  tel. (22)101 34 34!

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-36-2

m Ro śli ny ozdob ne z kwia tów, barw nych li ści i pę dów wy ma ga ją wię -
cej świa tła. Wy ją tek sta no wią for my o żół tych li ściach lub igłach. Ze
wzglę du na moż li wość po pa rze nia przez in ten syw ne pro mie nio wa -
nie sło necz ne, więk szość te go ty pu od mian pre fe ru je miej sca pół -
cie ni ste.

m Nie w peł ni od por ne na mróz ro śli ny zi mo zie lo ne wy ma ga ją sta no -
wisk za cisz nych i osło nię tych, naj le piej pół cie ni stych. Po nad to do
pra wi dło we go wzro stu po trze bu ją du żej wil got no ści po wie trza oraz
dość wil got nej gle by. Wy ją tek sta no wią m.in. la wen da, ognik, wrzos
po spo li ty i wrzo siec czer wo ny, któ re na le ży upra wiać w miej scach
na sło necz nio nych.

m Ro śli ny igla ste z re gu ły wy ma ga ją du żo świa tła z każ dej stro ny. Bar -
dziej wy ma ga ją ce pod tym wzglę dem są od mia ny o sre brzy stych
igłach (po kry tych na lo tem wo sko wym). Naj bar dziej cie nio zno śne są
ci sy i cho ina. W pół cie niu moż na upra wiać ży wot ni ki i cy pry si ki.

m Więk szość krze wów do brze ro śnie na wet w prze cięt nej gle bie, choć
naj lep sza jest gle ba ży zna, prze pusz czal na. Zde cy do wa nie waż niej -
sza jest jej wil got ność. Na su szę gle bo wą i nie do bór wil go ci w po -
wie trzu źle re agu ją zwłasz cza nie któ re świer ki, ży wot ni ki i cy pry si ki. 

m Na le ży uni kać za kła da nia ży wo pło tów z ro ślin o nie peł nej wy trzy -
ma ło ści na mróz. Do tej gru py na le ży m.in. po pu lar ny cy pry sik Law -
so na (Cha ma ecy pa ris law so nia na) i je go od mia ny.


