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Abstract. Traditional countryside landscapes continue to change due to a range 
of influences. The changes are not only observed at village or settlement scale, 
but also at much lower level created by homesteads – the smallest elements 
of settlement. The most noticeable are changes in traditional architecture, 
arrangements of buildings and their precincts, including the arrangements of 
green spaces. The aim of the study was to recognize the traditional arrangements 
of green spaces, which have survived within the area of the Pieniny National 
Park buffer zone. The studies focused on selected villages where traditional 
green arrangements are still present and on their analysis in terms of the 
form, species composition and the symbolic meaning of plants. The study 
allowed to develop models of traditional green spaces which are characteristic 
for every village. The models were shown in the form of inventory cards and 
lists of vegetation. The results were presented as original regionalization of the 
homestead forms taking into account their shapes and species composition. The 
studies were conducted by the students of landscape architecture of the Cracow 
University of Technology in cooperation with the Pieniny National Park.

Key words: home gardens, traditional village plants, the meaning of plants, 
plant symbolism, PNP buffer zone

Wstęp

Zagroda wiejska jest podstawowym elementem 
tworzącym strukturę osady. Przyjmowała ona roz-
maite formy i na przestrzeni lat uległa zmianom 
wynikającym z różnorodnych czynników od kli-
matycznych po ekonomiczne. Zagroda składa się 
z budynków, przestrzeni pomiędzy nimi i zie-
leni dopełniającej tę formę. Zieleń towarzysząca 

osadzie była od zarania bardzo ważnym jej 
elementem. Pełniła rolę użytkową, ozdobną 
i symboliczną. Obecnie w krajobrazie wiejskim 
można zaobserwować znaczące zmiany w kształ-
towaniu zagrody. Zmiany dotyczą zabudowy, 
ale też układów zieleni, zarówno w odniesieniu 
do nowych zagród jak i tych tradycyjnych. Kształt 
zieleni i jej skład gatunkowy wpływają na wygląd 
zagrody jak i całej osady; są istotnym elementem 
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krajobrazu wsi decydującym o walorach estetycz-
nych i kulturowych. O ile tradycyjna zabudowa 
była przedmiotem wielu badań i rozważań, o tyle 
zagospodarowanie całej zagrody z uwzględnie-
niem zieleni nie było tak wnikliwie analizowane. 

Wobec zaniku tradycyjnego sposobu zago-
spodarowania zagród w rejonie Pienin i silnej 
ekspansji form i gatunków obcych, wykonano 
badania mające na celu charakterystykę trady-
cyjnych układów pod względem formy, składu 
gatunkowego, wartości użytkowych i symboliki 
stosowanych roślin.

przyrodniczo-kulturoWe tło opracoWania

Pieniny położone są na pograniczu trzech odmien-
nych regionów geograficznych oraz na skrzy-
żowaniu dawnych szlaków migracyjnych. Ten 
niewielki obszar łączy w sobie polskie, niemieckie, 
węgierskie, słowackie, a także wołoskie wpływy 
kulturowe. Dla kultury ludowej tego regionu zna-
mienne są cechy kultury osadniczej, jak również 
karpackiej kultury pasterskiej, której gospodarka 
opierała się na wysokogórskim wypasie owiec, 
uzupełnionym przez rolnictwo i przyzagrodową 
hodowlę bydła. W Pieninach dominują dwie 
formy kształtowania wsi. Pierwsza, mająca swoje 
korzenie w osadnictwie niemieckim, to wieś 
zwarta o kształcie wydłużonym i swobodnej 
osi. Występuje ona w dolinach potoków. Druga 
to wieś samotnicza, powstała na wzniesieniach, 
będąca efektem posuwania się osadnictwa woło-
skiego wzdłuż grzbietów górskich1.

Za typowe cechy budownictwa ludowego 
Górali Pienińskich uważa się zwartą zabudowę 
zagrody z domem mieszkalnym, najczęściej 
skierowanym na południe, by docierało do niego 
jak najwięcej promieni słonecznych i zabudo-
waniami gospodarczymi, takimi jak: boisko, 
stajnia, wozownia i szopa, położonymi z reguły 
po zachodniej stronie chałupy. Drewnianą chałupę 
budowano z płazów świerkowych lub jodłowych, 
projektowano na rzucie wydłużonego prostokąta 
i przykrywano gontowym dachem dwuspadowym 
z okapami szczytowymi. Charakterystyczne było 

1 S. Smólski, Pieniny przyroda i człowiek, Kraków 1955, 
s. 178. 

uszczelnianie szpar między płazami suszonym 
mchem, zalepianie ich gliną i bielenie na siwo 
(niebiesko)2.

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 
w krajobrazie kulturowym Pienin nastąpiło wiele 
zmian3. Intensywny napływ turystów i sponta-
niczny rozwój bazy usługowej w czasach trans-
formacji ustrojowej zasadniczo się do tego 
przyczyniły. Zaprzestanie użytkowania rolniczego 
pól spowodowało znaczne przekształcenie podsta-
wowego motywu tutejszego pejzażu – zanikanie 
mozaiki kolorów i faktur, opierającej się na zróż-
nicowaniu upraw. Niekontrolowany rozwój osad-
nictwa, niedoskonałe prawo oraz lokalna presja 
inwestycyjna, zaowocowały rozproszeniem 
zabudowy. Zmianom uległ również kształt trady-
cyjnej zagrody pienińskiej. Zamiast dziedzińca, 
otoczonego kilkoma budynkami, obecnie domi-
nuje samotny budynek mieszkalny usytuowany 
na środku działki4. Współcześnie zacierają się 
różnice regionalne. Porzucenie dawnego sposobu 
życia spowodowało zerwanie z tradycją budo-
wania i kształtowania zieleni5. 

Metoda pracy

Wobec tempa i stopnia zachodzących zmian 
powstała koncepcja przebadania stanu zagród 
pienińskich pod kątem układów zieleni. W pracy 

2 Z. Moździerz, Budownictwo ludowe. [W:] K. Ceklarz, 
U. Janicka-Krzywda (red.) Kultura ludowa Górali 
Pienińskich, Kraków 2014, s. 232. 

3 Katalog form budownictwa rejonu otuliny Pienińskiego 
Parku Narodowego. Szczawnica Niżna, kier. tematu: dr inż. 
arch. Urszula Forczek-Brataniec, opr.: mg inż. arch. Paulina 
Nosalska, Kraków 2013, w bibliotece PPN; Katalog form 
budownictwa rejonu otuliny Pienińskiego Parku Narodo-
wego. Niedzica i Falsztyn, kier. tematu: dr inż. arch. Urszula 
Forczek-Brataniec, opr. mgr inż. arch. Paulina Nosalska, 
Kraków 2015, w bibliotece PPN. 

4 U. Forczek-Brataniec, Zmiany w krajobrazie wokół 
zbiorników wodnych w Pieninach. [W:] R. Soja, S. Knu-
telski, J. Bodziarczyk (red.) Pieniny – Zapora – Zmiany, 
„Monografie Pienińskie“ Tom 2, Pieniński Park Narodowy, 
Krościenko nad Dunajcem, ss. 259–279.

5 U. Forczek-Brataniec, E. Zając, Pieniny cultural landscape 
in transition, the role of wooden architecture in maintaining 
the identity of place. [W:] Wooden Architecture In Cultural 
Landscapes: New Challenges in a Modern World, 
Proceedings of International Conference 2014, Wallachian 
Open Air Museum, Czech Republic., ss. 41–51. 
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wykorzystano metodę analizy przestrzenno-gatun-
kowej. Zagadnienie podzielono na fragmenty 
przyporządkowane terytorialnie i wykonano 
badania w poszczególnych miejscowościach, by 
potem podsumować je w postaci regionalizacji 
form.

Badania poprzedzono weryfikacją materiałów 
pochodzących ze zbiorów Pienińskiego Parku 
Narodowego (PPN). Skorzystano m.in. z boga-
tego zbioru archiwalnych pocztówek, czasopism 
oraz zdjęć. Korzystano również z archiwów 
cyfrowych (NAC) i map historycznych dostęp-
nych online (MAPSTER). Przydatne okazały 
się również klucze do oznaczania roślin pieniń-
skich, np. Rośliny gór i pogórzy Teofila Gołę-
biewskiego6. 

Na wstępie poszukiwano tradycyjnych 
układów zieleni na obszarze otuliny PPN. Poszu-
kiwania oparto na danych dostarczonych przez 
E. Zając – pracownika parku narodowego, oraz 
na wizjach terenowych, podczas których loka-
lizowano tradycyjne nasadzenia roślin. W celu 
usprawnienia prac terenowych dokonano wstęp-
nego przeglądu gospodarstw domowych, które 
można jeszcze spotkać w poszczególnych 
miejscowościach pienińskich. Gospodarstwa 
te wybrano na podstawie informacji uzyskanych 
od tych pracowników PPN, którzy są rdzennymi 
mieszkańcami Pienin. Dane te umożliwiły prze-
prowadzenie inwentaryzacji oraz wywiadów 
z właścicielami ogrodów. 

W efekcie sporządzono dokumentację wy-
branych zagród w miejscowościach: Krościenko 
nad Dunajcem, Szczawnica, Sromowce Niżne, 
Sromowce Wyżne, Niedzica Niżna, Niedzica 
Zamek, Grywałd, Hałuszowa, Krośnica, Czorsz-
tyn, Lechnica (wioska sąsiadująca ze Sromow-
cami Niżnymi po stronie słowackiej). Wywiady 
zapisano w formie audio oraz w formie notatek. 
Inwentaryzacja została udokumentowana fotogra-
ficznie i rysunkowo. Całość przekazano do zbio-
rów PPN w formie załączników do dokumentacji 
pracy.

6 T. Gołębiewski, Rośliny gór i pogórzy, Wydawnictwo Sport 
i Turystyka, Warszawa 1990, 333 s.

Wyniki 

Układy zieleni w zagrodach pienińskich 
– stan dawny i istniejący 

Podczas badań terenowych scharakteryzowano 
24 zagrody w siedmiu różnych miejscowościach 
otaczających Pieniński Park Narodowy7. Na tej 
podstawie opracowano karty inwentaryzacyjne 
dla zagród o najlepiej zachowanym układzie kom-
pozycji zieleni8. Zagrody o reprezentatywnym 
układzie zieleni zostały szczegółowo przedsta-
wione w postaci kart inwentaryzacyjnych anali-
zowanych miejscowości. 

Tradycyjnie w zagrodach wiejskich wystę-
powało kilka elementów: sad, warzywnik, po-
dwórko i ogródek oraz wysokie drzewa. Ich 
umiejscowienie i forma różniły się od siebie 
w zależności od regionu, w którym zlokalizowana 
była zagroda.

Sad jest elementem występującym tylko 
w niektórych z badanych miejscowości i wiąże się 
z uwarunkowaniami geograficznymi. W pobliżu 
Szczawnicy, szczególnie wokół Krościenka, 
na południowych nasłonecznionych stokach 
i na równinach nad Dunajcem, charakterystyczne 
były sady owocowe (uprawiano tam zwłaszcza 
śliwy i jabłonie). Licznie występowały one 
również w dolinie Dunajca. Wprowadzano tam 
ponadto winną latorośl i czarne porzeczki9. Sad 
najczęściej był w pewien sposób oddzielony 
od innych części zagrody – czy to budynkiem 
gospodarczym (strefa 1), czy warzywnikiem 
(strefa 2)10. W niektórych miejscowościach nie 
odnotowano obecności sadu. W Sromowcach 
Wyżnych mieszkańcy uzasadniali ten fakt poło-
żeniem wsi. Drzewa owocowe nie wytrzymywały 
tam surowych warunków klimatu. W miejscowo-
ściach o dużym udziale zabudowy współczesnej 
takich jak Czorsztyn lub Krośnica, brak sadu jest 

7 K. Piskorska, M. Smolarczyk, J. Styrna, pod kier. dr inż. 
arch. U. Forczek-Brataniec i mgr E. Zając, Tradycyjne 
układy zieleni w zagrodach pienińskich, forma i znaczenie 
elementów roślinnych, Kraków – Krościenko nad Dunajcem 
2016, m-pis, ss. 9–32, w bibliotece PPN.

8 Tamże, zał. 1. Katalog zagród pienińskich
9 M. Czarnecka, J. Rusiecki, Szczawnica i okolica, ss. 34–35. 
10 K. Piskorska, M. Smolarczyk, J. Styrna, Tradycyjne układy 

zieleni… dz. cyt., karty 1–6 oraz 7–8.
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zjawiskiem częstym i wiąże się z brakiem konty-
nuacji tradycyjnej części układu zieleni.

Wśród gatunków występujących w sadach, 
które wymieniali mieszkańcy, a których nie 
odnotowano podczas badań terenowych, rosły: 
wiśnia, jabłoń domowa tzw. „grochówka”, 
jabłoń domowa tzw. „kosztela”, jabłoń domowa 
‘Reneta’, jabłoń domowa ‘Rode Booskop’, jabłoń 
domowa ‘White transparent’, czereśnia ptasia 
oraz śliwa lubaszka11. Warto nadmienić, że poja-
wiają się w dalszym ciągu jabłonie czy też grusze, 
natomiast nie są to wyżej wymienione, a kiedyś 
tradycyjnie uprawiane odmiany.

Warzywnik zanotowano w każdej badanej 
zagrodzie. Lokalizowany był w różnych jej czę-
ściach lub poza nią. Zdarzało się nawet powie-
lenie tego elementu. Wówczas duży ogród 
warzywny znajdował się poza zagrodą, a koło 
domu uprawiano niewielką grządkę na własny 
codzienny użytek. Ogrody warzywne, zlokalizo-
wane w obrębie zagrody, najczęściej znajdowały 
się za zabudowaniami. W zależności od układu 
działki mogły być to budynki mieszkalne12 lub 
gospodarcze13. Obecnie ten element w dalszym 
ciągu jest spotykany w większości gospodarstw 
(w 16 na 24 badane)14. 

Najczęściej wymieniane warzywa, które upra-
wiano w ogrodach, to: por, cebula, koper ogro-
dowy, seler, burak zwyczajny, kapusta, brukiew, 
ogórek, marchew zwyczajna, sałata, pomidor, 
pietruszka zwyczajna, groch zwyczajny, fasola, 
ziemniak, bób15. Obecnie uprawiane są głównie: 
koper ogrodowy, ziemniaki, ogórki, pomidory 
i pietruszka. Zbadano dwa gospodarstwa, gdzie 
ogrody warzywne są równie bogate w gatunki 
jak dawniej – obydwa znajdują się w Szczaw-
nicy: przy ul. Samorody oraz przy ul. Szalaya16. 
W jednym przypadku odnotowano fakt występo-
wania tzw. „domu letniego” (dziś niestety nieza-
chowany), usytuowanego na wzgórzach, bliżej 
pól uprawnych. Na czas intensywnej pracy na roli 

11 Tamże, s. 32–39.
12 Tamże, karty 7–8.
13 Tamże, karty 1–3.
14 Tamże, ss. 46–48.
15 Tamże, ss. 32–39.
16 Tamże, zał. 1. Katalog zagród pienińskich, karty 4–5. 

górale przeprowadzali się tam, aby w pełni wyko-
rzystać letnią aurę.

Podwórko, podobnie jak warzywnik, było 
jednym z najważniejszych elementów zagrody. 
Przejawia się to w jego obecności w znaczącej 
większości badanych zagród. Nie odnotowano go 
jedynie w trzech gospodarstwach. W przeszłości 
podwórka były użytkowane gospodarczo. Stano-
wiły wybieg dla zwierząt i miejsce prac gospo-
darskich. Powszechne było stwierdzenie, że dobry 
gospodarz nigdy nie dopuścił, by podwórko 
zarosło trawą17. W odniesieniu do układu działki, 
podwórka były otwarte lub zamknięte. W Sromow-
cach Niżnych i Wyżnych były one całkowicie oto-
czone budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi; 
nie odnotowano przypadku podwórza otwartego. 
Jest to bardzo charakterystyczne dla układów 
zagród o formie pełnego okołu, występującego 
w tych miejscowościach. W pozostałych wsiach 
spotykano podwórka o różnym charakterze, 
jednak rzadko zdarzały się tak wyraziste okoły jak 
w przypadku Sromowiec. W Szczawnicy wystę-
powały tylko otwarte podwórka, w Krościenku 
natomiast stwierdzono po trzy przypadki otwar-
tych i oddzielonych od reszty działki budynkiem 
gospodarczym18.

Najbardziej reprezentacyjną częścią zagrody 
był ogródek kwiatowy lub kwiatowo-ziołowy. 
Występował on najczęściej w formie przed-
ogródka. Różnice pomiędzy ogródkami kwia-
towymi polegały głównie na usytuowaniu go 
w stosunku do ściany budynku. W niektórych 
przypadkach przedogródek przylegał do ściany 
szczytowej, a w innych do ściany frontowej. 
Przedogródki występowały najczęściej przy 
ścianie frontowej. Odnotowano takie położenie 
w 12 przypadkach, natomiast w 4 przypadkach 
występował przy ścianie szczytowej budynku19. 
W 10 przypadkach przedogródka nie stwierdzono. 

W kilku przypadkach odnotowano rów-
nież hodowlę ziół i roślin ozdobnych na terenie 
zagrody. Uprawiano zioła powszechnie stosowane 

17 Tamże, zał. 3. Nagranie 01_Krościenko nad Dunajcem, 
ul. Św. Kingi 10.

18 Tamże, ss. 46–48.
19 K. Piskorska, M. Smolarczyk, J. Styrna, Tradycyjne układy 

zieleni… dz. cyt., ss. 46–48.
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do praktyk leczniczych i magicznych (np. boże 
drzewko, piołun, żywokost, nawrot)20. Poniżej 
przedstawiono listę roślin uprawianych zarówno 
w przedogródkach, jak i ogrodach „wewnętrz-
nych” z podziałem na byliny, zioła, rośliny dwu-
letnie oraz rośliny jednoroczne21.

Byliny: czosnek, rumian żółty, parzydło leśne, 
orlik pospolity, oset, dalia, ostróżka wyniosła, 
chryzantema, goździk, poziomka, truskawka, sło-
necznik, liliowiec, dziurawiec zwyczajny, lubczyk 
ogrodowy, lilia biała, piwonia, mak, pelargonia, 
floks, pięciornik gęsi, rudbekia, szałwia, starzec, 
aster krzaczasty.

Zioła: prawoślaz lekarski, bylica boże drzewko, 
nagietek lekarski, wierzbówka kiprzyca, glistnik 
jaskółcze ziele, dyptam jesionolistny, lawenda, 
lubczyk ogrodowy, melisa lekarska, mięta pie-
przowa, kocimiętka, babka lancetowata, babka sze-
rokolistna, rozmaryn lekarski, szczaw, żywokost 
lekarski, złocień maruna, macierzanka tymianek, 
kozłek lekarski, dziewanna drobnokwiatowa.

Rośliny jednoroczne: wyżlin większy, nagietek 
lekarski, centuria pospolita, groszek pachnący, 
lobelia, petunia ogrodowa, cynia.

Rośliny dwuletnie: malwa różowa, wiesiołek 
dwuletni.

Obiekty sakralne zajmowały szczególne 
miejsce w każdej wsi. Ich otoczenie było kształ-
towane szczególnie. Rośliny pełniły rolę symbo-
liczną, ale też kompozycyjną. W krajobrazie wsi 
najbardziej charakterystyczne są kościoły, cmen-
tarze i kapliczki. Kapliczki i kościoły obsadzano 
zazwyczaj wysokimi roślinami liściastymi, były 
to głównie jesiony i lipy. Drzewa te swą formą 
wyznaczały teren sakralny a jednocześnie two-
rzyły rozpoznawalną w krajobrazie strefę sacrum. 
Ze względu na charakter zadrzewień, miejsca 
te nadawały wsi wyrazistą formę, rysowały kul-
minację jej sylwety, a jednocześnie wskazywały 
w krajobrazie miejsca szczególne. Dzięki nim kra-
jobraz wiejski był czytelny i odzwierciedlał trady-
cyjną gradację i hierarchię przestrzeni. Wysokie 
drzewa pełniły też rolę ochronną, miały zabez-
pieczać przed wichurami i uderzeniami piorunów.

20 S. Smólski, Pieniny przyroda i człowiek, Kraków 1955, 
s. 179. 

21 Tamże, ss. 32–39.

Obecnie odchodzi się od tej tradycji. Coraz 
mniej wysokich drzew zdobi krajobraz wsi. 
Zaobserwowano tendencję do nasadzania wokół 
obiektów sakralnych gatunków iglastych (m.in. 
żywotnik, świerk srebrny). Nasadzenia te zry-
wają z dotychczasową symboliką, nie pełnią 
również właściwej roli funkcjonalnej jak i kom-
pozycyjnej. 

Wstępna regionalizacja obszaru ze względu 
na układ zieleni w zagrodzie

Na podstawie przeprowadzonej analizy porów-
nawczej przebadanych zagród, dokonano próby 
regionalizacji układów zieleni w zagrodach pie-
nińskich. Pomiędzy poszczególnymi miejscowo-
ściami zarysowały się różnice w występowaniu, 
umiejscowieniu oraz charakterze poszczególnych 
elementów. Ich źródło tkwi w uwarunkowa-
niach geograficznych (położenie danej miejsco-
wości), historii oraz tradycjach kultywowanych 
w danej części regionu. Regionalizacji dokonano 
biorąc pod uwagę występującą na tym terenie 
większość działek o takim samym lub bardzo 
podobnym układzie oraz stan ich zachowania. 
Opisanej poniżej próby regionalizacji nie można 
traktować jako dokładnego opisu układu zieleni 
danego regionu, ponieważ nawet w obrębie jednej 
strefy kompozycja zagród może się między sobą 
różnić. Należy ją traktować jako próbę wyodręb-
nienia dominujących cech związanych z danym 
obszarem. 

W ramach wstępnej regionalizacji wydzielono 
następujące strefy: 

Strefa 1. Krościenko nad Dunajcem – 
Szczawnica – Grywałd – Niedzica Niżna

W strefie tej charakterystyczne jest występowanie 
przedogródka od strony ulicy. W Krościenku ist-
nieje wyraźna tendencja do zakładania ich przy 
frontowej ścianie budynku mieszkalnego, nato-
miast w Szczawnicy, Grywałdzie i Niedzicy 
to położenie nie jest tak jednoznaczne – przed-
ogródki zlokalizowane są zarówno przy ścianach 
frontowych, jak i szczytowych. W przypadku 
podwórka sytuacja jest odwrotna. W Szczawnicy, 
Grywałdzie i Niedzicy wszystkie badane gospo-
darstwa miały podwórze otwarte, nie oddzielone 
od dalszej części ogrodu, z kolei w Krościenku 
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występowały obydwa przypadki podwórek – 
otwarte i zamknięte, oddzielone od ogrodu budyn-
kiem gospodarczym. 

Sady, nawet jeśli współcześnie nie wystę-
pują, zawsze zlokalizowane były w obrębie 
zagrody. Wyjątkiem jest Niedzica, gdzie sady 
znajdowały się poza gospodarstwami. Warto 
podkreślić, że w zdecydowanej większości bada-
nych gospodarstw tego regionu, w zachowa-
nych sadach rosną okazy starych odmian drzew 
owocowych. Ogrody warzywne w Krościenku 
występują rzadko (w dwóch gospodarstwach 
na siedem badanych)22. W jednym gospodarstwie 
zlokalizowany jest on poza zagrodą (tradycyjnie), 
w drugim – w jej obrębie, jednak należy uznać 
to za współczesną tendencję23. 

22 K. Piskorska, M. Smolarczyk, J. Styrna, Tradycyjne układy 
zieleni… dz. cyt., ss. 46–48.

23 Tamże, s. 49.

Ważnym elementem układu jest obecność 
dużego drzewa – w większości gospodarstw Kro-
ścienka i Szczawnicy odnotowano jego występo-
wanie. W Niedzicy wysokie drzewo występowało 
w jednym gospodarstwie na trzy badane, nato-
miast w Grywałdzie ich nie zaobserwowano24. 

Obszar Niedzicy Niżnej na mapie oznaczono 
również innym szrafem, ze względu na zupełnie 
oddzielne położenie geograficzne miejscowości 
względem pozostałych zakwalifikowanych 
do tego regionu, przy podobnym układzie zieleni 
(Ryc. 1).

Strefa 2. Sromowce Niżne
Strefę tę charakteryzuje całkowicie odmienny 
od innych układ gospodarstwa. Region ten 
był wyraźnie odseparowany od pozostałych 

24 Tamże, s. 48.

Ryc. 1. Karta inwentaryzacyjna nr 1. Krościenko nad Dunajcem, ul. Św. Kingi
Fig. 1. An inventory card – number 1. Krościenko nad Dunajcem, ul. Św. Kingi
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pod względem geograficznym i przejawia 
się to również w występujących tu formach 
ogródków. Przedogródek występował w dwóch 
z pięciu badanych zagród i w tych dwóch przy-
padkach zlokalizowany był wzdłuż ściany fron-
towej domu25. 

Podwórko w każdym przypadku było zam-
knięte i oddzielone budynkami gospodarczymi. 
Odwróceniu uległ też układ budynków: od strony 
ulicy znajdowały się zabudowania gospodarcze, 
a mieszkalne przesunięte zostały w głąb działki, 
czyli odwrotnie niż w przypadku pierwszego 
regionu. 

Sad z tradycyjnymi odmianami drzew wystę-
puje w dwóch gospodarstwach, w ich obrębie. 
W pozostałych gospodarstwach ta część układu 
zieleni zanikła lub nigdy nie występowała ze 

25 Tamże, ss. 46–48.

względu na ciężkie warunki klimatyczne dla 
drzew owocowych. 

Ogród warzywny występuje w trzech z pięciu 
przypadków, w tym w dwóch – poza zagrodą26. 
Obecność warzywnika w obrębie gospodarstwa 
jest albo współczesnym odpowiednikiem daw-
niej uprawianych pól, które dzisiaj służą częściej 
jako łąki, lub też tradycyjną grządką, położoną 
niedaleko domu, na której uprawiano podstawowe 
gatunki roślin używanych w codziennym życiu. 
Oba rozwiązania można znaleźć w pozostałych 
miejscowościach (w trzech na ośmiu przypadkach 
ogród był położony w obrębie zagrody)27. 

Niestety w żadnym gospodarstwie nie odno-
towano występowania dużego drzewa28 (Ryc. 2).

26 Tamże, s. 49.
27 Tamże, ss. 46–48.
28 Tamże, ss. 46–48.

Ryc. 2. Karta inwentaryzacyjna badań terenowych nr 7. Sromowce Niżne, ul. Sobczańska
Fig. 2. An inventory card of field survey – number 7. Sromowce Niżne, ul. Sobczańska
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Strefa 3. Sromowce Wyżne
Ten region wyodrębniono ze względu na zamknięte, 
oddzielone podwórza i ogrody warzywne wystę-
pujące poza zagrodami, na podgórskich stokach. 
Obszar ten również jest mocno odizolowany 
od pozostałych miejscowości regionu. Przed-
ogródek zlokalizowany jest od strony ściany 
frontowej budynku mieszkalnego. Oddzielone 
podwórka w większości przypadków w dal-
szym ciągu są użytkowane gospodarczo. Ogrody 
warzywne w zagrodach nie występują, jarzyny 
uprawia się na polach w wyższych, podgórskich 
częściach regionu. Występowanie sadu odnoto-
wano w jednym przypadku, podobnie jak wystę-
powanie dużego, starego drzewa29 (Ryc. 3).

29 Tamże, ss. 46–48.

Strefa 4. Niedzica Zamek
W Niedzicy Zamku zaobserwowano największe 
nawarstwienia w zakresie układów działek i zie-
leni. Poczynając od czasów, gdy właściwie cały 
obszar dzisiejszej miejscowości należał do terenów 
zamkowych i mieściły się w nim stajnie i kuchnie 
zamkowe, przez stopniową utratę wpływów 
przez właścicieli zamków, aż po podział terenów, 
wykupy działek przez osoby prywatne i budowę 
tradycyjnych zabudowań. W trakcie badań tereno-
wych zaobserwowano dwa takie obiekty – jeden 
należący do leśnictwa, drugi będący własnością 
prywatną30. Większość obiektów w tej strefie 
to formy współczesne, pozbawione powiązania 
z tradycją i krajobrazem zarówno w detalu jak 
i w ogólnym układzie zagrody (Ryc. 4).

30 Tamże, ss. 46–48

Ryc. 3. Karta inwentaryzacyjna badań terenowych nr 9. Sromowce Wyżne, ul. Nad Zalew
Fig. 3. An inventory card of field survey – number 9. Sromowce Wyżne, ul. Nad Zalew
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Strefa 5. Czorsztyn − Krośnica
Z powodu budowy zapory i utworzenia zbiornika 
retencyjnego miejscowość Czorsztyn została prze-
niesiona na wyższe tereny. Zabudowa i układy 
zieleni czorsztyńskiej są współczesne i można 
zaobserwować jedynie ślady tradycji w zago-
spodarowaniu przestrzeni zagród, najczęściej 
w postaci niewielkiego przedogródka. 

Znaczenie roślin − wykorzystanie i wymiar 
symboliczny

Jak podają opracowania dotyczące etnobotaniki 
Karpat, rośliny hodowane w przydomowych ogród-
kach często miały zastosowanie w lecznictwie31. 
Przeprowadzone badania to potwierdzają. Wynika 

31 K. Ceklarz, R. Kowalski, Karpaty pełne czarów. O wie rze
niach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich, „Prace 
Komisji Kultury”, T. II., Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Nowym Targu, 2015, ss. 54–55.

z nich jednoznacznie, że dobór roślin w zagrodach 
pienińskich nie był przypadkowy. Wiązał się on nie 
tylko z przystosowaniem roślin do typowych dla 
regionu warunków klimatycznych i glebowych, ale 
także z ich późniejszym wykorzystaniem. Dobór 
roślin miał też wymiar symboliczny.

Dla mieszkańców rejonu pienińskiego rośliny 
silnie związane były z tradycjami religijnymi. 
Zastosowanie to obserwowane jest również 
współcześnie. W przeprowadzonych wywiadach 
najczęściej pojawiały się informacje dotyczące 
świąt Bożego Ciała i Matki Boskiej Zielnej. We 
wszystkich badanych miejscowościach w trakcie 
święta Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) świę-
ciło się bukiety kwiatów. Część rozmówców sto-
sowała kwiaty z własnego ogrodu, w większości 
jednak zbierano rośliny na polach32. 

32 K. Piskorska, M. Smolarczyk, J. Styrna, Tradycyjne układy 
zieleni… dz. cyt., załącznik z wywiadami, 4–10.07.2016 r.

Ryc. 4. Karta inwentaryzacyjna badań terenowych nr 12. Niedzica – Zamek, ul. Zamkowa 5
Fig. 4. An inventory card of field survey – number 12. Niedzica – Zamek, ul. Zamkowa 5
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Do zwyczajów związanych z Bożym Ciałem 
należy plecenie wianków. W Krościenku do tego 
celu stosowano rozchodnik, który rósł w pobliżu 
kościoła33. Ciekawym zwyczajem jest palenie 
w piecu podczas burzy wianków pochodzących 
z okresu święta Bożego Ciała i bukietów wyko-
nanych na święto Matki Boskiej Zielnej, co miało 
zapewnić bezpieczeństwo. Czynnościom tym 
w niektórych domostwach towarzyszyła modlitwa 
(Krościenko). Jeśli nie paliło się kwiatów, wie-
szano je przy wejściu do domu lub stodoły. 
Wianki zazwyczaj umieszczano przy drzwiach, 
natomiast suche bukiety wewnątrz domu. Gałązki 
zabierane z ołtarza podczas Bożego Ciała i wie-
szane na ścianach, chroniły gospodarstwo przed 
nieszczęściami, np. przed uderzeniem pioruna34.

Rośliny miały także zastosowanie pod-
czas świąt Bożego Narodzenia, kiedy wieszano 
na ścianach domostw „jedlinę” – gałązkę jodły, 
zwaną również „podłaźnicką”35. Miała ona przez 
cały rok chronić od złego mieszkańców gospo-
darstwa, aż do kolejnych świąt, kiedy wieszano 
świeże gałązki. W Szczawnicy igły zaparzano dla 
uzyskania zapachu w mieszkaniu36. Z informacji 
zdobytych od mieszkańców Krościenka wynika, 
że w Boże Narodzenie pod choinkę wkładano cały 
snopek siana. Miał on znaczenie symboliczne, 
jako posłanie dla Dzieciątka Jezus. Natomiast 
do zwyczajów związanych ze świętami wielka-
nocnymi należało np. kadzenie hubą całej posesji 
w Wielką Sobotę, połączone z modlitwą. Miało 
zapewnić to ochronę przed gadami i płazami 
(Krościenko)37 (Fot. 1, 2).

Rośliny stosowane w pienińskich zagro-
dach często wykorzystywane były w kuchni  
i ziołolecznictwie. W Krościenku suszyło się 
liście lipy w celach zdrowotnych, stosuje się je 
również obecnie. Współcześnie wykorzystuje się 

33 Tamże, wywiad nr 012 z mieszkanką ul. Św. Kingi 51 
w Krościenku nad Dunajcem.

34 Tamże, wywiad nr 01 z mieszkanką ul. Św. Kingi 10 
w Krościenku nad Dunajcem.

35 Tamże, wywiad nr 08 z mieszkańcem ul. Nadwodniej 70 
w Niedzicy Niżnej.

36 Tamże, wywiad nr 07 z mieszkanką ul. Skotnickiej 31 
w Szczawnicy.

37 Tamże, wywiad nr 01 z mieszkanką ul. Św. Kingi 10 
w Krościenku nad Dunajcem. 

także owoce rosnącego często na posesji czar-
nego bzu i pigwy, przygotowując z nich syropy 
i nalewki. Wielu mieszkańców podkreśla, że zioła 
zbierano raczej na polach, z dala od drogi. Dzisiaj 
zwyczaj ten jest już rzadko spotykany38. 

Do najczęściej wymienianych ziół należy dziu-
rawiec, często opisywany w opracowaniach doty-
czących fitoterapii w rejonie Beskidu, jako silny 
środek antydepresyjny39. W Szczawnicy robiono 
maści nagietkowe, wytwory lecznicze z bratka 
i tzw. „bożego drzewka” (bylica boże drzewko). 
Zebrane jeżyny i głóg stosowano w nalewkach 
działających leczniczo na serce. W ogrodach poja-
wiają się liczne zioła, takie jak: koński szczaw 
(stosowany przy leczeniu biegunek), babka lan-
cetowata i szerokolistna, glistnik jaskółcze ziele, 
melisa ludowa zwana „madrą”, wierzbówka 
kiprzyca, żywokost lekarski, tymianek, lawenda, 
nagietki, prawoślaz lekarski, kocimiętka, dyptam 
jesionolistny i bylica boże drzewko. Niektóre 
rośliny miały specjalne miejsce sadzenia, np. mięta 
rosła wokół drzew40.

Nierzadko sadziło się rośliny używane 
w kuchni, m.in. zioła takie jak mięta czy melisa 
oraz warzywa – pietruszkę, pomidory i ogórki. 
To one najczęściej pojawiają się również we 
współczesnych zagrodach. Dawniej rośliny spo-
żywcze sadzono głównie w polach (m.in. zboża, 
zioła, ziemniaki, ćwikłę, marchew, pietruszkę, 
bób, groch, fasolę). Ze względu na surowy klimat 
często były one także sprowadzane. W sadach 
pojawiły się śliwy, wiśnie, czereśnie, jabłonie 
(np. „papierówki”), grusze, maliny, porzeczki 
i pigwowce. Przeprowadzone badania dostar-
czają również informacji o zwyczajach związa-
nych z wykorzystywaniem konkretnych gatunków 
drewna w rzeźbie (np. lipa), meblarstwie czy 
tworzeniu instrumentów muzycznych. Flisackie 
łodzie dawniej wykonywano z pni topolowych, 
a współcześnie z desek jodłowych. Zastosowanie 

38 Tamże, załącznik z wywiadami, 4–10.07.2016 r.
39 J. Typek, Chorób wypędzanie, uroków odczynianie, [w:] 

K. Ceklarz, R. Kowalski (red.) Karpaty pełne czarów. 
O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich, 
„Prace Komisji Kultury” T. II., Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Nowym Targu, 2015, s. 58.

40 Na podstawie wywiadu z mieszkańcem ul. Szalaya 96, 
Szczawnica, lipiec 2016, dostępny w bibliotece PPN (nr 05).



 J. Styrna et al.: Tradycyjne układy zieleni w zagrodach pienińskich 109

użytkowe miał sadzony w polu len, z którego 
dawniej wykonywano płótna oraz dratwę (grubą 
nić lnianą)41.

Niektóre rośliny miały znaczenie również sym-
boliczne. Blisko domostw często rosły lipy, jako 
drzewa „przyjazne człowiekowi”. Przy kaplicach 
sadzono drzewa liściaste, jako drzewa ochronne. 
Stanowiły one symboliczną granicę między strefą 
sacrum a profanum. Ciekawym zwyczajem było 
też sadzenie drzew na narodziny dziecka i sym-
boliczne nadawanie im imion, co spotkać można 
było w jednym domostwie w Szczawnicy. Rosła 
tam prawie dziewięćdziesięcioletnia jabłoń, 
nazwana przez całą rodzinę „Staszkiem”. Kilka 
lat później posadzono też drugie drzewo na cześć 
Józka – młodszego syna42. Na strojach góral-
skich wyszywane są typowe dla regionu kwiaty. 
Na spodniach są to róże (różowe, białe i czer-
wone), tulipany i maki. Na kamizelkach nato-
miast – maki, chabry oraz goździki. Znaczenie 

41 Na podstawie notatek i szkiców z badań terenowych oraz 
wywiadów przeprowadzonych w dniach 4–10.07.2016 r., 
nagrania dostępne w zbiorach PPN.

42 Na podstawie wywiadu z mieszkanką ul. Samorody 32 
w Szczawnicy, lipiec 2016, dostępny w zbiorach PPN (nr 06).

symboliczne ma także powszechnie pojawiający 
się we wzornictwie i detalu architektonicznym 
dziewięćsił bezłodygowy43.

Sadzenie typowych dla tradycji regionu 
roślin wiąże się z wiedzą przekazywaną z poko-
lenia na pokolenie. Dla starszych mieszkańców 
zagród pienińskich kultywowanie tych zwy-
czajów stanowi istotną wartość. Niestety w skali 
całego regionu wiedza o tradycyjnym doborze 
roślinnym zanika, a rośliny użytkowe i symbo-
liczne zastępowane są przez popularne w skali 
kraju gatunki roślin ozdobnych, których dobór 
często nie nawiązuje do tradycji miejsca i ota-
czającego kraj obrazu.

W aneksie nr 1 przedstawiono zestawienie 
roślinności w tradycyjnych układach zieleni. 
Dokonano syntezy, wyszczególniając rośliny 
charakterystyczne dla tradycyjnych zagród pie-
nińskich zarówno kiedyś, jak i dziś oraz sadzone 
tylko obecnie. Można zauważyć, że współcześnie 
sadzi się mniej gatunków roślin niż kiedyś. Szcze-
gólnie wyraźnie widać to na przykładzie drzew, 
bylin czy warzyw.

43 U. Janicka-Krzywda, K. Ceklarz, Czary góralskie. Magia 
Podtatrza i Beskidów Zachodnich, wyd. TPN, Zakopane 
2014, s. 48.

Fot. 1. Wianki święcone na Boże Ciało wiszące w domu przy 
ul. św. Kingi w Krościenku
Phot. 1. Wreaths blessed on Corpus Christi Day – hanging in 
the house located at Św. Kinga street

Fot. 2. Gałązka jodły, tzw. „jedlina” lub „podłaźnicka” 
z drzewka bożonarodzeniowego, ul. Nadwodna, Niedzica
Phot. 2. Fir twig, the so called „jedlina” or „podłaźnicka”, cut 
from Christmas tree, Nadwodna street, Niedzica
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podsuMoWanie i Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że niewielka grupa mieszkańców 
analizowanego regionu Pienin kultywuje obecnie 
tradycję przeszłych pokoleń. Osoby te zachowują 
zwyczaje związane z wykorzystaniem roślinności 
i pielęgnują tradycyjne układy zieleni na dział-
kach. Sięgają po różne gatunki roślin, w szczegól-
ności ziół, powszechnie kiedyś wykorzystywane 
do różnych celów. Najwyraźniej uwidoczniło się 
to w Szczawnicy, Krościenku oraz Grywałdzie, 
natomiast najsłabiej można zauważyć to w Czorsz-
tynie i Krośnicy. 

Wyniki badań wskazują, że z biegiem czasu 
kultywowanie tradycji przeszłych pokoleń będzie 
znacząco zanikać. Młode pokolenie dziedziczące 
ziemię, gospodarstwo i dom, zdaje się zapominać 
o bogatej tradycji regionu, w którym żyje. Zmiana 
struktury gospodarczo-społecznej regionu Pienin 
i rezygnacja z uprawy roli na rzecz rozwoju 
turystyki oraz usług wywołuje zerwanie więzów 
z wielowiekową tradycją. Bezcenna wiedza gro-
madzona od pokoleń, przekazywana werbalnie 
w postaci zwyczajów i praktyki, zaczyna zanikać. 
Młodsze pokolenia nie są tym zainteresowane. 
Brak kontynuacji pełnych zapisów o stosowanych 
tradycjach grozi przerwaniem jej przekazu, co jest 
jednoznaczne z jej utratą. 

Proces zaniku tradycyjnych form jest zaawan-
sowany. Zmienił się sposób zagospodarowania 
terenu w postaci zmiany kształtu działki, cha-
rakterystycznej zabudowy oraz stosowanych 
materiałów. Obecnie dominuje duży dom usytu-
owany na środku, pozbawiony typowych, drew-
nianych budynków gospodarczych. Obserwuje się 
ponadto wtórne podziały wydłużonych działek 
na mniejsze, w poprzek, o kształcie zbliżonym 
do kwadratu44. 

Czynniki te wpływają również na układ zieleni, 
pozbawiony charakterystycznego zróżnicowania, 
co przejawia się zarówno w układzie zieleni, jak 
i doborze gatunkowym. Zanika podział na ogród 
ozdobny, warzywnik i sad. Dominuje natomiast 
tendencja do otaczania posesji zimozielonym 

44 U. Forczek-Brataniec, E. Zając, Pieniny cultural land
scape…, dz. cyt., s. 48.

żywopłotem. Introdukowane są egzotyczne 
gatunki krzewów, nie przystosowanych do pol-
skich warunków klimatycznych. Nie wpisują się 
one w zastany krajobraz i niszczą genius loci tego 
szczególnego miejsca. Obecnie w krajobrazie 
regionu Pienin dominują, niezgodne z tradycją, 
rośliny iglaste. Przejawia się to monokulturą 
żywotników, świerków srebrnych i cyprysików. 

Zaobserwować można również zanik ważnego 
elementu kompozycji tradycyjnej zagrody pie-
nińskiej w postaci dużego drzewa. Często stare 
drzewa liściaste, w tym owocowe, są wycinane 
ze względów bezpieczeństwa, natomiast bardzo 
rzadko w zamian sadzone jest drzewo o podob-
nych cechach. Jeśli w ogóle pojawia się nasadzenie 
zastępcze, jest to najczęściej właśnie gatunek 
iglasty w postaci krzewu lub rzadziej drzewa. 

Wobec zachodzących zmian proponuje się 
podjęcie intensywnych działań edukacyjno- 
popularyzujących. Miałyby one na celu uświa-
domienie mieszkańcom roli układów zieleni dla 
dziedzictwa kulturowego regionu Pienin, a także 
ich roli ekologicznej. Wskazane byłoby również 
wprowadzenie działań promujących dobre prak-
tyki. Zaobserwowane procesy wskazują, że tra-
dycyjne ogrody znikają z krajobrazu Pienin, stąd 
też istnieje konieczność zainteresowania społe-
czeństwa problemem i podjęcie próby ratowania 
ważnych elementów tradycji tego regionu.

suMMary

The traditional countryside landscapes are facing 
very intensive changes. The changes can not only 
be observed at village or settlement scale, but can 
also be visible at homestead level – the smallest 
element of settlement. The most noticeable 
ones are changes in traditional architecture, 
arrangements of homesteads and building 
precincts, including the arrangements of green 
spaces. This process includes areas that are very 
attractive to tourists. Changes occur there quickly 
and, unfortunately, do not always take a good 
direction. While, the traditional architecture has 
been the subject of many research and analyses 
so far, the arrangements of green spaces haven’t 
received any greater and specific attention. The 
pattern of green spaces within the homestead 
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determines its spatial character and, when taking 
into account large trees planted near houses, 
it also shapes the rural landscape in a broad 
scale. Unfortunately, the traditional patterns of 
green spaces are disappearing today. The last 
remaining examples can present the traditions of 
decorating streets, location and arrangement of 
orchards and large trees. The aim of the study 
was to recognize the traditional arrangements of 
green spaces, which have survived in the area of 
the Pieniny National Park buffer zone. The studies 
focused on selected villages with traditional green 
arrangements and on the analysis of arrangements 
in terms of their form, species composition and 
the symbolic meaning of plants.

During the field study 24 homesteads from 
seven different villages surrounding the Pieniny 
National Park were analyzed and described. 
The homesteads were characterized by several 
common elements: orchard, vegetable garden, 
yard, flower garden as well as tall trees. The pres-
ence and the form of the elements differ depending 
on the region where the homestead is located. The 
study led to developments of models of green 
spaces characteristic for each analyzed village. 
The results were presented in the form of inven-
tory cards and lists of plant species (Annex 1). 
In addition, the information on the importance of 
plants, their symbolic meaning and value in use 
were collected (Phot. 1, 2).

The comparative analysis allowed to make 
an attempt to divide green spaces in the Pieniny 
homesteads into groups according to the region. 
There were some differences in occurrence, loca-
tion and character of the particular elements 
among villages. The differences resulted from 
geographical conditions (location of each village), 
history and traditions fostered in each part of the 
region. The regionalization was made taking into 
account parcels with the same or very similar 
layout as well as their condition. Five zones were 
identified: 1) Krościenko, Szczawnica, Grywałd, 
Niedzica; 2) Sromowce Niżne; 3) Sromowce 
Wyżne; 4) Niedzica Zamek; 5) Czorsztyn, Kro-
śnica (Fig. 1–4).

The regionalization cannot be regarded as 
precise description of green spaces in the region, 
because the composition of homesteads can differ 
even within one zone. It should be rather consid-
ered as an attempt to identify the dominant fea-
tures of the region.

The study revealed the necessity for raising 
and promoting the role of the traditional patterns 
of green spaces in the Pieniny cultural heritage as 
well as their ecological importance among local 
residents. It would be advisable to introduce some 
promoting activities in order to rise attention on 
natural and cultural values of the region and on 
the identity of this popular tourist destination.
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Aneks 1. Wykaz roślin sadzonych dawniej i obecnie w badanych gospodarstwach pienińskich
Annexe 1. The list of plants formerly and currently cultivated in the studied homestead areas

Gatunki roślin sadzonych dawniej (ok 40 lat temu) 
Species of plants formerly cultivated (appox. 40 years ago)

Gatunki roślin sadzonych obecnie
Species of plants currently cultivated 

Drzewa / Trees
Nazwa polska
Polish name 

Nazwa łacińska
Latin name

Nazwa polska
Polish name

Nazwa łacińska
Latin name

Brzoza Betula sp. Pigwa pospolita Cydonia oblonga 
Wiśnia Cerasus sp. Orzech włoski Juglans regia 
Jabłoń domowa ‘Grochówka’ Malus domestica ‘Grochówka’ Jabłoń domowa Malus domestica
Jabłoń domowa ‘Kosztela’ Malus domestica ‘Kosztela’ Śliwa domowa Prunus domestica 
Jabłoń domowa ‘Reneta’ Malus domestica ‘Reneta’ Grusza Pyrus sp. 
Jabłoń domowa ‘Rode Boskoop’ Malus domestica ‘Rode Boskoop’ Lipa Tilia sp.
Jabłoń domowa ‘White Trans-
parent’

Malus domestica ‘White Transparent’ 

Wiśnia ptasia Prunus avium 
Śliwa lubaszka Prunus domestica var. Pomariorum
Grusza Pyrus sp.
Lipa Tilia sp.

Krzewy / Shrubs
Wrzos pospolity Calluna vulgaris Wrzos pospolity Calluna vulgaris 
Pigwowiec Chaenomeles sp. Leszczyna pospolita Corylus avellana 
Mirt zwyczajny Myrtus communis Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Porzeczka Ribes sp. Eukaliptus Eucalyptus sp.
Porzeczka agrest Ribes uvacrispa Forsycja Forsythia sp.
Róża Rosa sp. Wawrzyn szlachetny Laurus nobilis
Malina właściwa Rubus idaeus Mahonia pospolita Mahonia aquifolium
Bez czarny Sambucus nigra Porzeczka Ribes sp.
Lilak pospolity Syringa vulgaris Malina właściwa Rubus idaeus 
Juka Yucca sp. Bez czarny Sambucus nigra 

Lilak pospolity Syringa vulgaris 
Pnącza / Climbing plants

Winorośl właściwa Vitis vinifera Winorośl właściwa Vitis vinifera
Byliny / Perennial plants

Czosnek Allium sp. Czosnek Allium sp.
Rumian żółty Anthemis tinctoria Bylica pospolita Artemisia vulgaris 
Parzydło leśne Aruncus dioicus Oset Carduus sp. 
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris Ostróżka ogrodowa Delphinium cultorum
Oset Carduus sp. Złocień Dendranthema sp. 
Dalia Dahlia sp. Truskawka Fragaria sp. 
Ostróżka wyniosła Delphinium elatum Truskawka zwisająca Fragaria × ananasa 
Złocień Dendranthema sp. Słonecznik Helianthus sp.
Goździk Dianthus sp. Lilia Lilium sp.
Truskawka Fragaria sp. Pysznogłówka ogrodowa Monarda hybrida 
Truskawka zwisająca Fragaria × ananasa Mak Papaver sp. 
Słonecznik Helianthus sp. Pelargonia Pelargonium sp.
Liliowiec Hemerocallis sp. Floks Phlox sp. 
Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum Pięciornik gęsi Potentilla anserina 
Lubczyk ogrodowy Levisticum officinale Rudbekia Rudbeckia sp. 
Lilia biała Lilium candidum Starzec Senecio sp.
Peonia Paeonia sp. 
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Gatunki roślin sadzonych dawniej (ok 40 lat temu) 
Species of plants formerly cultivated (appox. 40 years ago)

Gatunki roślin sadzonych obecnie
Species of plants currently cultivated 

Mak Papaver sp.
Pelargonia Pelargonium sp. 
Floks Phlox sp. 
Pięciornik gęsi Potentilla anserina 
Rudbekia Rudbeckia sp. 
Szałwia Salvia sp. 
Starzec Senecio sp. 
Aster krzaczasty Symphyotrichum dumosum

Rośliny cebulowe / Bulbous plants
– – Tulipan Tulipa sp.

Rośliny jednoroczne
Annual plants

Wyżlin większy Antirrhinum majus Wyżlin większy Antirrhinum majus 
Nagietek lekarski Calendula officinalis Nagietek lekarski Calendula officinalis
Centuria pospolita Centaurium erythraea Groszek pachnący Lathyrus odoratus 
Groszek pachnący Lathyrus odoratus Lobelia Lobelia sp. 
Lobelia Lobelia sp. Petunia ogrodowa Petunia × atkinsiana
Petunia ogrodowa Petunia × atkinsiana Aksamitka Tagestes sp.
Cynia Zinnia sp.

Rośliny dwuletnie / Biennial plants
Malwa różowa Alcea rosea Malwa różowa Alcea rosea 
Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis Naparstnica Digitalis sp. 

Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis 
Zioła / Herbs

Prawoślaz lekarski Althaea officinalis Prawoślaz lekarski Althaea officinalis 
Bylica boże drzewko Artemisia abrotanum Bylica boże drzewko Artemisia abrotanum
Nagietek lekarski Calendula officinalis Nagietek lekarski Calendula officinalis 
Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angusti-

folium 
Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus 
Dyptam jesionolistny Dictamnus albus Dyptam jesionolistny Dictamnus albus
Lawenda Lavandula sp. Lawenda Lavandula sp. 
Lubczyk ogrodowy Levisticum officinale Melisa lekarska Melissa officinalis 
Melisa lekarska Melissa officinalis Mięta pieprzowa Mentha × piperita
Mięta pieprzowa Mentha × piperita Kocimiętka Nepeta sp.
Kocimiętka Nepeta sp. Babka lancetowata Plantago lanceolata
Babka lancetowata Plantago lanceolata Babka zwyczajna Plantago major 
Babka zwyczajna Plantago major Szczaw Rumex sp. 
Rozmaryn lekarski Rosmarinus officinalis Żywokost lekarski Symphytum officinale 
Szczaw Rumex sp. Wrotycz maruna Tanacetum parthenium 
Żywokost lekarski Symphytum officinale Macierzanka tymianek Thymus vulgaris
Wrotycz maruna Tanacetum parthenium
Macierzanka tymianek Thymus vulgaris
Kozłek lekarski Valeriana officinalis 
Dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus

Warzywa / Vegetables
Por Allium ampeloprasum Koper ogrodowy Anethum graveolens
Cebula zwyczajna Allium cepa Ogórek Cucumis sp. 

Aneks I. Kontynuacja / Annexe I. Continued
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Gatunki roślin sadzonych dawniej (ok 40 lat temu) 
Species of plants formerly cultivated (appox. 40 years ago)

Gatunki roślin sadzonych obecnie
Species of plants currently cultivated 

Koper ogrodowy Anethum graveolens Pomidor Lycopersicon sp. 
Seler Apium sp. Pietruszka zwyczajna Petroselinum crispum 
Burak zwyczajny Beta vulgaris Ziemniak Solanum tuberosum
Kapusta Brassica sp. 
Brukiew Brassica napus var. Napobrassica 
Ogórek Cucumis
Marchew zwyczajna Daucus carota 
Sałata Lactuca sp.
Pomidor Lycopersicon sp.
Pietruszka zwyczajna Petroselinum crispum 
Groch zwyczajny Pisum sativum 
Fasola Phaseolus sp.
Ziemniak Solanum tuberosum 
Bób Vicia faba

Gatunki roślin występujące w zagrodach pienińskich 
dawniej i dziś

Species of plants formerly and currently cultivated

Nowe gatunki roślin występujące obecnie w zagrodach 
pienińskich

New species of plants cultivated currently

Drzewa / Trees

Jabłoń domowa Malus domestica Pigwa pospolita Cydonia oblonga 
Śliwa domowa Prunus domestica Orzech włoski Juglans regia
Grusza
Lipa

Pyrus sp.
Tilia sp.

Krzewy / Shrubs

Wrzos pospolity
Porzeczka
Malina właściwa
Bez czarny
Lilak pospolity

Calluna vulgaris 
Ribes sp.
Rubus idaeus 
Sambucus nigra
Syringa vulgaris 

Leszczyna pospolita 
Wawrzynek wilczełyko 
Eukaliptus. 
Forsycja
Wawrzyn szlachetny
Mahonia pospolita
Juka

Corylus avellana 
Daphne mezereum 
Eucalyptus sp. 
Forsythia sp.
Laurus nobilis 
Mahonia aquifolium
Yucca sp. 

Pnącza / Climbing plants

Winorośl właściwa Vitis vinifera – –
Byliny / Perennial plants

Czosnek Allium sp. Bylica pospolita Artemisia vulgaris
Oset Carduus sp. Pysznogłówka ogrodowa Monarda hybrida 
Ostróżka Delphinium sp. Floks Phlox sp.
Złocień Dendranthema sp. Pięciornik gęsi Potentilla anserina 
Truskawka Fragaria sp. Rudbekia Rudbeckia sp. 
Truskawka zwisająca Fragaria × ananasa Starzec Senecio sp.
Słonecznik Helianthus sp. 
Lilia Lilium sp. 
Mak Papaver sp. 
Pelargonia Pelargonium sp. 
Floks Phlox sp. 
Pięciornik gęsi Potentilla anserina 
Rudbekia Rudbeckia sp. 

Aneks I. Kontynuacja / Annexe I. Continued
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Gatunki roślin występujące w zagrodach pienińskich 
dawniej i dziś

Species of plants formerly and currently cultivated

Nowe gatunki roślin występujące obecnie w zagrodach 
pienińskich

New species of plants cultivated currently

Starzec Senecio sp. 
Rośliny cebulowe / Bulbous plants

– – Tulipan Tulipa sp.

Rośliny jednoroczne / Annual plants
Wyżlin większy Antirrhinum majus Aksamitka Tagestes sp.
Nagietek lekarski Calendula officinalis 
Groszek pachnący Lathyrus odoratus 
Lobelia Lobelia sp. 
Petunia ogrodowa Petunia × atkinsiana 

Rośliny dwuletnie / Biennial plants
Malwa różowa Alcea rosea Naparstnica Digitalis sp.
Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis 

Zioła / Herbs
Prawoślaz lekarski Althaea officinalis 
Bylica boże drzewko Artemisia abrotanum 
Nagietek lekarski Calendula officinalis 
Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium
Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus 
Dyptam jesionolistny Dictamnus albus 
Lawenda Lavandula sp. 
Melisa lekarska Melissa officinalis – –
Mięta pieprzowa Mentha × piperita 
Kocimiętka Nepeta sp. 
Babka lancetowata Plantago lanceolata 
Babka zwyczajna Plantago major 
Szczaw Rumex sp. 
Żywokost lekarski Symphytum officinale 
Wrotycz maruna Tanacetum parthenium 
Macierzanka tymianek Thymus vulgaris

Warzywa / Vegetables
Koper ogrodowy Anethum graveolens 
Ogórek Cucumis sp. 
Pomidor zwyczajny Lycopersicon sp. – –
Pietruszka zwyczajna Petroselinum crispum 
Ziemniak Solanum tuberosum 
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