
Byliny 

Nazwa polska Nazwa łacińska  

 

Bodziszek czerwony  Geranium sanguineum  

Bylica boże drzewko  Artemisia abrotanum  

Ciemiernik ogrodowy  Helleborus x hybridus  

Dzwonek irlandzki  Moluccella laevis  

Dzwonek jednostronny  Campanula rapunculoides  

Dzwonek ogrodowy  Campanula medium  

Fiołek wonny  Viola odorata  

Firletka kwiecista  Lychnis coronaria  

Firletka smółka  Lychnis viscaria  

Floks płomyk  Phlox paniculata  

Floks szydlasty  Phlox subulata  

Funkia (hosta) ogrodowa  Hosta  

Funkia sina  Hosta sieboldiana  

Gailadia (dzianwa)  Gaillardia  

Gipsówka wiechowata (łyszczec)  Gypsophila paniculata  

Goździk ogrodowy  Dianthus caryophyllus  

Goździk pierzasty  Dianthus plumarius  

Imperata cylindryczna 'Red Baron'  Imperata cylindrica 'Red Baron'  

Jeżówka purpurowa  Echinacea purpurea  

Języczka pomarańczowa  Ligularia dentata  

Jukka ogrodowa  Yucca Filamentosa  

Kanna (paciorecznik)  Canna  

Kokorycz pusta  Corydalis cava  

Kokoryczka wielokwiatowa  Polygonatum multiflorum  

Konwalia  Convallaria majalis  

Kosaciec bródkowy (irys bródkowy)  Iris barbata  

Kosaciec syberyjski (irys syberyjski)  Iris sibirica  

Kosaciec żółty (irys żółty)  Iris pseudacorus  

Kostrzewa sina  Festuca glauca  

Krokus  Crocus vernus  

Krwawnica pospolita  Lythrum salicaria  

Krwawnik pospolity  Achillea millefolium  

Lawenda francuska  Lavandula stoechas  

Lawenda wąskolistna  Lavandula angustifolia  
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Lilia mieszaniec azjatycki  lilium x hybridum  

Lilia mieszaniec trąbkowy  Lilium Trumpet  

Lilia tygrysia  Lilium lancifolium, Lilium tigrinum  

Liliowiec  Hemerocallis  

Macierzanka  Thymus vulgaris  

Mieczyk ogrodowy  Gladiolus hybridus  

Miodunka pstra  Pulmonaria saccharata  

Miskant chiński: Zebrinus, Strictus, Variegata, Silberfeder Miscanthus sinensis "Zebrinus"  

Miskant olbrzymi  Miscanthus giganteus  

Nawłoć ogrodowa  Solidago hybrida  

Niezapominajka  Myosotis  

Omieg kaukaski  Doronicum caucasicum  

Orlik Aquilegia  

Osteospermum, stokrotka afrykańska, dimorfoteka  Osteospermum, dimorphotheca  

Ostróżka letnia  Delphinium ajacis  

Ostróżka ogrodowa  Delphinium cultorum  

Pierwiosnek  Primula  

Pierwiosnek ząbkowany  Primula denticulata  

Piwonia chińska  Paeonia lactiflora  

Piwonia drzewiasta  Paeonia suffruticosa  

Rojnik  Sempervivum  

Rozchodnik biały  Sedum album  

Rozchodnik okazały  Sedum spectabile  

Rozchodnik ostry  Sedum acre  

Rozchodnik ościsty  Sedum reflexum  

Rozplenica japońska, piórkówka  Pennisetum alopecuroides  

Rozwar  Platycodon grandiflorus  

Rudbekia  Rudbeckia  

Runianka japońska: Variegata Pachysandra terminalis  

Sasanka  Pulsatilla  

Serduszka okazałe  Dicentra spectabilis  

Skalnica Arendsa  Saxifraga arendsii  

Słonecznica  Delosperma  

Smagliczka nadmorska  Lobularia maritima  

Smagliczka skalna  Alyssum saxatile, Aurinia saxatilis  

Starzec srebrzysty  Senecio cineraria  

Szafirek  Muscari 

Szarotka  Leontopodium  
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Tawułka  Astilbe  

Tojeść kropkowana  Lysimachia punctata  

Tojeść rozesłana  Lysimachia nummularia  

Turzyca:  Bronze Form, Buchananii, Variegata Carex comans Bronze Form  

Wiesiołek  Oenothera  

Zawciąg nadmorski  Armeria maritima  

Zawilec gajowy  Anemone nemorosa  

Zawilec japoński  Anemone hupehensis  

Zimowit jesienny  Colchicum autumnale  

Żurawka w odmianach Heuchera  
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