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Wstęp

Praca kontynuuje i zarazem zamyka opracowanie historii 
i zasobów szkółek Państwowego Instytutu Naukowego 
Gospodarstwa Wiejskiego (Dolatowski i in. 2015, 2016). 
Układ listy roślin pozostaje bez zmian. Daty określają 
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AbstrAct: The third and final part of the study into the history and plant material of the pre-war nurseries of the 
State Research Institute of Rural Husbandry in Puławy, with its main farm in the former estate of Princess Izabela 
Czartoryska at Pożóg, outside Puławy, includes those angiosperm trees and shrubs not covered in the second part 
of this study (Dolatowski et al. 2016). Unlike coniferous plants, roses or lilacs one can see here significant disparity 
between the often enormous resources of the maternal collection and nursery practice, which expresses itself 
through the modest offering presented in the price lists. Meanwhile, these collections were very rich, equal to, and 
sometimes even exceeding, what the Polish botanical gardens of the day had gathered. A clear revival of production 
and a corresponding improvement in the nursery offerings took place in the second half of the 1930s.
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okres (lata, jeden rok lub tylko sezon), w jakim roślina była 
oferowana w katalogach szkółek. Źródłem danych były za-
równo cenniki szkółek PINGW jak i omówiony przez nas 
wcześniej spis roślinnych nabytków, kolekcji i mateczni-
ków – tzw. Numerator.
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Zasoby kolekcji
Pozostałe drzewa i krzewy okrytozalążkowe

Skokowy przyrost asortymentu zaznacza się od 1934 r., a ofer-
ta szkółek na sezon 1936/1937 była, można rzec – wyszukana, 
z licznymi rarytasami. Ogólny obraz pokazuje wielkie bogac-
two mateczników, przy stosunkowo ubogiej ofercie rynkowej. 
Kierownik szkółek, Jan Białobok, miał bowiem i duże, wielo-
letnie doświadczenie ogrodnicze, i rozliczne, bliskie kontakty 
w świecie botaników i ogrodników – stąd zasobność zbiorów 
roślinnych, z drugiej zaś strony, w handlowej praktyce, ogra-
niczała go rynkowa rzeczywistość odbudowywanego kraju  
i trwającego kryzysu gospodarczego – oferta musiała być za-
wężona i dostosowana do kręgu potencjalnych odbiorców i ich 
możliwości. Owo zawężenie i odstąpienie od produkcji roślin, 
które znalazły miejsce w matecznikach, dotyczy szczególnie 
niektórych rodzajów drzew, dla przykładu – brzóz, dębów, 
kasztanowców czy olsz, a w mniejszym stopniu krzewów, któ-
re były tańsze i mniejsze – łatwiej znajdowały tylu nabywców, 
by uzasadnić podejmowanie mnożenia.

Acer campestre L. [źródło nieznane; w formie kseromorficznej]
 cappadocicum Gled. [Przedpełski]
 subsp. lobelii (Ten.) A.E.Murray [Kórnik]; 

1935/1936
 circinatum Pursh [Przedpełski]; 1934–1939
 crataegifolium Siebold et Zucc. [Przedpełski]; 1934–

1939
 ×dieckii Pax [Späth, w postaci zrazów]
 glabrum Torr. [Späth, w postaci zrazów; jako „A. tripar-

titum Ellw. et Barry” (?)]
 heldreichii subsp. trautvetteri (Medw.) A.E.Murray [Späth]
 monspessulanum L. [Kórnik]
 negundo L. [Puławy; jako „A. negundo pruinosum”  

w zrazach od Spätha]; 1929–1939
 ‘Aureomarginatum’ [Podzamcze, zrazy]; 1931–

1939
 subsp. californicum (Torr. et A.Gray) Wesm. 

[źródło nieznane]
 ‘Elegans’ [zrazy, od Spätha]
 ‘Odessanum’ [Podzamcze, zrazy]; 1931–1939
 ‘Variegatum’ (= „fol. albo var.”, „fol. argenteo 

marg.” i „fol. argenteo var.”?) [Godzisz i Pod-
zamcze]; 1931–1939

 „pruinosum viride aureomarginatum” [Podzam-
cze, zrazy; hodowli Feliksa Rożyńskiego]

 palmatum Thunb. ‘Atropurpureum’ [zrazy, od Spätha; 
żadna z odmian tego gatunku nie trafiła w Pożogu  
do produkcji i handlu?]

 ‘Dissectum’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Versicolor’ [zrazy, od Spätha]
 pensylvanicum L. [Podzamcze]
 platanoides L. [także jako „A. dieckii” od Spätha; 

zrazy]; 1928–1939
 „aureomarginatum” [zrazy, od Spätha; odrębnie 

trafił do kolekcji ‘Drummondii’]
 ‘Dissectum’ [Späth]
 ‘Drummondii’ [Späth]
 ‘Globosum’ [Podzamcze]; 1933–1939

 ‘Palmatifidum’ [Godzisz, jako „Lorbergii”]
 „purpureum” [Späth]
 ‘Reitenbachii’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Schwedleri’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Stollii’ [Späth]
 ‘Walderseei’ [Späth]
 pseudoplatanus L. [z Puław; jako f. euchlorum Späth 

ex Schwerin od Spätha i z tegoż źródła, w zrazach, 
jako „A. hybridum Spach”?]; 1933–1939

 ‘Atropurpureum’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Erythrocarpum’ [Späth]
 ‘Leopoldii’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Prince Camille de Rohan’ [Podzamcze]
 ‘Prinz Handjery’ [Podzamcze]; 1933–1939
 „rubrum” [Godzisz]
 ‘Simon-Louis Frères’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Worley’ [Podzamcze]; 1933–1939
 „rotundilobum” [Späth]
 rubrum L. [Kórnik; od Spätha także jako odmiany 

„coccineum Kirchn.” i „tomentosum Kirchn.”]; 1931
 rufinerve Siebold et Zucc. [Kórnik]
 saccharinum L. [Podzamcze, w postaci zrazów]; 

1934–1939
 ‘Laciniatum Wieri’ [Godzisz]; 1936–1939
 ‘Lutescens’ [Godzisz]; 1938/1939
 ‘Monstrosum’ [Godzisz]; 1935–1939
 ‘Pendulum’ [Godzisz, jako „lac. pendula”]
 ‘Pulverulentum’ [Godzisz]
 ‘Pyramidale’ [Godzisz]; 1933–1939
 ‘Sanguineum’ [Godzisz]; 1938/1939
 spicatum Lam. [van Nes]
 tataricum L. [Przedpełski], 1933–1938
 subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. [Przedpełski]; 

1933–1938
 subsp. semenovii (Regel et Herder) A.E.Murray 

[nasiona ze źródła oznaczonego „R.”]

Æsculus ×carnea Hayne [Podzamcze; kolekcja gatunków  
i odmian była spora, ale nic nie trafiło do produkcji i handlu?]
 ‘Aureomarginata’ [Wydz. Ogrodniczy, Puławy]
 ‘Briotii’[Späth]
 hippocastanum L. [Puławy]; 1929–1939
 ‘Aureovariegata’ [nadleśnictwo „Gr.”]
 ‘Incisa’ [Späth]
 ‘Laciniata’ [Puławy, Ogród Dolny]
 ‘Memmingeri’ [Späth]
 ‘Pyramidalis’
 ‘Umbraculifera’ [Späth]
 ×neglecta Lindl. ‘Erythroblastos’ [Späth]
 parviflora Walter [Späth]
 pavia L. [Puławy, także jako „Æ. pavia Whitleyi”]
 turbinata Blume [Späth]

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle [Puławy; także jako  
A. vilmoriniana Dode], 1929–1939

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch [Kórnik]
 subsp. sinuata (Regel) Raus [Kórnik; stamtąd 

i jako „Betula tristis Wormsk.”]
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 firma Siebold et Zucc. [zrazy, z Kórnika; kolekcja olsz 
była znaczna, a w produkcji i handlu – zaledwie dwie 
z nich]

 glutinosa (L.) Gaertn. [Puławy; z Kórnika jako „A. ni- 
gra” oraz forma „oxyacanthifolia”]; w ofercie w latach 
1935–1939

 ‘Imperialis’ [Podzamcze]
 ‘Pyramidalis’ [Podzamcze]
 ‘Quercifolia’ [Podzamcze]
 ‘Rubrinervia’ [Kórnik]
 hirsuta (Spach) Rupr. [Späth; jako „A. tinctoria”]
 incana (L.) Moench [Podzamcze]
 ‘Aurea’ [Podzamcze]
 ‘Foliis Aureomarginatis’[Podzamcze, odmiana 

hodowli F. Rożyńskiego]
 ‘Laciniata’ [Podzamcze; z Kórnika jako „pinna-

tifida”]; 1936/1937
 ‘Pendula’ [Podzamcze; jako „pendula nova v. d. 

Boom”]
 subsp. rugosa (DuRoi) R.T.Clausen [Kórnik]
 subsp. tenuifolia (Nutt.) Breitung [Kórnik]
 japonica (Thunb.) Steud. [Kórnik; stamtąd też jako 

„Betula japonica” (?)]
 rhombifolia Nutt. [Kórnik]
 rubra Bong. [Kórnik]
 serrulata (Aiton) Willd. [Ogród Botaniczny w War-

szawie]
 ×spaethii Callier [Späth]

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. [Ogród  
Botaniczny w Warszawie]
 subsp. florida (Lindl.) Hultén [Späth]
 asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. [Späth]
 bartramiana (Tausch) M.Roem. [Ogród Dolny w Pu-

ławach]
  canadensis (L.) Medik. [Przedpełski]; 1933–1939, 

ale co w rzeczywistości uprawiano pod tą nazwą? 
Kolekcja była spora, ale w handlu tylko ten jeden  
gatunek, zwodniczy w tożsamości.

 lamarckii F.G.Schroed. [Späth; to tylko domniemanie, 
że ten właśnie gatunek trafił z Berlina do Pożoga pod 
nazwą „A. grandiflora”]

 ovalis Medik. [Kórnik; zapewne źle oznaczony, choć 
z drugiej strony do Pożoga trafiły i zrazy/rośliny od 
Spätha, pod synonimowymi nazwami „Amelanchier 
vulgaris Moench” i „Crataegus rotundifolia”]

 spicata (Lam.) K.Koch [Kórnik]

Amorpha fruticosa L. [Puławy]; 1933–1938
 herbacea Walter [Ogród Botaniczny w Krakowie,  

także jako „A. pubescens”]

Aralia elata var. mandshurica (Rupr. et Maxim.) J.Wen 
[Kórnik]

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott [Späth, zrazy, jako 
„Sorbus melanocarpa”]
 ×prunifolia (Marshall) Rehder [Späth, zrazy, jako Sor-

bus floribunda Heynh.]

Berberis amurensis Rupr. [Späth]. Kolekcja była bardzo 
bogata, ale w handlu – tylko pięć gatunków i odmian.
 aquifolium Pursh [Przedpełski]; 1929–1936
 brachypoda Maxim. [Ogród Dolny, Puławy]
 brevipaniculata C.K.Schneid. [Späth]
 canadensis Mill. [Späth]
 darwinii Hook. [Späth]
 dielsiana Fedde [Ogród Dolny, Puławy]
 guimpelii K.Koch et C.D.Bouché [Späth]
 heteropoda Schrenk [Späth]
 julianæ C.K.Schneid. [Kórnik]
 microphylla G.Forst. [Ogród Dolny, Puławy; jako  

„B. buxifolia nana”]
 morissonensis Hayata [Kórnik]
 ×neubertii Baumann ex Lem. [Späth]
 poiretii C.K.Schneid. [Ogród Dolny, Puławy]
 polyantha Hemsl. [Ogród Dolny, Puławy]
 prattii C.K.Schneid. [Kórnik]
 ×stenophylla Lindl. [Kórnik]
 thunbergii DC. [Przedpełski]; 1935–1939
 ‘Atropurpurea’ [van Nes]; 1937–1939
 „pleniflora” [Kórnik; czy nie „pluriflora”?]
 tischleri C.K.Schneid. [Ogród Dolny, Puławy]
 turcomanica Kar. ex Ledeb. [Kórnik; jako forma 

„integerrima”?]
 veitchii C.K.Schneid. [Kórnik]
 vernae C.K.Schneid. [Ogród Botaniczny w War- 

szawie]
 verruculosa Hemsl. et E.H.Wilson [Kórnik]
 vulgaris L. ‘Atropurpurea’ [Przedpełski]; 1933–1939
 wilsoniae Hemsl. [Kórnik]; 1937–1939
 var. stapfiana (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. [Ogród 

Dolny, Puławy]
 yunnanensis Franch. [Kórnik]

Betula albosinensis Burkill [Späth]; ogromna kolekcja, 
ale prawie niewykorzystana w pożogowskich szkółkach.
 alleghaniensis Britton [Kórnik]
 ×aurata Borkh. [Kórnik]
 ×cærulea Blanch. [Kórnik]
 dahurica Pall. [Kórnik]
 divaricata Ledeb. [Podzamcze; jako „B. middendorffii 

F.A.M.”]; 1937–1939
 ermanii Cham. [Kórnik]; 1937–1939
 forrestii Hand.-Mazz. [Späth]
 fruticosa Pall. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 globispica Shirai [Kórnik]
 grossa Siebold et Zucc. [Kórnik]
 humilis Schrank [Kórnik]
 ×koehnei C.K.Schneid. [Späth]
 lenta L. [Kórnik]
 maximowicziana Regel [Podzamcze]; 1937–1939
 medwiedewii Regel [Kórnik]
 nana L. [Späth]
 nigra L. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 obscura Kotula [Kórnik]
 oycoviensis Besser [Kórnik]
 papyrifera Marshall [Kórnik; wraz z formą „grandifolia 

hort.” z Podzamcza]; 1937–1939
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 pendula Roth [Kórnik; także jako „B. urticaefolia”]; 
1934–1939

 ‘Fastigiata’ [Podzamcze]; 1936–1939
 ‘Laciniata’ [Podzamcze]; 1936–1939
 ‘Purpurea’ [Kórnik]
 ‘Youngii’ [Podzamcze]; 1936–1939
 pubescens Ehrh. [Podzamcze]
 ‘Aurea’ [Podzamcze]; 1936–1939
 var. glabrata Wahlenb. [Kórnik, jako „B. car-

patica”]
 ×purpusii C.K.Schneid. [Kórnik]
 raddeana Trautv. [Podzamcze]; 1937–1939
 utilis var. jacquemontii (Spach) H.J.P.Winkl. [Kórnik]

Buddleja albiflora Hemsl. [Ogród Botaniczny w Krakowie; 
także jako „B. hemsleyana”]; 1936/1937
 curviflora Hook. et Arn. [Ogród Botaniczny w Kra-

kowie]
 davidii Franch. [Ogród Botaniczny w Krakowie; z fir-

my van Nes dwie formy – „magnifica” i „veitchiana”]; 
1933–1937

 stenostachya Rehder et E.H.Wilson [źródło nieznane]

Buxus microphylla Siebold et Zucc. „fol. aureis” [Žehušice]
 sempervirens L. [van Nes]; 1933–1939
 ‘Angustifolia’ [źródło nieznane]
 ‘Arborescens’ [Przedpełski]; 1936–1939
 ‘Marginata’ [źródło nieznane]
 ‘Myrtifolia’ [Žehušice]; 1934–1936
 ‘Suffruticosa’ [źródło nieznane]

Calycanthus floridus L.; 1933–1939
 var. glaucus (Willd.) Torr. et A.Gray [Przedpeł-

ski, jako „C. fertilis”; nasiona ze źródła ozna-
czonego „R”, jako „C. laevigatus”]

Caragana arborescens Lam. [Puławy]; 1928–1939
 ‘Lorbergii’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Lutescens’ [Podzamcze; także jako forma  

„aurea” z Krzeszowic?]; 1933–1939
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy]; 1931–1939
 var. redowskii Bean [Podzamcze]; 1933–1939
 aurantiaca Koehne [Kórnik]; 1933–1939
 boisii C.K.Schneid. [Kórnik]
 microphylla Lam. [Freege; jako forma C. arbores- 

cens?]; 1931–1939
 pumila Pojark. [źródło nieznane]
 pygmaea (L.) DC. [Freege]; 1931–1939
 sinica (Buc’hoz) Rehder [Podzamcze; jako „C. cham-

lagu”]
 sophorifolia Tausch [Kórnik]
 spinosa (L.) DC. [Kórnik]

Carpinus betulus L. [Puławy]; 1931–1939
 ‘Columnaris’ [Ogród Dolny, Puławy]
 ‘Fastigiata’ [Podzamcze]; 1935–1939
 ‘Laciniata’ [Podzamcze]; 1937–1939
 ‘Purpurea’ [Podzamcze]; 1937–1939
 ‘Quercifolia’ [Podzamcze]; 1935–1939

 cordata Blume [Kórnik]
 japonica Blume [Kórnik]
 tschonoskii Maxim. [Späth]

Carya alba (L.) Nutt. ex Elliott [Przedpełski; może jednak 
była to C. ovata (Mill.) K.Koch?]; żaden orzesznik nie tra-
fił w Pożogu do handlu.
 cordiformis (Wangenh.) K.Koch [Ogród Botaniczny  

w Warszawie, w postaci nasion, oraz zrazy od Spätha]
 laciniosa (F.Michx.) G.Don [jako „C. sulcata”; na-

siona ze źródła oznaczonego „Rk”]
 ovata (Mill.) K.Koch [Przedpełski]

Catalpa bignonioides Warder [Ogród Botaniczny w Pozna-
niu, nasiona]; 1936–1938
 ovata G.Don [Ogród Botaniczny w Warszawie (na-

siona) i Przedpełski, skąd jako „C. kaempferi”]; 
1934–1939

 speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. 
[Przedpełski]; 1933–1939

Ceanothus americanus L. [Przedpełski]

Celtis australis L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, 
nasiona]
 occidentalis L. [Ogród Botaniczny w Krakowie]; 

1936/1937
 sinensis Pers. [źródło oznaczone jako „R”]
 trinervia Lam. [źródło oznaczone jako „R”]

Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. ex J.J.Hoffm.  
et J.H.Schultes.bis [Przedpełski]

Cercis canadensis L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen,  
nasiona]

Chamaecytisus ratisbonensis subsp. ruthenicus (Fisch. ex 
Woł.) Ziel. [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona] 
 supinus (L.) Link [Ogród Botaniczny w Warszawie, 

nasiona; także jako „Cytisus capitatus”]

Chaenomeles cathayensis (Hemsl.) C.K.Schneid. [Prze- 
pełski; także jako „Cydonia wilsonii”]
 japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach [Podzamcze, także 

jako „Cydonia maulei”]; 1933–1939
 speciosa (Sweet) Nakai ‘Aurora’ [Podzamcze]; 1933–1935
 ‘Rubra Plena’ [jako „Ch. japonica fl. rubro pl. 

hort.” i „Cydonia japonica fl. rubro pl.”; pod tą 
drugą nazwą z Podzamcza]; 1933–1939

 ‘Umbilicata’ [Podzamcze]; 1933–1937
 ‘Versicolor Lutescens’ [Podzamcze]; 1933–1936

Clethra alnifolia L. [van Nes]

Colutea abyssinica Kunth et Bouche [źródło nieznane; jako 
„C. istria”]
 arborescens L. [Przedpełski]; 1934–1938
 subsp. gallica Browicz [Ogród Botaniczny  

w Krakowie, nasiona, jako „C. brevialata”]
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 cilicica Boiss. et Balansa [Ogród Botaniczny w Kra-
kowie, nasiona]

 ×media Mill. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
 orientalis Mill. [Ogród Botaniczny w Krakowie,  

nasiona]

Cornus alba L. [Przedpełski, także jako C. tatarica, oraz  
od Spätha, zrazy C. pumila]; 1933–1939
 ‘Elegantissima’ [Godzisz, jako „C. alba fol. arg. 

var. elegans”, „o liściach biało nakrapianych”]; 
1933–1939

 ‘Flaviramea’ [Godzisz]; 1933–1939
 ‘Gouchaultii’ [Godzisz]; 1937–1939
 ‘Hessei’ [Späth, zrazy]
 ‘Kesselringii’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Sibirica’ [Podzamcze]; 1934–1939
 ‘Sibirica Variegata’ [Kórnik i Godzisz, także jako 

„C. alba fol. arg. marginatis” (?)]; 1937–1939
 ‘Spaethii’ [Godzisz]; 1933–1939
 subsp. stolonifera (Michx.) Wangerin [Przed-

pełski; także z Ogrodu Dolnego w Puławach  
i w zrazach od Spätha, jako „C. alba/stolonifera 
coloradensis”, i zrazy z Kórnika, jako „C. bai- 
leyi”]

 alternifolia L.f. [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
 amomum Mill. [Ogród Dolny, Puławy; ale z synoni-

mem „C. sericea”?]
 subsp. obliqua (Raf.) J.S.Wilson [Kórnik]; 

1935–1939
 asperifolia Michx. [Späth, zrazy]
 bretschneideri L.Henry [Kórnik, zrazy]
 controversa Hemsl. [Späth, zrazy]
 florida L. [van Nes]
 ‘Rubra’ [van Nes]
 glabrata Benth. [Kórnik]
 hemsleyi C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
 kousa F.Buerger ex Hance [Przedpełski]
 macrophylla Wall. [Kórnik, zrazy]
 mas L. [Przedpełski]; 1933–1939
 ‘Variegata’ [Kórnik, jako „arg. marg.” (?)]
 officinalis Siebold et Zucc. [Späth, zrazy]
 „pubescens” [Ogród Dolny w Puławach, nazwa, po-

zbawiona nazwiska autora, jest niejednoznaczna]
 sanguinea subsp. australis (C.A.Mey.) Jáv. [Kórnik]
 walteri Wangerin [Kórnik, zrazy]

Corylus americana Walter [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 avellana L. [Puławy]; 1928–1939, nie sprzedawano 

żadnej z odmian?
 ‘Aurea’ [Podzamcze]
 ‘Contorta’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Fuscorubra’ [Podzamcze]
 ‘Heterophylla’ [Godzisz, jako „laciniata”]
 ‘Pendula’ [Späth, zrazy]
 colurna L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen,  

nasiona]
 cornuta Marshall [Späth, zrazy; jako C. rostrata]
 heterophylla Fisch. ex Trautv. [Späth, zrazy]
 maxima Mill. [Späth, zrazy]; 1928–1939

 ‘Purpurea’ [Späth, zrazy]
 sieboldiana Blume [Späth, zrazy]
 var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid. [Späth, 

zrazy]

Cotinus coggygria Scop. [Przedpełski]; 1934–1939
 ‘Purpureus’ [van Nes]

Cotoneaster acuminatus Lindl. [Kórnik, zrazy]
 adpressus Bois [van Nes]
 amœnus E.H.Wilson [Kórnik]; 1933–1937
 apiculatus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik, zrazy]
 bullatus Bois [Kórnik, zrazy]
 dammeri C.K.Schneid. [Ogród Dolny w Puławach, 

zrazy]
 dielsianus E.Pritz. ex Diels var. dielsianus [van Nes; 

jako „C. aplanata” (?)]
 var. elegans Rehder et E.H.Wilson [Ogród Bota-

niczny w Warszawie, zrazy]
 divaricatus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik]; 1934–1938
 foveolatus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik, zrazy; być 

może jednak – C. hsingshangensis J.Fryer et B.Hylmö?]
 franchetii Bois [Podzamcze]
 horizontalis Decne. [van Nes]; 1937/1938
 ignavus E.L.Wolf [Kórnik, zrazy]
 lucidus Schltdl. [źródło nieznane i od Przedpełskiego, 

ale z Płocka pod nazwą „C. acutifolia” (?); w cenni-
kach zmiennie, pod obiema nazwami]; 1933–1939

 melanocarpus Fisch. ex A.Blytt [Kórnik, zrazy]
 microphyllus Wall. ex Lindl. [van Nes]
 „Schneider” [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 moupinensis Franch. [Kórnik, zrazy]
 multiflorus Bunge [Kórnik, zrazy]
 nanshan Mottet [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; 

jako C. praecox]
 obscurus Rehder et E.H.Wilson [Kórnik, zrazy]
 pannosus Franch. [źródło oznaczone jako „R”, nasiona]
 perpusillus (C.K.Schneid.) Flinck et B.Hylmö [Kór-

nik, zrazy]
 prostratus Baker [Kórnik, zrazy]
 racemiflorus (Desf.) K.Koch [Kórnik, zrazy]
 rugosus E.Pritz. [Ogród Dolny w Puławach; zrazy]
 simonsii hort. ex Baker [Kórnik, zrazy]
 tomentosus (Aiton) Lindl. [Kórnik, zrazy]
 villosulus (Rehder et E.H.Wilson) Flinck et B.Hylmö 

[Kórnik, zrazy]
 zabelii C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]

+Crataegomespilus dardarii Simon-Louis ex Bellair [Späth, 
zrazy]

Crataegus altaica (Loudon) Lange [Ogród Botaniczny  
w Warszawie, zrazy]
 calpodendron (Ehrh.) Medik. [Späth, zrazy; jako  

„C. leucophleos”, z synonimem C. tomentosa L.]
 collina Chapm. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 crus-galli L. [Godzisz, zrazy; czy prawdziwy?];  

1935–1939
 douglasii Lindl. [Späth, zrazy]
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 ellwangeriana Sarg. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 flava Sol. [Podzamcze, zrazy]
 ×hiemalis Lange [Späth, zrazy]
 „C. korolkowii” [Späth, zrazy]
 laevigata (Poir.) DC. [Puławy]; 1928–1939
 „lutescens hort.” [Przedpełski]
 ×media Bechst. ‘Candidoplena’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Gireoudii’ [Späth, zrazy; także z Podzamcza, 

jako „fol. arg. var.” (?) – vide jednak odmiany C. 
monogyna]

 ‘Paul’s Scarlet’ [Podzamcze; jako „fl. carmesino 
pleno” i ‘Paul’s New Double’]; 1931–1939

 microphylla K.Koch [Przedpełski; jako „C. lagenaria” (?)]
 monogyna Jacq. ‘Compacta’ [Späth, zrazy]
 ‘Stricta’ [arboretum w Průhonicach, zrazy]
 ‘Variegata’ [Podzamcze, jako „C. oxyacantha 

fol. arg. var.”?]; 1931–1939
 nigra Waldst. et Kit. [Kórnik]
 „pectinata” [Godzisz, zrazy]
 pedicellata Sarg. [Przedpełski; jako „C. coccinea”]; 

1937–1939
 „fol. arg. marg.” [Godzisz, zrazy; jako forma  

„C. coccinea”]
 pentagyna Waldst. et Kit. [Späth, zrazy; z synonimem 

C. melanocarpa]
 persimilis Sarg. ‘Splendens’ [Späth, zrazy]
 phaenopyrum (L.f.) Medik. [Godzisz, zrazy; z synoni-

mami: C. cordata Ait., C. acerifolia Moench i C. po- 
pulifolia  Walt.]

 prunifolia (Poir.) Pers. [Späth, zrazy]
 sanguinea Pall. [Podzamcze, zrazy]
 ×sorbifolia Lange [Przedpełski; tożsamość taksonu 

nie jest pewna?]
 succulenta var. macracantha (Lodd. ex Loudon) Eggl. 

[Späth, zrazy]

×Crataemespilus grandiflora (Sm.) E.G.Camus [Kórnik]; 
1937–1939

Cydonia oblonga Mill. [Puławy]; 1928–1939
 ‘Bereczki’; 1936/1937
 ‘Cukrowa’ [czy aby nie ‘Cydora’?]; 1936/1937
 ‘Rea’s Mammoth’; 1936/1937
 ‘Vranja’; 1936/1937

Cytisus hirsutus L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
 ×kewensis Bean [van Nes]
 leiocarpus A.Kern. [nasiona, ze źródła oznaczonego 

jako „P.B.”]
 podolicus Błocki [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 purpureus Scop. [Ogród Botaniczny w Warszawie,  

nasiona]

Daphne mezereum L. [Puławy]; 1935/1936

Deutzia crenata Siebold et Zucc. [van Nes, jako „D. wellsi”];  
1936–1939
 ‘Pride of Rochester’ [van Nes]; 1935–1938
 longifolia Franch. ‘Vilmoriniae’ [van Nes]

 parviflora Bunge [Podzamcze]; 1935–1939
 ×rosea (Lemoine) Rehder [Kórnik, jako „D. gracilis 

rosea Lem.”]; 1935–1939
 ‘Campanulata’ [Podhorce]; 1935/1936
 ‘Carminea’ [Kórnik]; 1933–1939
 scabra Thunb. ‘Candidissima’ [Podzamcze i Przedpeł-

ski, jako „fl. albo pleno”]; 1933–1939
 ‘Plena’ [jako „D. crenata fl. roseo pleno hort.”]; 

1933–1939
 ‘Watereri’ [Podhorce]; 1934–1936
 sieboldiana Maxim. [Kórnik]

Elaeagnus angustifolia L. [Puławy]; 1929–1939
 commutata Bernh. ex Rydb. [Przedpełski]; 1933–1939
 multiflora Thunb. [Späth, zrazy, oraz z Ogrodu Dolne-

go w Puławach]
 umbellata Thunb. [Przedpełski i zrazy od Spätha]; 

1933–1938

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold [Kórnik, zrazy]
 atropurpureus Jacq. [Späth, zrazy]
 europaeus L. [Puławy]; 1934–1939
 ‘Atropurpureus’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Chrysophyllus’ [Späth, zrazy]
 fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. [Kórnik, jako E. radicans]
 ‘Carrierei’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Microphyllus’ [Przedpełski, jako E. japonica 

microphylla, i z Ogrodu Dolnego w Puławach 
pod nazwą E. japonica pulchella]

 ‘Minimus’ [Kórnik]
 ‘Reticulatus’ [Kórnik]
 ‘Variegatus’ [Przedpełski]; 1933–1938
 ‘Vegetus’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 hamiltonianus Wall. [Ogród Dolny w Puławach, jako 

E. yedoensis]
 latifolius (L.) Mill. [Kórnik, zrazy]
 maackii Rupr. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; także 

jako E. bungeana]
 maximowiczianus (Prokh.) Vorosch. [Ogród Dolny  

w Puławach, zrazy]
 nanus M.Bieb. [Kórnik]; 1934–1939
 oxyphyllus Miq. [Späth, zrazy]
 sachalinensis (F.Schmidt) Maxim. [Ogród Dolny  

w Puławach, zrazy; jako E. planipes]
 sanguineus Loes. ex Diels [Späth, zrazy]
 verrucosoides Loes. [Späth, zrazy; jako E. alata  

aptera Rgl.]
 verrucosus Scop. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 

1937–1939

Euptelea polyandra Siebold et Zucc. [van Nes]

Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder [Przedpełski, jako  
E. albertii Rgl.; Rafn i Synowie, nasiona E. grandiflora 
Hook.; ze źródła oznaczonego „P.B.” nasiona E. korolkowii]

Fagus crenata Blume [Späth, zrazy; jako „F. siebol.”]
 grandiflora Ehrh. [Späth, zrazy, oraz nasiona ze źródła 

oznaczonego „R.K.”]
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 sylvatica L. [Przedpełski]; 1933–1938
 ‘Asplenifolia’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Atropurpurea Major’ [Ogród Dolny w Puła-

wach, zrazy]
 ‘Dawyck’ [Späth, zrazy]
 ‘Grandidentata’ [Späth, zrazy]
 ‘Pendula’ [van Nes]; 1934–1939
 ‘Purpurea Latifolia’ [van Nes]; 1937–1939
 ‘Purpurea Pendula’ [van Nes i z Krzeszowic 

Potockiej]; 1934–1939
 ‘Purpurea Tricolor’ [van Nes]; 1936–1939
 ‘Quercifolia’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Remillyensis’ [Späth, zrazy]
 ‘Rohanii’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Striata’ [Späth, zrazy]
 ‘Zlatia’ [van Nes]; 1934–1939

Ficus carica L.; 1934–1939

Fontanesia phillyreoides Labill. [Przedpełski]; 1934–1939

Forsythia ×intermedia Zabel ‘Densiflora’ [Kórnik]; 1934–1939
 ‘Spectabilis’
 ‘Vitellina’ [Kórnik]; 1934–1939
 ovata Nakai
 suspensa var. fortunei (Lindl. ) Rehder [Podhorce; 

Przedpełski – jako „F. susp. Fortunei aur. hort.”]; 
1933–1939

 suspensa (Thunb.) Vahl var. suspensa [Podhorce, jako 
„F. suspensa Sieboldii” (?)]; 1934–1936

 ‘Variegata’ [Podzamcze, jako „fol. aur. var.” (?)]
 viridissima Lindl. [Przedpełski]; 1933–1939

Frangula alnus Mill. [Puławy]; 1935–1939

Fraxinus americana L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natla-
cen, nasiona; Späth, zrazy; jako gatunek/odm. „juglandifolia”]; 
1928–1939; do czasów współczesnych na dawnym podwórzu 
gospodarczym w Sadłowicach (JD, LK, in observ., 2015)
 angustifolia Vahl [nasiona, źródło oznaczone „R.”; od 

Spätha, zrazy, pod nazwami „F. exc. elegantissima”  
i „F. parvifolia rotundifolia”?; z Podzamcza jako  
„F. salicifolia hort.” (?)]; 1933–1939

 „aurea pendula” [Späth, zrazy; jako F. parvifolia 
aurea pendula Lingelsh.]

 subsp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha Al-
fonso [nasiona ze Stanów Zjedn. oraz zrazy od 
Spätha, jako F. tamariscifolia]

 anomala Torr. ex S.Watson [Ogród Dolny w Puła-
wach, zrazy]

 bungeana A.DC. [Späth, zrazy]
 chinensis subsp. rhynchophylla (Hance) A.E.Murray 

[Kórnik, zrazy]
 excelsior L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, 

nasiona]; 1928–1939
 ‘Aurea’ [Podzamcze, zrazy]; w ofercie w latach 

1934–1939, ale tożsamość odmiany niejasna 
– czasem „złocisty”, czasem z kolei „o złoto- 
-żółtych liściach i pędach” (‘Jaspidea’?)

 f. diversifolia (Aiton) Lingelsh. [Podzamcze, 
jako „F. exc. monophylla”; od Spätha, zrazy, jako 
„F. Veltheimii”]

 ‘Nana’ [Podzamcze, jako „F. exc. globosa”]; 
1929–1939

 ‘Pendula’ [Podzamcze]; 1928–1939
 ‘Simplicifolia Laciniata’ [Späth, zrazy; jako  

„F. exc. heterophylla laciniata” i „F. exc. simplicif. 
lacin. Kirchn.”]

 ‘Verrucosa’ [Späth, zrazy]
 latifolia Benth. [Späth, zrazy; jako F. oregona]
 longicuspis Siebold et Zucc. [w zrazach od Spätha  

i z Kórnika, jako F. pubinervis; zrazy od Spätha, jako 
F. obovata Bl.]

 nigra Marshall [Przedpełski oraz z nieznanego źródła, 
jako F. amer. sambucifolia]; 1934–1939

 ornus L. [Przedpełski]; 1933–1939
 pallisiae Willmott ex Pallis [Späth, zrazy; jako F. ho-

lotricha]
 pennsylvanica Marshall [Podzamcze, jako F. arbu-

tifolia i F. lanceolata Borkh.; od Spätha, zrazy, jako  
F. cinerea]; 1935–1938

 ‘Argenteomarginata’ [Puławy; jako odmiana  
F. americana]; 1933–1939

 ‘Aucubæfolia’ [Godzisz]
 ‘Crispa’ [Godzisz; odmiana hodowli F. Rożyń-

skiego, z Podzamcza]; 1934–1938
 platypoda Oliv. [Späth, zrazy; jako F. spaethiana]
 quadrangulata Michx. [Späth, zrazy]
 sieboldiana Blume [Späth, zrazy; jako F. mariesii]

Genista germanica L. [Ogród Botaniczny w Warszawie,  
nasiona]
 monspessulana (L.) L.A.H.Johnson [nasiona, źródło 

oznaczone „R.”; jako Cytisus monspessulana]
 tinctoria L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, 

nasiona]; 1935–1937

Gleditsia caspica Desf.
 triacanthos L. [Puławy]; 1933–1938
 ‘Inermis’ [Puławy]

Gymnocladus dioica (L.) K.Koch [Przedpełski]; 1934–1939

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss [Ogród Botanicz-
ny w Warszawie, nasiona]; 1933–1939

Hibiscus syriacus L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natla-
cen, nasiona]

Hippophaë rhamnoides L. [Przedpełski; zostawiamy na boku 
ujęcie: Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson]; 1933–1936

Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. [van Nes; jako Spiraea 
ariaefolia]

Hydrangea arborescens L. ‘Grandiflora’ [Kórnik]; 1933–1939
 subsp. radiata (Walter) E.M.McClint. [Podhorce; 

być może H. quercifolia W.Bartram?]; 1936–1939
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 heteromalla D.Don [Kórnik]
 macrophylla (Thunb.) Ser. ‘America’; 1933–1939
 ‘Blauer Prinz’; 1933–1936
 ‘Friedrich Matthes’; 1933–1936
 ‘Gertrud Glahn’; 1933–1936
 ‘Goliath’; 1933–1939
 ‘Heiderösel’; 1933–1936
 ‘Helge’; 1933/1934
 ‘Hollandia’; 1933–1939
 ‘Königin Wilhelmina’; 1934–1939
 ‘La France’; 1933–1936
 ‘Madame Emile Mouillère’; 1933–1939
 ‘Maréchal Foch’; 1933–1939
 ‘Mein Ideal’; 1933–1936
 ‘Niedersachsen’; 1933–1937
 ‘Parsifal’; 1933–1936
 ‘Schöne Dresdnerin’; 1933/1934
 paniculata Siebold ‘Grandiflora’ [Przedpełski]; 1933–1936
 sargentiana Rehder [Kórnik]

Hypericum beanii N.Robson [Kórnik; jako H. patulum  
var. henryi Veitch]; 1934–1937
 hookerianum Wight et Arn. [Kórnik, z synonimem  

H. oblongifolium Hook.]
 patulum Thunb. [Kórnik, jako H. patulum henryi  

Veitch]
 „veitchii grdfl.” [Kórnik]

Ilex verticillata (L.) A.Gray [Kórnik]

Juglans ailantifolia Carrière [Kurowscy z Sieradza, nasiona; 
jako J. sieboldiana]
 ‘Cordiformis’ [Kórnik, zrazy, oraz nasiona  

z Ogrodu Botanicznego w Warszawie, jako  
J. allardiana]

 californica S.Watson [Späth, zrazy]
 cinerea L. [Przedpełski]; 1934–1937
 mandshurica Maxim. [źródło nieznane; także jako  

J. stenocarpa]
 microcarpa Berland. [Ogród Dolny w Puławach, zra-

zy, jako J. rupestris]
 nigra L. [Przedpełski]; 1933–1939
 regia L.; 1928–1938
 ‘Laciniata’ [Späth, zrazy]
 ‘Monophylla’ [Späth, zrazy]

Kerria japonica (L.) DC. [źródło nieznane]
 ‘Picta’ [Podzamcze]
 ‘Pleniflora’ [Przedpełski]; 1936–1938

Koelreuteria paniculata Laxm. [Podzamcze]; 1936/1937

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J.Presl [Kórnik]; 
1934–1938
 anagyroides Medik. [Podzamcze]; 1933–1938
 ‘Alschingeri’ [van Nes; jako Cytisus alschingeri]

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. [Ogród Botaniczny  
w Krakowie i nasiona ze źródła oznaczonego „P.B.”]

Ligustrum delavayanum Har. [Ogród Dolny w Puławach, 
zrazy, oraz Kórnik, jako L. ionandrum Diels]
 ibota Siebold [Späth, zrazy; jako L. ciliatum]
 leucanthum (S.Moore) P.S.Greene [Ogród Botaniczny 

w Warszawie, zrazy, jako L. acutissimum]
 „metalicum” [Kórnik]
 obtusifolium Siebold et Zucc. [Kórnik i Ogród Bo-

taniczny w Warszawie, zrazy]; 1933–1939 [jako  
„L. amurense Carr.”]

 ‘Regel’ [Kórnik]; 1936–1939
 ovalifolium Hassk. [Kórnik]; 1933–1939
 ‘Aureum’ [van Nes, jako formy „aureum elegan-

tissimum” i „aureo marg. elegans” oraz z Kórni-
ka, jako Ligustrum fol. arg. marg.?]; 1933–1935

 quihoui Carrière [Kórnik]; 1935–1939
 robustum subsp. walkeri (Decne.) P.S.Greene [źródło 

oznaczone „P.B.”, nasiona]
 sinense Lour. [zrazy z Ogrodu Botanicznego w War-

szawie i od Spätha; jako L. stauntonii]
 tschonoskii Decne. [Kórnik, zrazy L. acuminatum, 

oraz jako jego odmiana „macrocarpum Schn.”]
 vulgare L. [Puławy]; 1929–1939
 ‘Atrovirens’ [Späth, zrazy; także od van Nes, 

jako kultywar L. ovalifolium?]
 ‘Aureum’ [Przedpełski]; 1934–1939
 ‘Chlorocarpum’ [Kórnik, zrazy]
 „densiflorum Schn.” [Späth, zrazy]
 ‘Glaucum’ [Kórnik]; 1936–1939
 “glaucum fol. albo marg.” 1938/1939
 „laurifolium” [Späth, zrazy]
 ‘Lodense’ [Späth, zrazy]
 ‘Pyramidale’ [Kórnik, zrazy]

Liriodendron tulipifera L. [Przedpełski]; 1933–1939

Lonicera „avoca” [Kórnik, pnącze]; 1936–1938
 ×brownii (Regel) Carrière ‘Fuchsioides’ [Przedpeł-

ski]; 1933–1938
 ‘Punicea’ [van Nes]; 1936/1937
 cærulea L. [Przedpełski]
 caprifolium L. [Kórnik]; 1933–1936
 chrysantha Turcz. ex Ledeb. [Ogród Botaniczny  

w Warszawie, nasiona]; 1936–1939
 conjugialis Kellogg [Kórnik]; 1937/1938
 dioica L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona, 

oraz z Kórnika, jako L. macrophylla]
 etrusca Santi [Kórnik]; 1936–1938
 flava Sims [Ogród Botaniczny w Warszawie, nasiona]
 giraldii Rehder [Kórnik]
 henryi Hemsl. [Kórnik]
 japonica Thunb. ‘Aureoreticulata’ [van Nes]; 1936–1938
 ‘Halliana’ [Kórnik]
 var. repens (Siebold) Rehder [Kórnik, jako  

L. flexuosa Ker., czyli L. jap. chinensis Baker]
 korolkowii Stapf [Kórnik]; 1935–1939
 ligustrina var. pileata (Oliv.) Franch. [Przedpełski]; 

1933–1939
 var. yunnanensis Franch. [Przedpełski, jako  

L. nitida]; 1933–1939
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 maackii (Rupr.) Maxim. [Kórnik]
 „macrophylla Hook.” [hort. ex Dippel 1889?]; 1933–

1939
 ×minutiflora Zabel [źródło oznaczone „PB”, nasiona]
 morrowii A.Gray [Podzamcze]
 ×muendeniensis Rehder [Podzamcze]
 nervosa Maxim. [Ogród Botaniczny w Warszawie,  

nasiona]
 nigra L. [Kórnik]; 1935–1939
 orientalis M.Bieb. [Ogród Botaniczny w Warszawie, 

nasiona]
 periclymenum L. ‘Belgica’ [Kórnik]; 1936–1938
 ‘Serotina’ [Przedpełski; jako L. caprifolium  

semperflorens?]; 1934–1937
 prolifera (Kirchner) Booth ex Rehder [Kórnik]; 1936–

1938
 quinquelocularis Hardw. [Stany Zjedn., nasiona]
 regeliana Bochkarn. [Kórnik]
 ruprechtiana Regel [Stany Zjedn., nasiona]
 sempervirens L. [jako „L. semperflorens Goldring” 

(?)]; 1936–1938
 ‘Sulphurea’ [van Nes]
 ‘Superba’ [Kórnik]
 spinosa var. albertii (Regel) Rehder [Przedpełski]; 

1933–1939
 tatarica L. [Przedpełski]; 1934–1939, czasem i w for-

mie „splendens”, sprowadzonej z Podzamcza
 ‘Rosea’ [Podzamcze]
 ×tellmanniana Magyar ex H.L.Späth [Kórnik]; 

1938/1939
 webbiana Wall. ex DC. [Ogród Botaniczny w Warsza-

wie, nasiona]
 xylosteum L. [Przedpełski]; 1934–1939

Lycium barbarum L. [Puławy i zrazy od Spätha]; 1933–1939
 chinense Mill. [Späth, zrazy, także jako L. rhombifo-

lium Dipp.]

Maackia amurensis Rupr. [Przedpełski]; 1934/1935

Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. [Przedpełski]; 1936–
1938

Magnolia denudata Desr. [van Nes]; 1934–1939
 kobus DC. [Przedpełski]; 1937–1939
 liliiflora Desr. ‘Nigra’ [van Nes]
 ×soulangeana Soul.-Bod. [van Nes; bez sprecyzowa-

nia odmiany]; 1936–1939
 ‘Lennei’ [van Nes]; 1936–1939

 stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. [van Nes]; 1936–
1939, jako M. halleana hort.

Malus ×arnoldiana (Rehder) Bean [Kórnik, zrazy]
 baccata (L.) Borkh. ‘Cerasifera’ [Ogród Pomologicz-

ny w Warszawie, zrazy, oraz od Spätha, jako M. cera-
sifera Wenzig?]

 „coccinea hort.” [Ogród Dolny w Puławach, zra-
zy; zapewne i z Podzamcza, jako M. cerasifera 
coccinea Koehne?]

 „edulis” [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
 „fructu luteo” [Ogród Botaniczny w Warszawie, 

zrazy]
 var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid. 

[Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 coronaria (L.) Mill. [Podzamcze]
 ‘Charlottae’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 subsp. ioensis (A.W.Wood) Likhonos [Späth, zrazy]
 ‘Plena’ [Späth, zrazy]
 ×dawsoniana Rehder [Kórnik, zrazy]
 ‘Echetermeyer’ [Späth, zrazy]
 ‘Elise Rathke’ [Podzamcze, zrazy]; 1935–1939
 ‘Excellenz Thiel’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 florentina (Zuccagni) C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
 floribunda Siebold ex Van Houtte [van Nes, zrazy]; 

1933–1939
 ‘Atropurpurea’ [Kórnik; być może ta sama jabłoń 

jako odmiany „atrosanguinea” od Przedpełskie-
go i „purpurea” z firmy van Nes?]; 1933–1939

 fusca (Raf.) C.K.Schneid. [Kórnik]
 halliana Koehne ‘Parkmanii’ [Ogród Dolny w Puła-

wach, zrazy]
 ×hartwigii Rehder [Späth, zrazy]
 hupehensis (Pamp.) Rehder [Kórnik, jako M. theifera 

Bailey]; 1934–1937
 kansuensis (Batalin) C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]
 ×micromalus Makino [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 prattii (Hemsl.) C.K.Schneid. [Ogród Dolny w Puła-

wach, zrazy]
 prunifolia (Willd.) Borkh. ‘Fastigiata’ [Ogród Dolny 

w Puławach, z synonimem „ringo bifera”, oraz zrazy 
od Spätha, jako M. ringo fastigiata bifera (ringo × pu-
mila Koehne)]

 „lutea Koehne” [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 var. rinkii (Koidz.) Rehder [Kórnik; M. asiatica 

Nakai?]
 pumila Mill.; 1929–1939, jako Pirus malus, Pirus pa-

radisiaca, Pirus malus pumila paradisiaca; poza tym 
jako „pomme Doucin, Malus pumila gallica, słodka”; 
w postaci odkładów i sadzonek

 ‘Niedzwetzkyana’ [Przedpełski]; 1933–1939
 ×purpurea (E.Barbier) Rehder [Kórnik i Podzamcze]; 

1933–1938, jako Pirus malus carmesino pleno hort. (?)
 ‘Aldenhamensis’ [Kórnik]; 1933–1939
 ‘Eleyi’ [Kórnik]; 1933–1939
 ‘Lemoinei’ [Späth, zrazy]
 ringo Siebold ex Carrière; 1933–1939
 ‘Roter Riesling’; 1937/1939
 sargentii Rehder [Kórnik]; 1933–1938
 ×scheideckeri (hort. ex Späth) Zabel [van Nes, zrazy]; 

1934–1939
 ‘Foliis Purpureis’ (odmiana hodowli Stefana  

Tokarza, ze szkółek w Podzamczu); 1933–1939
 ‘Pendula’ (odmiana hodowli S. Tokarza, ze szkó-

łek w Podzamczu); 1933–1939
 sieboldii (Regel) Rehder [Podzamcze, zrazy, jako M. 

toringo]
 sikkimensis (Wenz.) Koehne [Ogród Dolny w Puła-

wach, zrazy]
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 spectabilis (Aiton) Borkh. „riversii Nash” [Ogród 
Dolny w Puławach, zrazy]

 „The Fairy”; 1933/1934
 ‘Transcendent’; 1937/1938
 transitoria (Batalin) C.K.Schneid. [Späth, zrazy]
 „virginiana” [Kórnik; czy aby nie „Prunus virginia-

na”?]; 1936–1939
 ×zumi (Matsum.) Rehder [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]

Mespilus germanica L.; 1934–1939

Morus alba L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen,  
nasiona, także jako M. alba tatarica]; 1929–1939
 „aurea” [Späth, zrazy]
 „Colombassa” [Späth, zrazy]; 1936–1938
 „membranacea hort.” [Späth, zrazy]
 „morettiana” [Späth, zrazy]
 ‘Pendula’ [Späth, zrazy]
 „urticifolia” [Späth, zrazy]
 nigra L. [Przedpełski, czy naprawdę ten gatunek?]; 1933–

1936

Myrica cerifera L. [Wynowola]

Ostrya carpinifolia Scop. [Wiener Neustadt Samenhaus  
Natlacen, nasiona]

Pæonia ×suffruticosa Andrews [van Nes]; 1934–1936
 „Beauty of Tokio” [van Nes]
 „Fukashigi” [van Nes]
 „Souvenir de Doucher” [van Nes]
 „Incarnata Plena” [van Nes]
 „Jeanne d’Arc” [van Nes]
 „Lord McCartney” [van Nes]
 „Louise Manchet” [van Nes]
 „Mr Talque” [van Nes]
 „Oserie” [van Nes]
 „Prof. de König” [van Nes]
 „Reine de Violettes” [van Nes]
 „trifoliata” [van Nes]
 „xanthoneura” [van Nes]

Paulownia tomentosa Steud. [Wiener Neustadt Samenhaus 
Natlacen, nasiona]; 1936–1939

Phellodendron amurense Rupr. [Wiener Neustadt Samen-
haus Natlacen, nasiona]; 1933–1939

Philadelphus ‘Albâtre’ [Kórnik]; 1935–1939
 ‘Bicolore’ [Kórnik, zapewne ta właśnie odmiana pod 

nazwą Ph. purpureo maculatus Lem.?]; 1935–1938
 billiardii Koehne [Przedpełski]
 ‘Boule de Neige’ [van Nes]
 ‘Bouquet Blanc’ [van Nes]
 brachybotrys (Koehne) Koehne „sanguinea” [Przed-

pełski]; 1937–1939
 columbianus Koehne [Przedpełski]
 coronarius L. [Kórnik; od firmy van Nes jako „Ph. 

Zeyheri”]; 1934–1939

 ‘Aureus’ [van Nes]; 1935–1939
 ‘Duplex’ [van Nes]
 ‘Erectus’ [Przedpełski]; 1935–1939
 gordonianus Lindl. [Podzamcze]; 1936/1937
 „gracilis hort.” [Podzamcze]; w ofercie jako „drobno-

listny”, 1936–1939
 inodorus var. grandiflorus (Willd.) A.Gray [Przedpeł-

ski; od firmy van Nes jako „fl. pl.”?]; 1933–1939
 ‘Keteleeri’ [Przedpełski]; 1936–1939
 ‘Manteau d’Hermine’ [van Nes]; 1935–1939
 ‘Mont Blanc’ [Kórnik]; 1935–1939
 pubescens Loisel. [Podzamcze, jako Ph. latifolius]; 

1934–1939
 „satsumanus” Miq. [Podzamcze]; 1936–1939, także 

jako Ph. yokohamae hort.
 satsumi Siebold ex Lindl. et J.Paxton; 1935/1936
 sericanthus Koehne [Ogród Botaniczny w Krakowie, 

nasiona]
 ‘Virginal’ [Kórnik]; 1934–1939

Photinia villosa (Thunb.) DC. [Przedpełski, jako „Ph. vil-
losa laevis”]

Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. [Stany Zjedn., 
nasiona]
 monogynus (Torr.) J.M.Coult. [Kórnik]; 1936–1939
 opulifolius (L.) Maxim. [Kórnik]; 1934/1935
 ‘Aureus’; 1935–1939
 „fol. arg. marg.”; 1938/1939

Platanus ×hispanica Mill. ex Münchh. ‘Acerifolia’ [Ogród 
Botaniczny w Warszawie, nasiona!]; na sezon 1938/1939 
jako „P. occidentalis L. znane […] drzewo parkowe”
 ‘Pyramidalis’ [Przedpełski; jako odmiana P. oc-

cidentalis L.]; 1934–1939
 ‘Suttneri’ [Podzamcze, jako „Platanus occiden-

talis fol. arg. marmor.”; w ofercie także jako  
„P. occidentalis argenteo-variegata”]; 1933–1939

 occidentalis L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natla-
cen, nasiona]

 orientalis L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen, 
nasiona]; 1935–1939, czy jednak dobrze oznaczony?

Potentilla fruticosa L. [Puławy]
 glabra var. veitchii (E.H.Wilson) Hand.-Mazz. [van 

Nes]

Prunus americana Marshall [Späth, zrazy]
 var. mollis (Torr.) Torr. et A.Gray [Späth, zrazy]
 armeniaca L.; w ofercie, w odmianach, w latach 

1928–1939
 avium (L.) L. [Puławy]; 1928–1939, w tym jako „ale-

jowe” odmiany: Froma, Germersdorfska, Olbrzymka 
Hedelfińska i Wolska Wczesna

 ‘Plena’ [Späth, zrazy]
 ×blireana André [Kórnik, zrazy]
 ‘Moseri’ [Kórnik, zrazy, oraz z Podzamcza, jako 

P. cerasifera Moseri fl. pl.]
 brigantina Vill. [Späth, zrazy]
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 cerasifera Ehrh.; 1929 – 1939; po części siewki; jako 
P. mirobalana, „mirabelki”, i P. divaricata, „śliwa  
ałycza kaukaska”

 ‘Hessei’ [van Nes; czy i w zrazach z Podzamcza, 
pod nazwą „fol. arg. marg.”?]; 1933–1939

 ‘Nigra’ [Späth, zrazy; jako „Pissardii nigra”]; 
1933–1939, jako „spaethiana”

 ‘Pissardii’ [van Nes, jako „Pissardii spaethiana” 
i jako „purpurea”?]; 1933–1937

 cerasifera Ehrh. × P. munsoniana W.Wight et Hedrick 
‘Marianna’ [Kórnik]; 1933–1935, jako „Prunus Ma-
riana hort.”?

 cerasus L.; 1928–1939, w tym odmiany „alejowe”: 
‘Minister Podbielski’ i ‘Wczesna z Prin’

 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
 ‘Rhexii’ [Przedpełski i Podzamcze, zrazy]; 

1933–1939
 ‘Semperflorens’ [Kórnik, zrazy]; 1934–1936
 concinna Koehne [Kórnik, zrazy]
 cornuta (Wall. ex Royle) Steud. [Späth, zrazy]
 domestica subsp. insititia (L.) Bonnier et Layens; 

1929–1937
 „pendula fol. albo var.” [Godzisz]
 ‘Plantierii’ [Späth, zrazy; jako „P. plantierensis 

plena”]
 dulcis (Mill.) D.A.Webb [van Nes]; 1935–1937
 ×eminens Beck ‘Umbraculifera’ [Podzamcze, zrazy]; 

1933–1939
 fruticosa Pall. [Späth, zrazy, oraz Ogród Botaniczny 

we Lwowie]
 glandulosa Thunb. ex Murray ‘Alba Plena’ [Kórnik  

i Podzamcze, zrazy]; 1931–1938
 ‘Rosea Plena’ [Podzamcze]; 1931–1938

 ×gondouinii (Poit. et Turpin) Rehder ‘Kleparowska’; 
1928–1939

 grayana Maxim. [Späth, zrazy]
 „heterophylla” [Puławy]
 hortulana L.H.Bailey [Kórnik, zrazy]
 incana (Pall.) Batsch. [Späth, zrazy]
 incisa Thunb. [Kórnik, zrazy]
 jacquemontii Hook.f. [Späth, zrazy]
 laurocerasus L. ‘Caucasica’ [van Nes]
 ‘Reynvaanii’ [van Nes]
 ‘Rotundifolia’ [van Nes]
 ‘Schipkaensis’ [van Nes]; 1938/1939
 mahaleb L. [Przedpełski]; 1929–1939
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
 mandshurica (Maxim.) Koehne [Kórnik, zrazy]
 maximowiczii Rupr. [Späth, zrazy]
 mochidzukiana Nakai [Kórnik, zrazy]
 monticola K.Koch [Späth, zrazy]
 nigra Aiton [Kórnik, zrazy]
 padus L. [Puławy]
 persica (L.) Batsch; 1929–1939, w odmianach
 „pseudocerasus” [van Nes]
 pumila L. [Späth, zrazy]
 subsp. susquehenae (Willd.) R.T.Clausen [Ogród 

Dolny w Puławach, zrazy]
 salicina Lindl. [Späth, zrazy; jako P. triflora]

 sargentii Rehder [zrazy, z Ogrodu Dolnego w Pu-
ławach, jako P. sachalinensis, oraz z Kórnika, jako  
P. serrulata sachalinensis]

 serotina Ehrh. [Przedpełski]; 1933–1939
 ‘Cartilaginea’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 serrula Franch. [Späth, zrazy; jako P. serrula tibetica]
 serrulata Lindl. ‘Ama-no-gawa’ [Kórnik, zrazy, jako 

P. lannesiana erecta]
 ‘Fugenzo’ [Kórnik, zrazy, oraz z firmy van Nes, 

jako P. pseudocerasus James H. Veitchi]; w ofer-
cie pod tą nazwą w latach 1933–1939, a w latach 
1933–1939, jako ‘Benifugen’; pod którą to na-
zwą zrazy z Podzamcza

 ‘Hizakura’[van Nes, zrazy]; 1933–1939
 ‘Kanzan’; 1934/1935
 ‘Kiku-shidare-zakura’ [Podzamcze, zrazy]; 1933– 

1939
 ‘Lannesiana’ [Kórnik]
 ‘Ochichima’ [van Nes i zrazy z Ogrodu Dolnego 

w Puławach]; 1931
 ‘Shirotae’ [Podzamcze i zrazy z Kórnika; po czę-

ści jako ‘Mount Fuji’]; 1933–1939
 ‘Ukon’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy, jako  

P. lannesiana grandiflora]
 sibirica L. [Späth, zrazy]
 sieboldii (Carrière) Wittm.[Kórnik, zrazy]
 simonii (Decne.) Carrière [Kórnik, zrazy]
 spinosa L. ‘Plena’ [Späth, zrazy]
 subhirtella Miq. [Kórnik, zrazy]; 1936–1938
 ‘Pendula’ [Podzamcze, zrazy, jako P. cerasus 

pendula fl. roseo]
 tenella Batsch; 1935–1937
 tomentosa Thunb. [Kórnik, zrazy]
 triloba Lindl. ‘Multiplex’ [Späth, zrazy, jako P. bald-

schuanica, oraz ze szkółek w Podzamczu]; 1931–
1939

 virginiana L. [Przedpełski]; 1935–1939
 var. demissa (Nutt.) Torr. [Kórnik i Ogród Dolny 

w Puławach, zrazy]
 ×yedoensis Matsum. [zrazy; z Kórnika; z Podzamcza 

jako P. serrulata Yoshino]; 1933–1939

Ptelea trifoliata L. [Przedpełski oraz nasiona P. isophylla ze 
Stanów Zjedn.]; 1933–1939

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach [Przedpełski]
 rhoifolia Siebold et Zucc. [Przedpełski]

Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid. [Podzam-
cze, jako „Cotoneaster angustifolia” (?)]
 atalantioides (Hance) Stapf [Späth, zrazy, jako  

P. gibsii, oraz z Podzamcza, jako Cratægus pyracan-
tha coccinea?]

 coccinea M.Roem. [źródło nieokreślone]; 1933–1939, 
tylko siewki, jako „roślina żywopłotna”

 ‘Lalandei’ [van Nes, zrazy]
 „crenata tatiensis” [Späth, zrazy]
 crenulata (D.Don) M.Roem. [Ogród Botaniczny w Kra- 

kowie, nasiona]
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Pyrus amygdaliformis Vill. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 betulifolia Bunge [Kórnik, zrazy]
 bretschneideri Rehder [Kórnik, zrazy]
 calleryana Decne. [Kórnik, zrazy]
 elaeagnifolia Pall. [Przedpełski]; 1935–1938
 pashia Buch.-Ham. ex D.Don [Späth, zrazy, jako  

P. variolosa hort. non Wall.]
 phaeocarpa Rehder [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 pyraster (L.) Burgsd.; 1929–1939, siewki, jako Pyrus 

communis?
 pyrifolia (Burm.f.) Nakai var. pyrifolia [Kórnik, zrazy, 

jako P. serotina]
 salicifolia Pall. [Przedpełski]
 ‘Pendula’; 1933–1937
 ussuriensis var. ovoidea (Rehder) Rehder [Ogród  

Dolny w Puławach, zrazy]

Quercus alba L. ‘Elongata’ [Späth, zrazy]
 „atropurpurea” [źródło oznaczone „V”]
 bicolor Willd. [nasiona ze źródła oznaczonego „RK” 

oraz zrazy od Spätha, jako Q. bicolor angustifolia]
 castanaeifolia C.A.Mey. [Späth]
 cerris L. [Przedpełski oraz zrazy od Spätha, jako  

Q. cerris austriaca]
 coccinea Münchh. [van Nes]
 ‘Splendens’ [Späth]
 dentata Thunb. [Späth, zrazy]
 douglasii Hook. et Arn. [Späth, zrazy]
 frainetto Ten. [Späth, zrazy, oraz z Krzeszowic Potockiej]
 gambelii Nutt. [Späth, zrazy]
 ×hispanica Lam. [Späth, zrazy, jako Q. aizoon]
 ‘Ambrozyana’ [Späth, zrazy]
 ‘Lucombeana’ [Späth, zrazy]
 ithaburensis subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge et 

Yalt. [Späth, zrazy, jako Q. Ehrenbergii]
 „karoleviana” [Späth, zrazy]
 laurifolia Michx. [Przedpełski]
 ×leana Nutt. [Späth, zrazy]
 lyrata Walter [Späth, zrazy]
 macranthera Fisch. et C.A.Mey. ex Hohen. [zrazy  

z Podzamcza oraz z Krzeszowic Potockiej]
 macrocarpa Michx. [nasiona, ze źródła oznaczonego 

„RK”]
 marilandica (L.) Münchh. [Späth, zrazy, jako Q. ferru-

ginea Michx.]
 michauxii Nutt. [Späth, zrazy]
 nigra L. [Krzeszowice Potockiej, jako „dąb czarny”?]
 palustris Münchh. [Godzisz]
 „fol. aureis” [Podzamcze, zrazy, czy jednak  

nie odmiana Q. rubra?]
 petraea (Matt.) Liebl. [Puławy]; 1933/1934
 „fol. arg. marg.” [Podzamcze, zrazy]
 ‘Purpurea’ [Späth, zrazy]
 pontica K.Koch [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 pubescens Willd. [Späth, zrazy]
 pyrenaica Willd. [Podzamcze, zrazy]
 robur L. [Puławy; także jako Q. haas Kotschy, Späth, 

zrazy]; 1931–1939
 „aspleniifolia” [Krzeszowice Potockiej]

 ‘Concordia’ [Podzamcze, zrazy, oraz z Krzeszo-
wic Potockiej]

 „cucullata fol. arg. var.” [Podzamcze, zrazy]
 ‘Fastigiata’ [Godzisz, Puławy]; 1935–1939
 ‘Fastigiata Purpurea’ [Späth, zrazy]
 „fol. aureo-varieg.” [Podzamcze]
 ‘Fürst Schwarzenberg’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Jan Zamoyski’ [Podzamcze, zrazy; odmiana  

hodowli F. Rożyńskiego]
 ‘Nigricans’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Pectinata’ [Puławy oraz w zrazach do Spätha]
 ‘Pendula’ [zrazy, Späth i Podzamcze, skąd jako 

„pendula Dauvessei”]
 „Thomasii” [Späth, zrazy]
 ‘Trilobata Crispa’ [Podzamcze, zrazy]
 rubra L. [Przedpełski i Krzeszowice Potockiej]; 

1933/1934
 ‘Aurea’ [Podzamcze, zrazy]
 serrata Murray [Späth, zrazy; jako Q. glandulifera]
 „var. umbraculifera” [Krzeszowice Potockiej]
 velutina Lam. [Späth, zrazy; jako Q. tinctoria, z od-

mianą macrophylla Dipp.]
 „longifolia” [Podzamcze, zrazy]

Rhamnus cathartica L. [Puławy]; 1933–1939
 imeretina J.R.Booth, Petz. et Kirchn. [Przedpełski]

Rhodoptypos scandens (Thunb.) Makino [Przedpełski]; 
1936–1939

Rhus radicans L. [Puławy]
 typhina L. [Podzamcze]
 ‘Dissecta’ [van Nes]; 1934–1939
 vernix L. [źródło nieznane]

Ribes alpinum L. [Przedpełski]; 1935–1939
 ‘Pumilum’ [Kórnik, zrazy]
 americanum Mill. [Ogród Botaniczny w Krakowie, 

jako R. floridum L’Hér., i tak początkowo w ofercie; 
do Puław sprowadzono jak widać znaczną część ko-
lekcji porzeczek E. Janczewskiego; i tu, i w Kórniku 
czekał ją zły los]; 1934–1939

 aureum Pursh [Podzamcze]; 1933–1939
 „grandiflorum intermedium fr. nigra” [Podzamcze]
 burejense F.Schmidt [Ogród Botaniczny w Warszawie, 

zrazy]
 carrierei C.K.Schneid. [Podzamcze]
 cereum Douglas [Kórnik, zrazy]
 ×culverwelliii Macfarl. [Podzamcze]
 dikuscha Fisch. ex Turcz. „appendiculatum Kryłow” 

[Späth, zrazy]
 divaricatum Douglas [Kórnik, zrazy]
 ×fuscescens (Jancz.) Jancz. [Ogród Botaniczny w Kra-

kowie]
 giraldii Jancz. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 glaciale Wall. [Kórnik, zrazy]
 „majus” [Ogród Botaniczny w Warszawie, zrazy]
 ×gordonianum Lem. [Späth, zrazy]
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 ×holosericeum Otto et A.Dietr. [Ogród Botaniczny  
w Krakowie]

 var. pallidum (Otto et A.Dietr.) Rehder [Kórnik, 
zrazy]

 ×houghtonianum Otto et A.Dietr. [Ogród Botaniczny 
w Warszawie, zrazy]

 inebrians Lindl. [Späth, zrazy]
 var. spaethianum (Koehne) Jancz. [Ogród Bota-

niczny w Krakowie]
 ×innominatum Jancz. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 leptanthum A.Gray [Späth, zrazy]
 luridum Hook.f. et Thomson [Ogród Botaniczny  

w Krakowie]
 multiflorum Kit. ex Roem. et Schult. [Späth, zrazy]
 nigrum L. [Ogród Botaniczny w Krakowie, jako R.  

nigrum europaeum]
 „altaicum” [Ogród Botaniczny w Warszawie, 

zrazy]
 ‘Variegatum’ [Kórnik]
 odoratum H.L.Wendl. [Späth, zrazy, jako R. aureum 

ginkgifolium hort.]
 var. leiobotrys (Koehne) Rehder ex A.Berger 

[Späth, zrazy]
 oxyacanthoides subsp. irriguum (Douglas) Q.P.Sinnott 

[Späth, zrazy]
 petraeum Wulfen [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 pulchellum Turcz. [Späth, zrazy]
 purpusii Koehne ex Blank. [Ogród Botaniczny w Kra-

kowie]
 rubrum L. [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 „macrocarpum” [Ogród Botaniczny w Krakowie]
 „recept. fusca Lam.” [Ogród Botaniczny w Kra- 

kowie]
 sanguineum Pursh [Przedpełski, Podzamcze]
 tenue Jancz. [Kórnik, zrazy]
 ussuriense Jancz. [Ogród Botaniczny w Warszawie, 

zrazy]; 1937–1939
 warszewiczii Jancz. ex M.Vilm. et Bois [Ogród Bota-

niczny w Krakowie] 

Robinia (Grupa Ambigua) ‘Britzensis’ [Ogród Dolny w Pu-
ławach, zrazy]; 1936/1937
 (Grupa Ambigua) ‘Decaisneana’ [Podzamcze, zrazy]; 

1934–1938
 (Grupa Margarettae) ‘Floribunda’ [Kórnik, zrazy,  

odmiana hodowli Antoniego Wróblewskiego]
 hispida L. [Podzamcze]; 1931–1939
 var. elliottii Chapm. [Kórnik, zrazy]
 ‘Macrophylla’ [Godzisz, zrazy]
 var. rosea Pursh [Kórnik, zrazy, jako R. boyntonii]
 ×holdtii Beissn. [Kórnik, zrazy]
 neomexicana A.Gray [zrazy z Podzamcza i od Spätha, 

skąd jako R. coloradensis (?)]; 1936–1939
 pseudoacacia L. [Puławy]; 1928–1939
 ‘Amorphifolia’ [Kórnik, zrazy]
 ‘Aurea’ [Podzamcze, zrazy]; 1936–1939
 ‘Bessoniana’ [Podzamcze, zrazy]; 1933–1939
 ‘Coluteoides’ [Späth, zrazy]

 ‘Microphylla’ [zrazy z Ogrodu Dolnego w Pu- 
ławach, jako „elegantissima microphylla”  
i z Podzamcza, jako „angustifolia elegans”]; 
1934–1938, pod nazwą podzamecką

 ‘Monophylla Fastigiata’ [Späth, zrazy]
 „pendula” [Ogród Botaniczny w Warszawie]
 ‘Pendulifolia’ [Podzamcze, zrazy]; 1936–1939
 ‘Pyramidalis’ [zrazy z Kórnika i Podzamcza, 

skąd jako ‘Fastigiata’]; 1934–1937, pod nazwą 
podzamecką

 ‘Rozynskiana’ [zrazy z Podzamcza, tamtejsza 
odmiana hodowli F. Rożyńskiego]; 1934–1939

 ‘Semperflorens’ [Podzamcze]; 1933–1938
 ‘Tortuosa’ [Puławy, jako „tort. elegans”]; 1934–

1939
 Umbraculifera’ [Podzamcze]; 1928–1939
 ‘Unifoliola’ [Späth, zrazy]
 viscosa Vent. [Podzamcze]; 1933–1938

Rubus idaeus L. [Śliwiński, Nałęczów]; 1929–1937
 illecebrosus Focke; 1936–1939
 xanthocarpus Bureau et Franch. [van Nes]

Sambucus canadensis L. [van Nes, jako forma „submollis”]
 ‘Aurea’ [van Nes]; 1934–1938
 nigra L. [źródło nieznane]
 ‘Aurea’ [źródło nieznane]
 ‘Laciniata’ [Przedpełski]; 1934–1938
 ‘Marginata’ [van Nes, jako „S. nigra fol. ar-

genteimarginata Kirchn.”; tak samo w ofercie]; 
1936/1937

 ‘Pulverulenta’ [van Nes]
 racemosa L. [Przedpełski]; 1934–1939
 ‘Plumosa Aurea’ [van Nes]

Sheperdia argentea (Pursh) Nutt. [Przedpełski]

Sophora japonica L. [Przedpełski; pozostawiamy na 
boku nazwę Stryphnolobium japonicum (L.) Schott]; 
1933–1939
 ‘Pendula’ [Wiener Neustadt Samenhaus Natla-

cen, nasiona (!)]

Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun; w ofercie w latach 1934–1939

×Sorbopyrus auricularis (Knoop) C.K.Schneid. [Späth, zra-
zy, jako Pyrus pollveria]

Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) K.Koch [Godzisz, zrazy]
 aria (L.) Crantz [Przedpełski]; 1935–1939
 ‘Aurea’ [Ogród Dolny w Puławach, jako S. aria 

magnifica aurea]
 ‘Chrysophylla’ [Podzamcze]; 1931–1939
 ‘Lutescens’ [Späth, zrazy]
 ‘Magnifica’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Majestica’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 

1935–1938
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 ‘Quercoides’ [Godzisz, zrazy; być może mieszaniec 
z S. aucuparia (?), w cenniku na sezon 1937/1938 
ta jarzębina wymieniona jest odrębnie]; 1935–1939

 ‘Salicifolia’ [Podzamcze, zrazy]
 „subtomentosa” [Kórnik, zrazy]
 „tomentosa” [Freege]; 1931–1939
 ×arnoldiana Rehder [Kórnik, zrazy]
 aucuparia L. [Przedpełski]; 1935–1939
 ‘Beissneri’ [Kórnik, zrazy]; 1937–1939
 ‘Dirkenii’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 ‘Edulis’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]; 

1934–1939
 subsp. glabrata (Wimm. et Grab.) Cajander 

[Kórnik, zrazy]
 ‘Pendula’ [Podzamcze]; 1933–1939
 ‘Pendula Variegata’ [Godzisz, zrazy, jako „S. au-

cuparia fol. aur. marmor. pendula” – i tak w ofer-
cie]; 1936/1937

 ‘Rossica’ [źródło nieznane]; 1934–1938
 ‘Rossica Major’ [źródło nieznane]; 1937/1938
 chamaemespilus (L.) Crantz [Kórnik, zrazy]
 var. sudetica (Tausch) Wenz. [Ogród Dolny w Pu- 

ławach, zrazy]
 commixta Hedl. [Kórnik, zrazy]; 1937–1939
 ‘Serotina’ [Spätha, zrazy, jako S. serotina]
 cuspidata (Spach) Hedl. × S. aria (L.) Crantz [Späth, 

zrazy]
 decora (Sarg.) C.K.Schneid. [Späth, zrazy]
 discolor (Maxim.) Maxim. [Ogród Dolny w Puławach, 

zrazy]
 gracilis (Siebold et Zucc.) K.Koch [Kórnik, zrazy]
 hostii (jacq.) Heynh. [Späth, zrazy]
 hybrida L. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 intermedia (Ehrh.) Pers. [Kórnik, zrazy]
 latifolia (Lam.) Pers. [Kórnik, zrazy]
 matsumurana (Makino) Koehne [Kórnik, zrazy, czy nie  

S. commixta?]
 meinichii Hedl. [Kórnik, zrazy]
 ×mougeotii Soy.-Will. et Godr. [Kórnik zrazy]; 1935–

1938
 pohuashanensis (Hance) Hedl. [Ogród Dolny w Puła-

wach, zrazy]
 ×thuringiaca (Ilse) Fritsch [Späth, zrazy; jako S.aucu-

paria saturejifolia (?)]
 tianschanica Rupr. [Kórnik, zrazy]
 torminalis (L.) Crantz [Wirty]
 umbellata Fritsch [Kórnik, zrazy]
 var. cretica (Lindl.) C.K.Schneid. [Späth, zrazy; 

jako S. græca]
 vestita (G.Don) Lodd. [Kórnik, zrazy]
 vilmorinii C.K.Schneid. [Kórnik, zrazy]; 1935/1936

Spartium junceum L. [Wiener Neustadt Samen-Haus]

Spiraea alba DuRoi [Podzamcze, ale – co się tam kryło 
pod nazwą S. alba?]; w ofercie na sezon 1938/1939, jako  
S. aubifolia,, pod którą sprowadzona z Podhorców
 ×arguta Zabel [van Nes]; 1933–1936
 bella Sims [Ogród Botaniczny w Krakowie, nasiona]

 cana Waldst. et Kit. [Ogród Botaniczny w Krakowie, 
nasiona]

 canescens D.Don ‘Myrtifolia’ [Podhorce]
 chamaedryfolia L. [Kórnik i Podzamcze, jako S. flexuosa 

Fisch.]; 1936–1939
 douglasii Hook. [Podzamcze]; 1935–1939
 subsp. menziesii (Hook.) Calder et R.L.Taylor 

[Podhorce]; 1936–1939
 ×fontenaysii Lebas [Podzamcze]; 1935–1939
 japonica L.f. [Kórnik i nieokreślone źródło, skąd jako 

S. bumalda]; 1934–1939
 ‘Albiflora’ [Ogród Botaniczny w Krakowie, na-

siona]
 ‘Anthony Waterer’ [van Nes]; 1934–1939
 ‘Atrosanguinea’; 1935–1938, jako S. pumila 

atrorosea Zabel (?)
 ‘Froebelii’ [Podzamcze]; 1934–1939
 ‘Leucantha’; 1935–1939
 ‘Macrophylla’ [Podhorce]; 1935–1939
 ‘Pruhoniciana’ [Kórnik]; 1934–1939
 latifolia (Aiton) Borkh. [Podhorce]; 1935–1939, jako 

S. carpinifolia Willd. i S. carpinifolia rubra
 „macrocarpa”; 1938/1939, „biało kwitnąca, o pięk-

nym owalnym ulistnieniu”
 nipponica Maxim. ‘Snowmound’ [Kórnik, jako S. to-

saensis]
 „nobleana” [Podhorce; nazwa jest homonimem]
 ×notha Zabel ex Dieck ‘Superlatifolia’ [Podzamcze]; 

1936/1937
 prunifolia Siebold et Zucc. [van Nes]; 1936–1939
 ×pseudosalicifolia Silverside [Podhorce, jako S. men-

ziesii billardii, S. menziesii triumphans, i z Podzam-
cza, jako S. menziesii Lenneana]; 1934–1939, pod 
wszystkimi wymienionymi nazwami

 ×revirescens Zabel „grandiflora” [Podhorce]; 1936–1939
 ‘Superjaponica’ [Podzamcze]; 1935–1939
 rosthornii E.Pritz. [Kórnik]; 1936–1939
 salicifolia L. [Podzamcze, czy aby właściwa?]; 1934–1939
 thunbergii Siebold ex Blume [van Nes]; 1938/1939
 trilobata L. [Podzamcze]
 ×vanhouttei (Briot) Zabel [van Nes]; 1934–1939

Staphylea pinnata L. [Ogród Botaniczny w Warszawie, na-
siona]

Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel [Przedpełski]
 tanakae Franch. et Sav. [Podhorce]

Styrax officinalis L. [nasiona ze źródła oznaczonego „RBP”]

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake; 1931–1939
 var. pauciflorus (J.W.Robbins) S.F.Blake [Pod-

zamcze]; 1934–1939
 orbiculatus Moench [Kórnik]; 1934–1939
 ‘Foliis Variegatis’; 1934–1939
 racemosus Michx. [Puławy]

Tamarix chinensis Lour. [Kórnik, jako T. juniperina Bge. 
(?)]; 1936–1939
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 ramosissima Ledeb. [Kórnik, jako T. pentandra Pall.]; 
1934–1938

 tetrandra Pall. ex M.Bieb. [van Nes]; 1933–1939
 „Purpurea” [van Nes]; 1935–1938

Tilia americana L. [zrazy od Spätha i z Kórnika, skąd jako 
T. glabra Vent.]; 1934 – 1939
 „cyclophylla V.Engl.” [Späth, zrazy, = T. hybrida 

superba hort.]
 ‘Dentata’ [Späth, zrazy, jako T. americana mega-

lodonta V.Engl.]
 ‘Macrophylla’ [Podzamcze, jako T. americana 

gigantea lub jej forma laxiflora]; 1934–1939, 
także jako T. glabra macrophylla Schneid.?

 ‘Moltkei’ [Späth, zrazy; może też jako T. specta-
bilis z Podzamcza?]

 ‘Stellata’ [Späth, zrazy, oraz z Podzamcza, jako 
„T. macrophylla hort. = stellata”]

 ×blechiana Dippel [Späth, zrazy]
 cordata Mill. [Puławy]; 1929–1938
 ‘Euchlora’ [Podzamcze, także w zrazach T. euchlora 

begoniifolia]; 1933–1939
 ×europæa L.’Pallida’ [Späth, zrazy]
 ‘Wratislaviensis’ [Späth, zrazy]
 ×flavescens A.Braun [Kórnik, zrazy; od Spätha  

w zrazach jako T. spaethii, a z Podzamcza jako  
„T. floribunda A.Br.”, niejasnej tożsamości, ale pod 
tą ostatnią nazwą u nas – według JD – najprawdopo-
dobniej właśnie T. americana L. × T. cordata Mill.; 
nierzadko spotykana w uprawie w Polsce, szczegól-
nie na południowym wschodzie, w tym – w Puła-
wach?]; 1933–1939

 insularis Nakai [Kórnik, zrazy]
 japonica (Miq.) Simonkai [Späth, zrazy]
 mandshurica Rupr. et Maxim. [Podzamcze]
 maximowicziana Shiras. [Kórnik, zrazy]
 miqueliana Maxim. [Späth, zrazy]
 mongolica Maxim. [Späth, zrazy]
 oliveri Szyszył. [Ogród Dolny w Puławach, zrazy]
 platyphyllos Scop. [Puławy]
 ‘Aurea’ [Podzamcze]
 „crispa hort.” [Podzamcze, zrazy]
 ‘Laciniata’ [Späth, zrazy; z syn. T. platyphyllos 

filicifolia]
 ‘Obliqua’ [Podzamcze]; 1934–1939, jako „pyra-

midalis obliqua hort.”, „lipa holenderska pirami-
dalna”, może ‘Pyramidalis Aurea’?

  ‘Rubra’ [Kórnik]
 tomentosa Moench [Puławy]; 1934/1935
 ‘Pendula’ [Puławy, jako T. petiolaris]; 1934–

1937

Ulmus americana L. [źródło nieznane]
 „macrophylla aurea hort.” [Späth, zrazy]
 ‘Pendula’ [Späth, zrazy; o ile nazwa nie jest  

synonimem samego gatunku?]
 ‘Camperdownii’ [Podzamcze, ale czy tej odmiany  

dotyczyła nazwa U. montana pendula?]
 elliptica K.Koch [Späth, zrazy]

 glabra Huds.;  1931–1938
 ‘Atropurpurea’ [Späth, zrazy]
 ‘Crispa’ [Przedpełski]
 ‘Exoniensis’ [Przedpełski]; 1934–1939
 ‘Lutescens’ [Przedpełski]; 1934–1939
 „monstrosa hort.” [Podzamcze]
 ‘Pendula’ [Podzamcze; od Spätha jako U. montana 

horizontalis Kirchn.]; 1933–1937
 ‘Purpurea’ [Ogród Dolny w Puławach, zrazy; 

jako U. glabra coryliifolia purpurea?]
 ×hollandica Mill. ‘Dampieri’ [Przedpełski; z Pod-

zamcza i w ofercie – jako „U. campestris pyramidalis 
hort.”]; 1934–1939

 ‘Serpentina’ [Podzamcze, zrazy]; 1934–1939
 ‘Superba’ [Podzamcze, zrazy; jako U. montana 

praestans Schoch]
 ‘Vegeta’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Wredei’ [Godzisz]; 1935–1937
 japonica (Rehder) Sargent [Kórnik, zrazy]
 laciniata (Trautv.) Mayr [Späth, zrazy]
 laevis Pall. [Przedpełski]; 1933–1939
 „pstrolistny” [Puławy]
 minor Mill. emend. Richens [Przedpełski]; 1933–

1939, początkowo jedynie jako U. campestris subero-
sa L., z Podzamcza

 ‘Argenteovariegata’ [odmiana wiązu angielskie-
go, U. procera Salisb., jak i kilka następnych; 
Podzamcze, pod kilkoma nazwami]

 „Foliis Medio-pictis” [Podzamcze]; 1934–1939
 ‘Hoersholmiensis’ [Späth, zrazy]
 ‘Louis Van Houtte’ [Podzamcze, zrazy]
 ‘Purpurascens’ [Podzamcze, zrazy, jako „U. cam- 

pestris myrtifolia purp.”, tak samo w ofercie]; 
1934–1939

 ‘Purpurea’ [Przedpełski, zrazy z Podzamcza]; 
1934–1937

 ‘Sarniensis’ [Kórnik, zrazy; jako „U. foliacea 
Wheatleyi”]

 ‘Umbraculifera’ [Podzamcze, zrazy], 1934/1935
 ‘Webbiana’ [Podzamcze, zrazy]
 „nigrescens hort.” [Podzamcze, zrazy]
 parvifolia Jacq. [Kórnik, zrazy]
 ‘Pinnatoramosa’ [Kórnik, zrazy]
 pumila L. [zrazy z trzech źródeł: z Kórnika; od Spätha, 

jako U. campestris suberosa pendula (?); z Podzam-
cza, jako U. turkestanica]

Viburnum alnifolium Marshall [Kórnik]
 burejaeticum Regel et Herd. [Ogród Botaniczny w Kra- 

kowie, nasiona]
 carlesii Hemsl. [van Nes]
 davidii Franch. [van Nes]
 dentatum L. [Podzamcze]; 1933–1939
 lantana L. [Przedpełski]; 1938/1939
 lentago L. [Podzamcze]; 1935/1936
 opulus L. ‘Roseum’ [Przedpełski]; 1933–1939
 prunifolium L. [Ogród Botaniczny w Warszawie oraz 

Przedpełski, nasiona]
 rhytidophyllum Hemsl. [Kórnik]; 1935–1938
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Vinca major L. [ale „barwinek zwykły”?]; 1933–1939
 minor L. ‘Aureovariegata’ [jako V. major fol. aureo 

marg. hort.?]; 1933–1937

Vitex agnus-castus L. [Wiener Neustadt Samenhaus Natlacen,  
nasiona]

Weigela ‘Conquête’ [Podhorce]; 1938/1939
 coraeensis Thunb. [Kórnik i Przedpełski]; 1935–1939
 ‘Alba’ [Przedpełski]
 ‘Eva Rathke’ [van Nes]; 1933–1939
 florida (Bunge) A.DC. ‘Alba’; 1935/1936, jako  

„W. amabilis alba hort.”
 var. venusta (Rehder) Nakai [van Nes, jako  

W. venosa? Ale patrz niżej?]
 maximowiczii (S.Moore) Rehder [Kórnik]; 1936–1939
 præcox (Lemoine) L.H.Bailey [Podhorce]
 ‘Conquérant’ [Podhorce]
 „venosa hort.” [pstrolistna], 1936–1939

Zelkova serrata (Thunb.) Makino [Przedpełski, jako Z. keaki]
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