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Acaena glaucophylla (acena sina): roślina zadarniająca, szara, wys.3 cm, VII-VIII, ozdobne owoce

Acantolimon glumaceum (akantolimon błoniasty):roślina skalna wymagająca miejsca słonecznego,
suchego, tworząca poduszki, chronić przed wilgocią w zimie, ⋅10cm, VI-VII, kolor karminoworóżowy
Acantolimon olivierum (akantolimon):roślina skalna wymagająca miejsca słonecznego, suchego, tworząca
poduszki, chronić przed wilgocią w zimie, ⋅7cm, VI-VII, kolor karminoworóżowy
Acanthophyllum spinosum(akantofylum):roślina skalna, tworząca niewielkie, szare poduszki podobne do goździków,
chronić przed wilgocią w zimie, wys.5cm, VII-VIII, kolor biały, wys. kwiatu 10cm
Achillea clypeolata (krwawnik):roślina rabatowa i skalna, tworzy rozety szarych liści, na suche bukiety, wys.40cm,
V-IX, kolor złotożółty
Achillea serbica(krwawnik serbski):roślina skalna, powoli zadarniająca, szara, wys.5cm, V-VI, kolor biały
Achillea tomentosa(krwawnik wełnisty): roślina skalna, powoli zadarniająca, liście wełnisto owłosione, szare,
wys.3cm, wys.10cm, kw.V-VI, kolor złotożółty
Acinos alpina (acinos alpejski): roślina skalna, powoli zadarniająca, wys.5cm, V-VIII, kolor liliowy
Aethionema oppositifolium (skrzydlinka naprzeciwlistna): roślina skalna tworząca niewielkie kępki, wys.3cm, IVV, kolor różowy
Ajuga pyramidalis Metalica Crispa (dąbrówka piramidalna): roślina skalna, luźno zadarniająca, ciemnozielone
liście z metalicznym połyskiem, wys.8cm, V-VIII, kolor niebieski
Ajuga reptans Atropurpurea (dąbrówka rozłogowa odm o brązowozielonych liściach): roślina skalna i rabatowa,
okrywowa, wys.15cm, V-VI, kolor fioletowoniebieski
Ajuga reptans Chocolate Chips (dąbrówka rozłogowa odm miniaturowa) roślina skalna, okrywowa, wys.5cm, VVI, kolor fioletowo-niebieski
Multicolor (dąbrówka rozłogowa odm o kolorowopstrych liściach)
Variegata (dąbrówka rozłogowa odm o pstrych liściach)
Alchemilla mollis (przywrotnik ostroklapowy): roślina skalna i rabatowa o szarozielonych liściach, tworząca
efektowne kępy, wys.40cm, VI-VIII, kolor żółty

16. Allium minimum (czosnek drobny): roślina skalna, cebulowa, szare, nitkowate liście, ⋅5cm, VI-VIII, kolor

liliowy
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17. Allium montanum Crispa (czosnek skalny): roślina skalna, cebulowa, szare,powykręcane liście, ⋅15cm, VI-VIII,
kolor liliowy Υ
18. Alyssum montanum (smagliczka górska): roślina skalna, niska, szara krzewinka, ⋅10cm, IV-VI (-VIII),

kolor cytrynowożółty
19. Anemone canadensis (zawilec kanadyjski):roślina rabatowa i skalna, wys.20cm, :VI (VII), kolor biały
20. Anemone japonica hort. (zawilec japoński mieszańcowy):roślina rabatowa na miejsca półcieniste, wys.130cm, VIIIX, kolor różowy
21. Anemone japonica Honorine Jobert (zawilec japoński ) roślina rabatowa na miejsca półcieniste, wys.100cm, VIII-X,
kolor biały
22. Anemone japonica Prinz Heinrich (zawilec japoński):roślina rabatowa na miejsca półcieniste, wys.30cm, VIII-X,
kolor purpuroworóżowy
23. Anemone x. lesseri (zawilec ):roślina rabatowa, wys.30cm, V (VII), kolor karminowy
24. Anemone sylvestris (zawilec wielkokwiatowy):roślina rabatowa,wys.30cm, V (VII), kolor biały
25. Antennaria dioica (ukwap dwupienny):roślina skalna, zadarniająca, szara, na suche miejsca, wys.3cm,
wys.kwiatu:15cm, V-VI, kolor biały
26.
Rosa (ukwap dwupienny różowy): kolor różowy
27.
Rubra (ukwap dwupienny czerwony):kolor czerwony
28. Antennaria voidobistan (ukwap) roślina skalna, miniaturka, zielonoszara, na suche miejsca, wys.2cm,
wys.kwiatostanu 5cm
29. Anthemis biebersteiniana(rumian Biebersteina): roślina skalna, kępki pierzastych, srebrzyście szarych liści, wys.10
cm,VI-VIII, kolor biały
30. Aquilegia alpina (orlik alpejski): roślina skalna, wys.45cm, IV-V, kolor niebieskogranatowy
31. Arabis androsace (gęsiówka naradkowa):roślina skalna, miniaturka, powoli zadarniająca, drobne, wełniste rozetki,
wys.5cm, IV-V, kolor biały
32. Arabis ferdinandi-coburgi (gęsiówka macedońska ): roślina skalna, zadarniająca, rozetki ciemnozielonych liści,
wys.10cm, :IV-V, kolor biały
33.
Aureovariegata (gęsiówka macedońska o żółtopstrych liściach)
34.
Variegata (gęsiówka maced. o białopstrych liściach)
35. Arabis haleri (gęsiówka Halera): roślina skalna, miniaturka, zimozielona, rozetki o śr.2cm,wys.10cm, IV-V, kolor
biały
36. Arabis x. suendermanii (gęsiówka): roślina skalna, miniaturka, powoli zadarniająca, drobne, bordowozielone rozetki,
wys.15cm, IV-V, kolor biały
37. Arenaria kingii(piaskowiec Kingi):roślina skalna, tworząca kępy trawiastych, zimozielonych liści,
wys.kwiatostanów:20cm, V-VI, kolor biały
38. Armeria maritima Rubra (zawciąg nadmorski odm. o bordowych liściach): kolor różowy
39. Arrhenatherum elatius ssp.bulbosum Variegatum (rajgras wyniosły podgat.bulwkowaty pstry): trawa o pstrych
liściach, słabo rozrastająca się , roślina skalna, wys.40cm
40. Artemisia vulgaris Oriental Limelight (bylica) efektowna roślina rabatowa o żółtopstrych liściach, wys.do 120cm
41. Aruncus aethusifolius(parzydło): roślina skalna, wys.do 15cm, VI-VIII, kolor kremowobiały
42. Aruncus dioicus (parzydło leśne): roślina rabatowa na miejsca cieniste, wys.do 200cm, :VI-VIII, kolor kremowobiały
43. Asarum europaeum (kopytnik pospolity):roślina skalna i rabatowa, zadarniająca, zimozielona, miejsce cieniste,
wys.10cm, kwiaty niepozorne:III-IV
44. Asperula hirta (marzanka ): roś. skalna, tworząca kępki, jasnozielona,wys.10cm,V-IX,kolor biały
45. Asperula odorata (marzanka wonna):roślina lecznicza i rabatowa, zadarniająca, miejsce cieniste, wys.20cm, V-VI
(VIII), kolor biały
46. Aster divaricatus (aster ): roślina rabatowa, pędy silnie rozgałęzione, kwiaty gwiazdkowate, wys.40cm, VIII-X, kolor
bladoliliowy
47. Aster dumosus Blue Baby (aster krzaczasty):roślina skalna i rabatowa, idealna na regularne obwódki, wys.30cm,
VIII-X, kolor niebieski
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48.
Niobe (aster krzaczasty biały):wys.15cm, kolor biały
49.
kolor biały, wys.30cm
50.
kolor różowy, wys.25cm
51.
kolor intensywnieróżowy, półpełny, wys.30cm
52.
kolor jasnoróżowy, wys.30cm
53.
kolor wiśniowomalinowy 30 cm
54. Aster novi-angliae (aster nowoangielski):roślina rabatowa IX-X, w kolorach:
55.
Atma Potchke kolor intensywnie jaskraworóżowy, wys.120cm
56.
kolor różowomorelowy, wys.150cm
57. Aster novi-belgii (aster nowobelgijski):roślina rabatowa,  IX-X, w kolorach:
58.
Terrys Pride, wys.100cm, kolor wiśniowomalinowy, środek ciemny
59.
kolor fioletowoniebieski, półpełny, lekko fryzowany, duży kwiat, wys. 60cm
60.
kolor błękitny, półpełny, lekko fryzowany , duży kwiat, 50cm
61. Aster ericoides Pink Shadow ( marcinek welonowy): roślina rabatowa, delikatny pokrój, wys.40cm, kwiaty drobne,
liczne, VIII-IX, kolor różowy
62. Astilbe x arendsii (tawułka arendsa odm. nie oznaczone):roślina rabatowa, wys.60-80cm, VII-VIII, . w kolorach:
63.
biały
64.
jasnoróżowofioletowy
65.
ciemnoróżowy (cyklamenowy)
66.
Fanal:wys.50cm, kolor ciemnoczerwony
67.
różowy, wys.30-40cm
68. Astilbe chinensis v.pumila (tawułka chińska odm niska):roślina skalna i rabatowa, może rosnąć miejscu
słonecznym,wys.10cm,wys.30cm,VIII-IX,kolor lilioworóżowy
69. Astilbe simplicifolia Buchanan Witt (tawułka):roślina skalna, niska, zwarta, o ozdobnie powycinanych liściach,
wys.10cm, VII-VIII, kolor różowoczerwony
70.
Sprite (tawułka):wys.30cm, VIII, kolor różowy , duże, szerokie kwiatostany
71. Astilbe x crispa Perko (tawułka kędzierzawa):roślina skalna, niska, zwarta, ⋅5cm, VII-VIII, kolor

różowoczerwony
72. Astrantia major (jarzmianka większa): roślina rabatowa na miejsca cieniste, ozdobne owocostany w zimie,
wys.60cm, VI-VIII, kolor różowy
73. Aubrieta x cultorum (żagwin ogrodowy): roślina skalna, zadarniająca, wys.10-15cm, IV-V(-VI), kolor
niebieskofioletowy
74. Aureovariegata (żagwin odm. o żółtopstrych liściach):kolor niebieskofioletowy
75.
Rosa (żagwin ogrodowy różowy):kolor różowy, półpełny
76.
Rot (żagwin ogrodowy czerwony): kolor karminowoczerwony
77.
Variegata (żagwin odm. o biało pstrych liściach):kolor niebieskofioletowy
78. Aubrieta glacilis ssp.cretica (żagwin):roślina skalna, miniaturka, zadarniająca,jasnozielona, wys.4cm, IV-V(-VI),
kolor niebieskofioletowy
79. Azorella trifurcata Minima (azorella miniaturowa): roślina skalna, tworzy zwarte i sztywne
zimozielone
poduszki, wys.1cm, V-VII, kolor żółty
80. Bellium minutum (stokroteczka drobna):roślina skalna, miniaturka, zadarniająca, wys.2-5cm, IV-VIII(-IX), kolor
biały
81. Bergenia cordifolia (bergenia sercowata):roślina rabatowa, liście duże skórzaste,, wys.30cm, III-V, kolor różowy
82. Brunnera macrophylla (brunera, niezapominajka kaukaska):roślina skalna i rabatowa, wys.40cm, :V-VI, kolor
niebieski
83. Campanula carpatica (dzwonek karpacki): roślina skalna i rabatowa, wys.20cm, VI-VII;VIII-IX, kolor niebieski
84.
Alba (dzwonek karpacki biały):kolor biały
85. Campanula carpatica v.turbinata(dzwonek karpacki):roślina skalna i rabatowa, pędy pokryte szarymi włoskami,
wys.15cm, :VI-VII;VIII-IX, kolor niebieski
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86. Campanula cochlealiifolia (dzwonek drobny):roślina skalna, powoli zadarniająca, wys.5-10cm, VI-VIII, kolor
niebieski
87.
Alba (dzwonek drobny biały): kolor biały
88. Campanula garganica (dzwonek gargański):roślina skalna tworząca poduszki, wys.10cm, V-VII, kolor
liliowoniebieski
89. Campanula glomerata Acaulis (dzwonek skupiony odm niska):roślina skalna i rabatowa, wys.15cm, V-VII (-VIII),
kolor ciemnofioletowy
90.
Acaulis Weiss (dzwonek skupiony niski, biały):wys.15cm, V-VII (-VIII), kolor biały
91. Campanula nitida Alba (dzwonek):roślina skalna, rozetki sztywnych, sfalowanych liści, wys.10cm, V-VI, kolor biały
92. Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny):roślina rabatowa, wys.60cm, V-VI,VIII-IX, kolor niebieski
93.
Grandiflora Alba (dzwonek brzoskwiniolistny biały): kolor biały
94. Campanula pulla (dzwonek):roślina skalna, podobna do C.cochlearifolia, wys.5-10cm, VI-VII, kolor granatowy
95. Campanula portenschlagiana (dzwonek dalmatyński):roślina skalna, tworzy niewielkie kępki, wys.10cm, VI-VII,
kolor niebieskofioletowy
96. Campanula poscharskyana (dzwonek Poszarskiego)roślina skalna i rabatowa, tworzy płożące pędy o długości
do50cm, wys.15cm, V-VIII, kolor liliowoniebieski
97. Carex berggrenii (turzyca) liście zimozielone koloru brązowo- buraczkowego, miniaturka, wys.4cm
98. Carex firma Variegata (turzyca): roślina trawopodobna, miniaturka, tworząca drobne kępki ciemnozielonych liści z
kremowym paskiem wys.5cm
99. Carex Frosted Curls (turzyca): liście nitkowate, jasno żółtozielone z skręconymi spiralnie końcami, wys.15cm
100. Carex ornithopoda Variegata (turzyca ptasie łapki): roślina trawopodobna, kępkowa, zimozielona, o
białopaskowanych liściach, wys.10cm
101. Carlina acaulis ssp.simplex (dziewięćsił bezłodygowy) roślina skalna, wys.10cm, VII-IX, kolor srebrzystobiały
102. Centaurea cana(chaber) roślina skalna, srebrzyścieszara, wys.3-5cm, V-VI, kolor biały
103. Centaurea montana (chaber górski): roślina rabatowa, wys.50cm, V-VI(-IX), kolor niebieski
104. Alba (chaber górski biały): kolor biały
105. Centaurea pulcherrima (chaber kaukaski): roślina rabatowa o ozdobnych liściach, wys.80cm, VI-VIII(-IX), kolor
różowy
106. Centaurium erythraea (centuria) roślina skalna, tworzy niewielkie kępki jasnozielonych liści, wys.10cm, V-VI, kolor
różowy
107. Cerastium tomentosum v columnae (rogownica kutnerowata odm krępa): roślina skalna powoli zadarniająca, szara,
wys.10cm, VI, kolor biały
108. Chaenorhinum origanifolium : roślina skalna, tworzy niewielkie ciemnozielone krzaczki, wys.5cm, V-VII, kolor
niebieski
109. Chelone obliqua (chelone):roślina rabatowa, wys.60cm, .VI- IX, kolor różowy
110. Chrysanthemum arcticum (złocień arktyczny):roślina rabatowa, wys.30cm, IX-X, kolor biały
111. Chrysanthemum x rubellum(złocień czerwonawy, koreański):roślina rabatowa, doskonale nadaje się na kwiat cięty,
kwiatostany rozgałęzione, wys.100cm, .IX-X, kolor różowy
112. Cimicifuga racemosa v. cordifolia (pluskwica): roślina rabatowa, wydłużone puchate kwiatostany, wys.150cm, VVIII, kolor biały
113. Convallaria majalis Rosea (konwalia majowa różowa):
114. Corydalis elata (kokorycz) roślina rabatowa i skalna, wys.30cm, V-IX, kolor niebieski
115. Crassula sediformis (syn. C. millfordiae) (grubosz Millforda):roślina skalna, okrywowa na suche i słoneczne
miejsca, wys.5cm, V-VIII, kolor biały z czerwonymi plamkami
116. Delosperma lineare (delosperma) sukulent na słoneczne i suche miejsca, zadarniający, wys.3cm, VI-VIII, kolor żółty
117. Delphinium x cultorum Pacific Black Knight (ostróżka ogrodowa): roślina rabatowa, wys.120cm, VI-VII,IX, kolor
granatowy
118. Dianthus alpinus
hort.(goździk alpejski):roślina skalna, szarozielona, wys.10cm, V-VI (-VII),kolor
różowokarminowy
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119. Dianthus glacjalis hort.(goździk lodnikowy):roślina skalna, szarozielona, wys.5cm, V-VI, kolor karminowy
120. Dianthus plumarius (gożdzik pierzasty): roślina skalna i rabatowa, wys.20cm, V-VI, kolor różowy w różnych
odcieniach z karminowym oczkiem
121. Dianthus plumarius hort Diamant (goździk pierzasty biały):roślina skalna i rabatowa, wys.20cm, V, kolor biały,
pełny
122. Draba bruniifolia (głodek kaukaski):roślina skalna, poduszkowa, podobna do mchu, wys.5cm, IV-V (VII-VIII),
kolor żółty
123. Draba bryoides v. minutum(głodek ):roślina skalna, miniaturka, poduszkowa, rozetki o śr.0,5cm, wys.1cm, III, kolor
żółty
124. Draba dadeana (głodek ):roślina skalna, miniaturka, tworząca niewielkie kępki, rozetki o śr.3cm, wys.7cm, IV-V,
kolor kremowy
125. Draba haynaldii (głodek):roślina skalna, szara, zadarniająca, wys.8cm, IV-V, kolor biały
126. Draba lasiocarpa (syn.D.aizoon)(głodek):roślina skalna, miniaturka, poduszkowa, rozetki o śr.3cm, wys.7cm, III-IV,
kolor żółty
127. Draba tomentosa (głodek wełnisty):roślina skalna, wys.10cm, IV-V, kolor biały
128. Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny):roślina skalna, tworzy niewielkie krzaczki, wys.20cm,VI-VII,
kolor niebieski
129. Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy): roślina skalna, zadarniająca, wys.5cm, VI-VII, kolor biały
130. Duchesnea indica (poziomkówka indyjska):roślina zadarniająca o ozdobnych kwiatach i owocach podobnych do
poziomki, wys.5cm, IV-IX, kolor żółty
131. Echinops ritro (przegorzan pospolity):roślina rabatowa i na suche bukiety, wys.150cm, VII-IX, kolor
stalowoniebieski
132. Epilobium hecterii (wierzbownica) roślina skalna, miniaturka, bardzo nisko zadarniająca, o brązowawych liściach,
wys.1cm !,V-IX, kolor biały
133. Epimedium luteum (epimedium żółte):roślina rabatowa i skalna, ⋅20cm, V, kolor żółty
134. Epimedium x youngianum Roseum (epimedium Younga różowe): roślina rabatowa i skalna, wys.20cm, :V, kolor
różowy
135. Erigeron compositus (przymiotno):roślina skalna, liście ozdobnie powycinane, wys.rozet liściowych:5cm,
wys.kwiatostanów:7cm, V-VI, kolor różowy
136. Erigeron grandiflorus Nanus (przymiotno wielkokwiatowe odm.niska):roślina skalna, wys. rozetek liściowych:5cm,
wys.kwiatostanów:15cm, V-VI, kolor bladoliliowy
137. Erigeron x hybridus Rosa Triumph (przymiotno ogrodowe):roślina rabatowa, wys.50cm, VI-VII;VIII-IX, kolor
różowy
138. Erigeron speciosus Nana (przymiotno odm.niska): roślina skalna, powoli zadarniająca, zimozielona, wys.10cm, VIVII, kolor biały
139. Eriophyllum lanatum (eriofil darniowy): roślina rabatowa, szara, na suche miejsca, wys.30cm, V-VII, kolor żółty
140. Erisimum ochreleuceum (pszonak): roślina skalna, tworzy niskie, gęste kępy o wys.10cm, VI-VII, kolor
żółtopomarańczowy
141. Euonymus minima (trzmielina drobna): płożąca krzewinka, zadarniająca, drobne zimozielone listki, wys.3cm, kwiaty
zielonkawe
142. Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka): roślina skalna i rabatowa, tworzy gęste, regularne kępki, wys.20-30cm;
V-VI, kolor złotożółty
Euphorbia
cyparissias Clarice Howard (wilczomlecz sosnka odm. czerwonolistna) roślina skalna i rabatowa, tworzy
143.
gęste, regularne kępki, wys.10-15cm V-VI, kolor złotożółty
144. Euphorbia polychroma (wilczomlecz złocisty): roślina skalna i rabatowa, odstraszająca nornice, wys.40cm; V-VI,
kolor złotożółty
145. Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa): trawa tworząca ametystowe, kępy, liście nitkowate, wys.10cm
146. Festuca cinerea (kostrzewa popielata): trawa tworząca gęste, sinoniebieskie poduszki, wys.15-20cm
147. Festuca scoparia (kostrzewa niedźwiedzie futro): trawa tworząca jasnozielone, bardzo gęste poduszki, liście
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nitkowate, wys.10cm
148. Gentiana parryi(goryczka) roślina skalna, zimuje część podziemna, kwiaty duże, wys.10cm, VI-VII, kolor granatowy
149. Gentiana septemfida (goryczka siedmiodzielna):roślina rabatowa i skalna, z zimującej części podziemnej wyrastają
liczne, pokładające się pędy, kwiaty w gronach na szczycie, wys.do15cm, VII-VIII, kolor niebieski
150. Gentiana sino-ornata (goryczka): roślina skalna, kępki złożone z płożących pędów, kwiaty b.duże, lejkowate,
miejsca wilgotne o glebie kwaśnej, wys.do10cm, IX do mrozów, kolor ciemnoniebieski, w paski
151. Geranium cantabrigiense Cambridge (bodziszek) roślina skalna i rabatowa, wys.15cm, V-VIII, kolor różowy
152. Geranium dalmaticum(bodziszek dalmacki):roślina skalna, tworzy niewielkie krzaczki o drobnych listkach, wys.510cm, VI-VII, kolor ciemnoróżowy
153. Geranium platypetalum (bodziszek wielkopłatkowy):roślina rabatowa, liście przebarwiają się jesienią, wys.40cm,
:VI-VIII, kolor fioletowy
154. Geranium pratense(bodziszek łąkowy): roślina rabatowa i skalna, wys.20-30cm, VI-VII, kolor fioletowoniebieski
155. Geranium sanguineum Album (bodziszek czerwony biały): roślina skalna i rabatowa, wys.10cm, VI-IX, kolor biały
156. Geranium sanguineum var.prostratum (bodziszek czerwony): roślina skalna i rabatowa, wys.10cm, VI-IX, kolor
różowy
157. Geum montanum (kuklik górski):roślina skalna o zimozielonch, błyszczących liściach, ⋅10cm, V-VII;VIII-

IX, kolor żółty
158. Geum x hybridum (kuklik ogrodowy): roślina rabatowa, wys.40cm, V-VII;VIII-IX, kolor pomarańczowy
159.
Żółty (kuklik ogrodowy): własna odmiana, wys.30cm, duży kwiat, kolor żółty
160. Globularia cordifolia (kulnik sercolistny): roślina skalna, zimozielona, lużno zadarniająca, wys.5-10cm, V-VI, kolor
niebieski
161. Glyceria maxima Variegata (manna mielec): efektowna trawa o kontrastowo biało-kremowo-zielonych liściach
mogąca rosnąć na stanowisku suchym jak i w wodzie, wys.50cm
162. Gypsophila cerastioides (łyszczec rogownicowaty ) roślina skalna, miniaturka, powoli zadarniająca, wys.5cm, VIVIII, kolor biały
163. Gypsophila repens Rosa (łyszczec rozesłany różowy): roślina skalna, powoli zadarniająca, wys.10cm, VI-VII, kolor
różowy
164. Helenium x hybr.Goldrausch (dzielżan ogrodowy złotożółty): roślina rabatowa, wys.170cm, VII-IX, kolor złotożółty
165. Helenium x hybr Moerheim Beauty (dzielżan ogrodowy ognisty): roślina rabatowa, wys.150cm, VIII-X, kolor
pomarańczowobrązowy
166. Helenium x hybr Pumilum Mgnificum(dzielżan ogrodowy złotożółty): roślina rabatowa, wys.80 cm, VII-IX, kolor
żółty
167. Helianthemum x hybridum (posłonek ogrodowy):roślina skalna i rabatowa, krzewinka, wys.20cm, VI-VII, kolor
różowy
168. Helianthemum nummularium Variegatum (posłonek kutnerowaty):roślina skalna, krzewinka o pokładających się
pędach, liście żółtopstre, kwiaty pełne, wys.do 10cm, V-VIII (-IX), kolor morelowy
169. Helianthus salicifolius(słonecznik wierzbolistny) roślina rabatowa na suche i słoneczne miejsce, wys.200cm, X,
kolor żółty
170. Helictotrichon sempervirens (owies wieczniezielony): trawa tworząca okazałe kępy złożone z szydlastych, szarych
liści, wys.40cm
171. Heliosperma alpestre (słonecznica alpejska): roślina skalna, kępkowa, na suche, słoneczne miejsca, wys.10cm, VIVIII, kolor biały
172. Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita): roślina skalna i rabatowa na miejsca cieniste, wys.10-15cm, III-IV,kolor
niebieski
173. Heuchera x brizoides Pruhoniciana (żurawka drżączkowa Pruhonicka):roślina skalna i rabatowa, wys.
kwiatostanu:80cm, VI-VIII, kolor matowoczerwony
174. Heuchera micrantha Palace Purple (żurawka drobna) roślina skalna i rabatowa o buraczkowoczerwonych liściach,
wys. liści 25cm, wys. kwiatostanów: 30cm, VI-VIII, kolor biały
175. Heuchera vilosa (żurawka kosmata): roślina skalna i rabatowa jasno zielonych liściach, wys. Liści:20cm, wys.
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Kwiatostanów: 40cm, VI-VIII, kolor biały
176. Hierochloe odorata (turówka wonna, żubrówka): trawa, roślina lecznicza i przemysłowa (żubrówka), wys.40cm
177. Horominum pyrenaicum (horminum pirenejskie):roślina skalna, o ładnych, jasnozielonych liściach, wys.25cm, VIVII, kolor niebieski
178. Hosta albomarginata Albomarginata (funkia białoobrzeżona): liście zielone z białym obrzeżeniem o wys.30cm,
wys.kwiatostanów:50cm, VII-VIII, kolor liliowy
179. Hosta fortunei Albopicta (funkia Fortunea): liście zielone z dużym, rozmytym, żółtozielonym przebarwieniem, o
wys. 20cm, wys. kwiatostanów:50cm, VII-VIII, kolor liliowy
180. Hosta fortunei Aureomarginata (funkia Fortunea): roślina rabatowa, okrywowa na miejsca cieniste, liście zielone z
żółtym obrzeżeniem o wys. 35-40cm, wys. Kwiatostanów:50cm, VII-VIII, kolor liliowy
181. Hosta fortunei Blue Angel (funkia ):liście bardzo duże, wydłużone z niebieskim nalotem, o wys.100cm, VII-VIII,
kolor białawe
182. Hosta fortunei Francee (funkia Fortunea):liście niebieskociemnozielone, szeroko lancetowate z wąskim, białym
obrzeżeniem, o wys.35cm, wys. kwiatostanów:60cm, VII-VIII, kolor jasnoliliowy
183. Hosta fortunei Golden Tiara (funkia Fortunea):liście nieduże, jasnozielone z szerokim, żółtym przebarwieniem, o
wys. 15-20cm, wys. kwiatostanów:50cm, VI-X, kolor liliowy, odmiana obficie kwitnąca
184. Hosta fortunei Hiacintia (funkia Fortunea):liście szarozielone, błyszczące, o wys. 15-20cm, wys.kwiatostanów:50cm,
VII-VIII, kolor liliowy
185. Hosta fortunei Patriot (funkia Fortunea):liście zielone z bardzo szerokim, kremowym przebarwieniem brzegu
liścia, o wys. 50cm, VII-VIII, kolor liliowy
186. Hosta fortunei Regal Splendor (funkia):liście bardzo duże, mieczowate, niebieskozielone z kremowobiałą obwódką
o wys. 75cm,VII-VIII, kolor jasnoliliowy
187. Hosta fortunei Reverset (funkia Fortunea):liście zielone z bardzo szerokim, kremowym przebarwieniem środka
liścia („odwrócony” Patriot), o wys. 50cm, VII-VIII, kolor liliowy
188. Hosta fortunei Sum and Substance (funkia Fortunea): wiosną olbrzymie liście jasnożółte, jesieną żółte, o wys.
100cm, wys. kwiatostanów:120cm, VII-VIII, kolor liliowy
189. Hosta fortunei Wide Brim (funkia):liście bardzo duże, zielone z dużą, kremową i żółtą obwódką, wys.60cm, VIIVIII, kolor lawendowy
190. Hosta fortunei Twinlight (funkia): roślina rabatowa, okrywowa na miejsca cieniste, liście błyszczące, zielone z
szerokim, żółtym przebarwieniem brzegu liścia, o wys. 40cm, wys. Kwiatostanów:70cm, VII- VIII, kolor liliowy
191. Hosta Hyden Sunsed (funkia): roślina rabatowa, okrywowa na miejsca cieniste, liście niewielkie, żółte, o wys. 10cm,
wys. kwiatostanów:30cm, VII-VIII, kolor liliowy
192. Hosta minima (funkia drobna): roślina skalna, okrywowa na miejsca cieniste, liście ciemnozielone o wys.5cm!, wys.
kwiatostanów:20cm, :VII-IX, kolor ciemnoliliowy
193. Hosta minima Glauca (funkia drobna odm.sina): okrywowa na miejsca cieniste, liście niebieskozielone o wys. 5cm!,
:VII-VIII, kolor liliowy
194. Hosta montana Aureomarginata (funkia ):liście jasnozielone, z szerokim, zielonożółtym przebarwieniem na
brzegach, o wys.30cm, VII-VIII, kolor liliowopurpurowy
195. Hosta plantaginea (funkia babkolistna): liście jasnozielone, błyszczące, duże, szerokie o wys.30cm,
wys.kwiatostanów:50cm, VIII-X, kolor biały, kwiaty duże, silnie pachnące
196. Hosta sieboldiana (funkia Siebolda): liście duże z woskowym nalotem o wys. 50cm, wys.kwiatostanów:70cm, VIIVIII, kolor jasnoliliowy
197. Hosta Stiletto (funkia): roślina skalna, funkia miniaturowa, liście lancetowate, zielone z szeroką, żółtą obwódką,
roślina wygląda jak mała agawa o wys.15cm, VII-VIII, kolor lawendowy
198. Hosta undulataUndulata(funkia falista): liście białożółte z zielonym obrzeżeniem o wys. 10-15cm,
wys.kwiatostanów:50cm, VII-VIII, kolor liliowy
199. Houstonia coerulea Alba (houstonia błękitna biała):roślina skalna, wys.5cm, V-VI, kolor biały
200. Hydrophyllum canadense (czerpatka kanadyjska) ): roślina okrywowa na miejsca cieniste, liście ciemnozielone,
wys.25cm, VI-VII, kolor zielonobiały
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201. Hymenoxys maculata (hymenoksys plamiasty): roślina skalna, tworzy rozetki plamiastych, zielono-bordowych liści,
wys.10cm, V-VII, kolor żółty
202. Hypericum bithynica ( dziurawiec) : roślina skalna na suche i słoneczne miejsca, ⋅10cm, VI-IX, kolor żółty
203. Hyssopus officinalis (hyzop lekarski): roślina lecznicza i przyprawowa suche i słoneczne miejsca, nadaje się też na
rabaty, wys.45cm, VI-VIII, kolor niebieski
204. Iberis sempervirens (ubiorek wieczniezielony): roślina skalna i rabatowa, zimozielona, wys.25cm, V-VI, kolor
śnieżnobiały
205. Iberis sempervirens Little Gem (ubiorek wieczniezielony odm.krępa): roślina skalna i rabatowa, zimozielona,
wys.10cm, V-VI, kolor śnieżnobiały
206. Inula ensifolia (oman wąskolistny):roślina skalna i rabatowa na miejsca suche i słoneczne, wys.25cm, VII-VIII,
kolor ciemnożółty
207. Iris caespitosa (kosaciec ): roślina skalna, wys.10cm, V-VI,VII, kolor lawendowoniebieski
208. Iris graminacea (kosaciec): roślina skalna, wys.10cm, V-VI, kolor fioletowy
209. Jovibarba sobolifera (rojniczek pospolity):roślina skalna, rozetki jasnozielone, wys.15cm, VII, kolor bladożółty
210. Koeleria glauca (strzęplica): trawa kępkowa, srebrzysto szara, wys.10cm
211. Lamium maculatum Rubrum (jasnota plamista ciemnoróżowa): roślina skalna, zadarniająca, liście pstrokate,
wys.10cm,  V-VII, kolor ciemnoróżowy
212.
Golden Nugget (jasnota plamista o liściach żółtych liściach)
213.
White Nancy (jasnota plamista o srebrnych liściach): kolor biały
214.
Pink Pewter(jasnota plamista o srebrnych liściach): kolor różowoliliowy
215. Lavendula officinalis (lawenda lekarska): roślina skalna i rabatowa o szarych, pachnących liściach i kwiatach,
wys.30cm,V-VIII, kolor niebieski
216. Lathyrus vernus (groszek wiosenny): roślina skalna i rabatowa, kształtne krzaczki ozdobne przez cały sezon,
wys.30cm, IV-V, kolor purpurowoniebieski
217. Lewisia nevadensis (lewizja ): roślina skalna, z grubego korzenia wiosną wyrasta rozeta mięsistych liści
zasychających w lecie, efektowne kwiaty, wymaga miejsca suchego, gleba bezwapienna, wys.5cm, V-VI, kolor biały
218. Liatris spicata (liatra kłosowa):roślina rabatowa i skalna, kwiatostan w kształcie kłosa, na kwiat cięty i suche
bukiety, wys.70cm, VII-X, kolor liliowoniebieski
219. Ligularia dentata (języczka pomarańczowa):roślina rabatowa na miejsca cieniste, duże, ozdobne liście, efektowne
kwiaty, wys.150cm, VIII-IX, kolor pomarańczowy
220. Ligularia x palmatiloba (języczka dłoniasta):roślina rabatowa na miejsca cieniste, duże, ozdobnie powycinane liście,
efektowne kwiaty,wys.150cm, VIII-IX, kolor żółtopomarańczowy
221. Ligularia przewalskii (języczka przewalskiego): roślina rabatowa , ozdobne liście, efektowne, wydłużone
kwiatostany, wys.120cm, VII-VIII, kolor żółty
222. Linum perenne (len trwały):roślina skalna i rabatowa, delikatne pędy, wys.40cm, V-VII, kolor niebieski
223. Luzula pilosa (kosmatka owłosiona): roślina z rodziny sitowatych, trawopodobna tworząca kępki złożone z
szerokich (2cm) ciemnozielonych liści, wys.10-15cm, III-VI, kolor brązowy
224. Lychnis chalcedonica (firletka chalcedońska): roślina rabatowa, wys.50cm, VI-VII, kolor jaskrawoczerwony
225. Lychnis flos-jovis Peggy (firletka):roślina skalna, tworzy rozetki szarych liści, kwiaty duże, wys.15cm, V-VI, kolor
różowy
226. Lysimachia ciliata Fire Cracker (tojeść ):roślina rabatowa, ozdobne, czerwone liście, wys.50cm, VI-VIII, kolor żółty
227. Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana):roślina skalna, okrywowa, może też służyć do obsadzania brzegów
zbiorników wodnych, wys.5cm, V-IX, kolor żółty
228. Lysimachia punctata (tojeść kropkowana):roślina rabatowa, wys.50cm, VI-VIII, kolor żółty
229. Macleaya cordata (bokkonia sercowata): roślina rabatowa, wys.250cm,  VII-VIII, kolor kremowy
230. Malva moschata Alba (ślaz biały): roślina rabatowa, sztywne pędy,duże kwiaty, wys. 40cm, V-IX, kolor biały
231. Melandrium zawadzki (bniec Zawadzkiego):roślina skalna, tworzy zbite kępy złożone z rozetek liściowych,
wys.15cm, VI-VIII, kolor biały
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232. Mentha rotundifolia Variegata (mięta):roślina skalna, rabatowa i przyprawowa,okrywowa, , ⋅15cm, V-IX,
kolor różowy
233. Mimulus luteus Variegata (kroplik złoty): roślina rabatowa i nadwodna, zadarniająca,liście biało pstre, wys.15cm, od
VI do mrozów, kolor złotożółty z brązowymi cętkami
234. Mimulus primuloides (kroplik prymulkowaty): roślina skalna na wilgotniejsze miejsca, przyziemne małe rozetki
liściowe, kwiaty na sztywnych łodyżkach, wys.5cm, V-X, kolor żółty
235. Miscanthus sacchariflorus (miskant cukrowy): okazała traw rabatowa, wys.do 150cm, kwiatostany duże, jedwabiste
o długości do 20cm
236. Miscanthus sinensis Zebrinus (miskant chiński): okazała trawa rabatowa, liście z poprzecznymi, żółtymi paskami,
wys.do 150cm, kwiatostany jedwabiste o długości do 15cm
237. Molinia coerulea Variegata (trzęślica modra): traw rabatowa i skalna, tworzy efektowne kępy, liscie żółto
paskowane, wys.do 50cm
238. Monada x hybrida (pysznogłówka ogrodowa):roślina rabatowa, przyprawowa, wys.120cm, VII-IX, kolor
amarantowy
239.
Schneewittchen(pysznogłówka ogrodowa biała): kolor biały
240.
Scorpion (pysznogłówka ogrodowa): kolor czerwony
241. Nepeta x faassenii (kocimiętka Faassena): roślina rabatowa na słoneczne miejsca, wys.40cm, :V-IX, kolor
lawendowoniebieski
242. Nepeta nervosa (kocimiętka): roślina rabatowa na słoneczne miejsca, wys.30cm, V-IX, kolor niebieski
243. Oenothera minima (wiesiołek drobny): roślina skalna, kwiatki drobne, wys.10cm, VI-VIII, kolor złotożółty
244. Oenothera tetragona (wiesiołek czworokątny): roślina rabatowa, wys.50cm, VI-VIII, kolor złotożółty
245. Origanum vulgare Aureum(lebiodka pospolita odm. o żółtych liściach): roślina skalna, rabatowa i przyprawowa,
pokrój wyprostowany, wys.20cm, VI-VII, kolor różowy
246.
Compactum (lebiodka pospolita odm. niska): roślina skalna, rabatowa i przyprawowa, wys.10cm, VI-VII,
kolor różowy
247. Pachysandra terminalis (runianka japońska):roślina zadarniająca na cieniste miejsca, zimozielona, wys.10-15cm,
IV, kolor biały
248. Paronychia serpyllifolia (paronychia macierzankowa):roślina skalna na suche i słoneczne miejsca, powoli
zadarniająca, wys.1-2cm, V-VII, kolor srebrzystobiały
249. Penstemon barbatus (penstemon bródkowy):roślina rabatowa i skalna, wys.40cm, VI-VII, kolor karminowy
250. Penstemon confertus(penstemon ):roślina rabatowa i skalna, liście tworzą przyziemną rozetę, kwiatostan w formie
główki, wys.10cm, V-VI, kolor jasnożółty
Penstemon
hirsutus Pygmeus (penstemon kosmaty niski):roślina rabatowa i skalna, liście zaczerwienione, wys.10251.
15cm, VI-VII, kolor kremowy
252. Penstemon pinifolius (penstemon sosnowaty):roślina skalna, drobny krzew z igiełkowatymi liśćmi, wys.10-15cm,
VI-VIII, kolor karminowoczerwony
253. Penstemon pruinosum(penstemon):roślina rabatowa, duże, zimozielone liście, wys.60cm, VI-VII, kolor kremowy
254. Penstemon pulchellus.(penstemon ):roślina rabatowa i skalna, liście tworzą przyziemną rozetę, kwiatostan w formie
główki, wys.15cm, V-VI, kolor granatowy
255. Phlox amoena Rosea (płomyk):roślina rabatowa i skalna tworząca luźne kobierce, wys.20cm, V, kolor różowy
256. Phlox divaricata (syn.P.canadensis) (płomyk kanadyjski):roślina rabatowa i skalna, wys.25cm, V-VI, kolor
liliowoniebieski
257. Phlox douglasii Waterloo (płomyk Douglasa):roślina skalna, powoli zadarniająca, liście, drobne, igiełkowe
wys.5cm,:V-VI;VII-VIII, kolor karminowy
258. Phlox maculata Alpha (płomyk):roślina rabatowa, wys.70cm, VI-VIII, kolor różowoliliowy
259. Phlox maculata Natascha (płomyk):roślina rabatowa, efektowne, wczesne kwitnienie, wys.70cm, VI-VIII, kolor
biały, każdy płatek z różowym paskiem
260. Phlox paniculata odm. (płomyk wiechowaty odm. nie oznaczona):roślina rabatowa, wys.50cm, VII-VIII, kolor
lilioworóżowoniebieski
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261.
kolor biały wys.50cm
262.
kolor biały z fioletowym oczkiem wys.70cm
263.
kolor biskupi wys.50cm
264.
kolor różowy z ciemniejszym oczkiem, duży kwiat, wys.70cm
265.
kolor fioletoworóżowy wys.60cm
266. Phlox sileniflora(płomyk):roślina skalna, tworząca zbite, jasnozielone kępy, liście drobne, igiełkowe, gęsto ułożone,
kwiaty drobne, wys.5cm, V-VI, kolor biały
267. Phlox stolonifera Home Fires (płomyk rozłogowy):roślina skalna i rabatowa, zadarniająca, rozety jajowatych,
ciemnozielonych liści z których wyrastają pędy kwiatowe o wys.15cm, V, kolor różowy, kwiaty duże
268. Phlox sileniflora Rosea (płomyk):roślina skalna, tworząca zbite, jasnozielone kępy, liście drobne, igiełkowe,

⋅10cm, V-VI, kolor różowy
269. Phlox subulata Emerald Custion Blue :wys.7cm, rośnie silnie, kwiaty duże, kolor różowoniebieski
270.
GF Wilson (płomyk szydlasty): wys.12cm, kolor szaroniebieski
271.
Maischnee (płomyk szydlasty): wys.6cm, kolor biały
272.
Moerheimii (płomyk szydlasty): wys.12cm,kolor ciemnoróżowy
273.
Sensation (płomyk szydlasty): wys.6cm, kolor różowy
274.
Temiscaming (płomyk szydlasty): wys.12cm, kolor karminowy
275. Physostegia virginiana (odętka wirginijska): roślina rabatowa, wys.100cm, VII-IX, kolor różowy
276.
Alba (odętka wirginijska biała): kolor biały
277.
Liliacina (odętka wirginijska fioletowa): kolor fioletowy
278. Polemonium caeruleum (wielosił błękitny): roślina rabatowa, , wys.70cm, VI-VIII, kolor niebieski
279. Polygonatum falcatum Variegata (kokoryczka sierpowata);roślina leśna, łodyga lekko wygięta wyrasta z
pełzających kłączy,liście białoobrzeżone wys.40cm, V-VI, kolor biały
280. Potentilla alba (pięciornik biały):roślina skalna i rabatowa, tworzy niskie krzaczki, wys.15cm, V-VIII, kolor biały
281. Potentilla atrosanguinea Gibson's Scarlet (pięciornik krwisty):roślina skalna i rabatowa, wys.40cm, VI-VIII, kolor
szkarłatnoczerwony
282. Potentilla melagantha (pięciornik):roślina skalna, kępki, liście podobne do poziomkowych ale silnie owłosione,
kwiaty duże, wys.15cm, VI-VIII, kolor żółty
283. Potentilla neumanniana Nana (pięciornik Neumanna odm. niska):roślina skalna, zadarniająca, wys.5cm, V-IX,
kolor złotożółty
284. Potentilla x tonguei (pięciornik ):roślina skalna, wys.7cm, V-VI,IX kolor morelowy
285. Potentilla tabernaemontani (pięciornik):roślina skalna, powoli zadarniająca o liściach szarych, drobnych, wys.2cm,
IV-VI, kolor żółty
Primula
hirsuta (pierwiosnek):roślina skalna, wys.5cm, V, kolor karminowy
286.
287. Primula x pruhoniciana (pierwiosnek pruhonicki):roślina skalna i rabatowa, wys.15cm, IV-V, kolor amarantowy
288. Primula rosea (pierwiosnek różowy):roślina skalna i rabatowa, lubi miejsca wilgotne, wys.10cm, III-IV, kolor
różowy
289. Prunella grandiflora Alba (głowienka wielkokwiatowa):roślina skalna i rabatowa, powoli zadarniająca, wys.15cm,
V-VII;IX, kolor biały
290. Prunella lacinata (głowienka strzępiastolistna):roślina skalna i rabatowa, powoli zadarniająca, wys.15cm, VI-VII,
kolor różowy
291. Pulmonaria obscura (miodunka ćma):roślina rabatowa i skalna, wys.15cm, (II) III-IV, kolor od różowego do
niebieskiego
292. Pulmonaria saccharata (miodunka pstra): roślina rabatowa i skalna, liście biało plamiste, wys.15cm, III-V, kolor
niebieski
293. Pulmonaria saccharata Argentea (miodunka pstra),liście srebrzyste⋅15cmIII-V, kolor niebieski
294. Pulsatilla vulgaris (sasanka zwyczajna):roślina rabatowa i skalna, wys.20cm, (III) IV-V, kolor-różne odcienie
niebieskiego
295.
Alba (sasanka zwyczajna biała): kolor biały

11
296. Ranunculus alpina (jaskier alpejski):roślina skalna, miniaturka, gleba wapienna, wys.5cm, V-VII, kolor biały
297. Rhodiola ischida (różeniec):roślina skalna, z bulwiasto zgrubiałych korzeni wyrastają sinozielone pędy o drobnych
liściach, wys.5-10cm, VI-VII, kolor żółtopomarańczowy
298. Rhodiola rosea (różeniec górski):roślina skalna, z bulwiasto zgrubiałych korzeni wyrastają sinozielone pędy, roślina
lecznicza, tzw. złoty korzeń, wys.10-30cm, VI-VII, kolor żółty (egz.męski)
299. Rosularia chrysantha (rozularia złocista):roślina skalna, tworząca rozetki o śr.3cm, podobne do rojników,
wys.kwiatostanu:10cm, V-VII, kolor żółty
300. Rubus stellarticus (malina):roślina skalna i rabatowa, rosnąca kępiasto, powoli zadarniająca, zimuje część
podziemna, wys.15cm, VI-VII, kolor różowy
301. Rudbeckia fulgida v.sullivantii (rudbekia błyskotliwa):roślina rabatowa, wys.60cm, VII-X, kolor złotożółty
302. Rudbeckia nitida (rudbekia lśniąca):roślina rabatowa, wys.200cm, VI-VIII, kolor złotożółty
303. Salix herbacea (wierzba nibyzielna): roślina skalna, tworzy niewielkie darnie jasnozielonych liści, wys.2cm
304. Salvia nemorosa (szałwia omszona): roślina rabatowa, wys.40cm, VI-VII,(IX), kolor purpurowofioletowy
305. Saxifraga x apiculata (skalnica ): roślina skalna, tworzy niewielkie poduszki złożone z licznych, niedużych rozetek
sztywnych listków, wys.3cm,IV,kolor żółty
306. Saxifraga x apiculata Alba (skalnica ): kolor biały
307. Saxifraga x arendsii Blutenteppich (skalnica Arendsa różowa):roślina skalna, zadarniająca, wys.15cm, V-VI, kolor
różowy
308.
Argentovariegata(skalnica Arendsa srebrzyście pstra)wys.7cm, kolor bladoróżowy
309.
Findling (skalnica Arendsa):wys.5cm, kolor czystobiały
310.
odm.nie oznaczona (skalnica Arendsa):wys.7cm, kolor różowy
311.
Rosenzwerg (skalnica Arendsa karminowa niska): wys.3cm
312.
Triumph(skalnica Arendsa karminowa):wys.12cm, kolor karminowy
313.
Variegata Alba (skalnica Arendsa o złoto obrzeżonych liściach)wys.7cm, kolor biały
Weisszwerg (skalnica Arendsa biała niska): wys.3cm
314.
315. Saxifraga cartillaginea (skalnica ):roślina skalna, poduszkowa, liście szare, wys.10cm, VI-VII, kolor biały
316. Saxifraga cortusifolia (skalnica zarzyczkolistna): roślina skalna na cieniste miejsca, liście okrągłe, mięsiste,
wys.20cm, VI-VII, kolor biały
317. Saxifraga cotyledon (skalnica ): roślina skalna, poduszkowa, duże rozety, liście szare, wys.40cm, VI-VII, kolor
biały
318. Saxifraga crustata (skalnica): drobna roślina skalna, rozetki wydłużonych białych listków, wys.20cm, VI, kolor
biały
319. Saxifraga cuneifolia (skalnica klinolistna): roślina skalna o skórzastych, ciemnozielonych liściach, wys.10cm, V-VI,
kolor biały
320. Saxifraga x elisabethae Boston Spa (skalnica): roślina skalna, miniaturka, zwarte kępki zielonych rozetek, wys.4cm,
IV, kolor żółty
321. Saxifraga x eudoxiana Haagii (skalnica ):roślina skalna, poduszkowa, wys.7cm, IV-V, kolor żółtopomarańczowy
322. Saxifraga x hi-ace Green(skalnica) :roślina skalna, tworzy niewielkie poduszki złożone z licznych, niedużych rozetek
ciemnozielonych liści, wys.3cm, V,kolor karminowy
323.
Rood (skalnica):poduszki złożone z licznych, niedużych rozetek różowobiałych liści, wys.3cm,V,kolor
karminowy
324. Saxifraga hypnoides (skalnica):roślina skalna, tworzy czerwonawe poduszki, lubi wilgotniejsze miejsca, wys.7cm,
V, kolor biały
325. Saxifraga x irvingii (skalnica):roślina skalna, tworzy niewielkie poduszki złożone z licznych, niedużych szarych
rozetek, wys.3cm,IV,kolor różowy
326. Saxifraga legebouri (skalnica): roślina skalna, rozetki jasnozielonych liści, wys.3cm, V kolor biały
327. Saxifraga lingulata v.lantoscana (skalnica języczkowata):roślina skalna, poduszkowa, liście wydłużone, zielone,
wys.15cm, VI-VII, kolor biały
328. Saxifraga marginata v.karadzicensis (skalnica): roślina skalna, miniaturka, tworzy niewielkie, szare poduszki,
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pojedyńcze rozetki o śr.0,5cm, wys.7cm, VI-VII, kolor czysto biały
329. Saxifraga oppositifolia (skalnica naprzeciwlistna):roślina skalna, poduszkowa, miniaturka, wys.3cm, V, kolor
karminowy
330. Saxifraga paniculata (syn.S.aizoon) (skalnica gronkowata):roślina skalna, poduszkowa, liście szare, wys.15cm, VIVII, kolor biały
331. Saxifraga rotundifolia (skalnica okrągłolistna):roślina skalna na cieniste miejsca, tworzy rozety zimozielnych,
błyszczących liści, tworzy nitkowate rozłogi, takie jak truskawki wys.20cm, VI-VII, kolor biały
332. Saxifraga tenella (skalnica):roślina skalna, nisko zadarniająca, zielona, lubi wilgotne miejsca, wys.kw.5cm, III-IV,
kolor żółty
333. Saxifraga trifurcata (skalnica mchowata):roślina skalna, poduszkowa, ciemnozielona, wys.15cm, V-VI, kolor biały
334. Saxifraga umbrosa (skalnica cienista):roślina skalna, tworzy ładne, zimozielone kobierce, wys.15cm, V-VI, kolor
różowy
335.
Clarence Elliott (skalnica cienista odm.różowa):roślina skalna, rozetki liści niewielkie, wys.10cm, VI-VII,
kolor ciemnoróżowy
336.
Variegata (skalnica cienista odm. pstra):roślina skalna, pstre liście, wys.15cm, V-VI, kolor różowy
337. Saxifraga valdensis (syn.S.nivalis)(skalnica):roślina skalna, tworzy, szare poduszki, pojedyńcze rozetki o śr.2cm,
wys:10cm, :VI-VII, kolor biały
338. Saxifraga x Miłuj Mnie (skalnica):roślina skalna, tworzy niewielkie poduszki złożone z licznych, niedużych szarych
rozetek, wys.3cm,IV,kolor karminowy
339. Sedum acre Elegans(rozchodnik ostry): roślina skalna, zadarniająca końce pędów jasnożółte, wys.3cm, V-VI, kolor
żółty
340. Sedum album ssp.micranthum Chloroticum (rozchodnik biały podgat.drobny):roślina skalna, zadarniająca, wys.1cm,
VI-VII, kolor biały
341. Sedum cauticolum (rozchodnik naskalny):roślina skalna, kępkowa, fioletowoszare liście, wys.10cm, VIII-IX, kolor
karminowoczerwony
342. Sedum douglasii (syn.S. stenopetalum) (rozchodnik Douglasa):roślina skalna, rosnąca kępkowo, zielona, wys.10cm,
VI-VII, kolor żółty
343. Sedum eversii (rozchodnik Eversa, himalajski):roślina skalna, wys.15cm, VIII-IX, kolor różowy
344. Sedum floriferum (rozchodnik kwiecisty):roślina skalna, zadarniająca, ciemnozielona, wys.10cm, VI-VII, kolor
zielonkawożółte
345. Sedum hispanicum (rozchodnik hiszpański):roślina skalna, zadarniająca, szarozielona, lekko czerwieniejące liście,
wys.5cm, VI-VII, kolor biały
346. Sedum kamtschaticum (rozchodnik kamczacki):roślina skalna i rabatowa, wys.15cm, VI-VII, kolor żółty
347. Sedum lydium (rozchodnik ):roślina skalna ,zadarniająca, żywozielona, drobne rozetki, wys.5cm, VI-VIII, kolor
różowobiały
348.
Aureum (rozchodnik )liście jaskrawożółte
349. Sedum maximowiczii (rozchodnik Maksimowicza): roślina skalna i rabatowa, pędy czerwone, wys.30cm, VI-VIII,
kolor żółtopomarańczowy
350. Sedum middendorfianum (rozchodnik Middendorfa):roślina skalna, wys.10cm, VII-VIII, kolor żółty
351. Sedum sediforme Aureum (rozchodnik) :liście pomarańczowożółte, luźno zadarniająca
352. Sedum sexangulare(rozchodnik sześciorzędowy):roślina skalna, zadarniająca, pędy jasnozielone, wys.5cm, V-VI,
kolor żółty
Sedum
sieboldi Mediovariegatum (rozchodnik Siebolda odm. pstra): roślina skalna, tworzy niewielkie krzaczki,
353.
wys.5cm, IX-X, kolor różowy
354. Sedum spectabile Alba (rozchodnik okazały ):roślina skalna i rabatowa, wys.30cm, IX-X, kolor biały
355.
Brillant (rozchodnik okazały ): wys.35cm, kolor liliowy
356.
Carmen (rozchodnik okazały ):wys.45cm kolor karminoworóżowy
357.
Variegata (rozchodnik okazały ): liście żółto pstre,wys. 15cm, kolor blado różowy
358. Sedum spurium Schorburser Blut (rozchodnik kaukaski odm.purprowa):roślina skalna, lużno zadarniająca,
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wys.:10cm, VI-VIII, kolor ciemnokarminowy
359. Sedum spurium Variegata (rozchodnik kaukaski odm. o pstrych liściach):roślina skalna, lużno zadarniająca,
wys.:10cm, VI-VIII, kolor różowy
360. Sempervivella alba (sempervivella biała): roślina skalna, miniaturka, powoli zadarniająca,tworzy rozetki, wys.3cm,
V-VII, kolor biały
361. Sempervivum arachnoideum (rojnik pajęczynowaty):rozetki zielone, o śr.3cm, osnute “pajęczyną”, wys.12cm, VIVII, kolor karminowy
362. Sempervivum arachnoideum hybr. Siberkarneol (rojnik pajęczynowaty mieszaniec):rozetki zielone, lekko
zaczerwienione o śr.4cm, słabo owłosione, wys.12cm, VI-VII, kolor karminowy.
363. Sempervivum calcareum (rojnik):rozetki szarozielonych liści z brązowymi końcami
364.
Lawrence Oliver (rojnik):rozetki liściowe bardziej zbite, drobniejsze
365. Sempervivum caucasicum (rojnik kaukaski): rozetki szarozielone, lekko owłosione, wys.20cm, VI-VII, kolor
różowy
366. Sempervivum ciliosum (rojnik): rozetki duże, zielone, liście pokryte długimi włoskami, kwiat koloru żółtego
367. Sempervivum montanum(rojnik górski):roślina skalna, rozetki o śr.3-4cm, zielone, wys.15cm, VI-VII, kolor
różowy, kwiaty duże
368. Sempervivum Oddity (rojnik):rozetki liści zwiniętych w rurki, kolor różowy
369. Sempervivum tectorum (rojnik murowy): rozetki duże zielone, końce liści zaczerwienione, wys.30cm, VI-VII, kolor
różowy
370. Silene maritima (lepnica nadmorska):roślina skalna, zadarniająca, wys.10cm, VI-VIII, kolor biały
371. Silene maritima Rosea (lepnica nadmorska):roślina skalna, zadarniająca, wys.10cm, VI- VIII, kolor białoróżowy
372. Silene valesia (lepnica):roślina skalna, miniaturka, tworzy niewielkie kępki, wys.7cm, VII, kolor biały
373. Sisyrinchium angustifolium Alba(miecznica fioletowa): roślina skalna, wys.10cm, VI-VII, kolor biały
374. Soldanella montana (urdzik górski): drobna roślina skalna, rozetki zimozielonych liści, wys.7cm, IV, kolor
liliowoniebieski
375. Solidago enetri (nawłoć) roślina skalna, wys.20cm, VIII-IX, kolor żółty
376. Stachys byzantia (czyściec wełnisty):roślina skalna i rabatowa, szarowełnista, wys.30cm, VI-VII, kolor różowy
377. Stachys grandiflora (czyściec wielkokwiatowy):roślina skalna i rabatowa, grona dużych, wargowatych kwiatów,
wys.30-40cm, VI-VII, kolor różowofioletowy
378. Stachys monnieri (czyściec ):roślina rabatowa, wyprostowane pędy z gronami wargowatych kwiatów, wys.30-40cm,
VI-VII, kolor różowokarminowe
379. Stipa capillata (ostnica włosowata): trawa rabatowa na suche i słoneczne miejsca, efektowne kłosy o ościach dł.do
20cm, kępy wys. do 40cm
380. Symphytum grandiflorum (żywokost wielkokwiatowy) roślina rabatowa, duże ozdobne liście, wys.40cm, V-VII,
kolor niebieski
381. Tellima grandiflora (telima wielkokwiatowa):roślina rabatowa na cieniste miejsca, rozety liści o wys.10cm, delikatne
kwiatostany wys.40cm, V-VI, kolor różowobiały
382. Teucrium massiliense (ożanka ): roślina rabatowa i skalna, zimozielona, wys.20cm, VII-VIII, kolor purpurowy
383. Teucrium scopodonium Crispum (ożanka): roślina skalna, tworzy niewielkie krzaczki z jasnozielonymi,
pofałdowanymi liśćmi wys.15cm, V-VI, kolor liliowy
384. Thymus x citriodorus Aureomarginatus (macierzanka cytrynowa złota):roślina skalna, zadarniająca, liście z
złotożółtym obrzeżeniem, wys.2cm, VI-VIII, kolor jasnoróżowy
385.
Aureo-Variegatus (macierzanka cytrynowa pstra):roślina skalna, tworząca krzaczki, liście
z
pomarańczowożółtym obrzeżeniem, wys.10cm, VI-VIII, kolor jasnoróżowy
386.
Golden Dwarf (macierzanka cytrynowa): liście wiosną złotopomarańczowo pstre, wys.5cm, kolor
jasnoróżowy
387.
Golden Fleece(macierzanka cytrynowa):liście żółte, wys.5cm, kolor jasnoróżowy
388.
Silver Queen (macierzanka srebrzysta):liście srebrzyste, wys.10cm, kolor jasnoróżowy
389. Thymus doerfleri (macierzanka Doerflera): roślina skalna, zadarniająca, liście igiełkowe,szare, wys.5cm, VI-VIII,
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kolor bladoróżowy
390. Thymus pygmeum (macierzanka drobna):roślina skalna, zadarniająca, tworzy ciemnozielony kożuch na powierzchni
ziemi, wys.1cm!, VI-VII, kolor karminoworóżowy
391.
Alba(macierzanka drobna biała): wys.1cm!,VI-VIII, kolor biały
392. Thymus serpyllum Doone Valley (macierzanka piaskowa pstra): wys.7cm, liście żółto pstre, wys.10cm, VI-VII,
kolor lilioworóżowy
393. Thymus villosus (macierzanka kosmata): roślina skalna, zadarniająca, liście wełniste, wys.10cm, VI-VII, kolor
bladoróżowy
394. Tiarella cordifolia (tiarella): roślina skalna i rabatowa, rozetki jasnozielonych liści, wys. 20cm, IV- VI, kolor biały
395. Tiarella x Ninja (tiarella): roślina skalna i rabatowa, rozetki jasnozielonych, powycinanych liści z ciemniejszym
rysunkiem, wys. 15cm , V -VIII, kolor biały
396. Trollius x cultorum (pełnik ogrodowy): roślina rabatowa, lubi też miejsca wilgotniejsze, wys.40cm, V-VI (VIII-IX),
kolor żółtopomarańczowy, kwiat w krztałcie kuli
397. Tunica saxifraga Plena (gożdzienicznik skalnicowaty pełnokwiatowy):roślina skalna, wys.15cm, V-IX, kolor
różowy
398. Valeriana supina (kozłek): roślina skalna, tworzy niewielkie kobierce jasnozielonych liści, wys.5cm, V, kolor
różowy
399. Veronica allionii (przetacznik): roślina skalna, powoli zadarniająca, zimozielona, wys.3cm, IV-VI, kolor niebieski
400. Veronica fruticans (przetacznik krzewinkowy): roślina skalna, powoli zadarniająca, wys.7cm, IV-VI, kolor
fioletowoniebieski
401. Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty): roślina rabatowa i skalna, wys.15cm, V-VI, kolor
jasnoniebieski
402. Veronica pectinata Rosea (przetacznik grzebieniasty różowy): roślina skalna, zadarniająca, wys.5cm, V-VI, kolor
różowy
403. Veronica prostata (syn.V.rupestris) (przetacznik rozesłany): roślina skalna, mała krzewinka, wys.7cm, V-VI, kolor
granatowoniebieski
404. Veronica satureloides (przetacznik cząbrowaty): roślina skalna, niska, ścieląca się mała krzewinka, wys.5cm, V-VI,
kolor fioletowoniebieski
405. Veronica spicata (przetacznik kłosowy):roślina rabatowa i skalna, kwiatostan w kształcie kłosa, wys.20cm, VI-VIII,
kolor fioletowoniebieski
406. Vinca minor (barwinek pospolity): roślina okrywowa, cieniolubna, zimozielona, wys.15cm, V-VI, kolor
fioletowoniebieski
407.
Alba(barwinek pospolity biały): kolor biały
408.
Flore Plena(barwinek pospolity pełny): kolor niebieski
409.
Rubra (barwinek pospolity czerwony): kolor biskupi
410. Viola labradoica (fiołek labladorski): roślina rabatowa i skalna, tworzy niewielkie, zwarte kępki zielonofioletowych
liści, wys.10cm, V-IX, kolor fioletowy
411. Viola odorata Alba(fiołek wonny biały) :roślina rabatowa, okrywowa, wys.10cm, IV-V, kolor biały
412.
Roseiflora (fiołek wonny różowy): kolor różowy
413. Viola palmata(fiołek ): roślina skalna i rabatowa, liście ciemnozielone lekko zaczerwienione, głęboko powycinane
wys.15cm; V-VI, kolor jasnoniebieski
414. Viola sororia(fiołek motylkowy): roślina skalna i rabatowa, liście duże, jasnozielone, wys.15cm; V-VI, kolor
fioletowy
415.
Variegata (fiołek motylkowy): liście jasnozielone z żółtymi plamami (w lecie), wys.15cm; V-VI, kolor
fioletowy
416. Viola sororia var.immaculata (fiołek motylkowy): roślina skalna i rabatowa, wys.15cm; V-VI, kolor biały z
fioletowym oczkiem
417. Vitaliana primuliflora v.cinerea (pierwiośnik): roślina skalna, tworzy niewielkie poduszki złożone z licznych rozetek
srebrnoszarych wydłużonych listków, duży kwiat, wys.4cm, V, kolor żółty
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418. Vitaliana primuliflora v.praetutiana (pierwiośnik): roślina skalna, tworzy niewielkie poduszki złożone z licznych
rozetek szarych listków z srebrnym zakończeniem, wys.4cm, V, kolor żółty
419. Waldsteinia ternata (pragnia kuklikowata): roślina rabatowa, zadarniająca, na miejsca cieniste, wys.15cm, V-VI,
kolor żółty
420. Yucca filamentosa (jukka): roślina rabatowa, rozeta zimozielonych, sztywnych liści, kwiaty w okazałych
kwiatostanach o wys.do 150cm, VII-VII, kolor białokremowy

