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Wstęp 

Byliny s:1 bardzo cennym materiałem roślinnym wykorzystywanym w kom
pozycjach ogrodowych i zieleni miejskiej. O ich doborze do nasadzeń decyduje 
przede wszystkim długotrwałość i pora kwitnienia [MARCINKOWSKI, RADUCKA

MYNEn 197ó/77: Pcx,ROSZEWSKA, NAZAREWICZ 1998]. Kwitnienie większości bylin 
przypada na okres wiosny i lata, ale s,1 i takie, które kwitną w sezonie zimowym, 
np. ciemiernik biały [MARCINKOWSKI 1978]. 

Klimat Warmii i Mazur wykazuje znaczną odrębność w stosunku do 
zachodnich i południowych rejonów Polski. Charakteryzuje się on wyższymi opa
dami, niższymi temperaturami i krótszym okresem wegetacji [NOWICKA, GRABO

WSKA 1985, 1989]. Warunki te należy uwzględnić wybierając byliny do nasadzeń, 
aby unikn:1ć niepowodze11 w uprawie i w efekcie uzyskać rabatę bylinową długo i 
obficie kwit11c1c,1. 

Celem pracy było zbadanie długości okresu kwitnienia bylin mało jeszcze 
popularnych w naszych ogrodach oraz ocena ich wartości dekoracyjnej w warun
kach klimatycznych Olsztyna . Szczegółowa znajomość przebiegu kwitnienia, para
metrów roślin oraz walorów dekoracyjnych poszczególnych gatunków może sta
nowić istotn,1 pomoc w tworzeniu efektownej szaty roślinnej w ogrodach przydo
mowych i zieleni miejskiej. 

Materiał i metody 

Doświadczenie przeprowadzono w latach 2001-2002 w Ogrodzie Doświad
czalnym Uniwersytetu Warmi11sko-Mazurskicgo w Olsztynie. Zbadano następu
jące gatunki bylin: czyściec wch1isty (Stachvs hyzantina K. KocH), driakiew kau
kaska (Scahiosa rn11casica L.), dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia 
L), firletka chalcedo11ska (tychnis chalceclonica L.), jastruń właściwy (Leucant
l1e11111m vulgare LAM.), jeżówka purpurowa (fi,'chinacea purpurea (L.) MOENCH), 

k!osowicc meksykaiiski (Agastache mexicana L), kuklik chilijski (Geum chiloense 
llALB.), mikołajek płaskolistny (f,'rvngium planum L.), orlik mieszańcowy (Aqui
le;;ia hvhrida ). 

Rnśliny rnzmnai.ano z nasion późną wiosną 2000 roku, a jesienią wysadzo-



328 J. Waźbińska, E. Kwiatkowska, S. Suchecki 

no je do gruntu na poletka doświadczalne o powierzchni I 1112, w trzech powtó
rzeniach, w rozstawie dostosowanej do siły wzrostu danego gatunku. Byliny rosły 
na stanowisku słonecznym, w glebie średnio zwięzłej , wytwor1.onej 1. piasku słabo 
gliniastego, należącej do IV klasy użytków rolnych. Notowano termin rozpocz(,cia 
wegetacji roślin i fenofazy kwitnienia roślin. Długość okresu kwitnienia obliczono 
na podstawie obserwacji: początku kwitnienia (kiedy na obserwowanych roślinach 
pojawiło się od kilku do kilkunastu całkowicie rozwiniętych kwiatów), pełni kwit
nienia (kiedy minimum 50% kwiatów było rozwiniętych) i ko1'\ca kwitnienia (gdy 
na badanych roślinach przekwitły ostatnie kwiaty). W pełni kwitnienia roślin 

dokonano pomiarów: wysokości bylin, długości i szerokości blaszki liściowej oraz 
średnicy lub długości kwiatu (kwiatostanu). W 5-stopniowej skali oceniono war
tość zdobniczą bylin (1 - rośliny bardzo złej jakości; 2 - rośliny złej jakości; 3 -
rośliny średniej jakości; 4 - rośliny dobrej jakości; 5 - rośliny bardzo dobrej jako
ści). Wzięto pod uwagę kształt i barwę kwiatów oraz liści. 

Do pracy wykorzystano dane meteorologiczne, uzyskane ze Stacji I Iydrolo
giezno-Meteorologicznej w Olsztynie, dotycziiec średniej temperatury powietrza, 
sumy opadów atmosferycznych ora1. temperatury minimalnej przy powierzchni 
gruntu dla okresu zimowego. 

Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej. Do oceny istotności 

różnic wykorzystano test Duncana. 

Wyniki 

W okresie badań (2001-2002) rośliny ozdobne nierównomiernie rozpoczy
nały wegetację. Różnice dotyczyły również poczqtku, pełni i uługości kwitnienia 
bylin. Zależało to od gatunku rośliny, temperatury powietrza i gruntu oraz opa
dów (tab. 1-2). 

W pierwszym roku obserwacji (tab. 3) pocz,itek wegetacji 11ajwc1.eśniej 

nastąpił u jastrunia właściwego (13.03.) i driakwi kaukaskiej ( 16.03.). Inne mśliny 
ozdobne, jak: firletka chalcedo(iska, kłosowicc 111cksyka11ski or.11. mikołajek 

płaskolistny rozpoczęły wegetację w tym samym terminie (24.0.l). Najpóźniej 
pocz,1tek wegetacji nastąpił u orlika miesza11eowego (26.03.). OpM.nicnie wcgl:ta
cji bylin w pierwszym roku badań było uwarunkowane utrzymywaniem si~ niskiej 
temperatury przy gruncie do kmka marca (od -5,7°C: w pierwszej dck:iuzie dn 
-6,2°C w trzeciej dekadzie). Przemienne warunki termiczne, jakie panowały od 
kwietnia do września 2001 roku spowodowały znaczne rói.nicc w zakwitaniu i dłu
gości okresu kwitnienia poszczególnych gatunków bylin . Stosunkowo chłodn y 

czerwiec ze średni,] micsiqczm1 temperatur;! powietrza wynosz,1c1 I :i,9°C v,;plyn,11 
niekorzystnie na kwitnienie roślin. Początek kwitnienia najwcześniej nastqpił u 
jastrunia właściwego (15 .05.) , nastc;pnie orlika miesza(Jcowcgo (30.05.), kuklika 
chilijskiego (05.06.) i dzwonka brzoskwiniolistncgo (08.06.) . Pm.ostałe rośliny 
ozdobne rozpoczynały kwitnienie w terminie od 18 czerwca do 11 lipca. Pełni,; 

kwitnienia najwcześniej osi,1gn,Jł orlik miesz:ukowy - po 70 dniach od momentu 
rozpoczęcia wegetacji, nastqmie jastru11 właściwy - po 88 dniach i kuklik chilijski 
po - po 89 dniach. Najpóźniej w faz.; pełni kwitnienia weszły rośliny: jc:i.<1wk:i 
purpurowa - 16.07. (po 116 dniach od rnzp<1CZ(,cia wegetacji), czyścice wełnis t y -
l1JJ7. (po 110 dniach), mikołajek płaskolistny- 11.07. (pu 109 d11i:id1) i kloso
wicc mcksyk :11i ski -- 10.(17. (po 108 dnia ch) . Koniec kwit11ie 11 i:1 11ajvybcicj l!a stapil 
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u orlika mieszaficowego (06.07.) i kuklika chilijskiego (I 1.07.). Długość okresu 
kwitnienia badanych bylin była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 36 do 105 dni. 
Najdłużej kwitły: jastruń właściwy ( 105 dni) i kłosowiec meksyka11ski ( 100 dni), 
zaś najkrócej kuklik chilijski (36 dni) i orlik micszaricowy (37 dni). 

Rok 2002 charakteryzował sic; wczesną i ciepłą wiosną (tab. 1). Korzystny 
układ temperatur przy gruncie w marcu 2002 r. ze średnią micsic;ezn,J wynosz,1ci 
-0,6°C, w porównaniu z rokiem 2001 (-3,8°C), dodatnio wpłynął na rozpoczc;cic 
wegetacji wic;kszości gatunków bylin (tab. 3). Zaobserwowano, że wszystkie byliny 
(za wyjqtkicm driakwi kaukaskiej) rozpoczęły wegetację znacznie wcześniej, ani
żeli w poprzednim roku. Jako pierwszy wegetację rozpoczął jastruń właściwy 

(12.03.), a u pozostałych gatunków termin ten przypadał na okres od 13 do 16 
marca. Pierwszy w okres kwitnienia wszedł orlik mieszańcowy (13.05.) - po 58 
dniach od rozpoczc;cia wegetacji, nastc;pnic jastru(1 właściwy (13.05.) - po 62 
dniach i kuklik chilijski (21.05.). Jastruń właściwy pierwszy osiągnął fazę pełni 
kwitnienia (21.05.). Kilka dni później w okres pehli kwitnienia weszły rośliny: 

orlik micszaricowy (27.05.) i kuklik chilijski (29.05.). Jako ostatnie fazc; pchli 
kwitnienia osi,Jgnc;ły: driakiew kaukaska i mikołajek płaskolistny (17.07.) - po 124 
dniach od pocz,1tku wegetacji i jeżówka purpurowa (14.07.) - po 123 dniach . 
.Jeżówka purpurowa i kłosowiec mcksyka(1ski zakończyły kwitnienie w tym samym 
terminie (21.09). Najdłużej spośród wszystkich badanych bylin kwitł jastruń właś
ciwy - 98 dni. Natomiast najkrócej orlik mieszańcowy (24 dni) i firletka chalce
dońska (25 dni). Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika, że wszystkie byliny 
( oprócz kuklika chilijskiego) miały znacznie krótszy okres kwitnienia, aniżeli w 
roku 2001. Najprawdopodobniej było to uwarunkowane wysokimi miesięcznymi 
temperaturami powietrza w lipcu (20,1°C) i sierpniu (19,8°C), jak również znacz
nymi niedoborami opadów, które wystąpiły latem 2002 i były niższe od wartości z 
lat 1961-1990. 

O przydatności bylin do nasadzeń ogrodowych, parkowych i zieleni miej
skiej decydujq też ich cechy morfologiczne, tj. wysokość roślin, długość i szero
kość blaszki liściowej, średnica kwiatu (kwiatostanu) lub długość k-wiatostanu, a 
także wartość dekoracyjna liści i kwiatów (tab. 4). 

Najwyższymi roślinami były: jeżówka purpurowa i kłosowiec meksykański 
dorastaj,icc do ponad 100 cm, nastc;pnic mikołajek płaskolistny (ponad 90 cm) i 
firletka chalccd011ska, osi,Jgaj,1ca w drugim roku badawczym 92,9 cm. Zdecydo
wanie najniższ,i bylinq okazał sic; orlik micsza(1cowy dorastający do 58,4 i 37,2 cm 
odpowiednio w pic,wszym i drugim roku uprawy. Najszcrsz,1 (9,9 cm) i najdłuż
sz,1 (34,2 cm) hlaszkc; liściow:1 miała jeżówka purpurowa, zaś najkrótsz,i orlik 
micsza(1cowy - 2,1 cm w 2002r. Najwic;kszą średnice; kwiatostanu w 2002 roku 
miała jeżówka purpurowa ( 12,7 cm), zaś najmniejszą - mikołajek płaskolistny w 
2001 roku ( 1,9 cm). Gatunki: driakiew kaukaska, firletka chalcedońska i jastruń 
właściwy nic różniły sic; istotnie śrcdniq kwiatostanu w okresie trwania doświad
czenia. Pod wzglc;dcm długości kwiatostanu wyróżniał sic; czyściec wełnisty, któ
rego kwiatostan w drugim roku badali osi,ignął długość - 19,4 cm. 

Najwyżej oceniono wartość dekoracyjną kwiatów driakwi kaukaskiej, 
dzwonka brzoskwiniolistncgo, firletki chalcedońskiej i jeżówki purpurowej. Naj
mniej dekoracyjne hyły kwiatostany czyśćca wchlistego i kłosowca meksykańskie
go (tab. 4 ). O wysokiej wartości dekoracyjnej czyśćca weh1istcgo i kuklika 
chilijskiego zadecydowało efektowne ulistnienie. Rośliny te otrzymały najwyższq 
lic,.hc; punktów (5). 



Tabela 1; Table 1 

Średnie miesięczne wartości temperatur powietrza (w"C) i sumy opadów (w mm) 
w latach 2001-2002 na tle średnich wieloletnich wg Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie 

Average month values of air temperature (in°C) and precipitations (in mm) 
duzing the years 2001-2002 against long-term average according to the Hydrological and Meteorological Station in Olsztyn 

Srednie miesit;czne wartości temperatur powie trza (°C) Średnia 
Average mont h values of air temperature (°C) roczna 

Lata; Years 
Miesiąc; Month Year ave-

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ragc 

2001 -1 ,1 -1,6 0,7 7,2 12,8 13,9 20,0 18,1 11 ,4 10,1 2,1 -4,3 7,4 
2002 -1 ,0 2,8 3,6 7,8 16,2 16,5 20,1 19,8 12,0 6,2 2,9 -6,7 8,4 

Średnia z wielolecia (1961-1990); Long-term average (1961-1990) -3,0 -2,8 1,0 6,5 12,6 15 ,7 17,4 16,9 12,5 7,8 2,8 -1 ,3 7,2 

Srednie miesit;czne sumy opadów (mm); Average month precipitation (mm) 

2001 16,7 13,4 41,2 54,9 33,2 77,9 148,6 53,0 110,4 28,3 45,4 25,5 648,5 
2002 41 ,6 53,4 43,2 14,2 81,5 48,6 27,5 61,0 56,4 141,5 21,3 9,6 599,8 

Średnia z wielolecia (1961-1990); Long-term average (1961-1990) 28,3 19,5 24,9 32,8 49,4 83,9 74,9 71,4 58,8 46,6 5 1,3 37,4 579,2 

Tabela 2; Table 2 

Temperatura minimalna przy powierzchni gruntu (w0 C) w latach 2001-2002 wg Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie 

Minimum temperature at ground level (in°C) during the years 2001-2002 according to the Hydrological 
and Meteorological Station in Olsztyn 

Lata; Ycars 

2001 2002 

średnia dekadowa; decade average 
ś rednia dekadowa 

Miesiąc średnia miesit;czna miesiąc decade average średnia miesit;ezna 
Month 111011th average mon th month average 

1 2 3 - 1 2 3 

I -1,5 -4,5 -2 ,3 - 2,7 I -8,9 -3.9 o.o -4.2 
II -6,2 - 2,1 -10,2 -5,9 II 2,7 -0,9 -2.9 --0,4 
III -5,7 0,8 -6,2 - 3.8 llI -0.5 -0,2 -1,3 --0.6 
XII --S,2 - 7,7 -5,6 -7.1 XII -10,5 -9,2 -14.4 -11.3 
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·1abela 3: .fabie 3 

Fcn of:,zy K\\itnicnia i długość kwitni enia bylin. średn i e wartości w okresie 2001-2002 
Phenophascs and lengtb of blossoming of perennia l plants. mean values for years 2001- 2002 

Liczba dni od początku wegetacji do 
Fenofazy kwitnienia ko11ca bvitnienia 

Ptx:zą 1 ek Phenophases of b lossomi ng Days fro m com mcnccment o f vege tal io n 

Ga tunek WCf!C lacji 10 end of blossoming 

Commcncc- początek począte k Spccics pełnia k,vit- koniec Pełnia koniec 
ment of ""·it nie nia 1-.,vitnien ia 

\'ege ta tio n nicnia 1-.,vitnicnia k,vi tnienia 1-.,vitnicnia 
commencc• 

full end o f 
commence-

ful l end of 
meni of 

blossom blossoming 
mcnt of 

b lossom blossoming 
blossoming blossoming 

Swchys hy:antina K. K OCI! 2].03. 30.06. 11.07. 04.09. 99 llO 165 
Scahivsa caucasica L. 16.03. 18.06. 25.06. 03.09. 94 101 172 
Campanula persicifolia L. 20.03. 08 .06. 02.07. 18.07 . 80 104 140 
I._,-c/111is chalcedonica I.. 24.03 . 20.06. 28.06. 17.07. 88 96 115 
l. eucanthenuun vu.liare 1...A:v1 . 13.03 . 15.05. 30.05. 28.08. 63 88 168 
f .'chinacea pwpurea (L ) M OENCH 22.03. 11.07. 16.07. 14.09. I 11 116 176 
.,1gastache mexicana L. 24.03. 02 .07 . 10.07. 10.10. 100 108 200 

Geum chiloense BALB. 23.03 . 05.06. 20.06. 11.07. 74 89 110 

En·ngium planwn L. 24.03 . 02.07 . 11.07. 31.08 . 100 109 160 

Aquilegia x hybrida I IORT. 26.03. 30.05. 05.06. 06.07. 65 70 102 

Stnch,·s by:antina K. Kout 14.03. 16.06. 24.06. 18.08. 94 102 139 
,\ cahiosa caucasi,.;:a L. 16.03 . 10.06. 17.o7. 26 .08. 86 124 163 
Cnmpanula persicifolia I ,. 13.03. 29.05 . 13.06. 28.06. 77 92 107 
l.vchnis chalcedonica L 14.03. 03.06. 12.06. 28.06. 81 90 106 
L1!11cr1111hemwn ,·ulgare 1AM. 12.03 . 13.05. 21.05. 19.08. 62 70 160 
Echinacea pwp urea (L.) M OE!\CH 13.03. 26.06. 14.07. 21.09. 105 123 192 
Agastache mexicana L. 16.03 . 26.06. 14.07. 21.09. 102 1:20 189 

Gewn chiluense ilALB. 14.03. 2105. 29.05 . 26.06. 68 76 104 

l:.'ryngiwn planum L. 16.03. 26.06. 17.07 . 24.08. 103 124 162 

Aq11ilegia x ląbrida Hrnn. 16.03. 13.05. 27.05. 06.06. 58 72 82 

Długość 

okresu 
k·witnicn ia 

(dni) 
Length o f 

blossoming -
(days) 

66 
78 
60 
27 
105 
65 
100 
36 
60 
37 

45 
77 
30 
25 
98 
87 
87 
36 
59 
24 
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Tabela 4; Table 4 

Niektóre cechy morfologiczne bylin w pe łni kwitnienia w latach 2001-2002 (cm) 
Selected morphological characteristics of perennial plants at full blossom during the years 2001-2002 

Srednica hviatu 1l 

(k'Wiatostanu )2l lub 

Wysokość roślin 
Długość blaszki Szerokość długość kwiatostanu3l Wartość dekoracyjna 

Height of plants 
liściowej blaszki liściowej Flower') or (liczba punktów 1-5) 

(cm) 
Length of lamina Width of lamina inflorescence2l Decora tive value 

Gatunek (cm) (cm) diameter or length of (poi n ts 1-5) 
Species innorescence 31 

(cm) 

lata ; years 
hviatów h~ 1-'Wiatów l iści 

flowers leaves ' , flowers leaves 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Stachys byzantina K. KOCH 76,3 cd* 76,9 cd 8,5 abc 25,6 gh 3,0 bcde 5,5 fgh 17,231 j 19.431 k 3 5 3 5 
Scabiosa caucasica L. 67,9 be 56,9 b 27,3 h 24,1 gh 5,5 fgh 5,5 fgh 7,FJ ef 6,7 2J def 5 3 5 } 

Campanula persicifolia L. 85,0 de 74,6 cd 8,5 abc 17,5 ef 1,0 a 3,4 cde 4,41> be 4,0" b 5 2 5 3 
Lychnis chalcedonica L. 78,3 cd 92,9 ef 6,8 abc 11,2 bcd 2,8 bcd 5,6 fgh 7,3 21 ef 7,12 1 ef 5 2 5 3 
Leucanrhemum ,·ulgare LAM. 73.3 cd 69,1 be 5,4 ab 8,7 abc 1,7 ab 2,9 bcd 6_421 cdef 7.2 2) ef 4 4 4 3 

Echinacea purpurea (L.) MOENCH 100.7 fg 107,2 g 20,6 fg 34.2 i 6,8 hi 9,9 j 6,4 2Jcdef 12.72) i 5 4 5 3 

Agastache mexicana L. 91.7 ef 100,1 fg 9,0 be 9,5 be 4,4 efg 4,2 dcf 9,6'' gh 10,3' 1 h 3 2 3 2 
Geum chiloense BALB. 68,16 C 72,5 cd 15,9 def 26,0 gh 5,8 gh 7.8 i 6.02, bcdef 4,621 bcd 4 5 5 5 
E,yngium planum L. 90.7 ef 91.1 ef 11.4 bcd 12.2 cde 8,2 i 8J i 1,911 a 2.01l a 4 4 5 4 

Aquilegia x hybrida HORT. 58.4 b 37,2 a 2.7 a 2,5 a 2.4 abc 2,1 abc 8,2' ) fg 5.o,, bcde 4 4 4 5 

NIRo.oi. ; LSDooi 2,531 6,174 1,449 2.303 

• średnie oznaczone t)rni samymi literami nie różnią si~ od siebie istotnie; means markcd with the same le tters arc not significantly Jitfcrc nt 
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Dyskusja 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu potwierdziły badania MARCINKOWSKIEGO i 
RADUCKIEJ-MY NEIT 11976/77], z klórych wynika, że długość okresu kwitnienia 
za leży przeJc wszystkim od układu warunków klimatycznych wystąpujących na 
danym obszarze. Według ł,U K/\SIEWICZA (1967] zasadnicza zmiana temperatury 
zachodzi w przyziemnych warstwach powietrza, co jest szczególnie ważne w przy
padku bylin, bowiem wywiera duży wpływ na długość całego sezonu wegetacyj
nego, a w szczególności na porę i długość kwitnienia, a także na pokrój roślin. 

Większość bylin wytwarza kwiatostany o stosunkowo krótkim lrwaniu 
pojedynczego kwiatu. Natomiast kwitnienie wszystkich kwiatostanów jest rozło
żone w czasie [MARCINKOWSKI, RADUCKA-MYNETJ' 1976/77]. Potwierdza to własne 
obserwacje, widoczne zwłaszcza w odniesieniu do długości okresu kwitnienia 
dzwonka brzoskwn iolislnego, firletki chalcedońskiej i kłosowca meksykańskiego. 

Według MARCINKOWSKIEGO [1978] o wartości dekoracyjnej rośliny decyduje 
pora i długość kwilnienia. len sam aulor podaje, że dekoracyjność ulistnienia to 
cecha wyh1cznic subicklywna . Zatem oceniając dekoracyjność roślin nie należy się 
kierować lylko barwą i kształtem kwiatów czy liści, ale uwzględnić przede wszyst
kim długolrwałość i porę kwitnienia. O tym, jak istotny wpływ na poszczególne 
fenofazy kwitnienia mają warunki środowiska świadczy fakt, że np. jeżówka pur
purowa w przeprowadzonym doświadczeniu w sezonie wegetacyjnym 2002 roz
poczęła kwitnienie o 19 dni wcześniej, aniżeli ten sam gatunek badany przez 
MARCINKOWSKIEGO [19781 w warunkach klimatycznych Skierniewic, jednak kwitnie
nie zakończyła ona już 21.09. (w przypadku Skierniewic - 04.10.). Również LUKA

SIEWICZ [1967] stwierdził istoty wpływ warunków siedliska na rytmikę rozwojow,1 
bylin. 

Wykazany wpływ czynników klinrntycznych na długość fenofaz kwitnienia, 
jak również na długość całego okresu kwitnienia, wskazuje na potrzebę prowa
dzenia dalszych badań w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do gatunków i 
odmian nowych, mało jeszcze poznanych. 

Wnioski 

l. Warunki klimatyczne panujące w okresie badawczym 2001-2002 miały duży 
wpływ na wzrost i poszczególne fazy kwitnienia. 

2. W pierwszym roku trwania do~-wiadczenia najdłużej kwitły: jastruń właściwy 
(105 dni) i kłosowiec meksykański (100 dni). Natomiast w kolejnym sezonie 
badawczym najdłuższym okresem kwitnienia charakteryzowały się: jeżówka 
purpurowa i kłosowiec meksykański, które kwitły 87 dni. 

3. Pod względem dekoracyjności kwiatów najwyżej oceniono kwiaty: driakwi 
kaukaskiej , dzwonka brzoskwiniolistnego, firletki chalcedońskiej i jeżówki 
purpurowej. Natomiast efektownym ulistnieniem wyróżniał się czyściec 
wełnisty . 

4. Wysoka ocena wartości dekoracyjnej większości badanych roślin wskazuje 
na praktyczną możliwość poszerzenia gamy gatunków bylinowych do nasa
dzc11 parkowych i ogrodowych w warunkach przyrodniczych Olsztyna. 
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Streszczenie 

W latach 2001-2002 przeprowadzono doświadczenie z JO gatunkami bylin. 
Badaniami objc;to następujące gatunki: czyściec wełnisty (Stachy.,· hvzantina K. 
KOCH ), driakiew kaukask:1 (Scabiosa caucasica L.), dzwonek brzoskwiniolistny 
(Campanula persicifolia L.), firletka chalcCllo11ska (/ychnis c/wlcedo11ica I .. ), 
jastru11 właściwy (!,e11canthem11m vulgare LAM.), jeżówka purpurowa (l:'chi11acea 
p1117mrea (L.) MOENCII), kłosowiec meksyka11ski (Agastaclw 111exica11a I .. ), kuklik 
chilijski (Gewn c!tiloense HALB.), mikołajek płaskolisty (Lry111:i11111 pl,11111m L), 
orlik miesza ócowy (Aquilegia hybrida) . Obserwowano fenofazy roślin: rozpuczc;cic 
wegetacji, pocz,itck kwitnienia, pchlic; kwitnienia i koniec kwitnieni,1. Obliczono 
liczbę dni od początku wegetacji Jo kot'irn kwitnienia i długość okresu kwitnie
nia. Wykonano pomiary niektórych cech morfologicznych roślin w pełni kwitnie
nia (wysokość rośliny, długość i szerokość blaszki liściowej, śrcdnica/dluguść kwia
tostan u) oraz oceniono wartość Jekoracyjn,J w 5-stopn iowcj skal i bon itacyjncj. 
Różnic<-' JotyC1.,1cc rozpoczc;cia wege tacji oraz pos,.C1.cgólnych rcnnfa,, kwitnienia 
i długości okresu kwitnienia bylin zależały oJ warunków klinrntyu.nych p,lll uja
cych na terenie Olsztyna i od gatu11k(1w roślin. W pie1wszyn1 roku li.id,1(1 11 :1_jdlu
i.<-'j kw it-ty : jas t rufi właściwy ( l..e11canlhe11111111 ,·11/gare) - I OS dni i klusow icc 111cksy
ka{1sk i (/1J;as/ache mexicana L.) - I()() dni , natomiast w 11asH;pny1n roku ()kres 
kwitnienia tych t,ylin :-; krócit s ic; odpowiednio do 98 i 87 dni. W:rnrnki ;111110, kry
Cl.lH v.- ply ndy Le~ wyr:1h1ic na nickt(m· ce chy mnrfol()giu.11c hyli;i, j;,k \\V,, ,kc:.;: 
r. ,:;i in , dlugn~,:; ; <:zcrol:o~ć blaszki li~cimv,_·j nr:!? średn ic:1 kwi ,1 i ('-,L! 11 1 ,\,, 
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Summary 
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During the ycars 2001-2002, studies covcring 10 species of perennial 
plants: .'-,tachys hyznntina K. KOCH, Scahiosa caucasica L., Campanula persicifolia 
L., J,vcltnis clwlcedonica L., Leucanthemum vulgare LAM., Echinacea pwpurea (L) 
MOl' NCH, Agaswche mexicana L., Geum chiloense BALB., E,yngium planum L. 
Aquilegia hyhrida wcrc carricd out. The phenophascs of the plants ( commence
mcnt of vcgetation, commencement of blossoming, full blossom and end of blos
soming, number of days from commcncemcnt of vegetation until the end of blos
soming and length of hlossoming period) were observcd. Measurements of some 
morphological featurcs o( the plants during full blossom stage (height, length 
and width of lamina, diameter of inflorescence) were taken and the decorative 
value of plants according to 5 point scale was assessed·. Differences in com
mcncement of vcgetation and individual stages of blossoming as well as length of 
blossoming period of the perennial plants depended on climatic conditions in the 
Olsztyn arca and plant species. During the first year of studies, the longest blos
soming pcriods werc rccorded in Leucanthemum vulgare (105 days) and 
Agastache mexicana (100 days), howevcr, during the following year the blosso
ming period of thosc pcrennial plants decrcascd to 98 and 87 days respectively. 
The atmospheric conditions also had a elear influence upon some morphological 
fcatures of thosc percnnial plants such as the height of plants, length and width 
of lamina and diameter of inflorescenccs. 
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