
PNĄCZA NA BALKONY:  

CZYLI JAK POŁASKOTAĆ SĄSIADA W STOPY       

 
Rośliny pnące to mistrzowie zielonej transformacji. Jeżeli chcemy jak zamienić balkon w dżunglę 
koniecznie posadźmy rośliny pnące. W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego są wstanie przyrosnąć 
nawet kilka metrów! Potrafią szybko stworzyć zieloną okrywę betonowych ścian, są najprostszymi 
wertykalnymi ogrodami, zwiększą powierzchnię wegetacyjną bez żadnych wyszukanych konstrukcji. 
Dzięki nim nasz balkon stanie się przyjemnym miejscem odpoczynku i wyśmienitym przedłużeniem 
mieszkania.  
Polecamy Wam 10 sprawdzonych gatunków pnączy na balkon. Oczywiście roślin pnących jest dużo 

więcej, ale te przetestowaliśmy na własnych balkonach      .  

Pnącza wieloletnie  
To takie gatunki które mogą zimować na balkonie w naszych warunkach. Mają zdrewniałe pędy. 
Sadzenie ich musi być bardzo przemyślane i dostosowane do stanowiska na balkonie (słoneczne vs 
cieniste). Konieczne jest także zapewnienie odpowiednich podpór dostosowanych do sposobu 
wspinania się pnączy. W przypadku bluszczu musimy wiedzieć, że jego korzenie mogą uszkodzić 
elewację… Pnącza wieloletnie sadzimy pojedynczo do odpowiednio dużych pojemników, ponieważ 
system korzeniowy musi mieć miejsce o wzrostu i bezpiecznego zimowania.  

Bluszcz pospolity (Hedera helix) – to zimozielone pnącze z ciemnymi, błyszczącymi liśćmi. Preferuje 
stanowiska cieniste i półcieniste. Bluszcz wspina się za pomocą korzeni przybyszowych po betonowej 
ścianie (najlepiej chropowatej) i drewnie więc nie potrzebuje specjalnych linek czy kratownicy. Jednak 
dla bezpieczeństwa elewacji lepiej go prowadzić przy siatce, ale w tedy musimy mu pomóc oplatając 
pędy wokół podpory. Bluszcz na całej długości pędów wytwarza korzenie przybyszowe, które także z 
łatwością się ukorzeniają. Możemy go bez trudu rozmnożyć: wystarczy odciąć fragment pędu, i włożyć 
do ziemi (lub wody). Na początku nie rośnie szybko, ale bywają lata, że przyrasta nawet 1 m.  

Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quincefolia) – to niezawodne pnącze, które zawsze nam 
się uda na balkonie. W ogrodzie może być zaborczym chwastem, ale w doniczce jego rozrost jest pod 

kontrolą, a ekspansywność jest nawet wskazana      . Znamy go dobrze w ekranów akustycznych przy 
ulicach ponieważ jest niewymagającym pnączem do obsadzania tych konstrukcji w miastach. Poradzi 
sobie w słońcu, półcieniu czy cieniu, ma minimalne wymagania glebowe. Liście wspaniale przebarwiają 



się jesienią na kolor bordowy. Jest bardzo powszechny i z łatwością go rozmnożymy przez sadzonki 
pędowe odcinając z egzemplarza sąsiadów, czy z zarośli. Wspina się za pomocą wąsów czepnych i 
przylg, dlatego potrzebuje podpór, np. kratownic by wspiąć się wyżej ponieważ gorzej przytwierdza się 
do ściany niż winobluszcz trójklapowy. 

Winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) – to elegancki kuzyn winobluszczu 
pięciolistkowego i zaroślowego. Ma liście z trzema klapami, błyszczące i ułożone równo jak dachówki. 
Preferuje półcień i jest wrażliwszy zimą, dlatego sprawdza się na osłoniętych balkonach. Bardzo łatwo 
przyczepia się do ścian specjalnymi przylgami, nie potrzebuje żadnych konstrukcji. Nie uszkadza 
elewacji chociaż zostawia ślady po przylgach… (zdjęcie z mojego balkonu po tym jak pewnej mroźnej 
zimy nie przetrwał).  

Rdest Auberta (Fallopia aubertii) – To pnącze rosnące silnie i szybko. Wije się pędami dlatego 
wskazane są solidne podpory (kratownice, linki, siatki). . Ma lekko chaotyczny pokrój tworzony przez 
bujną plątaninę gałęzi. Obficie kwitnie od lipca do października, wiechowatymi białokremowymi 
kwiatostanami. Przyciąga owady zapylające, dzikie pszczoły i trzmiele  

Powojniki (Clematis) to najpiękniejsze kwitnące pnącza. Kwiaty są zachwycające i różnorodne. Na 
balkonie czy w ogrodzie wprowadzają niezwykły czar. Ich uprawa na balkonie nie jest łatwa, ale bardziej 
odporne odmiany poradzą sobie na balkonie. Poleca się odm. z grupy Viticella np. 'Etoile Violette', odm. 
późno kwitnące np. 'Comtesse de Bouchaud', odm. wcześnie kwitnące np. 'Doctor Ruppel'. Warunkiem 
powodzenia jest posadzenie roślin nieco głębiej (5-10 cm) do próchnicznej, żyznej ziemi i dużego 
pojemnika (min. 30 cm śr. i 40 cm wys., z otworami na spodzie). Powojniki trzeba ustawić tak by 
zapobiegać przegrzewaniu się pojemnika latem. Konieczne jest też systematyczne i obfite podlewanie 
oraz nawożenie.  

 

   
powojnik ‘Jackmanii’ bluszcz pospolity winobluszcz pięciolistkowy  

Pnącza jednoroczne 
Mają wiele zalet: bardzo obficie i długo kwitną, rosną szybko i są tanie. Możemy je łatwo 
uprawiać z nasion. Sadzimy je pojedynczo lub w kompozycjach z innymi roślinami 
balkonowymi np. o pokroju zwisającymi, którymi podsadzamy doniczkę z pnączami 
wspinającymi się do góry. Polecane gatunki to: 

Wilec trójbarwny (Ipomea tricolor) jego zaletą jest szybki wzrost i obfite kwitnienie przez całe lato. 
Mimo że kwiaty mają trwałość tylko jeden dzień cała pokryty niebieskimi trąbkami. Pnącze wijące się 
pędami i daje sobie radę przy różnych podporach (najczęściej płotach) jednak zdecydowanie najlepiej 
o okrągłym profilu.są różne odmiany wilca ale ‘Heavenly Blue’ jest niezwykła. Znajdziecie o niej opisy 
takie jak „niebiańskie pnącze” bo … tak naprawdę wygląda.  

Groszek pachnący (Lathyrus odoratus) – Cudowne, wonne, wielobarwne kwiaty – trwałe także jako 
cięte. Planujemy pachnący balkon? – groszek na nim jest niezbędny. Groszek trzeba wysiać wcześnie 



(marzec) ale dlatego, że jest rośliną wiosny i wczesnego lata – nie lubi upałów podczas których wysycha 
nie kwitnie i źle wygląda. Siewki zniosą nawet lekkie przymrozki, i można przygotować rozsadę ale 
najczęściej wysiewa się go bezpośrednio do pojemników w których docelowo ma rosnąć. Świetnie 
wspina się wąsami czepnymi po siatkach, cienkich gałęziach, tyczkach czy wigwamach z bambusa lub 
wierzby.  

Fasola ozdobna (Phaseolus coccineus) – kwiaty w patriotycznych białoczerwonych barwach. To łatwe 
w uprawie i szybko rosnące pnącze (dorasta nawet do 5 m długości). Wystarczy je podlewać i od czasu 
o czasu nawieźć. Nasiona sadzimy bezpośrednio do dość sporych doniczek na zewnątrz dopiero na 
początku maja (nie znosi chłodów).  

Kobea pnąca (Cobea scandens) – bardzo dekoracyjne pnącze, (moi sąsiedzi sadzą ją co roku  z 
sukcesem, wzbudzając zazdrość innych). Ma bardzo długi okres produkcji i wysiew trzeb zacząć 
luty/marzec). Kwiaty są wyjątkowe, piękne i duże dzwoneczki. W języku angielskim nazywana jest „cup 
and saucer vine” od kształtu kwiatów przypominających eleganckie filiżanki na spodeczku. Wspina się 
za pomocą wąsów czepnych więc podpory powinny mieć niewielki i okrągły przekrój żeby ułatwić jej 
wspinanie (np. z siatki lub „wigwam” z gałązek). 

Tunbergia oskrzydlona (Thunbergia alata) –lubi słońce, ciepło, i osłonięte stanowisko od wiatrów. 
Kwiaty są wesołe intensywnie żółto pomarańczowe, ale troszkę tajemnicze bo mają w środku czarną 
kropkę. Nie można przejść koło nich obojętnie a dzieci je uwielbiają. Siew także trzeba rozpocząć 
wcześnie (marzec), a pod koniec maja przesadzamy rośliny do pojemników na zewnątrz wspierając 
podpórkami, np. cienkimi tyczkami, kratką lub naprężonymi linkami ) po których owijają się pędy. 
Testuję ją w tym roku na balkonie, siewki zapowiadają się obiecująco bo wszystkie skiełkowały . 

 

   
groszek pachnący Gałązki z brzozy – podpora pod 

groszek pachnący 
tunbergia oskrzydlona 

   

   
wilec trójbarwny  „wigwam” z wikliny - dla pnączy 

jednorocznych  
kobea pnąca 

 


