
MAGNOLIA - WIOSENNA ARYSTOKRATKA 

 

MAGNOLIA - jej uroda budzi zachwyt, wczesną wiosną. Obsypane setkami 

nadzwyczaj dużych kwiatów, bezdyskusyjnie stawiają magnolie na czele ogrodowej 

arystokracji. 

Skąd pochodzi 

Magnolie pojawiły się na Ziemi jako 

jedne z pierwszych roślin kwiatowych. Ich 

skamieniałości znaleziono w skałach 

trzeciorzędowych sprzed 36-58 milionów 

lat, a więc sprzed epoki lodowcowej! 

Ogromne lasy magnolii, tulipa-

nowców, ambrowców i miłorzębów 

okrążały wówczas cały rejon Arktyki. 

Późniejsze zlodowacenia zniszczyły je prawie całkowicie. Lasy te ocalały tylko na wschodzie 

Ameryki Północnej, w Chinach, Japonii i Korei, gdzie dziś znajdują się skupiska niemal 

wszystkich istniejących 120-128 gatunków magnolii. 

 

Magnolia nazwa 

Nazwę Magnolia nadał im w XVIII 

wieku Linneusz dla upamiętnienia 

siedemnastowiecznego francuskiego botanika 

Pierre”a Magnola, który sprowadził tę roślinę 

do Europy. 

 

 

W Korei Północnej magnolia traktowana 

jako kwiat narodowy, z godnością należną fladze, 

godłu i hymnowi. 

 

 

 

 



Choć w naszym klimacie możemy uprawiać 

zaledwie kilka gatunków magnolii odpornych na 

mróz, naprawdę warto zwrócić uwagę na te 

niesamowite rośliny i wkomponować je do naszego 

ogrodu! 

 

 

 

 

Magnolie i ich kwiaty 

Mają urodę dalekowschodnich piękności. Ich 

kwiaty wyglądają jakby były nie z tej ziemi. Robią 

wrażenie niezwykle delikatnych, ale w naszym 

klimacie czują się dobrze i ładnie rosną. Dlatego warto 

mieć w ogrodzie choć jedną magnolię. 

 

 

Magnolia drzewo czy krzew 

Wśród magnolii można znaleźć zarówno 

niewielkie krzewy, jak i duże drzewa osiągające 

wysokość kilkunastu metrów. Dzięki temu 

zróżnicowaniu wielkości magnolie mogą się pojawić 

dosłownie w każdym ogrodzie. 

Duże drzewa i rozłożyste krzewy są 

doskonałym elementem dekoracyjnym zieleni 

miejskiej. W ogrodach takie okazy pięknie wyglądają 

jako soliści, np. na zielonym tle trawnika. 

 



Kwiaty magnolii rozwijają się pojedynczo na gałązkach, pięknie pachną i są bardzo 

okazałe - z daleka wyglądają  jak tulipany kwitnące na drzewie. Ich barwa zależy od gatunku 

i odmiany. Większość ma pastelowy odcień różu, ale są również białe, kremowe, a ostatnio 

wyhodowano nawet żółte. Budowa kwiatów magnolii jest bardzo prymitywna. Nie ma w nich 

podziału na płatki korony ani działki kielicha, w ich przypadku mówimy o tepalach, które 

umieszczone są w dwóch lub kilku okółkach po 3-6 sztuk. Zapylają je chrząszcze (kiedy 

powstawał rodzaj Magnolia, nie istniały jeszcze pszczoły ani motyle). Kwiaty magnolii nie 

mają nektaru, a jedynie słodką, nektaropodobną wydzielinę. 

Magnolie zachwycają zawsze - niezależnie 

od tego, czy mamy do czynienia z rośliną drobno- 

czy wielkokwiatową. 

Do rodzaju Magnolia należy kilkadziesiąt 

gatunków, a każdy z nich reprezentowany jest przez 

dziesiątki odmian. 

W wyniku prac hodowlanych powstają wciąż 

nowe. Jedno je łączy: zakwitają właśnie teraz. Już 

wkrótce będziemy mogli podziwiać ich niezwykle 

piękne kwiaty 

 

Magnolia odmiany „George 

Henry Kern”. 

Jest to jedna z najwolniej rosnących 

magnolii. Kwitnie obficie już w młodym 

wieku. W kwietniu całe pędy obsypane są 

pięknie uformowanymi ciemnoróżowymi 

kwiatami. Liście rozwijają się później. 



W pojedynkę można natomiast sadzić „Gold Star” 

- niewielkie drzewko dorastające do wysokości 3 m. 

Kremowe, szeroko otwierające się kwiaty o średnicy 

około 10 cm pojawiają się dopiero pod koniec kwietnia. 

Wyróżnia się pięknymi liśćmi w kolorze burgunda, które 

z czasem zielenieją.  

 

Magnolia soulangeana „Rustica Rubra” 

Jednym z najpiękniejszych mieszańców 

jest Magnolia soulangeana „Rustica Rubra”. 

To niewielkie drzewko (dorastające do wysokości 

3-5 m) kwitnie niezwykle obficie i długo. 

Ma duże, pękate kwiaty o mięsistych 

płatkach - z zewnątrz ciemnoróżowych, od 

środka białych. Kwiaty pojawiają się w kwietniu 

i maju, zanim rozwiną się liście. „Rustica Rubra” wygląda wówczas jak niezwykły bukiet. 

Później jej ozdobą są bardzo dekoracyjne owoce, które jesienią przebarwiają się na czerwono. 

 

Magnolia soulangeana „Alexandrina” 

Ma bardzo ładny pokrój. Po dziesięciu latach 

dorasta zaledwie do wysokości 3-5 m. Jej wielkie 

kwiaty w kształcie kielichów o biało-różowych 

płatkach delikatnie pachną. „Alexandrina” co roku 

obficie kwitnie wiosną, a latem często powtarza 

kwitnienie. 

 

Magnolia Kobus 

Jest wyjątkowo odporna na mróz, rośnie 

szybko i silnie. Już na początku kwietnia na 

bezlistnych gałązkach pojawiają się czysto białe 

kwiaty. Starsze egzemplarze często zawiązują 

nasiona. 



Magnolia „Kobus” i jej mieszańce regularnie co roku obficie 

kwitną i mają ładny zwarty pokrój. Nadają się do dużych ogrodów, 

gdyż są to spore drzewa (dorastające do 12-15 m). Znakomicie 

sprawdzają się w parkach i na miejskich skwerach. Wyjątkowo 

pięknie prezentują się posadzone pojedynczo. 

 

 

Magnolia odmiany „Wada”s Memory” 

Regularny stożkowy kształt korony ma 

odporna na warunki miejskie „Wada”s Memory”. 

Wczesną wiosną rodzi białe, szeroko otwierające się 

kwiaty o średnicy kilkunastu centymetrów, które 

bardzo przyjemnie pachną. Później ozdobą drzewa 

są purpurowe liście, jesienią przebarwiające się na 

żółto. 

 

Magnolia „Elizabeth” 

Ma bardzo odporna na mróz piramidalną 

koronę, dorastająca do wysokości 7-8 m. Wczesną 

wiosną przed rozwojem liści wydaje pachnące, 

kremowe kwiaty. Warto znaleźć dla niej 

wyeksponowane miejsce w ogrodzie. 

 

 

Magnolia loebneri „Powder Puff” 

Godną polecenia odmianą do małych 

ogrodów jest Magnolia loebneri „Powder Puff” 

(co można by przetłumaczyć jako „puszek do 

pudru”). Jej śnieżnobiałe, wspaniale pachnące 

kwiaty mają nawet po 25 płatków i sprawiają 

wrażenie pełnych. Krzew rośnie powoli. 

 

Podobna do Powder Puff jest magnolia gwiaździsta. 



Magnolia gwiaździsta 

Przybyła do nas z Japonii, z górzystej części 

wyspy Honsiu, by zdobić ogród o każdej porze roku, 

wiosną kwiatami, jesienią - owocami i przebar-

wionymi na brązowo liśćmi. Magnolia gwiaździsta 

kwitnie w połowie kwietnia, pokrywając się 

mnóstwem delikatnie pachnących białych (u odmiany 

„Rosea” różowych) kwiatów o średnicy 6-8 cm. Mają 

one wąskie wygięte płatki i kształtem przypominają 

gwiazdki. Gatunek ten ma gęsty pokrój i dorasta do wysokości 3 m. Korona jest zaokrąglona, 

regularna, o średnicy 3-4 m. 

Magnolia parasolowata (Magnolia 

tripetala) 

Ta magnolia zachowuje się inaczej niż jej 

siostry należące do innych gatunków. To szybko 

rosnące drzewo dorastające po 15 latach do 6-8 m 

pochodzi z południowo-wschodnich rejonów 

Ameryki Północnej. Zwykle wytwarza kilka 

niezbyt grubych pni. Ma zwartą koronę, którą 

tworzą ogromne liście o długości 60 cm osadzone 

parasolowato na wierzchołkach pędów. Jesienią przebarwiają się malowniczo na żółto lub 

brązowo. Duże (25 cm średnicy) białe lub kremowe kwiaty pojawiają się w czerwcu i lipcu 

już po rozwinięciu się liści. Wyglądają efektownie, ale dosyć intensywnie, niezbyt przyjemnie 

pachną. Możemy je podziwiać dopiero u roślin 7-9-letnich. To gatunek bardzo wytrzymały na 

mróz. Polecany jest szczególnie do większych ogrodów i parków. Magnolię parasolowatą po 

raz pierwszy do Polski sprowadzono w 1824 roku do Ogrodu Botanicznego w Warszawie. 

 

Magnolia Soulangeana Lennei 

Jest niewielkim, szybko rosnącym 

drzewem o rozłożystej koronie, osiągającym 

6-8m wysokości. Na przełomie kwietnia i maja, 

jeszcze zanim rozwiną się liście, na pędach 

pojawiają się wyjątkowo okazałe, lekko 



pachnące, kwiaty. Pąki kwiatowe tuż przed otwarciem są wydłużone, smukłe, 

ciemnopurpurowe, u nasady niemal czarne, osadzone pojedynczo na wierzchołkach 

krótkopędów. Pękate kwiaty osiągają średnicę 12-16 cm, składają się z 6 mięsistych, 

muszelkowatych tepali (płatków), na zewnątrz ciemnoróżowych, u podstawy purpurowych, 

wewnątrz zaś białawych, z delikatnym, różowym odcieniem. Rozchylające się w trakcie 

kwitnienia zewnętrzne tepale rozjaśniają barwę kwiatów. 

 

Ciekawostka: magnolia jest zdrowa i smaczna 

W chińskiej aptece. 

Kwiaty magnolii są w Chinach symbolem czystości i szczerości. Pączki i kora 

magnolii lekarskiej, magnolii nagiej i japońskiej od wieków wykorzystywane są 

w ziołolecznictwie. 

Napary z kory zawierają magno-

kurarynę i stosowane są w leczeniu kaszlu 

i przeziębienia. Korę zdejmuje się z 20-letnich 

drzew, suszy najpierw w cieniu, a później 

w słońcu, parzy i sortuje (osobno korę z pnia, 

osobno z korzeni i osobno z gałęzi), a potem 

miesza z innymi ziołami, ponieważ 

w większych ilościach jest toksyczna. Kora 

amerykańskich gatunków magnolii również ma właściwości lecznicze. Używa się do tego 

celu magnolii wielkokwiatowej i wirginijskiej. 

W kuchni. 

Płatki magnolii nagiej są marynowane i dodawane do przyprawiania ryżu, podobnie 

jak sproszkowane liście magnolii japońskiej. Młode liście i kwiaty magnolii szerokolistnej 

gotuje się i je. Przygotowuje się z nich smakowite danie zwane hoba miso. Farsz z pasty 

sojowej, porów i grzybów shii-take zawija się w całe wysuszone liście magnolii i grilluje. 

Aromat liści przenika farsz, a gotowe danie podawane jest z ryżem. 

 

W Polsce bogatą kolekcję 

magnolii posiada Arboretum w Kórniku 

pod Poznaniem oraz Ogród Botaniczny 

Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. 

(Kórnik) 

https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/przydatne-namiary/polecane-ogrody/29425-arboretum-kornickiego-instytutu-dendrologii-pan
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/przydatne-namiary/polecane-ogrody/29425-arboretum-kornickiego-instytutu-dendrologii-pan
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/przydatne-namiary/polecane-ogrody/29395-ogrod-botaniczny-pan-w-powsinie
https://zielonyogrodek.pl/abc-ogrodnika/przydatne-namiary/polecane-ogrody/29395-ogrod-botaniczny-pan-w-powsinie


Szlak kwitnącej magnolii 

Co roku w Cieszynie na przełomie kwietnia i maja warto wyruszyć na specjalnie 

otwarty Szlak Kwitnącej Magnolii. Jego trasa (długości ok. 1 km) prowadzi ulicami, przy 

których kwitną te krzewy. 

Na szlaku wyznaczone są miejsca, 

gdzie można podziwiać szczególnie piękne 

i wiekowe okazy. 

Mieszkańcy miasta oraz turyści 

mogą na szlaku odpocząć w jednej 

z kawiarenek, które otwierają swe ogródki 

pod kwitnącymi magnoliami i serwują 

specjalne potrawy. 

 

Na zakończenie mały akcent z okazałą magnolią w Grudziądzu i pytanie, przy 

którym budynku rośnie ta przepiękna kwiatowa ozdoba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadźcie magnolię, gdyż w feng shui przyciąga kojącą, przyjemną energię 

do domu. 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam. 

Iwona Kozłowska 


