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ZIELEŃ W DOMU. Rośliny na balkony i tarasy

Balkon umajony
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Aby dobrać odpowiednie gatunki 
roślin, należy wziąć pod uwagę po-
łożenie balkonu lub tarasu względem 
stron świata i  sąsiednich budynków, 
jego rozmiar i styl. 

Najbardziej niekorzystne warunki 
do uprawy kwiatów panują na balko-
nach najbardziej nasłonecznionych 
(południowych). Duże szkody mogą 
wyrządzić również silne wiatry, któ-
re utrudniają prawidłowy roz-
wój kwiatów, uszkadzają liście, 
przesuszają podłoże, a  nawet 
wyłamują całe rośliny. 

Światło, woda, 
gleba

Przed posadzeniem roślin 
należy zwrócić uwagę na ich 
wymagania świetlne, glebowe 
i wodne. W miejscach wietrz-
nych dobrze będą rosły złocienie 
o  zdrewniałych pędach lub giętki 
uczep. Natomiast w zacisznych, osło-
niętych od wiatru miejscach można 
posadzić fuksje i  begonie bulwiaste. 
Do  roślin o  dość długich kwitną-
cych pędach można zaliczyć również 
pelargonie bluszczolistne, werbeny, 
bakopy oraz surfinie. Rośliny pnące, 
które można posadzić na balkonie to 
na przykład chmiel japoński, fasola 
wielokwiatowa, nasturcja większa, 
powój trójbarwny, powój wilec, wi-
nobluszcz czy glicynia. 

Jak lobelia  
z maciejką

Do roślin jednorocznych, które to-
lerują stanowisko słoneczne i  są 
polecane na  balkony z  wystawą 

południową, południowo-zachodnią 
i  południowo-wschodnią należą 
m.in. kocanka ogrodowa, aksamitka 
rozpierzchła, lobelia, maciejka, wer-
bena, bakopa, osteospermum, ga-
zania, sanwitalia rozesłana, groszek 
pachnący, wilec, czubatka ubiorko-

Doświadczony 
ogrodnik

Wybierając rośliny, bierzemy pod 
uwagę m.in. położenie i  wielkość 
tarasu czy balkonu, klimat, naszą 
wiedzę w  zakresie uprawy roślin 
oraz czas, jaki możemy przeznaczyć 
na  pielęgnację roślin. Początkują-
cy powinni zacząć od roślin naj-
popularniejszych i  najłatwiejszych 
w  uprawie, a  zapracowani wybrać 
gatunki nie wymagające ciągłej pie-
lęgnacji. 

Od petunii  
do surfinii

Większość z nas nie wyobraża sobie 
balkonu i tarasu bez pelargonii, któ-
re są dekoracyjne i łatwe w uprawie. 
Ich popularność wynika także z do-
stępności i  stale pojawiających się 
na  rynku nowości. Ciekawą rośliną 
jest również surfinia, która jest na-
zwana królową balkonów.  

Rośliny te zostały wyhodowane 
przez Japończyków z  petunii 
ogrodowych, w Europie są zna-
ne od lat 90. ubiegłego wieku. 
Mają barwne kwiaty, rosną ka-
skadowo. Są bardziej odporne 
niż petunia ogrodowa, najlepiej 

prezentują się na  stanowisku 
słonecznym, zabezpieczonym 

przed silnymi podmuchami wiatru. 
Pelargonie i  surfinie to najchętniej 
kupowane rośliny ozdobne na balko-
ny i tarasy. Są dostępne w wielu ko-
lorach, także w wersji miniaturowej.

Uczep na wietrze
Lubianą i  docenianą rośliną w  na-
szym kraju jest begonia. Begonie wy-
stępują w  różnych gatunkach i  od-
mianach. Od kilku lat ich popular-
ność rośnie, a  ich różnorodność jest 
coraz większa. 

Dużym zainteresowaniem cieszy 
się również uczep rózgowaty, czyli 
bidens. To roślina o  dekoracyjnych, 
intensywnie żółtych kwiatach. Na-
daje się na wyższe piętra i odsłonięte 
tarasy, ponieważ niestraszny jej wiatr, 
deszcz i upał. Bidens najlepiej rośnie 

Balkonowe mody są zmienne i niezmienne. Lawendy, pelargonie, 
werbeny czy wrzosy to stały zestaw. Niegdyś nasturcje i pachnący 
groszek, później surfinie, a dziś trawy ozdobne. Czy wejdą na stałe 
w skład tarasowego zestawu obowiązkowego – to się dopiero okaże. 
Niezmienne jest to, że na początku maja sadzimy rośliny w doniczkach 
i pojemnikach, aby umaić (nomen omen) balkony, tarasy i werandy.

listna, diaskia i  ubiorek okółkowy. 
To także zioła, zarówno jednoroczne 
(majeranek, bazylia, koper, kolendra, 
cząber, rumianek), jak i  wieloletnie 
(mięta, szałwia, rozmaryn, melisa, ty-
mianek, oregano). 
Wśród roślin wieloletnich prefe-
rujących ciepłe, słoneczne balkony 
są m.in. rozchodniki, rojniki, trawy 
ozdobne, lawenda, pelargonie, olean-
dry, petunie, kufea, heliotropy, ubio-
rek wiecznie zielony, krwawnik wią-
zówkowaty, złocień krzewiasty, róże, 
wrzosy, zawciąg nadmorski, macie-
rzanka i lantana pospolita.
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w  słońcu, ale nie wolno zapominać 
o jego regularnym podlewaniu.

Nie deptać stokrotek
Osoby posiadające słoneczne balko-
ny i tarasy, poza pelargoniami i surfi-
niami mogą wybrać takie rośliny, jak 
lantana lub diascia. Efektowna jest 
także bakopa o  zwisających pędach, 
która latem pokrywa się duża liczbą 
drobnych białych kwiatów. Ta rośli-
na to doskonale komponuje się np. 
z pelargoniami. Kwitnie długo, bo aż 
do przymrozków. 
Do tworzenia ciekawych zestawów 
roślin, nadają się werbeny, kocanki, 
żeniszek i  bratki. Warto też zain-
teresować się popularną stokrotką 
afrykańską. Kwitnie od maja do paź-
dziernika, a  jej kwiaty mogą mieć 
różną barwę i kształt.

Aksamitka 
w płomieniach

Jeżeli chcemy rozjaśnić zacienione 
miejsca, wybierajmy aksamitki. Na-
leżą do  najbardziej wytrzymałych 
kwiatów, które aż do  przymrozków 
będą zachwycać płomienistymi bar-
wami. Nie są wymagające, sprawdzają 
się także w uprawie gruntowej, gdzie 
są powszechnie wykorzystywane. 
W  lekkim półcieniu poradzą sobie 
barwne lobelie o drobnych kwiatach. 
Są polecane szczególnie do  sadze-
nia w  kompozycjach. Nie są trudne 
w uprawie i łatwo się aklimatyzują. 

Komary w odwrocie
Ciekawym ulistnieniem i zwisającym 
pokrojem charakteryzuje się koma-
rzyca oraz bluszczyk kurdybanek. 
Świetnie prezentują się w wiszących 
koszach. Dodatkiem na balkon i  ta-
ras może być także kochia zwana 
mietlnikiem. Jest to roślina przypo-
minająca cyprysiki, o  kolumnowym 
pokroju, w kolorze jasnej zieleni. 

Okiełznać iglaki 
i ziołowy akcent

W kompozycjach na  balkonie i  tara-
sie można wykorzystać  róże, wrzosy, 
wierzby, trzmieliny, bukszpany, klony 

palmowe, jaśminowce, azalie, berbe-
rysy oraz iglaki. Wybierajmy formy 
miniaturowe, które będziemy mogli 
utrzymać w ryzach. Popularną rośliną 
balkonową i  tarasową jest krzewinka 
lawenda wąskolistna. To taki śródziem-
nomorski, a zarazem ziołowy akcent.

Begonia na północy
Jeśli balkon jest położony od strony 
północnej można na nim posadzić be-
gonię bulwiastą, niecierpek Walleria-
na czy nowogwinejski, bluszczyk kur-
dybanek, albo niezapominajkę leśną. 
Śmiało można sięgnąć po ogrodowe 
cieniolubne byliny, przede wszystkim 
barwinek pospolity, hosty, żurawki, 
miodunki i tiarelle o jasnych liściach, 
które ożywią zacieniony balkon, 
a  także dąbrówkę rozłogową. Do-
brym rozwiązaniem jest posadzenie 
na balkonie, bądź tarasie roślin, które 
mogą odstraszać uciążliwe komary  
jak Plectranthus koleusowaty zwany 
komarnicą, kocimiętka, bazylia, mięta 
pieprzowa albo bodziszek korzeniasty. 

Iglaki przez cały rok
Całoroczną ozdobą tarasu mogą być 
iglaki. Do  tego celu dobrze nadają 
się rośliny o powolnym wzroście np. 
jałowiec płożący (Douglasii, Glauca, 
Wiltonii), jałowiec pospolity (Ar-
nold, Hibernica), sosna czarna (Helga, 
Nana), sosna bośniacka (Schmidtii), 

sosna wejmutka (Nana), kosodrze-
wina (Gnom, Mops), świerk biały 
(Alberta Globe, Echiniformis, Conica, 
Laurin).

Im gorzej, tym lepiej,  
czyli głęboki kolor 
kostrzewy

W ostatnich latach na  tarasach  
i  w ogrodach pojawiają się trawy 
ozdobne. Sadzone w doniczkach na-
dają lekkości kompozycjom. Spraw-
dzają się dobrze jako wypełnienie 
wolnych przestrzeni w  donicach.  
Są odporne na suszę i wysokie tem-
peratury. Popularna kostrzewa po-
pielata na stalowoszare liście. Tworzy 
małe kępki o  wysokości do  40 cm. 
Jest zimozielona. Najlepiej rośnie 
w  niezbyt żyznej glebie, wtedy ma 
bardziej intensywny kolor liści.

Ogródek mój niewielki
Na tarasach zwykle jest więcej miej-
sca niż na balkonach, dlatego można 
tam śmielej wprowadzać drzewka 
i  krzewy w  pojemnikach oraz sto-
sować bardziej zróżnicowane nasa-
dzenia, czyli mini-ogródki. Każdy 
sposób aranżacji balkonu i tarasu jest 
dobry, jeśli sprawia radość i poprawia 
estetykę budynku, a dodatkowo daje 
satysfakcję z pielęgnacji roślin.
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