
Co kwitnie wiosną? 

Krzewy! 

Wiosną pojawia się mnóstwo przepięknych kwiatów. Niektóre olśniewają 

widokiem, inne zapachem… są też takie, które na pierwszy rzut oka nie wydają się 

ciekawe, a jednak mogą nas zaskoczyć, gdy powstaną z nich… owoce! 

Poniżej znajdziesz 10 wybranych krzewów wiosennych, które możesz znaleźć 

nie tylko w parku lub w ogrodzie. Czy znasz ich nazwy? 

Lilak (Bez) 

Jest krzewem chętnie wykorzystywanym do ozdabiania ogrodów i parków. 

Posiada drobne kwiatki zgromadzone w tak zwane wiechy, które mogą być białe, 

różowe lub fioletowe. Ciekawostką jest fakt, że choć w sklepach często można kupić 

produkty o jego zapachu, to są one tworzone sztucznie. Nikt nie umie pozyskać 

zapachu z samych kwiatów! 

 



Bez czarny (Bez dziki) 

Posiada drobne, białe kwiaty, które tworzą baldachy. Potrafi rosnąć prawie 

wszędzie, niemal jak chwast. Jego kwiaty i owoce są często używane do robienia 

przetworów oraz w medycynie ludowej. 

 

Tamaryszek 

Jest to ozdobny krzew o drobnych kwiatkach. Może mieć kolor biały, różowy, 

a nawet karminowe. Jest odporny na susze. Jego nazwa pochodzi od rzeki Tamaris w 

Hiszpanii. 

 



Forsycja 

Jest to roślina o żółtych kwiatach gęsto otaczających gałązki. Lubi miejsca, w 

których jest wilgotna gleba. Bywa chętnie używana jako ozdoba ogrodów. 

 

Pigwowiec (Pigwowiec japoński) 

Jest to krzew należący do rodziny różowatych. Jako popularna ozdoba 

ogrodów służył często jako rodzaj żywopłotu. Powstają z niego kwaśne owoce 

zawierające mnóstwo witaminy C, dlatego bywa używany np. do robienia dżemów. 

 



Migdałek (Migdałowiec trójklapowy) 

Jego białe lub różowe kwiatki przypominają wyglądem małe różyczki i 

pojawiają się na gałązkach przed liśćmi. Jest krzewem, ale jeśli jego gałązki zostaną 

zaszczepione na innej roślinie (to znaczy, że ogrodnik przymocuje ucięte gałązki w taki 

sposób, żeby zrosły się z pniem innej rośliny), to powstanie efektowne drzewko 

ozdabiające ogród. 

 

Wisteria (Glicynia kwiecista) 

Jest to rodzaj rośliny, która może być uprawiana jako pnącze. Jej piękne 

kwiaty zwisają w efektownych gronach. Bywają sadzone w parkach i w ogrodach w taki 

sposób, aby tworzyć piękne altanki lub pergole. 

 



Porzeczka 

Jest to krzew należący do rodziny agrestowatych. W Europie do tej rodziny 

należy aż 150 gatunków, ale w Polsce dziko rośnie tylko 6. Niektóre rodzaje tej rośliny 

występują jako rośliny ozdobne, zaś inne… jako krzewy rodzące smaczne owoce. 

 

Agrest (Porzeczka agrest) 

Jest to krewniak porzeczki, który także rodzi pyszne owoce. Można je 

wykorzystywać, podobnie jak porzeczkę, do tworzenia soków, dżemów, galaretek… 

  



Złotlin japoński (Złotlin chiński) 

Pochodzi z Chin, ale stał się bardzo popularny w Japonii, skąd trafił do Europy. 

Często nazywany jest japońską złotą różą. W Polsce można go spotkać często w 

ogrodach w odmianie noszącej nazwę Pleniflora. 

 

 

W ogrodach, parkach i lasach wiosną kwitnie mnóstwo pięknych krzewów. 

Rozejrzyj się uważnie – może znajdziesz je wszystkie? 

NM 

 


