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BIURO PRASOWE  

 
GDZIE ROSNĄ KWIATY KRÓLOWEJ? 

 

Od dziesięcioleci wciąż powstają odmiany dobrze znanych roślin, 

wyhodowane z myślą o ważnych i znanych osobistościach. Nie inaczej było w 

przypadku królowej Elżbiety II, która zasiadała na tronie Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez 70 lat. W Polsce 

dostępna jest m.in. odmiana róży 'Queen Elizabeth' zwana też ‘Queen of 

England’.  

 

„Ma duże pastelowo różowe kwiaty o bardzo delikatnym zapachu” – mówi dr hab. Anita 

Schroeter-Zakrzewska z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa UPP. 

„Dorasta do 1,5-2 m wysokości i należy do grupy róż wielokwiatowych. Wyhodowana 

w USA w 1954 roku, do dziś jest w sprzedaży, co świadczy o jej walorach, by wymienić 

choćby długie kwitnienie i odporność na choroby”. 

 

‘Królową Anglii’ uzyskał amerykański hodowca róż Walter Lammers, zdobywając 

potem złoty medal na wystawie róż w Portland. Nie była to jedyna nagroda dla tej 

odmiany, ponieważ przyznano jej ponad 10 wyróżnień w czasie konkursów i wystaw 

organizowanych na całym świecie. Obecnie szkółki oferują ją zarówno w postaci 

tradycyjnego krzewu, jak i w eleganckiej formie piennej. Oczy hodowców cieszą pełne 

25-płatkowe kwiaty, których średnica dochodzi nawet do 10 cm.  

 

Monarchini dedykowano także różaneczniki. Rhododendron 'Queen Elizabeth II' został 

wyhodowany przez Crown Estate Commissioners w Wielkiej Brytanii. Ten wiecznie 

zielony krzew kwitnie od połowy wiosny do wczesnego lata, kiedy wydaje żółto-białe 

kwiaty, kontrastujące z ciemnozielonymi liśćmi. Są bogate w nektar i przyciągają 

okoliczne zapylacze. Roślinę można uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i w doniczce, 

jednak obecnie w Polsce bardzo trudno spotkać ją w sprzedaży.  

 

Królowej Elżbiecie poświęcone były nie tylko kwiaty, ale też drzewa. „Acer campestre 

(klon polny) 'Queen Elizabeth' to odmiana wyhodowana w 1985 roku w szkółce 

Studebaker and Lake County Nursery, Ohio, États-Unis” – mówi dr inż. Marcin 

Kolasiński z Pracowni Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa UPP. „Jako młode 

drzewo charakteryzuje się wąskim pokrojem korony z pędami ustawionymi pod kątem 

45 stopni, później korona zaokrągla się. Drzewo dorasta do około 12-15 m wysokości”. 

Zielone liście jesienią stają się intensywnie żółte, a ‘Królową’ można spotkać w 

parkach, alejach, czy wzdłuż bulwarów.  

 

Wśród innych roślin, noszących imię brytyjskiej królowej, znaleźć można bladoróżowy 

powojnik, kamelię japońską o łososiowych kwiatach oraz biało-pomarańczowego 

narcyza 'Diamond Jubilee', wprowadzonego na rynek z okazji diamentowego 

jubileuszu królowej Elżbiety II w 2012 roku. 

 

A co z innymi władcami? „W Polsce mamy hodowców nazywających swoje odmiany 

imionami królów” – dodaje dendrolog. „Np. Jan Ciepłucha stworzył linię ośmiu odmian 

różaneczników o dużej mrozoodporności i nazwał je "Królewskie rododendrony". Są 

to: Rhododendron 'Bolesław Chrobry',  'Kazimierz Wielki',  'Kazimierz Odnowiciel',  

'Władysław Jagiełło',  'Władysław Łokietek',  'Jan III Sobieski',  'Królowa Bona' i  

'Królowa Jadwiga'. Także na naszym Uniwersytecie powstały tak nazwane odmiany 

miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), które stworzyła prof. Stanisława Korszun. 

Są to: ‘Bolesław Chrobry’,  ‘Stefan Batory’,  Jan III Sobieski',  ‘Władysław Łokietek’,  

‘Mieszko I’,  ‘Przemysław II’,  'Jagiełło', ‘Kazimierz Wielki’ i 'Jadwiga'. Odmiany te 

znajdują się w kolekcji naszej Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa 

na terenie uczelnianej Stacji doświadczalnej na Marcelinie. Można je też podziwiać 

zarówno w Ogrodzie Botanicznym UAM, jak i w Arboretum w Wojsławicach”.  
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