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DANE OGÓLNE
Adres
Powsin, ul. Prawdziwka 2, 02 – 973 Warszawa

Tel.(22) 648 38 56, fax: (22) 757 66 45

Charakterystyka ekologiczna
Klimat
Ogród znajduje się w strefie klimatu przejściowego z wyraźnymi wpływami
kontynentalnymi. Średni roczny opad wynosi 512 mm z wahaniami od 355 mm w 1976 roku
do 658 w 1981. Absolutne temperatury powietrza: minimalna –37,0o C (14.01 1987),
maksymalna 33,1o C (01.06. 1979)
Gleby
Gleby ogrodu są zróżnicowane, na tarasie górnym dominują lekkie gleby, typu
bielicowego zwykle IV klasy o pH. od 4,5 do 6,0, na tarasie dolnym występują gleby ciężkie,
typu madów. Taras górny to tereny suche, natomiast na dolnym podmokłe.
Największym walorem położenia ogrodu jest skarpa oraz występujące wąwozy.
Różnica poziomów między najniższym i najwyższym miejscem w ogrodzie wynosi około 10
m. Zróżnicowane gleby oraz konfiguracja terenu dają szerokie możliwości ciekawego
zagospodarowania przestrzennego ogrodu.
Działy Ogrodu Botanicznego oraz pracownie naukowe
Obecnie ogród posiada powierzchnię 40 ha z tego dla zwiedzających udostępnione jest
około 27 ha. Pozostałe 13 ha to tereny gospodarcze oraz zaplecze dla prowadzenia
doświadczeń polowych a także szkółki służące do rozmnażania roślin. Część z tego terenu w
przyszłości zostanie jeszcze przeznaczona pod kolekcje ekspozycyjne. W ogrodzie
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dotychczas udało się zgromadzić ponad 8900 gatunków i odmian roślin. Są one wysadzone w
następujących działach:
Zespół Kolekcji Dendrologicznych, Zespół Kolekcji Flory Polskej, Zespół Kolekcji Roślin
Użytkowych, Zespół Kolekcji Roślin Ozdobnych, każdy z wyżej wymienionych działów
podzielony jest na odrębne kolekcje.
W zakładzie i pracowniach naukowych ogrodu (Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności
Roślin, Pracownia Biotechnologii Roślin, Pracownia Ekologii Stosowanej, Pracownia
Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska) prowadzone są badania naukowe z dziedziny
botaniki doświadczalnej i stosowanej oraz ekologii roślin.
Zwiedzanie
Wejście do Ogrodu znajduje się od strony ul. Prawdziwka i od strony Ośrodka Kultury w
Powsinie (Kabat). Ogród w 2017 roku będzie otwarty do zwiedzania w okresie:
Ogród będzie otwarty do zwiedzania w sezonie 2017 w okresie:
1 kwietnia - 28 kwietnia:
we wszystkie dni tygodnia
w godz. od 10.00 do 18.00
29 kwietnia - 30 czerwca:
w dni powszednie
w godz. od 10.00 do 18.00
w soboty, niedziele, święta
oraz 2 maja i 16 czerwca
w godz. od 10.00 do 19.00
1 lipca - 29 października:
we wszystkie dni tygodnia
w godz. od 10.00 do 18.00
30 października - 31 grudnia 2017:
Ogród nieczynny.

Opłaty za wstęp wynoszą:


3

w dni świąteczne oraz 2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia

bilet normalny
od 1 kwietnia do 28 kwietnia
i od 1 lipca do 29 października
10 zł
od 29 kwietnia do 30 czerwca
12 zł

bilet ulgowy
od 1 kwietnia do 28 kwietnia
i od 1 lipca do 29 października
6 zł
od 29 kwietnia do 30 czerwca
8 zł

w dni robocze (poniedziałek - piątek) z wyjątkiem 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia
ceny biletów obniżone do odwołania:
bilet normalny
8 zł

bilet ulgowy
5 zł
Dzieciom do lat 5 przysługuje wstęp wolny.
Zwiedzanie z przewodnikiem we wszystkie dni tygodnia po telefonicznej rezerwacji
terminu (zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz.8 00 –1500 pod nr
tel.648-38-56 wew.290 lub 665169560.
Opłata dodatkowa za przewodnika dla grup liczących od 1 do 20 osób wynosi 80,00 zł. W
przeliczeniu na jedna osobę dopłata do biletu od każdego uczestnika wycieczki w grupie
liczącej ponad 20 osób wynosi 4,00 zł.
Wstęp wolny przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi lub uczniami ( na każde
10 osób przypada jedna osoba opieki).
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RYS HISTORYCZNY
PAN Ogród Botaniczny – CZRB powołany został przez Prezydium Polskiej Akademii
Nauk z dniem 1 lipca 1974 roku jako placówka naukowo-badawcza przy Wydziale II Nauk
Biologicznych PAN. Była to realizacja decyzji Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1974 r. w
sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju Ogrodu Botanicznego PAN.
Decyzje te zakończyły wieloletnie starania środowiska naukowego Warszawy mające
na celu utworzenie w stolicy dużego, nowoczesnego ogrodu botanicznego. Starania takie
zainicjowane zostały przez profesorów Romana Kobendzę i Bolesława Hryniewieckiego w
okresie międzywojennym. Wybuch wojny przerwał wszystkie prace zmierzające do jego
utworzenia, ale zaraz po wyzwoleniu zostały rozpoczęte od nowa. W 1948 roku prof. R.
Kobendza wraz z żoną Jadwigą przedstawili projekt ulokowania ogrodu botanicznego w
południowej części Warszawy, obejmujący pola byłego Golf-Klubu na południe i wschód od
Lasu Kabackiego oraz tereny majątku ziemskiego Powsin z otaczającymi je gospodarstwami
chłopskimi. Obszar ten wynosił ponad 200 ha. Teren ten charakteryzował się korzystnymi
warunkami ekologicznymi i krajobrazowymi, gdyż był położony na górnym i dolnym tarasie
Skarpy Warszawskiej. Dalszą organizacją nowego ogrodu zajęło się Polskie Towarzystwo
Botaniczne (PTB). Powołało ono Komitet, który opracował projekt utworzenia Instytutu i
Ogrodu Botaniki Doświadczalnej w Powsinie. Projekt ten uzyskał aprobatę ówczesnych
władz. Z chwilą powołania Polskiej Akademii Nauk w 1952 roku Wydział Nauk
Biologicznych przejął od PTB organizację ogrodu. Po czterech latach pracy grupy botaników
warszawskich, z prof. Wacławem Gajewskim na czele, przygotowany został dokładny
program nowego ogrodu oraz postawiony został wniosek o utworzenie w strukturze PAN
zakładu naukowego pod nazwą Centralny Ogród Botaniczny. Sekretarz Naukowy PAN
powołał zakład naukowy o takiej samej nazwie z dniem 1 stycznia 1957 roku. Niestety
wskutek niekorzystnych decyzji finansowych Zakład – Centralny Ogród Botaniczny nie był w
stanie podjąć konkretnej działalności i po 10 miesiącach został rozwiązany.
W 1962 roku wznowione zostały prace nad organizacją ogrodu przez profesorów H.
Teleżyńskiego, W. Gajewskiego, T. Gorczyńskiego i A. Zielonkę. Efektem tego było
ogłoszenie konkursu zamkniętego na opracowanie programu i szkicu zagospodarowania
Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Lata sześćdziesiąte nie sprzyjały jednak powstawaniu
nowych inwestycji i wszelkie plany nie były realizowane aż do 1968 roku. Wtedy to z
inicjatywy profesora S.A. Pieniążka pełniącego wówczas funkcję sekretarza Wydziału V
PAN podjęte zostały nowe, intensywne starania mające na celu utworzenie Ogrodu
Botanicznego PAN w Powsinie. W 1970 roku przy Zakładzie Genetyki Roślin PAN w
Skierniewicach utworzono specjalną Pracownię Zasobów Genowych Roślin Uprawnych,
której głównym zadaniem było przygotowanie podstaw do zorganizowania ogrodu.
Pracownią kierował dr Bogusław Molski. Po czterech latach prac powstała wspomniana
decyzja Prezydium Polskiej Akademii Nauk o utworzeniu Ogrodu Botanicznego PAN.
Pierwszym dyrektorem został dr Bogusław Molski a przewodniczącym Rady Naukowej prof.
dr S.A. Pieniążek. W latach 1974-1977 wykupiono i przejęto tereny o powierzchni 40 ha
stanowiące I etap budowy Ogrodu.
Lata 1978-1980 to intensywny rozwój nowego ogrodu. W tym okresie została zbudowana
podstawowa infrastruktura oraz rozpoczęto tworzenie ekspozycji. Niestety kryzys lat
osiemdziesiątych poważnie zahamował dalsze prace i lata 1980-1990 to tylko
zagospodarowywanie terenów I etapu. W 1989 roku umiera nagle założyciel i dyrektor
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Ogrodu Prof. dr hab. Bogusław Molski. Kolejnym dyrektorem zostaje doc. dr hab. Jerzy
Puchalski.
W 1990 roku 12 maja udaje się udostępnić ogród społeczeństwu. Początkowo otwarty
on jest tylko w soboty i w niedziele, od 2004 roku czynny jest codziennie od 1 kwietnia do 31
października a w pozostałym okresie w soboty, niedziele i święta oraz w dni wolne od nauki
szkolnej. Plany rozwoju Ogrodu musiały ulec modyfikacjom, ale dalej zakłada się
rozszerzenie jego obszaru do około 180 ha. Lata 1993-2000 to okres tworzenia i
udostępniania dla zwiedzających nowych kolekcji. W 1995 roku zakończono budowę ogrodu
bylinowego i szklarni ekspozycyjnej, otwarto Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej
oraz nowoczesny Narodowy Bank Nasion Przechowywanych w Ultraniskich Temperaturach
Gatunków Ginących Flory Polski polskiej.
W grudniu 1995 roku Prezydium PAN podjęło uchwałę dzięki, której ogród stał się
placówką naukową PAN a w 1 listopada 1997 roku na podstawie decyzji Prezesa PAN Ogród
Botaniczny PAN zmienił swoją nazwę i obecnie nazywa się Ogród Botaniczny – Centrum
Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN.
W 2000 roku udostępniono do zwiedzania kolekcję róż. Od września 2003 można
oglądać Kolekcję Roślin Górskich Flory Polski a od grudnia 2003 roku ekspozycję roślin
tropikalnych i subtropikalnych.
W 2004 roku zakończono budowę biologicznej oczyszczalni ścieków. Inwestycja była
finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komitetu Badań Naukowych. Jej zadaniem jest
oczyszczanie ścieków powstałych w ogrodzie botanicznym. Jednocześnie służy ona jako
rozwiązanie modelowe do promocji tego typu rozwiązań dla gmin i wsi.
Działanie oczyszczalni opiera się na typowym układzie, który składa się z czterech etapów:
1. wstępne oczyszczanie mechaniczne ścieków w separatorze;
2. podstawowe, biologiczne oczyszczanie ścieków w wielofunkcyjnym dwukomorowym
reaktorze. W pierwszej komorze w warunkach wysokiego obciążenia zachodzi
redukcja węgla organicznego i częściowa nitryfikacja ścieków. W drugiej komorze
reaktora zachodzi dalsza nitryfikacja i denitryfikacja związków azotu oraz
współbieżna tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego. Procesy te prowadzone są z
wykorzystaniem mikroorganizmów (biomasy) oraz doprowadzonego z powietrzem
tlenu. Umożliwia to taki rozkład nieczystości, który po fazie sedymentacji powoduje
odseparowanie wody oczyszczonej od pozostałości masy stałej;
3. oczyszczone wody kierowane są do dalszego czyszczania w filtrach piaskowych;
4. ostatecznie w celu zniszczenia bakterii i wirusów woda poddawana jest działaniu
lamp z promieniami ultrafioletowymi.
Nowością zastosowanego rozwiązania w ogrodzie botanicznym jest sposób dalszego
postępowania z wodami oczyszczonymi. Woda gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych,
które umożliwiają wykorzystanie jej do podlewania roślin drzewiastych. Sama oczyszczalnia
jest przyjazna otoczeniu, nie wytwarza hałasu, nieprzyjemnych zapachów a ukryty pod ziemią
reaktor wielofunkcyjny jest zupełnie obojętny dla otoczenia. Zbiorniki retencyjne stanowią
dodatkowy element ozdoby ogrodu botanicznego.
Od chwili otwarcia ogród zwiedziło 1 mln 525 tys. zwiedzających. W ostatnich latach
liczba zwiedzających sięga około 120 tys. osób rocznie oraz około 400 grup
zorganizowanych.
Ogród pełni funkcje naukowo-badawcze, popularyzacyjne i dydaktyczne. Prowadzi
badania z zakresu botaniki doświadczalnej i stosowanej oraz ochrony środowiska i
ogrodnictwa, uświadamia problemy zagrożenia szaty roślinnej w Polsce i upowszechnia
wiedzę o uprawie roślin.
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KOLEKCJA FLORY POLSKI
Kolekcja Flory Polski prezentuje rośliny naturalnie występujące na terenie Polski.
Tutaj z bliska możemy podziwiać nie tylko rośliny pospolite, ale również i te których
spotkanie w naturze jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Podstawę Kolekcji stanowią gatunki roślin rodzimych dziko występujących, objętych
ochroną gatunkową ścisłą i częściową, rośliny zagrożone wyginięciem wyszczególnione w
Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz te które znajdują się na Czerwonej Liście Roślin.
Spośród 2750 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych występujących w naszym kraju
w Kolekcji Flory Polskiej uprawia się blisko 640 gatunków roślin w tym: 177 uznanych jest
za zagrożone na terenie Polski, 118 gatunków objętych jest ochroną ścisłą oraz 57 gatunków
podlega ochronie częściowej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz.U. z dnia 16 października
2014r., pozycja 1409).
Status ochrony całkowitej i częściowej straciło 16 gatunków roślin uprawianych w Kolekcji
Flory Polskiej. Do tej grupy gatunków należą: barwinek pospolity ( Vinca minor), bluszcz
pospolity (Hedera helix), kalina koralowa (Viburnum opulus ), konwalia majowa
(Convallaria majalis), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), kruszyna pospolita
(Frangula alnus), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), przytulia wonna (Galium
odoratum), skrzyp pstry (Equisetum variegatum), śniedek baldaszkowaty (Ornithogalum
umbellatum), wilżyna bezbronna (Ononis arvensis), paprotka zwyczajna (Polypodium
vulgare), pierwiosnek lekarski (Primula veris), porzeczka czarna (Ribes nigrum), pływacz
zwyczajny (Urticularia vulgaris) i sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris).
Kolekcja zajmuje łączną powierzchnię 1,1 ha i składa się z kilku części:
 powierzchni na której przedstawiono wybrane gatunki roślin stanowisk cienistych;
 Rabaty Dydaktycznej;
 niewielkiej ekspozycji roślin źródliskowych;
 Kolekcji Roślin Górskich.
Rośliny sadzone są w Kolekcji po kilka lub kilkanaście egzemplarzy tworząc w ten
sposób grupy gatunków o podobnych do siebie wymaganiach siedliskowych. W dużych
jednorodnych grupach liczących kilkadziesiąt egzemplarzy pokazano wybrane gatunki roślin
stanowisk cienistych: barwinek pospolity ( Vinca minor ), parzydło leśne ( Aruncus dioicus ),
pióropusznik strusi ( Matteucia struthiopteris ) oraz bluszcz pospolity ( Hedera helix ).
Rabata Dydaktyczna jest najstarszą częścią Kolekcji. Powstała w latach 1983-1984. Ze
względu na zróżnicowane wymagania roślin względem światła podzielona została na część
,,słoneczną” i ,,cienistą”.
Na rabacie ,,słonecznej” prezentowane są gatunki roślin ze zbiorowisk ciepłolubnych
muraw o charakterze stepowym. Ze względu na dużą różnorodność tej grupy siedlisk, gatunki
przydzielono do następujących, różniących się między sobą, wybranych zbiorowisk
roślinnych:
1. ciepłolubnych zarośli z powojnikiem prostym (Clematis recta), ciemiężycą
czarną (Veratrum nigrum) i dyptamem jesionolistnym (Dictamnus albus);
2. Bielinka nad Odrą z nawrotem czerwonobłękitnym (Lithospermum
purpurocaeruleum), pajęcznicą liliowatą (Anthericum liliago) i zawilcem leśnym
(Anemone sylvestris);
3. kwietnego stepu łąkowego z miłkiem wiosennym (Adonis vernalis), sierpikiem
różnolistnym (Serratula lycopifolia) i jaskrem iliryjskim (Ranunculus illyricus);
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niskiej kwiecistej murawy z dziewięćsiłem popłocholistnym (Carlina
onopordifolia), astrem gawędką ( Aster amellus), lnem włochatym (Linum
hirsutum), lnem złocistym (Linum flavum) i kosaćcem bezlistnym ( Iris aphylla);
5. murawy ostnicowej z ostnicą włosowatą ( Stipa capillata), smagliczką
pagórkową (Alyssum montanum) i ożotą zwyczajną (Linosyris vulgaris);
6. gatunki spotykane w uprawach zbożowych między innymi: groszek liściakowy
(Lathyrus nissolia), groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius), szafirek
miękkolistny
( Muscari comosum), lnica oszczepowata (Kickxia elatine) i
kąkol polny (Agrostemma gitago);
7. gatunki innych nieleśnych zbiorowisk kserotermicznych z
wawrzynkiem główkowym (Daphne cneorum) i
dzwonecznikiem wonnym (Adenophora liliifolia);
- roślinność solniskowa obszaru nadmorskiego z groszkiem nadmorskim (Lathyrus japonicus
subsp. maritimus), wydmuchrzycą piaskową (Elymus arenarius ), turzycą piaskową (Carex
arenaria ) i mannicą nadmorską (Puccinellia maritima ).
Na obrzeżach tej grupy roślin eksponowana jest woskownica europejska (Myrica gale ) jeden
z gatunków występujących w prześwietlonych, okresowo wilgotnych, nadmorskich lasach
sosnowych.
- roślinność górska występująca w Beskidach i Sudetach reprezentowana jest przez:
naparstnicę purpurową (Digitalis purpurea), okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica),
przytulię krakowską (Galium cracoviense), dzwonek brodaty ( Campanula barbata) czy
skalnicę zwodniczą (Saxifraga sponhemica)
Pod okapem drzew, w części ,,cienistej” rabaty, posadzono gatunki roślin, które
naturalnie występują w zbiorowiskach leśnych. Tutaj prezentowane są rośliny runa lasów
liściastych, iglastych i mieszanych. W tej części możemy poznać: śnieżyczkę przebiśnieg
(Galanthus nivalis ), wawrzynka wilczełyko ( Daphne mazereum ), barwinek pospolity (Vinca
minor), paprotkę zwyczajną ( Polypodium vulgare ), groszek wiosenny ( Lathyrus vernus ),
zerwę kłosową ( Phyteuma spicata ) czy żywca gruczołowatego ( Dentaria glandulosa ).
Niewielka ekspozycja roślin źródliskowych znajduje się niedaleko Dworku Fangora.
Powstała na początku lat osiemdziesiątych. Jej głównym celem było pokazanie roślin
stanowisk wodnych, mokrych i wilgotnych. Rośliny rosną w ośmiu kręgach betonowych
(poziom wody jest regulowany zgodnie z wymaganiami roślin) oraz na powierzchni
bezpośrednio sąsiadującej z nimi.
Na uwagę zasługują: selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum), lulecznica
kraińska (Scopolia carniolica), długosz królewski (Osmunda regalis), skrzyp pstry
(Equisetum variegatum), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), goryczka wąskolistna
(Gantiana pneumonanthe), brzoza niska ( Betula humilis), jarząb brekinia (Sorbus torminalis)
czy mlecz błotny (Sonchus palustris).
W bliskim sąsiedztwie roślin znajduje się stanowisko warzuchy polskiej (Cochlearia
polonica). Jest ona endemitem Polski, rośliną dwuletnią, rozmnażającą się głównie
generatywnie . Rośliny tego gatunku zasiedlały dawniej wywierzyska, drobne cieki na
podłożu piaszczystym, miejsca dobrze nasłonecznione z wodą czystą, o niskiej temperaturze
i obojętnym odczynie. Postępująca degradacja siedlisk doprowadziła do całkowitego
osuszenia stanowisk naturalnych a tym samym do wyginięcia gatunku. Dzisiaj warzucha
polska jest gatunkiem utrzymywanym tylko w uprawach lub na stanowiskach zastępczych.
W 2003 roku udostępniono do zwiedzania Kolekcję Roślin Górskich. Uprawa roślin
do kolekcji prowadzona jest od 1994 roku, budowę ekspozycji rozpoczęto w 1998 roku,
pierwsze egzemplarze roślin posadzono w 2001 r.
4.
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Kolekcja prezentuje florę polskich Karpat ze szczególnym uwzględnieniem gatunków
występujących na terenie Tatr, Pienin i Bieszczadów. Uwzględniając miejsce występowania
w naturze oraz rodzaj podłoża, gatunki tatrzańskie posadzono w grupach prezentujących
roślinność na podłożu wapiennym i granitowym. Flora Pienin przedstawiana jest przez
gatunki siedlisk łąkowych i muraw naskalnych, pasmo Bieszczadów reprezentują rośliny runa
lasów dolnoreglowych i połonin.
Ekspozycja nie odwzorowuje dokładnie krajobrazu górskiego lecz stanowi tylko próbę
przedstawienia najciekawszych wizualnych połączeń charakterystycznych dla naszych
polskich gór. Materiał roślinny sprowadzany do Kolekcji pochodzi głównie z ogrodów
botanicznych Polski i krajów ościennych. Pozyskiwane z natury nasiona oraz pojedyncze
okazy roślin pobierane były na podstawie pozwoleń wydawanych przez odpowiednie władze
– dyrekcje Parków Narodowych (Tatrzańskiego, Pienińskiego i Bieszczadzkiego) oraz przez
Ministerstwo Środowiska.
Rośliny sadzone są na trzech sztucznie usypanych wzgórzach i naturalnie ukształtowanej
trawiastej skarpie. Dwa najwyższe wzniesienia przeznaczono na prezentację roślinności
tatrzańskiej. W nawiązaniu do piętrowego rozmieszczenia roślinności, gatunki pogrupowano
według określonych typów siedlisk. Wędrując szczytami wzniesień możemy podziwiać
między innymi rośliny szczelin i piargów: mak alpejski (Papaver burseri), wysokogórskich
muraw i hal: dębika ośmiopłatkowego ( Dryas octopetala ), traworośli np. jastrzębca
pomarańczowego ( Hieracium aurantiacum ) czy zarośli subalpejskich z jałowcem
pospolitym w odmianie halnej ( Juniperus communis subsp. alpina ). Na granicy wapiennych
i granitowych skał znajduje się oczko wodne z którego wypływa strumień imitujący potok
górski. Przy drewnianym mostku, na brzegu strumienia , między kamieniami, rośnie
warzucha tatrzańska (Cochlearia tatrae). Schodząc z górek tatrzańskich możemy zapoznać
się z grupą roślin charakterystyczną dla pasma Pienin. Tutaj zobaczymy: języcznik zwyczajny
( Phyllitis scolopendrium ), złocień zawadzkiego (Dedranthema zawadzki ), pszonak
pieniński ( Erysimum pieninicum ) czy jałowiec sabiński ( Juniperus sabina ).
W bliskim sąsiedztwie znajduje się, wykonany w stylu góralskim domek. Spełnia on
rolę punktu informacyjnego. W gablotach znajdujących się wewnątrz znajdziemy
podstawowe wiadomości dotyczące polskich gór, ogólne założenia i dane o Kolekcji oraz
krótkie informacje o roślinach górskich tych pospolitych, chronionych, zagrożonych będących
reliktami czy endemitami w Tatrach, Pieninach i Bieszczadach. Z okna domku widać ścianę
starego drzewostanu dębowo-lipowego i naturalnie ukształtowaną skarpę na której
posadzono rośliny bieszczadzkie między innymi: chaber Kotschyego ( Centaurea kotschyana
), wiechlinę Chaixa ( Poa chaixii ), goździka skupionego ( Dianthus compactus ), koźibroda
łąkowego ( Tragopogon orientalis ), śnieżycę wiosenną w odmianie karpackiej ( Leucoium
vernum subsp. carpaticum ), smotrawę okazałą ( Telekia speciosa ) czy lepnicę karpacką (
Silene dubia ).
Strudzeni wędrówką górską możemy zrelaksować się słuchając szumu potoku bądź
odpocząć na ławeczkach w sąsiedztwie kosodrzewiny ( Pinus mugo), sosny limby ( Pinus
cembra ) czy wrzosowiska. Pas kosodrzewiny, okalający Kolekcję od zachodu, utworzono
w 1979 roku z 5 – letnich siewek pochodzących z nasion ze stanowisk naturalnych w Tatrach.
Lasek limbowy tworzą rośliny powstałe w wyniku szczepienia dwóch gatunków sosny. Dla
wcześniejszego wejścia sosny limby w okres wydawania szyszek zaszczepiono na sośnie
pospolitej jej zrazy, które pobrano z okolic Morskiego Oka z Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Tworzenie wrzosowiska rozpoczęto w 2002 roku. Dorosłe rośliny i siewki
wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris) pochodzą z nieużytków okolic Wilanowa, z terenów
przeznaczonych przez lokalne władze pod budowę osiedla mieszkaniowego.
Z dokładnym planem Kolekcji Roślin Górskich zapoznają zwiedzających cztery
tablice informacyjne umieszczone w pobliżu dróg prowadzących do ekspozycji.
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Na etykietach umieszczonych w Kolekcji zostały zawarte następujące informacje:
 łacińska nazwa rodziny do której należy gatunek;
 łacińska nazwa gatunku;
 polska nazwa gatunku;
 występowanie geograficzne na terenie Polski;
 forma ochrony i stopień zagrożenia rośliny w Polsce;
 szczególne znaczenie gatunku w polskiej florze.
Szczególną uwagę należy zwrócić zwiedzającym na gatunki objęte ochroną prawną,
gatunki zagrożone wyszczególnione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz te które
są reliktami, endemitami czy subendemitami.
Budowa Kolekcji Roślin Górskich Flory Polski była możliwa dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Osobom zainteresowanym pogłębieniem wiadomości o roślinach rodzimej flory proponujemy
zapoznanie się z następującymi pozycjami :
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin, do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin, do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
3. Zarzycki K., Szeląg Z., 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w
Polsce. W : Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.), Lista roślin zagrożonych w
Polsce. Inst. im. W. Szafera PAN, Kraków, s.: 87-98 ;
4. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Roślin.
Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W.
Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, ss. 664 ;
5. Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z., 2006, Czerwona lista roślin i
grzybów Polski, Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut
Ochrony Przyrody, Kraków
6. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 Polska Czerwona Księga Roślin.
Paprotniki i rośliny kwiatowe Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody,
Kraków
7. Polakowski B., 1995. Rośliny chronione, Atlas. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, ss. 185 ;
8. Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. T. 1,2. Wyd.2. PWN,
Warszawa.
Literatura dostępna jest w bibliotece OB – CZRB PAN w Powsinie oraz w Kolekcji Flory
Polski ( Budynek Przyszklarniowy, I piętro, pokój nr 118d, codziennie w godz. 8 – 15 ).
Wykaz gatunków roślin znajdujących się w Kolekcji Flory Polski
na które należy zwrócić szczególną uwagę zwiedzających
Oznaczenia:
,,ochrona prawna'': CH gatunek objęty ścisłą ochroną prawną na podst.
Rozporz. Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
czCH gatunek objęty częściową ochroną prawną na podst.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
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,,Konwencja Berneńska'': Konwencja o ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny europejskiej
oraz ich siedlisk, Berno 19.09.1979r.
,,kategoria zagrożenia": na podst. ,,Polskiej czerwonej księgi roślin''.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.), 2014 r.
EX (extinct) całkowicie wymarłe
EW (exinct in the wild) wymarłe w warunkach naturalnych
CR (critically endangered) krytycznie zagrożone
EN ( endangered) zagrożone
VU (vulnerable) narażone
NT (near threatened) bliskie zagrożenia

,,kategoria zagrożenia'': na podst. ,,Czerwonej listy roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce''.
Zarzycki K., Szeląg Z., 1992. oraz ,, Czerwonej listy roślin i grzybów
Polski” Mirek Z., Zarzycki K. i inni 2006r
Ex - wymarłe i zaginione
EW – gatunki wymarłe i zaginione na stanowiskach naturalnych
E – wymierające
[E] – wymierające- krytycznie zagrożone wymarciem na izolowanych stanowiskach,
poza głównym obszarem występowania
V – narażone
[V] – narażone – gatunki zagrożone na izolowanych stanowiskach,
poza głównym obszarem występowania
R – rzadkie, potencjalnie zagrożone
I - nieokreślona kategoria zagrożenia

,,Lokalizacja w OB CZRB-PAN'': miejsce występowania danej rośliny
na terenie PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB
KRG - Kolekcja Roślin Górskich Flory Polski
RL - Rabata Popularyzacyjno-Dydaktyczna: część leśna
RS - Rabata Popularyzacyjno-Dydaktyczna: część słoneczna
Ź - rośliny źródlisk
INT - inny teren Ogrodu Botanicznego położony poza Kolekcją Flory Polski
gatunek stracił status ochrony
Gatunek zmienił status ochrony
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Lokalizacja
w OB CZRB-PAN

kategoria zagrożenia na
podst. ,,Czerwonej listy
roślin naczyniowych...''

kategoria zagrożenia na
podst. ,,Polskiej czerwonej
księgi roślin''

Konwencja Berneńska

Aconitum lycoctonum L. em. Koelle
Aconitum bucovinense Zapał.
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer
Aconitum moldavicum Hacq.
Aconitum variegatum L.
Adenophora liliifolia (L.) Besser
Adonis vernalis L.
Agrimonia pilosa Ledeb.
Allium sibiricum L.
Allium ursinum L.
Anemone narcissifolia L.
Anemone sylvestris L.
Angelica archangelica L.
Anthericum liliago L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Aquilegia vulgaris L.
Arnica montana L.
Aruncus sylvestris Kostel.
Asarum europaeum L.
Aster amellus L.
Atropa belladonna L.
Betula humilis Schrank
Betula nana L.
Blechnum spicant (L.) Roth
Bupleurum tenuissimum L.
Campanula serrata (Kit.) Hendrych
Carex arenaria L.
Carex dacica Heuff.
Carlina acaulis L.
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea kotschyana Heuff. ex
W.D.J.Koch
Centaurium erythraea Rafn
Cerastium alpinum L.
Cerasus fruticosa Pall.
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.
Cimicifuga europaea Schipcz.

ochrona prawna (
rozporządzenie z 2014 r. w
sprawie ochrony
gatunkowej roślin

Takson

KRG
KRG
KRG
KRG
KRG
RS
RS
Ż
RS
KRG
KRG
RL
KRG
RS
Ź
RL, KRG
RL
RL
RL
RS
Ź
Ż
Ź + KRG
Ź+KRG
R
KRG
RS
KRG
KRG
RS
KRG
RS
KRG
RS
RS
RL

Cirsium pannonicum (L.F.) Link
Clematis recta L.
Cochlearia polonica E.Fröhl.
Cochlearia tatrae Borbás
Colchicum autumnale L.
Convallaria majalis L.
Corydalis pumila (Host) Rchb.
Crocus scepusiensis (Rehmann & Woł.)
Borbás
Daphne cneorum L.
Daphne mezereum L.
Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev
Dianthus arenarius L.
Dianthus compactus Kit.
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus plumarius L. subsp. praecox (Kit.)
Pawł.
Dianthus speciosus Rchb.
Dictamnus albus L.
Digitalis grandiflora Mill.
Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli
Dorycnium herbaceum Vill.
Dracocephalum ruyschiana L.
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn.ex
Schinz & Thell.
Echium russicum J. F. Gmel.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.
Equisetum variegatum Schleich.
Frangula alnus Mill.
Galanthus nivalis L.
Galium cracoviense Ehrend.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium valdepilosum Heinr.Braun
Gentiana asclepiadea L.
Gentiana cruciata L.
Gentiana pneumonanthe L.
Gladiolus imbricatus L.
Glaux maritima L.
Gypsophila paniculata L.
Hedera helix L.
Helleborus purpurascens Waldst. & Kit.
Hepatica nobilis Schreb.
Iris aphylla L.
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz
Juniperus sabina L.
Lathyrus latifolius L.
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Lathyrus pisiformis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucoium vernum L. subsp. vernum
Leucoium vernum var. carpaticum Borbás
Lilium bulbiferum L.
Lilium martagon L.
Linosyris vulgaris Cass.
Linum austriacum L.
Linum flavum L.
Linum hirsutum L.
Lithospermum purpurocaeruleum L.
Lonicera periclymenum L.
Ludwigia palustris (L.)Elliott
Matteucia struthiopteris (L.) Tod.
Melampyrum arvense L.
Melica transsilvanica Schur
Melittis melissophyllum L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Myrica gale L.
Ononis arvensis L.
Ornithogallum collinum Guss.
Ornithogalum umbellatum L.
Osmunda regalis L.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Pinus ×rhetica Brügger
Pinus cembra L.
Pinus mugo Turra
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó
Plantago coronopus L.
Plantago maritima L.
Poa glauca Vahl
Polemonium coeruleum L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Potentilla micrantha Ramond ex DC. Primula auricula L.
Primula elatior (L.) Hill
Primula veris L.
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Pulsatilla slavica G.Reuss
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus illyricus L.
Rhododendron luteum Sweet
Ribes nigrum L.
Saxifraga paniculata Mill.
Scopolia carniolica Jacq.
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Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern.
Staphylea pinnata L.
Taraxacum pieninicum Pawł.
Taxus baccata L.
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. Thymus praecox Opiz
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Trapa natans L. s. l.
Trollius altissimus Crantz
Trollius europaeus L.
Urticularia vulgaris L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Veratrum nigrum L.
Verbascum phoeniceum L. Veronica paniculata L. subsp. paniculata Viburnum opulus L.
Vinca minor L.
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Kolekcje prowadzi : dr inż. Anna Rucińska

KOLEKCJA ROŚLIN CEBULOWYCH, KŁĄCZOWYCH I BULWIASTYCH
W kolekcji zgromadzono liczne taksony z wielu rodzajów, m. in.: Tulipa, Iris, Fritillaria,
Muscari, Ornithogalum, Colchicum, Scilla, Narcissus, Gladiolus, Canna. Najliczniej
reprezentowane są odmiany uprawne i gatunki tulipanów (Tulipa), kosaćców (Iris), lilii
(Lilium), narcyzów (Narcissus) i mieczyków (Gladiolus).
Kosaćce – w kolekcji zgromadzono ponad 200 taksonów - gatunki oraz odmiany botaniczne i
ogrodowe. Irysy, zwane bardziej poprawnie kosaćcami, są roślinami bardzo znanymi i
szeroko rozpowszechnionymi.
W ogrodach najczęściej spotykane są kosaćce bródkowe, zwane też brodatymi. Jest to nazwa
zwyczajowa, określająca bardzo liczną grupę odmian wywodzących się od kilku gatunków
rosnących dziko w południowo - wschodniej i południowej Europie oraz na Bliskim
Wschodzie. Kosaćce te uprawiane są w ogrodach od niepamiętnych czasów. Już w
średniowiecznych ogrodach klasztornych i zamkowych spotykane były gatunki europejskie,
jak Iris pallida i Iris variegata, oraz ich naturalne mieszańce i odmiany (‘Alba’). Śladem tak
wczesnej obecności kosaćców w kulturze jest często spotykany w herbach rycerskich motyw
tzw. lilii burbońskiej, przyjęty potem przez harcerzy, będący stylizowanym wizerunkiem
kwiatu kosaćca właśnie, a nie lilii. Do tej pory wyhodowano tysiące odmian tej grupy,
różniące się barwą kwiatów, ich kształtem, wysokością pędów kwiatowych i porą kwitnienia.
Wśród odmian wyróżniamy odmiany niskie, pośrednie i wysokie. Odmiany niskie (grupa
Barbata Nana) charakteryzują się wczesnym okresem kwitnienia (od końca kwietnia do
początku maja), niskim wzrostem (do 25 cm), małą liczbą kwiatów na pędzie (1 lub 2) i
poziomym ułożeniem dolnych płatków. Odmiany pośrednie (grupa Barbata Media) kwitną
później (w drugiej połowie maja), dorastają do wysokości 60 cm, mają kwiaty zbliżone
kształtem do kwiatów odmian wysokich, lecz mniejsze, dość liczne (3 - 5 na pędzie).
Odmiany wysokie (grupa Barbata Elatior) zakwitają w końcu maja lub na początku czerwca,
mają najwyższe pędy (70 - 120 cm) i najliczniejsze kwiaty (do 7 na pędzie). Hodowla odmian
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wysokich rozwinęła się najbardziej w Stanach Zjednoczonych i dlatego nazywane są u nas
czasami „irysami amerykańskimi”.
Największą wartość botaniczną i historyczną przedstawiają zgromadzone, stare odmiany
kosaćca bródkowego (Iris x barbata hort. = Iris germanica hort. = Iris grupa Barbata), nie
uprawiane już powszechnie w ogrodach, choć cenne ze względu na wartości dekoracyjne i
inne cechy przydatne w uprawie ogrodowej. Wśród odmian zgromadzonych dotychczas są:
 3 odmiany wyhodowane w XIX wieku lub wcześniej,
 4 odmiany pochodzące z lat 1900 - 1910,
 8 odmian z lat 1911 - 1920,
 22 odmian z lat 1921 - 1930,
 7 odmian z lat 1931 - 1940,
 25 odmian z lat 1941 - 1950.
Odmiany te zasługują na uwagę, bowiem kwitną bardzo obficie i mimo, że ich kwiaty są
zwykle drobniejsze od kwiatów odmian współczesnych, są bardzo dekoracyjne. Często są to
odmiany bardziej odporne na grzyby chorobotwórcze porażające liście, a więc zasługują na
ponowne zainteresowanie i powinny znaleźć swoje miejsce w ogrodach i parkach.
Z nowszych odmian ciekawostką jest odmiana ‘Autumn Twilight’, która zakwita jako jedna z
pierwszych z grupy Barbata Elatior, już w trzeciej dekadzie maja, a potem kwitnie powtórnie,
od września do mrozów.
Kosaćce bródkowe dobrze rosną w miejscach słonecznych, na glebie żyznej i doskonale
przepuszczalnej. Stale wilgotna gleba i zacienione stanowisko sprzyjają rozwojowi chorób.
Kosaćce te nie wymagają wysokiego poziomu nawożenia. Odmiany rozmnaża się tylko przez
podział kłączy. Termin rozmnażania przypada dwa lub trzy tygodnie po kwitnieniu, nie
później niż do połowy sierpnia. Najlepiej dzielić rośliny trzyletnie. Do sadzenia wybiera się
dobrze wyrośnięte kłącza z obrzeży karpy. Środkowe odcinki kłączy, mało żywotne i często
porażone przez choroby lepiej wyrzucić (spalić, żeby nie roznosić groźnej choroby
powodowanej przez bakterie i objawiającej się gniciem kłączy). Sadzić kłącza należy płytko.
Jedynie 2/3 kłącza powinno być zagłębione w ziemi. Zbyt głębokie sadzenie odbija się
ujemnie na kwitnieniu, szczególnie w pierwszych dwóch latach po posadzeniu i oczywiście
na zdrowotności roślin.
Poza wymienionymi do rodzaju Iris należy jeszcze ponad 200 gatunków. Są to rośliny o
zróżnicowanym wyglądzie, rosnące dziko w odmiennych warunkach i mających różne
wymagania. Są wśród nich gatunki bardzo pospolite, występujące w wielu stronach świata,
ale także gatunki występujące tylko na niewielkich obszarach, a nawet zagrożone, ginące,
które objęto ochroną gatunkową. W Polsce chronione są kosaciec syberyjski (Iris sibirica) i
kosaciec bezlistny (Iris aphylla), a kosaciec trawolistny (Iris graminea), już w stanie
naturalnym u nas nie występuje, ale występuje na Morawach i Węgrzech. Ze względu na
niecodzienny zapach kwiatów (dojrzałej śliwki lub moreli) wart popularyzacji, zwłaszcza
wśród amatorów.
Klasyfikacja botaniczna rodzaju Iris jest bardzo skomplikowana. Olbrzymią grupę kosaćców
kłączowych stanowią kosaćce bezbródkowe. Najpopularniejszym gatunkiem jest kosaciec
syberyjski (Iris sibirica), występujący w Polsce w stanie naturalnym na mokrych łąkach, ale
rzadko i dlatego objęty prawną ochroną. Ma liście równowąskie, lekko niebieskawe, czasami
czerwonawo nabiegłe przy nasadach. Wyrasta do wysokości około 1 m. Kwitnie w maju i
czerwcu. W ogrodach najczęściej spotykamy jego odmiany które mogą być białe, w różnych
odcieniach barwy niebieskiej, fioletowe, a najrzadziej wiśniowo-fioletowe. Sadzi się te
kosaćce na rabatach, często wraz z innymi bylinami, w miejscach słonecznych, ale w
odróżnieniu od kosaćców bródkowych, lepiej rosną na glebie wilgotnej i chłodnej, o lekko
kwaśnym odczynie. Dobrze jest wprowadzić do gleby przed sadzeniem spore ilości nawozu
organicznego lub torfu, a potem ściółkować torfem lub rozdrobnioną korą. Mniej znanym
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gatunkiem jest Iris spuria i gatunki z nim spokrewnione. Wymagania mają podobne do
kosaćców syberyjskich, ale różnią się wyglądem. Liście ich zazwyczaj są sztywniejsze,
szersze i dłuższe. Kwiaty przypominają kwiaty irysów holenderskich. Najczęściej zebrane są
w wielokwiatowe kwiatostany. Barwy spotykane wśród gatunków i odmian tej grupy to,
biała, często w połączeniu ze złotożółtą (np. Iris ochroleuca), żółta (Iris x monnieri) i
niebieska (Iris spuria). W pobliżu posadzony jest kosaciec mleczny (Iris lactea). Pochodzi z
Himalajów, ma niewielkie kwiaty, ale bardzo trwałe i efektownie wyglądające ulistnienie,
zasługuje więc również na uwagę.
Trzeba też wspomnieć o tych kosaćcach bezbródkowych, które rosną w miejscach bardzo
wilgotnych, nadwodnych. Kosaciec żółty (Iris pseudacorus) występuje bardzo często wzdłuż
rowów melioracyjnych i w innych stale podmokłych miejscach. Kwiaty ma żółte, dość ładne,
ale niewielkie w porównaniu do okazałych, szablastych, ciemnozielonych liści. Ulistnienie
jest bardzo odporne na warunki atmosferyczne i może być prawdziwą ozdobą, a zarazem tłem
dla innych bylin, na rabacie bylinowej. Północnoamerykańskim odpowiednikiem kosaćca
żółtego jest Iris versicolor. Nie rośnie tak bujnie, osiąga wysokość do 60 cm. Liście ma
szersze, jasnozielone i trochę się przewieszające, nie wyprostowane tak sztywno, jak liście
kosaćca żółtego. Kwiaty mogą być niebieskie, purpurowe, fioletowe. Rzadko uprawiany jest
Iris setosa występujący od Syberii po Alaskę i Kanadę, także na północnych wyspach Japonii.
Tulipany - W 2004 roku tulipany powróciły do naszego Ogrodu. Obecnie kolekcja liczy
prawie 260 taksonów i znajduje się nieopodal głównego wejścia do Ogrodu, naprzeciwko
kolekcji bylin. Odmiany tulipanów są zaliczane do następujących grup:
Grupa 1 Pojedyncze Wczesne,
Grupa 2 Pełne Wczesne,
Grupa 3 Triumph,
Grupa 4 Mieszańce Darwina,
Grupa 5 Pojedyncze Późne,
Grupa 6 Liliokształtne,
Grupa 7 Crispa,
Grupa 8 Viridiflora,
Grupa 10 Papuzie,
Grupa 11 Pełne Późne,
Grupa 12 Kaufamanna,
Grupa 13 Fostera,
Grupa 14 Greiga,
Grupa 15 Pozostałe Gatunki i Odmiany
Tulipany z ostatnio wymienionych czterech grup zaliczane są do tzw. tulipany botanicznych.
Odmiany z tych grup najczęściej zbliżone są wyglądem do gatunków wyjściowych,
charakteryzują się dość niskim współczynnikiem rozmnażania, uważa się więc, że mogą być
uprawiane bez wykopywania przez 3 - 4 lata. Odmiany z pozostałych, tzw. tulipany
ogrodowe, powinny być wykopywane corocznie.
U tulipanów zachodzi zjawisko termonastii. Proces ten zachodzi, gdy jest jeszcze dość
chłodno i tylko bezpośrednie nasłonecznienie podnosi dość znacznie temperaturę organu.
Kwiaty te w podwyższonej temperaturze otwierają się, a przy niskiej zamykają. Ma to
kluczowe znaczenie w procesie zapylania, w słońcu i cieple istnieje największe
prawdopodobieństwo zapylenia przez owady. Mechanizm tych ruchów polega na szybszym
wzroście listków okwiatu po stronie górnej (wewnętrznej) w temperaturze wyższej co
powoduje rozchylenie się kwiatu. Gdy temperatura jest niska, szybciej rośnie dolna strona
listków i kwiat się stula. Ruchy te mogą być wykonywane wielokrotnie. Listki okwiatu
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wydłużają się u tulipana o ok. 7% podczas jednego ruchu termonastycznego, tak, że w ciągu
okresu kwitnienia całkowity przyrost listków może sięgać nawet 100%.
Zaobserwowano, iż kwiaty tulipanów otwierają się, gdy temperatura wzrasta powyżej 15°C, a
zamykają się gdy spada poniżej 13°C. Niektóre kwiaty są bardzo wrażliwe na zmiany
temperatury, u tulipana dostrzegalna reakcja zachodzi przy różnicy temperatur wynoszącej
0,5°C.
Czosnki - W kolekcji znajdują się 52 taksony. Posadzone są wśród kosaćców bródkowych, na
kwaterze wysypanej żwirem. Niektóre z czosnków rosną bardzo intensywnie wiosną, ale ich
liście zasychają już w czasie kwitnienia (w maju/czerwcu), np. Allium karataviense, czy
A. giganteum o dużych, kulistych, dekoracyjnych kwiatostanach. Inne gatunki zachowują
ulistnienie przez cały sezon wegetacyjny, zwykle jednak mają kwiatostany mniej efektowne.
Na uwagę zasługują: ozdobna odmiana szczypiorku (A. schoenorassum ‘Forescate’) oraz
odmiana ‘Spirale’ czosnku sinawego (A. senescens) o dekoracyjnym układzie liści. Oprócz
czosnków wśród kosaćców rosną złotnice (Asphodeline) oraz asfodel biały (Asphodelus
albus). W odróżnieniu od czosnków mają długie, wąskie kwiatostany.
Narcyzy - Gromadzenie odmian narcyzów rozpoczęto niedawno. Mamy już prawie 100
odmian. W kwiatach narcyza występuje specyficzny twór zwany przykoronkiem, u
niektórych odmian przykoronek jest bardzo okazały, trąbkowaty z wywiniętym i karbowanym
brzegiem. Popularnie odmiany o takiej budowie kwiatów (grupa odmian trąbkowych i
wielkoprzykoronkowych) nazywane są „żonkilami”, ale nie jest to nazwa poprawna według
zasad botanicznych.
Zimowity (Colchicum) są to rośliny bulwiaste z rodziny Colchicaceae. Kwitną od końca
sierpnia do mrozów, ale ich liście pojawiają się dopiero następnej wiosny. W lipcu zasychają i
rośliny zapadają w stan pozornego spoczynku, aby jesienią ponownie zakwitnąć. Zawierają
trujący alkaloid – kolchicynę, której już niewielkie dawki mogą być śmiertelne, szczególnie w
przypadku dzieci.
Krokusy jesienne są to mniej znane gatunki i odmiany z rodzaju Crocus, kwitnące późną
jesienią. Krokus uprawny (C. sativus), o lila-niebieskich kwiatach z okazałymi,
ciemnopomarańczowymi słupkami, uprawiany jest w Afryce Północnej jako roślina
przyprawowa. Przyprawa zwana szafranem, to wysuszone i zmielone znamiona słupków tego
gatunku. W kolekcji posadzono również kwitnący jesienią, jasnoróżowy krokus Kotschy'ego
(C. kotschyanus) oraz fioletowo-niebieski krokus okazały (C. speciosus). Wczesną wiosną
zakwitają natomiast różne odmiany krokusa złocistego (C. chrysanthus), krokusa wiosennego
(C. vernus) oraz krokusy Siebera (C. sieberi) i Tommasiniego (C.tommasinianus).
Lilie – W kolekcji znajduje się ponad 100 gatunków i odmian lilii. Najliczniejszą grupę,
stanowią odmiany zaliczane do mieszańców azjatyckich. Kwitną w lipcu i sierpniu, mają
kwiaty w różnych barwach, od białej do ciemnoczerwonej, przez wszystkie odcienie barwy
żółtej i pomarańczowej, są także odmiany o kwiatach różowych. Mniej licznie
reprezentowane są znane przede wszystkich z kwiaciarni odmiany z grupy mieszańców
orientalnych, o wielkich, białych lub różowych kwiatach. W przeciwieństwie do lilii
azjatyckich posiadają intensywny zapach. Tą cechą charakteryzują się także lilie z grupy
trąbkowych, reprezentowane przez lilię królewską (Lilium regale).
Mieczyki - Mieczyki wykopuje się corocznie. Ich bulwy nie są odporne na mróz. Sadzi się je
pod koniec kwietnia, w wykopuje w październiku. Mieczyki kwitną od lipca do września.
Odmiany, których mamy 180, mają kwiaty w najróżniejszych barwach, nawet są ciemne,
niebiesko-fioletowe. Jedyny gatunek w naszej kolekcji mieczyk abisyński, syn. acidantera
dwubarwna (Gladiolus murieale) ma kwiaty drobne, białe z czarnymi plamami, ale bardzo
silnie i przyjemnie pachnące.
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Pacioreczniki - Pacioreczniki (Canna), których w kolekcji znajduje się ponad 50 odmian i
jeden gatunek [paciorecznik indyjski (Canna indica)], znane są częściej pod spolszczoną
nazwą łacińską jako kanny. Ich polska nazwa nawiązuje do wyglądu nasion
przypominających paciorki różańca. Mają kłącza przypominające nieco kłącza kosaćców
bródkowych, nie wytrzymują jednak zimy w gruncie i podobnie jak mieczyki muszą być
przechowywane w ciemnym pomieszczeniu, w temperaturze ok. 10-15°C. Najsilniej rośnie u
nas drobnokwiatowa odmiana ‘Stuttgart’, która dorasta do 3,5 m i ma wielkie zielone liście z
szerokimi, białymi pasami. Wielkokwiatowe odmiany nie osiągają tak imponujących
rozmiarów. Kwiaty paciorecznika mają barwy: białą, kremową, żółtą, różową lub czerwoną.
Różnią się także zabarwieniem liści, które mogą być zielone, ciemnozielone, purpurowobrązowe lub paskowane.
Rośliny cebulowe kwitnące wczesną wiosną - Na cienistej rabacie po północnej stronie
szpaleru cisów posadzone zostały różne gatunki i odmiany z kilku rodzajów. Wszystkie
zakwitają bardzo wcześnie, ale ze względu na silne zacienienie ich wegetacja u nas jest nieco
opóźniona z korzyścią dla zwiedzających. W miejscu słonecznym te same rośliny kwitłyby
przed otwarciem ogrodu dla publiczności. Są tam cebulice (Scilla siberica i Scilla
mischtschenkoana), śnieżniki (Chionodoxa luciliae), śnieżyczki (Galanthus elwesii), iryski
(Iridodictyum reticulatum), szafirki (Muscari) i inne. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się
część kolekcji narcyzów, a w pobliżu, rosną szachownice cesarskie (Fritillaria imperialis)
oraz perskie (F. persica).
Kolekcję prowadzi: dr Artur Zagajewski

KOLEKCJA ROŚLIN SADOWNICZYCH
Kolekcja roślin sadowniczych, zwana również pomologiczną (od greckich słów
pomum – owoc i logos – słowo). Znajdują się w niej gatunki i odmiany drzew, krzewów,
pnączy i bylin owocowych. Składa się ona z dwóch części:
- pierwsza to rośliny polecane do uprawy na działkach i w ogródkach
przydomowych, gdzie oprócz powszechnie uprawianych gatunków i odmian można
zobaczyć mniej znane, ale godne uwagi, często posiadające właściwości lecznicze;
- druga to historyczne odmiany jabłoni, uprawiane w minionych stuleciach, wyparte
z sadów wielkotowarowych przez nowoczesne odmiany. Tę część kolekcji uzupełniają
gatunki i krzyżówki dzikich jabłoni, wśród nich wiele dekoracyjnych.
Kolekcja ekspozycyjna
Część pierwsza (ekspozycyjna) składa się z 6 kwater o łącznej powierzchni 5550 m².
W każdej z nich odmiany uszeregowano według pory dojrzewania owoców. Prezentuje się tu
atrakcyjne drzewa jabłoni, grusz, śliw, wiśni, brzoskwiń, a także pigwę i jarzębinę o słodkich
owocach oraz bogatą kolekcję krzewów owocowych.
Wśród odmian jabłoni na uwagę zasługują: letnia, bardzo wytrzymała na mróz ‘Katja’,
odmiana niemiecka, całkowicie odporna na parcha ‘Piros’, jesienna, również parchoodporna,
polska odmiana ‘Witos’ oraz zimowe ‘Redkroft’ i ‘Florina’. Również interesujące są odmiany
jabłoni kolumnowych tzw. Baleriny. Wśród nich w naszej kolekcji mamy ‘Flanenco’ i
‘McIntosh Wijcik’.
Nasadzenie grusz stanowią odmiany popularne takie, jak: ‘Alfa’, ’Amfora’, ‘Carola’,
‘Concorde’, ‘Dicolor’, ‘Hortensja’, ‘Isolda’ oraz ‘Hnidzik’. Ponadto obok nich rosną dwie
grusze azjatyckie o smacznym chrupiącym miąższu: ‘Kosui’, ‘Early Shu’; oraz grusza o
czerwonym miąższu – ‘Blutbirne’.
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Wśród odmian wiśni na szczególną uwagę zasługuje pochodząca z Węgier ‘Groniasta
z Ujfehertoi’, a w obrębie śliw godna polecenia jest amerykańska, tolerancyjna na szarkę i
mrozoodporna odmiana ‘Amers’. Wiosną 2012 roku do kolekcji drzew pestkowych
dosadzono czerechę odmiany ‘Hortensja’. Owoce są duże lub bardzo duże (5,8 – 8,0 g), nieco
wydłużone. Skórka żółta, pokryta żywym, koralowym rumieńcem. Miąższ nadzwyczaj
smaczny, żółtawy, miękki, słodko-kwaskowaty. Dojrzewa w końcu czerwca, początku lipca.
Wiosną 2011 roku odnowiono kolekcję brzoskwiń. Znalazły się w niej drzewa z grup:
flateryn (nektaryny płasko owocowe), nektaryn, twardek (brzoskwinie o twardym miąższu
stosowane w przemyśle przetwórczym), brzoskwiń i brzoskwiń płaskoowocowych. Do
najciekawszych należą brzoskwinia płaskoowocowa ‘Saturn’ (popularnie zwana Ufo),
twardka ‘Virgil’ oraz nektaryna o bardzo smacznych owocach - ‘Fantazja’.
Również nasadzenie moreli zostało odnowione jesienią 2011 roku. Odmiany
posadzone są według pory dojrzewania owoców oraz podziału na odmiany stare i
współczesne. Znajdują się wśród nich ‘Somo’, ‘Goldrich’, ‘Kompakta’, ‘Aurora’ i ‘Sirena’.
Owoce pigwy ‘Wielkoowocowej’ przypominają żółte omszone jabłka, są twarde i
nadają się do konsumpcji po przetworzeniu na soki, galaretki czy marmolady, podobnie jak
pachnące, tłustawe w dotyku jabłuszka pigwowców. Wiosną łatwo zauważyć różnicę między
pigwą, która ma bladoróżowe kwiaty, rozwijające się dopiero w maju, a pigwowcem, którego
pomarańczowe lub żywoczerwone (w zależności od odmiany) kwiaty są ozdobą kolekcji już
pod koniec kwietnia. Niektóre odmiany np. ‘Yukigotten’ posiadają białe kwiaty.
W kolekcji sadowniczej posadzonych jest wiele krzyżówek międzyrodzajowych i
międzygatunkowych. Należą do nich: jarzębinogruszka (samoistna hybryda gruszy pospolitej
i jarząbu mącznego), malinojeżyna, świdojarząb, porzeczkoagrest, głogonieszpułka gruszopigwa, jarzębinonieszpułka ‘Desertnaja’, śliwomorele (krzyżówka międzygatunkowa śliwy
japońskiej i moreli).
Do ciekawych nasadzeń części pomologicznej należy zaliczyć jarzębiny jadalne.
Pośród nich znajduje się odmiana o silnym fioletowym wybarwieniu (zawiera dużo
antocyjanów) owoców, które zdają się być granatowe. Także śliwy japońskie stanowią
ciekawą grupę drzew w kolekcji. Wśród odmian można wyróżnić ‘Shiro’ o żółtych owocach,
‘Najdiena’ o różowych oraz ‘Black Amber’ o ciemnofioletowych. Owoce tych śliw są
popularne w sprzedaży w supermarketach w okresie jesienno-zimowym.
Wśród krzewów owocowych w kolekcji można znaleźć popularne w ogródkach
maliny, porzeczki, agrest, truskawki, poziomki, jeżynę bezkolcową, winorośl, pigwowce,
coraz bardziej powszechną u nas borówkę wysoką i aronię czarnoowocową. Wśród truskawek
na uwagę zasługuje odmiana ‘Snow White’ o białych owocach oraz ‘Albion’ powtarzająca
owocowanie. Tuż przy truskawkach zostały posadzone trzy odmiany kolcowoju pospolitego
(Lycium barbarum L.). Jest to krzew lub pnącze, o wygiętych pędach od 1 do 3 m długości.
Owocem jest czerwona jagoda, o dużej zawartości aminokwasów, polisacharydów, karotenów
oraz olejków eterycznych. Dużym zainteresowaniem działkowców cieszy się leszczyna,
rodząca smaczne orzechy. Za najbardziej wartościowe w kolekcji uważa się odmiany
‘Garibaldii’ i ‘Olbrzymi z Halle’. Posadzono tu również mało znane gatunki roślin,
zasługujące na uwagę, takie jak: suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka), dereń właściwy,
morwę, świdośliwę (Amelanchier), wisienkę kosmatą, krzewy róż, kalinę, aktinidię (polskie
kiwi), szeferdię, cytryniec chiński (roślina pięciu smaków, smak umami), rokitnik zwyczajny
(zawiera dużo witaminy C, która nie ulega rozkładowi przy tłoczeniu owoców), oliwnik.
Za morwą i świdośliwą rosną ciekawe głogi – jeden o czerwonych owocach i drugi
żółtoowocowy. W zakresie roślin ciekawych i mało znanych mieści się nieszpułka, której
twarde owoce spożywa się dopiero po ulężeniu.
Można również zobaczyć kolekcję roślin z rodziny wrzosowatych (Ericaceae):
borówkę wysoką, borówkę brusznicę, czernicę, żurawinę wielkoowocową, bażynę czarną i
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inne gatunki. Wśród odmian borówki wysokiej na szczególną uwagę zasługują odmiany:
‘Bluecrop’, ‘Coville’ i nowa plenna o nazwie ‘Toro’. Najpopularniejsza w sprzedaży jest
odmiana ‘Chandler’ o dużych owocach.
Owoce derenia jadalnego wykorzystuje się głównie na przetwory: nalewki, soki,
kompoty. Również do wyrobu rozmaitych przetworów nadają się owoce aronii
czarnoowocowej, której sok jest doskonałym barwnikiem do likierów, dżemów i kisieli.
Z drobnych owoców amerykańskiej szeferdii Kanadyjczycy sporządzają sosy do mięs, a
Indianie rozgniecionych owoców używali do prania ubrań (wysoka zawartość saponin).
Pomarańczowe jagody, rosnącego w naturze na piaszczystych wydmach rokitnika, zawierają
bardzo dużo witaminy C, robi się z nich napoje orzeźwiające i wykorzystuje w przemyśle
kosmetycznym przy produkcji kremów przeciwzmarszczkowych. Cytryniec chiński - pnącze
z Dalekiego Wschodu, nazywane rośliną pięciu smaków (smak umami – rozpoznawanie
kwasu glutaminowego przez receptory znajdujące się na języku), ma kwaśne czerwone
owoce, z których napój jest doskonałym lekarstwem na depresję i wzmacnia cały organizm.
Owoce morwy warto spożywać na surowo, ponieważ wzmacniają serce (liście są
przysmakiem motyli jedwabników). Oliwnik Japończycy nazywają srebrną jagodą
rabarbarową. Owoce kaliny działają uspokajająco i leczą przeziębienia. Żurawina jest
zalecana w schorzeniach serca i wątroby. Granatowe jagody suchodrzewu kamczackiego,
dojrzewające już na przełomie maja i czerwca można spożywać na surowo lub suszyć i
przerabiać na przetwory (duża zawartość jodu wykorzystywana jest przy chorobie
popromiennej).
Historyczne odmiany jabłoni
Druga część działu pomologii obejmuje stare odmiany jabłoni, które stanowią
unikalną w Polsce kolekcję. Gromadzenie odmian rozpoczęto w 1987 roku. Z wypraw
terenowych, nieraz do najodleglejszych zakątków Polski, przywozi się zrazy do szczepienia,
ścinane z wiekowych drzew (najstarsze spotkane jabłonie pochodziły z 1915 roku). Na
miejscu w Ogrodzie Botanicznym wyprowadza się drzewka, które po kilku latach zaczynają
owocować. Dotychczas zgromadzono około 700 odmian, spośród których oznaczono niewiele
ponad 300. Określenie odmiany, zwłaszcza starej, nie uprawianej już powszechnie jest rzeczą
bardzo trudną. Po pierwsze, wyhodowano na świecie wiele tysięcy odmian. Niektóre z nich są
znane do dziś, uprawę innych dawno zarzucono. Po drugie, w Polsce z powodu powojennych
przesiedleń ludzie często nie znali odmian, jakie zastali na nowych terenach, nadawali więc
im nowe, lokalne nazwy, jak ‘Kapuśniak’, ‘Talerzyk’, ‘Augustynka’. Po trzecie, mało jest
starych atlasów pomologicznych, dostępnych w języku polskim, a zamieszczone fotografie,
zwłaszcza te wcześniejsze, nie oddają wiernie szczegółów morfologicznych.
W kolekcji można zobaczyć spotykane do dziś w starych sadach przydomowych
odmiany: ‘Pepinkę Litewską’, ‘Kosztelę’, ‘Kronselkę’, ‘Malinówkę’, ‘Grafsztynka’, ‘Złotą
Renetę’, ‘Ananasa Berżenickiego’ oraz prawie wcale nie znane dziś, np. ‘Strumiłłówkę’,
‘Mnichy’, ‘Suislepskie’, ‘Truskawkowe Nietschnera’, ‘Korobówkę’, ‘Kalwile’ i inne.
Większość prezentowanych tu odmian wyhodowano w II połowie XIX wieku, są również
starsze. Dla przykładu ‘Charłamowskie’ i ‘Titówkę’ Bołotow opisał w Rosji w 1800 roku,
‘Sztetynę’, ‘Żeleźniaka’ i ‘Królową Renet’ uprawiano w Europie w XVII stuleciu, a
‘Grafsztynek’, ‘Kosztela’ i ‘Bursztówka’ znane były już w XVI wieku. Niektóre odmiany
wyhodowano w Polsce, np. ‘Kosztelę’, ‘Rajewskie’, ‘Piękną z Rept’, ‘Kreplę’ i ‘Rarytasa
Śląskiego’.’
Nieopodal szlachetnych jabłoni rosną drzewa o drobnych, ale dekoracyjnych
jabłuszkach, pięknie prezentujące się także w okresie kwitnienia. Większość z nich to
krzyżówki, wyhodowane w celach ozdobnych. Niektóre rosną dziko, np. jedyny w Polsce
naturalnie rosnący gatunek, jabłoń leśna, o żółtawych, cierpkich owocach.
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Zapraszamy do zwiedzania kolekcji pomologicznej nie tylko latem i jesienią, gdy
dojrzewają owoce, ale również wiosną, w kwietniu, gdy kwieciem obsypane są drzewa
moreli, wiśni, brzoskwiń i w maju, w okresie kwitnienia jabłoni, kaliny, jeżyn i jarzębiny.
Poniżej zamieszczono kalendarium dojrzewania owoców:
w czerwcu – wiśnie, świdośliwa, suchodrzew kamczacki, truskawki, poziomki,
w lipcu – wczesne odmiany borówek, maliny, porzeczki, agrest, morwa,
w sierpniu – wczesne jabłka, śliwki, borówki, jarzębina słodka, głóg, cytryniec,
we wrześniu – jeżyna bezkolcowa, aronia, rokitnik, pigwa, dereń, jesienne odmiany jabłek i
gruszek, w tym gruszki chińskie, śliwki, orzechy laskowe, winogrona,
w październiku – pigwowce, żurawina, późne jabłka i gruszki, aktinidia, kalina koralowa.

KOLEKCJA RÓŻ
Kolekcja powstała w roku 1998, a w 2008 uzyskała status kolekcji narodowej
przyjmując nazwę Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż. To największa kolekcja róż
w kraju, a także Europie, pod względem różnorodności odmian i gatunków. Na szczególną
uwagę zasługują zgromadzone tu róże historyczne, czyli te, które znano i uprawiano przed
zakończeniem II Wojny Światowej. Stanowią one ważny element zachowania dziedzictwa
kulturowego człowieka oraz bioróżnorodności odmian uprawnych. Drugą ważną częścią
kolekcji jest zbiór róż grupy okrywowych, przeznaczonych na tereny o ekstensywnych
warunkach uprawy i na tereny tzw. trudne. Obecnie niektóre z nich są częścią nowego trendu
w hodowli i od niedawna nowej grupy pod względem użytkowym - róż krajobrazowych
(landscape roses). Kolekcja jest atrakcyjna od wiosny (pędy, kolce, pierwsze kwiaty od
początku maja) do późnej jesieni i wczesnej zimy (owoce, pędy, kolce, przebarwiające się
liście, ostatnie kwiaty i pąki). Zimą róże są okrywane w tradycyjny sposób – słomianymi
chochołami i kopczykowane.
Na powierzchni ok. 4500 m2 rośnie około 900 taksonów rodzaju Rosa, głównie
odmian uprawnych, ale też gatunków, form i odmian botanicznych, rodzaju który towarzyszy
człowiekowi od zarania dziejów. Zgromadzono tu róże ze wszystkich znanych grup pod
względem użytkowym, a także przedstawicieli większości grup wyróżnianych pod względem
pochodzenia.
Kształt kwiatów, ich zapach i wdzięk róż zachwycał już starożytnych. Krzewy róż
sadzono od tysiącleci w ogrodach monarchów, przy świątyniach i domach wszystkich
rozwijających się kultur Europy, Azji, północnej Afryki. Róże mają swoje stałe miejsce w
literaturze, sztuce, architekturze, medycynie, wierzeniach i legendach. W swojej historii, w
zależności od czasów, stanowiły one symbol zarówno rozpusty i pogańskiego świata, jak i
najwyższej czystości i wartości chrześcijańskich. Przez wieki stosowano ją jako roślinę
leczniczą i magiczną.
Oprócz powszechnie wykorzystywanych niewątpliwie cennych walorów ozdobnych
róża ma wiele innych praktycznych zastosowań. Najważniejszym gospodarczo od tysiącleci
jest pozyskiwanie z jej płatków olejku różanego, używanego w kosmetyce i perfumerii, przez
wieki stanowiącego ważny element handlu antycznego świata. Do produkcji olejku różanego
używane były i są płatki głównie róż damasceńskich (Rosa ×damascena) i francuskich (Rosa
gallica).
Róże mają zastosowanie również w kuchni i medycynie. Płatki użytkuje się w
cukiernictwie, a owoce róż są bogatym źródłem witaminy C, a także K, B1, B2, B12, P, PP,
prowitaminy A, flawonoidów, cukrów (glukoza, fruktoza, sacharoza), kwasów organicznych
(cytrynowy, jabłkowy), składników mineralnych, żelaza, pektyn. Służą jako surowiec do
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wyrobu koncentratów witaminy C oraz dżemów, win, syropów, likierów, herbat, soków.
Medyczne zastosowanie owoców ma obecnie niewielkie znaczenie, niegdyś jej owoce, a
także inne części rośliny, stosowano powszechnie. Owoce mają pomagać w zwalczaniu
przeziębień, chorób układu moczowego, pomocniczo w leczeniu chorób serca, zaburzeniach
nerwicowych, miażdżycy i innych. W Ogrodzie Botanicznym rośnie kilka owocowych
odmian np. – Rosa glauca ‘Nova’ oraz Rosa villosa ‘Karpatia’.
Drewno różane twarde i aromatyczne, używano w przeszłości do wyrobu szkatułek,
puzderek, tabakierek, przedmiotów wartościowych, nawet mebli i boazerii. Ze względu na
powolny wzrost róż na grubość, należało zawsze do najdroższych. Drewnem różanym określa
się także drewno innych gatunków drzew rosnących w cieplejszych strefach klimatycznych.
Róże historyczne. Uprawiane przez naszych przodków róże zwracają na siebie uwagę
przede wszystkim silnym zapachem i szczególnym kształtem kwiatu, rzadko spotykanym u
współczesnych odmian. Róże historyczne to uprawiane gatunki i ich odmiany powstałe do
zakończenia II Wojny Światowej. Natomiast róże stare to gatunki i odmiany z grup
powstałych przed pojawieniem się pierwszego mieszańca herbatniego w roku 1867 (‘La
France’). Wśród rosnących w kolekcji ponad 200 dziś już raczej nie sadzonych odmian
szczególnie na uwagę zasługują: ‘Shailer’s White Moss’ (1788) – odmiana róż mchowych
(Rosa ×centifolia f. muscosa), o oryginalnie omszonych kielichach śnieżnobiałych kwiatów;
Rosa foetida ‘Persian Yellow’ – jedna z nielicznych najstarszych uprawianych odmian o
żółtych, pełnych kwiatach; Rosa ×alba ‘Maiden’s Blush’ – o silnym, delikatnym, słodkim
zapachu bladoróżowych kwiatów; Rosa gallica ‘Cardinal de Richelieu’ (1840) – o bardzo
ciemnych, fiołkowych, pełnych kwiatach, najciemniejszych w okresie jej pojawienia się.
Ponadto interesujące są odmiany grup róż wyhodowanych w XIX i na początku XX wieku,
dziś bardzo rzadko spotykane w uprawie. Należą do nich m. in. róże burbońskie – ‘Variegata
di Bologna’ (1909) o paskowanych jasnoróżowo i ciemnopurpurowo i ‘Zéphirine Drouhin’
(1868) pnąca, o lilioworóżowych kwiatach; portlandzkie – ‘Jacques Cartier’ (1868) o
wypełnionych licznie płatkami płaskich, jasnoróżowych kwiatach; remontanty o bardzo
dużych, pachnących, kształtnych pąkach – ‘Frau Karl Drushki’ biała i ‘Victor Verdier’ –
ciemnoróżowa. Kilka odmian zimuje w szklarni, np. róży chińskiej - R. chinensis ‘Viridiflora’
(,,zielona róża”), ‘Mutabilis’ (o wielobarwnych pojedynczych kwiatach) i ‘Old Blush’
(prekursor licznych odmian powtarzających kwitnienie, modelowa odmiana w badaniach
naukowych).
Róże parkowe. Ponad 300 gatunków i odmian reprezentuje bardzo różnorodną grupę
róż parkowych. Są tutaj dzikie gatunki i ich odmiany, wiele róż tzw. starych, oraz odmiany
powstałe współcześnie. Ich ozdobę stanowią nie tylko kwiaty, ale również pędy, kolce, owoce
i przebarwiające się kolorowo jesienią liście. Są więc atrakcyjne nie tylko podczas kwitnienia.
W zależności od gatunku i odmiany kwitną już od początku maja aż do mrozów. Kwitnienie
jest jednokrotne lub powtarza się. W kolekcji znajdują się odmiany R. glauca, R. beggeriana,
R. foetida, R. rugosa, R. moyesii, R. spinosissima (R. pimpinellifolia), R. ×rugotida i innych.
Warto zwrócić uwagę na Rosa sericea subsp. omeiensis f. pteracantha, różę czteropłatkową
która jak nazwa na to wskazuje, ma cztery płatki okwiatu, podczas gdy inne dzikie gatunki
róż mają ich pięć. Kwitnie często już w końcu kwietnia. Jej główną ozdobą są olbrzymie,
szerokie kolce, na młodych pędach jaskrawoczerwono przeświecające w blasku słońca.
Wyróżniają się również róży Moyesa (R. moyesii)‘Nevada’ i ‘Marguerite Hilling’ o wielkich
kwiatach, a także odmiany róży gęstokolczastej (R. spinosissima): ‘Maigold’, ‘Frühlingsgold’,
‘Frühlingsmorgen’, ‘Frühlingsduft’, ‘Aïcha’, ‘Haispida’ ze względu na niezwykłą obfitość
kwiatów ukazujących się już w maju i początkach czerwca. Całe lato aż do późnej jesieni
kwitną odmiany pochodzące od róży pomarszczonej (R. rugosa) – ‘Pierette’, ‘Hansa’, ‘F.J.
Grootendorst’ i inne. Jesienią wiele róż parkowych zdobią różnobarwne owoce, kolorowe
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liście np. róża holenderska (R. x rugotida) ‘Dart’s Defender’, ‘Hurdal’, ‘Semiplena’ i róża
błyszcząca (R. nitida) o rudych pędach.
Cennymi różami parkowymi są powstałe w latach 70-tych XX wieku róże angielskie
Davida Austina (David Austin Roses Ltd, Wielka Brytania) np. GRAHAM THOMAS, ABRAHAM
DARBY, HERITAGE, FALSTAFF, MARY ROSE. Wyróżnia je połączenie cech róż starych i
nowoczesnych. Pachnące kwiaty mają charakterystyczny kształt starych róż za to w szerokiej
gamie barw, pokrój swobodny, ,,naturalny”, natomiast pozostałe cechy są zbliżone do róż
współczesnych. Przeważnie powtarzają bardzo dobrze kwitnienie.
Róże czepne. W kolekcji rośnie ponad 100 odmian róż czepnych (botanicznie są to
pnącza prymitywne, bez specjalistycznych organów czepnych, ,,czepiające się” podpór
kolcami) o rozmaitym pochodzeniu. Róże pnące o pędach wiotkich tzw. climbings, pochodzą
najczęściej od R. wichurana, R. ×kordesii, to także długopędowe sporty np. mieszańców
herbatnich, natomiast róże pnące o pędach sztywnych tzw. ramblers, wywodzą się najczęściej
od R. multiflora. Na szczególną uwagę w końcu czerwca zasługuje odmiana ‘Veilchenblau’
ze względu na rzadką fiołkową barwę płatków w uroczym kształcie serduszka. Jedna z
najstarszych pnących odmian, jednocześnie o najciemniejszych czarnopurpurowych kwiatach
to ‘Guinée’ (1938). Godną uwagi jest ‘Ena Harkness clg’, o bardzo dużych, szkarłatnych
kwiatach. Bladoróżowa ‘New Dawn’ (1930) to pierwsza pnąca odmiana powtarzająca
kwitnienie i pierwsza roślina chroniona amerykańskim patentem. Wiele cennych odmian
pnących nosi w sobie jej geny np. ‘Morning Dawn’, ‘Aloha’, ‘White Dawn’, ‘Coral Dawn’,
‘Schoolgirl’. Piękne, pachnące, ciemno pomarańczoworóżowe, bardzo pełne, ćwierćrozetowe
kwiaty ma R. rubiginosa ‘Alchymist’. Cennymi odmianami są bardzo obficie kwitnące i silnie
rosnące ‘Kew Rambler’ (1912) i ‘American Pillar’ (1902). Kuliste kwiaty, pełne uroku,
pojawiają się u R. macrantha ‘Raubritter’ (1936). W kolekcji rosną również nowsze odmiany
np. SUPER DOROTHY, SUPER EXCELSA, PERENNIAL BLUE – ramblersy powtarzające
kwitnienie; ELFE – o seledynowych kwiatach; SCHNEEWALZER – o ogromnych
białośmietankowych, szlachetnego kształtu kwiatach; UETERSENER KLOSTERROSE - o pełnych
kremoworóżowych kwiatach; o przypominających stare róże.
Róże rabatowe. Odmian róż rabatowych jest w kolekcji ponad 100. Dawniej
obowiązywał podział na 4 podgrupy, który stosowany obecnie tylko dla starszych odmian:
Rosa floribunda (róże bukietowe, Floribunda), Rosa floribunda grandiflora (mieszańce
wielkokwiatowe róż bukietowych, Grandiflora), Rosa polyantha (róże wielokwiatowe,
Polyantha), Rosa polyantha hybrida (mieszańce rabatowe róż wielokwiatowych, Polyantha
Grandiflora). Są to krzewy obficie kwitnące, często przez całe lato do późnej jesieni. Ich
odporność na choroby i mróz jest większa niż odmian wielkokwiatowych. Zachwycają swoją
bogatą kolorystyką i różnorodnością form kwiatów – od śnieżnobiałej SCHNEEWITCHEN, przez
złotożółte GOLDEN HOLSTEIN, GOLDQUELLE, cielistą SCHACKENBORG, brzoskwiniową
APRICOT NECTAR, pomarańczową o wiśniowych młodych liściach AMBER QUEEN,
bladoróżową mającą po kilkadziesiąt kwiatów w ogromnych kwiatostanach DIADEM i
‘Bonica’, koralową FREDENSBORG, różową BELLA ROSA, amarantową ‘Joseph Guy’,
fioletową DEUTSCHE WELLE, pstrokate pomarańczowożółtoczerwone SAMBA, RUMBA, po
niezliczone odcienie czerwieni – PUSSTA, MONTANA, NINA WEIBULL, LILLI MARLEEN,
KRONBORG do czerwonoczarnej LAVAGLUT. Wśród nich odnaleźć można polskie odmiany np.
‘Camping’, ‘Kutno’, ‘Irina’, ‘Alicja’. Wdzięczne, drobne kwiatuszki w olbrzymich
kilkudziesięciokwiatowych kwiatostanach mają róże Rosa polyantha np. różowe ‘The Fairy’ i
‘Lovely Fairy’ oraz jasnoczerwone, kulistego kształtu - ‘Muttertag’. W kolekcji rośnie wiele
nowych odmian o pastelowych lub innych zadziwiających kolorach kwiatów, łatwiejszych w
pielęgnacji i o większej odporności na choroby np. ANISADE, BRIOSA, LEONARDO DA VINCI,
BALMORAL, AMAZING PALACE, RHAPSODY IN BLUE, CINCO DE MAYO, PASTELLA.
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Róże wielkokwiatowe. W kolekcji znajduje się ponad 100 odmian róż
wielkokwiatowych, do których zaliczane są róże herbatnie, remontanty oraz najliczniejsza
grupa mieszańców herbatnich (Rosa thea hybrida, The Hybrid) - w szerokiej skali kolorów i
różnym kształcie kwiatów, pąków, często pachnących. Znajdują się tutaj odmiany
wyhodowane kilkadziesiąt lat temu, wypróbowane i cenione, a także kilkuletnie nowości i
odmiany hodowli polskiej. Wśród nich są odmiany tzw. niebieskie, w rzeczywistości raczej o
odcieniu fioletowolila np. delikatna MAINZER FASTNACHT, tzw. czarne, czyli o odcieniu
bardzo ciemnoczerwonym np. silnie pachnące PAPA MEILLAND, EROTIKA, o prawie zupełnie
czarnych pąkach: BURGUND, BARKAROLE, SCHWARZE MADONNA. Ciekawe kolorystycznie są
wielobarwne kwiaty cenionych w uprawie za swą żywotność niemłodych już odmian ‘Die
Welt’ czy ‘Peace’ oraz nowszych: NEUE REVUE, HARRY WHEATCROFT, KLEOPATRA,
GRANADA. Warto zwrócić uwagę na polską odmianę ‘Chopin’, o pachnących, dużych,
kremowych kwiatach oraz odmiany w kolorze czysto pomarańczowym - sukcesu
hodowlanego w ostatnich 20 lat – FLORA DANICA i polska ‘Navoika’. Nie brak także
nowszych odmian np. PAROLE o kwiatach śr. 13 cm, BLUE RIVER – fioletowych,
CHIPPENDALE – pomarańczowych, GLOWING – cytrynowo-seledynowych.
Rosną tutaj również odmiany róż miniaturowych, których jest ponad 30. Kwitnąca
czerwono drobnymi kwiatuszkami o szlachetnym kształcie BABY BACCARA wyróżnia się
swoim wysokim wzrostem. Ciekawe, karnawałowo pstrokate kolory mają kwiaty BABY
MASQUERADE, COLIBRI’79; pomarańczowe – CLEMENTINE, fioletowe BLUENETTE.
Ostatnią grupę stanowią odmiany okrywowe wyodrębnione jako grupa róż dopiero w
latach 70-tych XX wieku, dla których znaleziono nowe zastosowanie. W tej grupie znajdują
się odmiany już wcześniej znane i istniejące oraz nowe wyhodowane specjalnie w tym celu.
Należy tu również wiele dzikich gatunków róż. W kolekcji posadzono ponad 170 odmian róż
okrywowych. Charakteryzują się obfitym, długim kwitnieniem, wysoką odpornością na mróz,
choroby i szkodniki, nie wymagają wielu prac pielęgnacyjnych. Większość z nich kwitnie od
czerwca aż do mrozów. Na uwagę zasługują szczególnie odmiany wyhodowane w szkółkach
Meilland’a np. biała ALBA MEIDILAND, różowa BINGO MEIDILAND; W. Kordes’ Söhne np.
różowoczerwona TOMMELISE, czerwona MAINAUFEUER; Noack’a np. różowa HEIDETRAUM;
Poulsen Ap/S Roses – odmiany Towne & Country. Różnie tu także wiele odmian
pochodzących od gatunków np. R. rugosa grupa odmian do warunków miejskich Pavement®;
R. mariae-graebnerae ‘Rote Hannover’ R. spinosissima ‘Repens’.
Kolekcja gromadzi odmiany hodowli polskiej, jest ich tu 27. W dorobku polskich
hodowców nie ma ich wiele, ale oprócz wymienionych już wcześniej są to np.: ‘Kopernik’,
‘Prof. Kownas’, ‘Polina’, ‘Venus’, ‘Ashamed Fairy’, ‘Mercury 2000’, ‘Veneda’, ‘Św.
Tereska’, ‘Jarocin’.
Interesujące są inne nowości z różnych grup róż. Należą do nich odmiany Nostalgie®
np. ALBRECHT DÜRER ROSE, ELFE, ASTRID GRAFIN V. HARDENBERG z niemieckiej szkółki
Rosen Tantau; Duft Rosen der Provence® np. FREDERIC MISTRAL charakteryzują się
pięknymi, dużymi, pachnącymi kwiatami oraz Romantica® np. EDEN ROSE - szkółki
Meilland. Odmiany ze szkółki W. Kordes Söhne - Rigo Rosen® np. APRIKOLA, BAD
BIRNBACH oraz Märchenrosen® np. CINDERELLA, GEBRÜDER GRIMM, wyróżnia wysoka
odporność na choroby oraz ciekawe barwy i kształty kwiatów. Nowe odmiany róż pnących o
różnym charakterze wzrostu wprowadziła firma Poulsen ApS Roser np. TWIST COURTYARD,
PIROUETTE COURTYARD, TATOO COURTYARD.
Róże w kolekcji, ze względu na ogromną różnorodność tego rodzaju, uporządkowane
są w niejednolitych zestawieniach uwzględniających ich przynależność do poszczególnych
grup, a także barwę, kształt kwiatu, pochodzenie, hodowcę, zastosowanie, charakter wzrostu.
Gromadzone są gatunki i odmiany, które miały znaczenie w historii hodowli róż,
przedstawiciele uprawianych dawniej i dziś gatunków, grup, wśród nich botanicznych i tzw.
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starych. W kolekcji można poznać wiele odmian ze wszystkich grup róż oraz ich cechy
mające znaczenie dla późniejszego zastosowania w praktyce.
Kolekcje prowadzi: dr inż. Marta Monder

ARBORETUM
KOLEKCJE OZDOBNYCH ROŚLIN DRZEWIASTYCH
Ozdobne rośliny drzewiaste są gromadzone od 1976 r. w PAN Ogrodzie Botanicznym
CZRB w Powsinie Zlokalizowane są w większości na terenie Arboretum zajmującym
powierzchnię ok. 6 ha. Za początek istnienia Arboretum można przyjąć rok 1979, kiedy to
posadzono pierwsze grupy i szpalery drzew wg projektu dendrologa dr Andrzeja
Marczewskiego.
Celem tej Kolekcji jest introdukcja możliwie największej liczby gatunków i odmian roślin
drzewiastych, ich ocena oraz popularyzacja najlepszych. Prowadzone są badania nad uprawą i
rozmnażaniem wybranych rodzajów, a także selekcja nowych odmian uprawnych
(kultywarów). Wyniki są wykorzystywane w nauce i praktyce.
Zebrano ponad 2500 gatunków i odmian (taksonów) ozdobnych roślin drzewiastych, w tym
wiele endemitów i reliktów uznanych przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za
zagrożonych wymarciem na stanowiskach naturalnych.
Wyróżniamy następujące Kolekcje Ozdobnych Roślin drzewiastych:
Kolekcje Roślin Magnoliowatych – zgromadzono 94 taksonów roślin, głównie z rodzaju
Magnolia (81) i z rodzaju Liriodendron (13): 12 odmian tulipanowca amerykańskiego.
W Kolekcji tej występuje m.in. zbiór zróżnicowanych siewek magnolii gwiaździstej
(Magnolia stellata) /nr 6 na planie/ o pachnących kwiatach, naturalnie występującej w
Japonii; odmiana magnolii purpurowej (Magnolia liliflora ‘Nigra’) /nr 29 na planie/ o pąkach
kwiatowych prawie czarnych, z silnym połyskiem oraz wyselekcjonowana w Powsinie, o
bardzo dużej mrozoodporności magnolia – Magnolia ‘Pink Glory’/nr 27 na planie/.
Do rodzaju Magnolia należy około 125 gatunków drzew i krzewów, które w stanie
naturalnym występują we wschodnich rejonach Ameryki Północnej wraz z Meksykiem oraz
na Dalekim Wschodzie – w Chinach, Japonii, Korei i na Filipinach. W Ogrodzie
Botanicznym w Powsinie rośnie 19 gatunków botanicznych: 13 azjatyckich
i 6
północnoamerykańskich.
Gatunki azjatyckie
Magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata) jest gęstym krzewem lub małym drzewem
dorastającym do 4 m wysokości. Naturalnie występuje w Japonii w górach na Honsiu.
Białe, pachnące kwiaty ukazują się na przełomie marca i kwietnia, przed rozwojem liści.
Magnolia japońska (Magnolia kobus) – łacińska nazwa gatunkowa pochodzi od japońskiego
słowa ,,kobuszi’’ oznaczającego drzewo magnolii. Ojczyzną tej magnolii jest Japonia i Kora
Południowa. Tworzy wysoki krzew lub niskopienne drzewo o wysokości 10 (25) m. Kwitnie
w stanie bezlistnym na przełomie kwietnia i maja i co dwa lata obficiej. Kwiaty są białe,
lekko pachnące.
Magnolia Siebolda (Magnolia sieboldii) występuje w naturze na Dalekim Wschodzie: od
Mandżurii i wsch. Chin po Płw. Koreański i Japonię. Dorasta tam do wys. 7m, a u nas jest
niewysokim, luźno ugałęzionym krzewem. Białe, pachnące kwiaty rozwijają się stopniowo i
długo kwitną od czerwca do lipca.
Gatunki amerykańskie
Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata) w naturze (wschodnie rejony Stanów
Zjednoczonych) rośnie wraz z tulipanowcem amerykańskim. W Polsce dorasta do 20
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wysokości, natomiast w ojczyźnie aż 30 m. Zielonkawożółte, pachnące kwiaty ukazują się po
rozwoju liści i są stosunkowo mało widoczne. Zasłaniają je duże eliptyczne liście o długości
25 cm. Owoce w stanie niedojrzałym przypominają pokrojem ogórek – stąd amerykańska
nazwa zwyczajowa drzewa - Cucumbertree. Wytrzymuje spadki temperatury do - 29 0C
Magnolia parasolowata (Magnolia tripetala) zasiedla w naturze południowo wschodnie
rejony Stanów Zjednoczonych. Drzewo dorastające do 12 m wysokości, o największych
liściach wśród magnolii: długości nawet do 60 cm. Zakwita po rozwoju liści, w czerwculipcu. Kwiaty są nieprzyjemnie pachnące, 20 cm średnicy i barwy kremowobiałej.
Magnolia Soulange’a (Magnolia  soulangeana) jest najczęściej uprawianą magnolią w
ogrodach na całym świecie. Powstała jako spontaniczny mieszaniec magnolii nagiej
(Magnolia denudata) i magnolii purpurowej (Magnolia liliiflora) uzyskanym w 1820 roku w
zakładach ogrodniczych we Fremont k. Paryża, przez francuskiego hodowcę, emerytowanego
oficera kawalerii Soulange-Bodina. Jest to duży krzew lub małe drzewo (4-12 m wys.) o
kwiatach białych, różowych lub purpurowych, długości 10-15 cm , rozwijających się
zazwyczaj pod koniec kwietnia, przed rozwojem liści. Na świecie istnieje ok. 50 odmian tej
magnolii. W OB. W Powsinie rośnie 15 odmian. Najpopularniejszą odmianą jest Magnolia
Soulange’a ‘Speciosa’ (Magnolia soulangeana ‘Speciosa’) o kwiatach średnicy do 20 cm i
płatkach z wierzchu zaróżowionych, rozwijających się w maju, często wraz z liśćmi. Jest to
jedna z najstarszych odmian - powstała w 1825 r.
Magnolia ‘Butterflies’ jedna z niewielu odmian magnolii o kwiatach żółtych. Powstała ze
skrzyżowania magnolii drzewiastej ‘Fertile Myrtle’ i nagiej ‘Sawada’s Cream’ Została
wyselekcjonowana w Stanach Zjednoczonych w 1989 r. przez K. Savage. Kwiaty ukazują się
przed rozwojem liści w maju i nie brązowieją w miarę długo trwającego podczas kwitnienia.
Dorasta do 6 m wysokości.
Magnolia purpurowa ‘Nigra’ (Magnolia liliiflora ‘Nigra’) ma pąki kwiatowe
najciemniejsze z magnolii, kwiaty purpurowe rozwijają się w maju-czerwcu. Kwitnie czasem
powtórnie latem.
Magnolia Thompsona (Magnolia thompsoniana) jest mieszańcem magnolii parasolowatej i
wirginijskiej (Magnolia tripetala × Magnolia virginiana) wyselekcjonowanym w 1808 roku
w Stanach Zjednoczonych przez Thompsona. Jest szerokim krzewem dorastającym do 4 m
wysokości. Kremowobiałe, pachnące kwiaty rozwijają się od końca maja do czerwca.
Kolekcje Roślin Wrzosowatych – zgromadzono ponad 600 taksonów reprezentujących
21 rodzajów: Andromeda, Arctostaphylos, Bruckenthalia, Calluna (96 taksonów),
Chamaedaphne, Daboecia, Elliottia,, Enkianthus, Erica, Gaultheria, Kalmia , Ledum,
Leucothoe, Lyonia, Menziesia, Oxycoccus, Oxydendrum, Pieris (23 taksony), Vaccinium,
Zenobia oraz bogata kolekcja Rhododendron (413 taksonów: gatunki i odmiany
różaneczników i azalii / nr 38 na planie/ ): 63 gatunki azjatyckie, 12 północnoamerykańskie i
4 gatunki europejskie. 14 gatunków Rhododendron rosnących w kolekcji, uznano przez
Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za zagrożone wymarciem na stanowiskach
naturalnych. Należy podkreślić, że są to pierwsze takie kolekcje w Warszawie obejmujące
tysiące tych wspaniałych krzewów.
Kolekcje Roślin Iglastych – zgromadzono blisko 600 taksonów roślin nagozalążkowych
spośród 29 rodzajów z klas miłorzębowe, cisowe, sosnowe i gniotowe: Abies – 41 taksonów,
Calocedrus – 1, Cedrus – 5, Cephalotaxus – 3, Chamaecyparis – 75, Cryptomeria – 3,
Cunninghamia – 1, Cupressocyparis -1, Ephedra – 3, Ginkgo – 15, Glyptostrobus – 1,
Juniperus – 121, Larix – 18, Metasequoia – 3, Microbiota – 2, Picea – 70, Pinus – 86,
Platycladus – 3, Pseudolarix – 1, Pseudotsuga – 4, Sciadopitys – 1, Sequoia – 1,
Sequoiadendron – 1, Taxodium – 4, Taxus – 53, Thuja – 65, Thujopsis – 5, Torreya – 3,
Tsuga – 11.
Dużą atrakcję stanowią gatunki normalnie rosnące w dużo cieplejszym klimacie np.:
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jodła olbrzymia (Abies grandis) /nr 19 na planie/ pochodząca z zachodniej części Ameryki
Płn., gdzie rośnie wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego i w górach w głębi lądu, dorastająca
nawet do 90-100 m wysokości w ojczyźnie, w Polsce do 40 m wys.;
jodła szlachetna (Abies procera) /nr 20 na planie/ długowieczny gatunek (do ok. 600 lat)
występujący w płn. zach. Ameryce Północnej (w stanach Washington, Oregon i północnej
Kalifornii), rosnący w górach do wys. 2600 m npm i tam dorastający do wys. ok.80 m, w
Polsce osiąga wys. ok. 23 m;
cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens) /nr 4 na planie/ zimozielone drzewo
dorastające do wys. 45 m w USA (głównie w stanie Oregon i Kalifornia), o drewnie
czerwonawym, miękkim i aromatycznym (ang. nazwa ,,cedr kadzidłowy’’), które jest znane
jako surowiec do produkcji ołówków;
cedr libański (Cedrus libani) /nr 3 na planie/ drzewo herbowe Libanu naturalnie występujące
w górach Libanu i Taurus w Turcji, o igłach podobnych do modrzewia lecz nie
jednorocznych;
głowocis japoński (Cephalotaxus harringtonii) /nr 14 na planie/ zimozielony krzew lub
drzewo do 15 m wysokości naturalnie rosnący we wschodnich Chinach, południowej Korei i
Japonii, igły podobne do cisa, lecz znacznie dłuższe (do 6 cm) i aromatyczne - po
przełamaniu wydzielające żywiczny zapach w przeciwieństwie do igieł cisa, u którego brak
jest kanału żywicznego, owoce ok. 2,5 cm długości, podobne do małych śliwek, barwy
zielonkawej z fioletowym odcieniem, o jadalnym miąższu, w Japonii przechowywany w
postaci suszu i wykorzystywany do aromatyzowania herbaty i tytoniu oraz przetwarzany na
napoje alkoholowe;
szydlica japońska (Cryptomeria japonica) /nr 45 na planie/ bezżywiczne iglaste drzewo,
naturalnie występujące w górach Japonii i Chin (do 400 m n.p.m.), gdzie dorasta do 50 m
wys.( w Polsce do 20 m wys.), tworzy rozległe lasy w Japonii i jest ważnym gatunkiem pod
względem gospodarczym ze względu na miękkie i lekkie, odporne na gnicie drewno, często
sadzone jako drzewo ozdobne przy świątyniach, pałacach i przy drogach;
kuninghamia chińska (Cunninghamia lanceolata) /nr 25 na planie/ zimozielone drzewo,
którego ojczyzną są środkowe i południowe Chiny, gdzie dorasta do 45 m wys., drzewo
wrażliwe na niską temperaturę, jest rzadkim gatunkiem spotykanym w Polsce w ogrodach
botanicznych i arboretach;
sosna jadalna (Pinus edulis), /nr 40 na planie/ krzew lub skarłowaciałe małe drzewko,
zwykle do ok. 7 m wys., naturalnie występujące w Ameryce Płn.( zachodnie stany USA) i w
Meksyku; ma duże, jadalne nasiona;
mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum) /nr 30 na planie/ pochodzący z
Kalifornii – USA, dorastający do ponad 100 m wysokości i ponad 10 m średnicy, rosnący w
Arboretum w odkrytym gruncie już od ponad 10 lat;
cypryśnik błotny (Taxodium distichum) /nr 9 na planie/, typowy dla bagien i terenów
zalewowych rzek wschodnich stanów USA, który wytwarza z korzeni, wyrastające wokół
pnia, ponad powierzchnię ziemi kopczykowate, do ponad 1 m pneumatofory kotwiczące w
grząskim gruncie wysokie, często potężne drzewa;
torreja kalifornijska (Torreya californica) /nr 50 na planie/ drzewo iglaste naturalnie
występujące w Ameryce Płn., w Kalifornii, gdzie dorasta do wys. 25 m.
Kolekcje innych roślin drzewiastych .
Najliczniej reprezentowane są następujące rodzaje:
Acer – 68 taksonów, Fagus – 25, Fraxinus – 16, Hydrangea – 49, Philadelphus – 36
(jaśminowce rosną jako zieleń towarzysząca w Kolekcji bylin oraz na parkingu od strony ul.
Prawdziwka, przy wejściu służbowym), Potentilla – 31, Prunus – 18, Quercus – 46, Sorbus –
22, Syringa – 65 w tym odmian lilaka pospolitego 58 (główna ekspozycja zlokalizowana obok
Szklarni Ekspozycyjnej ,,Zielony Raj’’) oraz Weigela – 27.
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Z gatunków liściastych do ciekawszych należą:
 klon strzępiastokory (Acer griseum) /nr 23 na planie/ naturalnie występujący w
Chinach, gdzie dorasta do 12 m wysokości; charakterystyczna kora barwy
cynamonowobrązowej, łuszcząca się bardzo cienkimi strzępkami jak u niektórych
brzóz; liście złożone z 3 niewielkich listków, przebarwiają się jesienią na czerwono.
 buk pospolity ‘Purpurea Pendula’ (Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’) /nr 2 na
planie/ odmiana powoli rosnąca o gałęziach zwisających i dekoracyjnych bordowych
liściach. Cenna odmiana do małych ogrodów.
 kasztan jadalny (Castanea sativa) /nr 22 na planie/ pierwotny zasięg nie jest
dokładnie poznany, przypuszcza się, że obejmował on południowe pobrzeże Morza
Kaspijskiego, północny i zachodni Kaukaz oraz Anatolię, prawdopodobnie w czasach
starożytnych został introdukowany przez Greków i Rzymian do Europy Południowej i
Centralnej; drzewo do 30 m wys., długowieczne, osiągające wiek ponad 500 lat; liście
wąskoeliptyczne, pojedyncze ( w przeciwieństwie do kasztanowca – , który ma liście
dłoniastozłożone); owocem są brązowe orzechy o średnicy ok. 4cm zebrane po 1-3
szt. w bardzo kolczastych, kulistych okrywach, są jadalne, zawierają duże ilości
skrobi, cukrów, białek, tłuszczów, garbników i witamin z grupy B oraz witaminę K,
często wykorzystywane są w kuchni śródziemnomorskiej w stanie surowym jak i po
uprażeniu, ugotowaniu, są stosowane jako substytut kawy.
 judaszowiec południowy (Cercis siliquastrum) /nr 21 na planie/ niewielkie drzewo
(do 10 m wys.) pochodzące z płd. wsch. Europy i Azji Mn.; drobne (2 cm dł.),
ciemnoróżowe kwiaty rozwijają się przed rozwojem liści (IV-V), wyrastają na
grubych gałęziach, na gałązkach dwuletnich i starszych i na pniach ( zjawisko
kauliflorii – wyrastanie kwiatów wprost na pniach),
 dereń kwiecisty (Cornus floribunda) /nr 10 na planie/ krzew naturalnie rosnący w
środkowej i wsch. Ameryce Płn., przed rozwojem liści w maju pojawiają się kwiaty w
główkach z ozdobnymi, dużymi, białymi lub różowymi podsadkami.
 fargesja Muriela (Fargesia murielae) /nr 11 na planie/ , bambus pochodzący z Chin,
gatunek odporny na mrozy.
 oczar wirginijski (Hamamelis virginiana) /nr 13 na planie/ krzew pochodzący z
Ameryki Północnej, żółte ,,pająkowate’’ kwiaty rozwijają się jesienią i są widoczne
jednocześnie z owocami zawiązanymi w poprzednim roku. Stąd zapewne jego grecka
nazwa Hammamelis: hama = jednocześnie i melon = owoc. Owoce po dojrzeniu
gwałtownie pękają i wyrzucają nasiona na odległość nawet do 4 m. Jest to zjawisko
egzochorii.
 mydleniec wiechowaty (Koelreuteria paniculata) /nr 36 na planie/ drzewo
dorastające w naturze (Chiny, Korea)do wys. 10 m; kwiaty żółte zebrane w luźne
wiechy (VI),owocem jest duża (4 cm) pergaminowa, zaostrzona na szczycie torebka,
nasiona kuliste, o średnicy1 cm, czarne, bardzo twarde i wykorzystywane są one do
wyrobu buddyjskich sznurków modlitewnych, dlatego drzewo to często było sadzone
wokół klasztorów buddyjskich;
 ambrowiec amerykański /ambrowiec balsamiczny/, (Liquidambar styraciflua) /nr 1
na planie/ drzewo dorastające w naturze – Ameryka Płn.- do wys. 45m, w Polsce do
ok. 20 m, liście dłoniastoklapowane (podobne do liści klonu), drewno zawiera
balsamiczną żywicę (stora), wykorzystywaną w celach leczniczych (środek
wykrztuśny, bakteriobójczy) oraz jako surowiec do produkcji gumy do żucia;
 kwasnodrzew amerykański (Oxydendrum arboreum) /nr 26 na planie/ wysokie od
15 do 20 m drzewo z Ameryki Płn. należące do rodziny wrzosowatych;
 parocja perska /żelazne drzewo/ (Parrotia persica) /nr 37 na planie/ drzewo
pochodzące z Kaukazu (m.in. w górach Elbrus), gdzie dorasta do 20 m wys., ma
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bardzo twarde, ciężkie i trwałe drewno (,,żelazne drzewo’’), wykorzystywane głównie
do produkcji wysokokalorycznego węgla drzewnego.
Tradycyjnie, jak w większości ogrodów botanicznych i arboretów, duży nacisk położono na
introdukcje reliktów oraz endemitów. Są to na przykład:
miłorząb chiński (Ginkgo biloba) / nr 33 na planie / gatunek ten występował na ziemi w
obecnej postaci już przed setkami milionów lat. Obecnie, w związku z medycznymi
zastosowaniami ekstraktów z liści, w USA i w Europie, zakładane są masowo jego plantacje,
na których rosną dziesiątki milionów tych drzew;
franklinia amerykańska (Franklinia alatamaha) / nr 12 na planie / wysoki krzew liściasty
znaleziony w Ameryce Płn. w 1765 r. w stanie Georgia w USA, który od ponad 200 lat nie
występuje na stanowiskach naturalnych, a przetrwał jedynie dzięki uprawie w ogrodach
botanicznych; białe kwiaty ukazują się dość późno (IX-X), dekoracyjny z
liści
przebarwiających się na kolor czerwony, szczególnie u okazów rosnących w miejscach
nasłonecznionych.
metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides) /nr 31. na planie / endemit i relikt, o
malowniczych, pofałdowanych i charakterystycznie rozszerzonych przy ziemi pniach - „żywa
skamielina”, znana od dawna z wykopalisk w różnych częściach świata. Odkrycie w 1941 r.
żywych przedstawicieli tego gatunku było ogromną rewelacją. W Powsinie rośnie
kilkadziesiąt tych drzew, a najstarsze (liczące ok. 50 lat) obradzają szyszki, widoczne w
górnej części korony;
jodła koreańska (Abies koreana) / nr 18 na planie/ endemit , bardzo wolnorosnące drzewo
reprezentowane przez kilkadziesiąt osobników, których atrakcyjność podnoszą liczne
niebieskie lub fioletowe szyszki;
Heptacodium miconioides – / nr 15 na planie/ szybko rosnący krzew z Chin o oryginalnym
pokroju, efektownie łuszczącej się korze i białych kwiatach pojawiających się w
październiku! Nazywany w Chinach „Kwiatem Siedmiu Synów”, a wprowadzony do uprawy
przez Arnold Arboretum z USA dopiero w 1980 r.
modrzewnik chiński (Pseudolarix kaempferi) /nr 35 na planie/ relikt i endemit Chin, drzewo
iglaste dorastające w ojczyźnie do wys. 40 m., o igłach sezonowych, osadzonych jak u
modrzewi, w jesieni złocistożółte;
sośnica japońska (Sciadopitis verticillata) /nr 44 na planie/ relikt i endemit Japonii,
zimozielone drzewo dorastające do 30 m wys. w górzystych lasach Japonii, często sadzona w
ogrodach japońskich, w Polsce do ok. 10 m wys., rośnie bardzo powoli (wolniej niż cis) i
często przemarza;
Nie mniejsze znaczenie przywiązywane jest do tworzenia żywego banku genów
rodzimych, ginących i zagrożonych drzew i krzewów :
kosodrzewiny (Pinus mugo) / nr 24 na planie/,
Kosodrzewina inaczej sosna górska, kosówka dawniej nazywana była też krępulcem,
kosodrzewem. Gatunek ten jest krzewem dorastającym w naturze do 3 m wysokości. Tworzy
liczne, giętkie i pokładające się gałęzie. Igły bez nalotu woskowego, długości do 6 cm
zebrane są po 2 w pęczku na krótkopędach. Utrzymują się na drzewie 5 -15 lat. Wykształca
niewielkie szyszki ( 2-7 cm długości) osadzone pojedynczo lub po 2-3 na pędach, o drobnych
(ok.5 mm) oskrzydlonych nasionach.
Występuje w górach środkowej i południowej Europy: w Alpach Zachodnich, Karpatach,
Sudetach, górach Półwyspu Bałkańskiego oraz w Apeninach Środkowych. W Polsce rośnie w
Sudetach, Karpatach i na Babiej Górze. Powyżej górnej granicy lasu tworzy odrębne piętro
roślinności, tzw. piętro kosodrzewiny, które najpełniej wykształcone jest w Tatrach między
1500 m npm a 1800 m npm, gdzie występują gęste i duże zarośla złożone z kilku tysięcy
osobników. W Sudetach piętro kosodrzewiny znajduje się na wysokości od 900 m npm do
1540 m npm.
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Pojedyncze okazy dożywają w naturze do 300 lat. Ten światłolubny gatunek rośnie na
podłożu wapiennym jak i na granitowym, kwaśnym. W górach jest bardzo cennym gatunkiem
z uwagi na zapobieganie erozji gleby poprzez powstrzymywanie kamienistych i śnieżnych,
lawin. Właściwość tą wykorzystano sadząc kosówkę na wydmach nadmorskich, gdzie służy
do umacniania piasków. Sztuczne stanowiska można zaobserwować na Helu, koło Darłowa.
Rozmnaża się głównie wegetatywnie za pomocą pokładających, zakorzeniających się gałęzi.
Dopiero w wieku ok. 10 lat zaczyna rozmnażać się generatywnie. Drobne nasiona są
rozsiewane przez wiatr. W przeszłości ze względu na gospodarkę pasterską, zarośla
kosodrzewiny były masowo wycinane lub wypalane, aby uzyskać nowe tereny pod wypas
owiec. Niszczone też były z powodu pozyskiwania młodych pędów, które były cennym
surowcem dostarczającym olejku terpentynowego do wyrobu balsamu przeciw podagrze.
Obecnie gatunek ten nie jest zagrożony. Cała populacja występuje na terenie parków
narodowych ( Tatrzański, Karkonoski i Babiogórski Park Narodowy) i rezerwatów (koło
Nowego Targu rezerwat Bór na Czerwonym). Pod ścisłą ochroną gatunkową na terenie Polski
jest od 1957 roku.
Największa sztuczna populacja występuje w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w
Powsinie. Rośnie tam ok. 2800 egzemplarzy 42 letnich pochodzących ze szkółek
Tatrzańskiego Parku Narodowego.
limba (Pinus cembra) - ponad 200 osobników rosnących przy Kolekcji Roślin Górskich Flory
Polski;
Gatunek ten jest wolno rosnącą, wysokogórską sosną osiągającą wysokość do 25 m. Tworzy
gęstą koronę, która u starszych egzemplarzy jest jajowata, z gałęziami do ziemi. Igły są
sztywne o długości do 8 cm zebrane są po 5 szt. w pęczku na krótkopędach. Szyszki 8 cm
długości są fioletowe przed dojrzeniem. Są jajowate i zawierają duże, 1 cm długości nasiona
bez skrzydełek. Występuje w górach środkowej Europy (Alpy, Karpaty). W Polsce jedyne
naturalne stanowisko występowania jest w Tatrzańskim Parku Narodowym, w Tatrach
Wysokich: w rejonie Morskiego Oka, Doliny Roztoki, Doliny Waksmundzkiej i Pańszczycy.
Rośnie na wysokości od 1270 m npm do 1600 m npm, w reglu górnym i piętrze
kosodrzewiny.
Poza naturalnymi stanowiskami występowania, starsze okazy limby można spotkać w parkach
przypałacowych i dworskich. Sztucznie została wprowadzona na Babią Górę, w Gorce, w
masywie Śnieżnika w Sudetach i na niżu. Rośnie bardzo powoli. Okazy 20 letnie mogą mieć
ok. 2-3 m wys. Przeciętnie żyje około 400 lat. Jest światłolubnym drzewem bardzo
wytrzymałym na niskie temperatury i na wiatry (silny system korzeniowy) oraz na szkodniki i
choroby. Współżyje z grzybami mikoryzowymi, najczęściej z maślakiem limbowym.
Okazy rosnące w naturze, w górach zakwitają i owocują dopiero w wieku 60 lat. U drzew
rosnących w parkach i ogrodach w środkowej i północnej Polsce, szyszki pojawiają się już u
egzemplarzy 25 letnich. Bardzo często nasiona są rozsiewane przez wiewiórki lub ptaki np.
orzechówki, które w promieniu nawet do kilkunastu kilometrów ukrywają je w ziemnych
schowkach. W przeszłości populacja w znacznym stopniu uległa zmniejszeniu ze względu na
cenne drewno używane do wyrobu mebli i w rzeźbiarstwie. Z pędów i żywicy wytłaczano
różne maści i oleje. Najbardziej popularny był tzw. ,balsam karpatsky’’, który jak podają stare
przekazy, podobno leczył skaleczenia, oparzenia, ukąszenia żmii i ścierał piegi. A wklepany
w czoło , rozum odnajdował, jeśli się komu nieszczęśnie zawieruszył’’.
Obecnie gatunek nie jest zagrożony. W Polsce jest pod ścisłą ochroną od 1919 roku.
wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) / nr 51 na planie/ krzew naturalnie rosnący w
Europie – od Pirenejów, w Azji po Kaukaz i Ałtaj na Syberii, w Polsce w cienistych,
liściastych lasach, jest pod ochroną, kwiaty drobne, różowe i silnie pachnące ukazują się
przed rozwojem liści w II-IV, cała roślina silnie trująca, zwłaszcza owoce (czerwone, kuliste
pestkowce).
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świerk pospolity odmiana wężowa (Picea abies ‘Virgata’) / nr 47 na planie/ monstrualne
drzewa o długich, wężowatych, bocznych pędach, skąpo rozgałęzionych, z grubymi, ostrymi,
ułożonymi szczotkowato igłami. Występują one sporadycznie w polskich lasach, głównie w
lasach tatrzańskich.
SELEKCJA NOWYCH ODMIAN
W wyniku prowadzonych od ponad dwudziestu lat obserwacji i selekcji
introdukowanych roślin wyodrębniono liczne, interesujące formy - selekty:
cisów (Taxus) / nr 8 na planie/, jałowca płożącego (Juniperus horizontalis) / nr 16 na planie/,
kosodrzewiny (Pinus mugo) / nr 24 na planie/ oraz magnolii (Magnolia) / nr 28 na planie/ i
inne. Dr Andrzej Marczewski, mgr inż. Wiesław Gawryś i mgr inż. Agnieszka Kościelak
wyselekcjonowali nowe odmiany:
 modrzew eurojapoński ‘Grot’ (Larix  marschlinsii ‘Grot’ /A. Marczewski/) / nr 34
na planie/,
 świerk srebrny ’Tomek’ (Picea pungens ’Tomek’ /A. Marczewski/)) / nr 49 na
planie/,
 cis pośredni ‘Prof. Gorczyński’ (Taxus media ‘Prof. Gorczyński’/A. Marczewski/))
/nr 6 na planie/
 cis pośredni ‘Prof. Kobendza’ (Taxus media ‘Prof. Kobendza’/A. Marczewski/)) /nr
7 na planie/
 sosna rumelijska ‘Gosia’ (Pinus peuce ‘Gosia’/A. Marczewski/)) /nr 43 na planie/
 Magnolia ‘Pink Glory’/A. Marczewski/) /nr 27 na planie/ o wyjątkowo wysokiej
mrozoodporności.
 Magnolia ‘Janina’ (A. Kościelak)
 oczar ‘Jakub’ (Hamamelis ‘Jakub’ /A. Kościelak/)
 świerk serbski ‘Danuta’ (Picea omorika ‘Danuta’ /A. Kościelak/)
 głóg pośredni (Crataegus x media ‘Marian’/A. Kościelak/)
 metasekwoja chińska ( Metasequoia glyptostroboides ‘Powsin’/A. Kościelak/)
 klon pospolity (Acer platanoides ‘Jan Bartkiewicz’/W.Gawryś)
Ścieżka edukacyjna ,,OD KATALPY DO AMBROWCA PO LIŚCIACH
TULIPANOWCA – ROŚLINY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE’’.
Na terenie Ogrodu utworzono i udostępniono do zwiedzania dnia 6 września 2011 r.
ścieżkę edukacyjną: ,,Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca – rośliny
północnoamerykańskie’’ oraz ,,Ekspozycję wybranych gatunków amerykańskich i ich
odmian’’ wg projektu koncepcyjnego mgr inż. Agnieszki Kościelak.
Całość projektu sfinansował Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Ścieżka edukacyjna i nowa ekspozycja jest dowodem uznania dla Amerykańskiego Programu
Wsparcia Żywnościowego oraz Programu Pomocy Technicznej i Rozwoju dla Polski po roku
1989. Na pamiątkę tej uroczystości posadzono przy Galerii ,,Fangorówka’’ polską odmianę
amerykańskiego gatunku - tulipanowiec amerykański ‘Edward Gursztyn’ przez nw. osoby:
Lucjan Gursztyn (szkółkarz, autor polskiej odm. tulipanowca amerykańskiego), Profesor
Tomasz Borecki (Doradca Prezydenta RP), Michael Henney (Attache ds. Rolnych w
Ambasadzie Amerykańskiej), Profesor Jan Niemiec (Zastępca Rektora SGGW), Lee Einstein
(J.E. Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki), Ks. Kardynał Józef Glemp (Prymas
Senior), Profesor Jerzy Puchalski (Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie).
Ścieżka edukacyjna ,,OD KATALPY DO AMBROWCA PO LIŚCIACH
TULIPANOWCA – ROŚLINY PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE’’ prowadzi poprzez
Kolekcję Bylin i Arboretum. Prezentowane jest na niej 41 taksonów wywodzących się od
gatunków północnoamerykańskich: drzew i krzewów iglastych oraz liściastych i bylin. Przy
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każdym z nich ustawiono etykietę formatu A4, na której zamieszczono informację o taksonie
w języku polskim i angielskim wraz z barwnymi zdjęciami lub rycinami. Na początku szlaku
ustawiono tablice informacyjne ze schematyczną ryciną wytyczonej ścieżki i ogólną
informacją w języku polskim i angielskim. Wydano również mapkę (folder) ścieżki
edukacyjnej w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku. Aby ułatwić wędrówkę
ścieżką edukacyjną, po drodze zainstalowano drewniane kierunkowskazy ze schematycznym
narysem blaszki liściowej tulipanowca amerykańskiego.
Nowa ,,EKSPOZYCJA WYBRANYCH GATUNKÓW AMERYKAŃSKICH I ICH
ODMIAN’’ powstała w części wschodniej Ogrodu, przed budynkiem Dyrekcji.
Posadzono łącznie 49 szt. roślin spośród 36 taksonów, są to: osiem odmian magnolii z
grupy ‘’Eight Little Girls’’(wyselekcjonowanych w Narodowym Arboretum w
Waszyngtonie), pięć odmian magnolii o kwiatach żółtych, wywodzących się od magnolii
drzewiastej ( Magnolia acuminata), trzy odmiany tulipanowca amerykańskiego (Liriodendron
tulipifera), dwie odmiany żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata) oraz nowy gatunek - Itea
virginica ‘Henry’s Garnet’. Pod okapem starych drzew posadzono pięć odmian derenia
kwiecistego (Cornus florida) i sześć odmian hortensji krzaczastej (Hydrangea arborescens),
sześć odmian derenia skrętolistnego (Cornus alternifolia).
Na wiosnę 2017 r. otwarto na terenie Ogrodu ścieżkę edukacyjną ,,Polskie gatunki drzew i
krzewów’’ na której zaprezentowano 51 gatunków rodzimych drzew i krzewów.
 Więcej informacji o Kolekcjach Ozdobnych Roślin Drzewiastych – Arboretum
zamieszczono na stronie internetowej:
http://www.ogrod-powsin.pl/
Polecana literatura:
Seneta W., Dolatowski J. ,,Dendrologia’’. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2008.
Seneta W. ,,Drzewa i krzewy iglaste’’. Wyd. 2 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1987.
Seneta W. ,,Drzewa i krzewy liściaste A-B’’ Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.
Seneta W. ,,Drzewa i krzewy liściaste C’’ Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Seneta W. ,,Drzewa i krzewy liściaste D-H’’ Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Czekalski M. ,,Różaneczniki’’ PWRiL, Warszawa 1983.
KOLEKCJA OZDOBNYCH ROŚLIN DRZEWIASTYCH (Arboretum)
– wybrane rośliny zaznaczone na planie:
1. ambrowiec amerykański (Liquidambar styraciflua)
2. buk pospolity ‘Purpurea Pendula’(Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’)
3. cedr libański (Cedrus libani)
4. cedrzyniec kalifornijski (Calocedrus decurrens)
5. choina kanadyjska (Tsuga canadensis)
6. cis pośredni ‘Prof. Gorczyński’ (Taxus media ‘Prof. Gorczyński’)
7. cis pośredni ‘Prof. Kobendza’ (Taxus media ‘Prof. Kobendza’)
8. cis (Taxus) – wyselekcjonowane siewki
9. cypryśnik błotny (Taxodium distichum)
10. dereń kwiecisty (Cornus floribunda)
11. fargesja Muriela (Fargesia murielae)
12. franklinia amerykańska (Franklinia alatamaha)
13. oczar wirginijski (Hamamelis virginiana)
14. głowocis japoński (Cephalotaxus harringtonii)
15. Heptacodium miconioides
16. jałowiec płożący (Juniperus horizontalis) – wyselekcjonowane siewki
17. jodła kalifornijska (Abies concolor)
18. jodła koreańska (Abies koreana)
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19. jodła olbrzymia (Abies grandis)
20. jodła szlachetna (Abies procera)
21. judaszowiec południowy (Cercis siliquastrum)
22. kasztan jadalny (Castanea sativa)
23. klon strzępiastokory (Acer griseum)
24. kosodrzewina (Pinus mugo) – wyselekcjonowane siewki z Tatr
25. kuninghamia chińska (Cunninghamia lanceolata)
26. kwasnodrzew amerykański (Oxydendrum arboreum)
27. Magnolia ‘Pink Glory’
28. magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata)
29. magnolia purpurowa (Magnolia liliflora ‘Nigra’)
30. mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum)
31. metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides)
32. mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata)
33. miłorząb chiński (Ginkgo biloba)
34. modrzew eurojapoński ‘Grot’ (Larix  marschlinsii ‘Grot’)
35. modrzewnik chiński (Pseudolarix kaempferi)
36. mydleniec wiechowaty (Koelreuteria paniculata)
37. parocja perska /żelazne drzewo/ (Parrotia persica)
38. różaneczniki zimozielone i azalie (Rhododendron) - odmiany uprawne
39. sosna czarna (Pinus nigra)
40. sosna jadalna (Pinus edulis)
41. sosna oścista (Pinus aristata)
42. sosna pospolita (Pinus sylvestris)
43. sosna rumelijska ‘Gosia’ (Pinus peuce ‘Gosia’)
44. sośnica japońska (Sciadopitis verticillata)
45. szydlica japońska (Cryptomeria japonica)
46. świerk pospolity (Picea abies) – odmiany uprawne
47. świerk pospolity odmiana wężowa (Picea abies ‘Virgata’)
48. świerk serbski (Picea omorika)
49. świerk srebrny ’Tomek’ (Picea pungens ’Tomek’)
50. torreja kalifornijska (Torreya californica)
51. wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
52. wrzos pospolity (Calluna vulgaris) – odmiany uprawne

Kolekcje prowadzą: dr inż. Marta Monder
mgr inż. Agnieszka Kościelak
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KOLEKCJA ROŚLIN LECZNICZYCH I PRZYPRAWOWYCH
Kolekcja Roślin Leczniczych i Przyprawowych powstała w 1990 roku. Na powierzchni 870
m2 zgromadzono 430 taksonów (gatunki, odmiany, rasy itd.) roślin zielarskich stosowanych w
medycynie oficjalnej, ludowej i homeopatii oraz używanych jako przyprawy. Kolekcja ta nie
jest ekspozycją stałą. Gatunki rosnące na jej terenie mogą się zmieniać wraz z wynikami
nowych badań i odkryć naukowych w dziedzinie ziołolecznictwa. Pozyskane rośliny
wieloletnie jak i dwuletnie oraz jednoroczne wysadzone są na nieregularnych poletkach
oddzielonych od siebie dróżkami.
Obok bardzo popularnych i znanych roślin leczniczych takich jak: rumianek pospolity
(Matricaria recutita L.), fiołek trójbarwny (Viola tricolor L.), dziurawiec
zwyczajny,(Hypericum perforatum L.) koper włoski (Foeniculum vulgare L.), kozłek lekarski
(Valeriana officinalis L.), bez czarny (Sambucus nigra L.) można zobaczyć mniej znane
gatunki o szerokim zastosowaniu w medycynie. Rośnie tu aminek egipski (Ammi visnaga (L.)
Lam.), z owoców którego pozyskuje się kelinę stosowaną w niektórych chorobach serca,
nerek,zaburzeniach układu oddechowego i krążenia obwodowego, nieżytach oskrzeli u dzieci,
migrenie i astmie. Ziele centurii pospolitej (Centaurium erythrea Rafn.) używane jest w
zaburzeniach trawienia i braku łaknienia. Zaleca się je także rekonwalescentom po przebytych
ciężkich chorobach. Najczęściej wchodzi w skład mieszanek ziołowych. Korzeń rzewienia
dłoniastego (Rheum palmatum L.) stosuje się w małych dawkach jako lek w schorzeniach
żołądka, w większych jako środek lekko przeczyszczający, a pomocniczo w otyłości.
Uprawiana gryka siewna (Fagopyrum esculentum Moench) wytwarza owoce, które wszyscy
znają pod nazwą kasza gryczana, natomiast rutozyd otrzymywany z ziela używany jest w
chorobie nadciśnieniowej, w miażdżycy, w krwawieniach wewnętrznych i reumatyzmie. W
organizmie zapobiega utlenieniu wit. C. Wchodzi w skład leków np. “Rutiniscorbin”. Na
terenie kolekcji uwzględniono gatunki nazywane często chwastami. Należy do nich np. bylica
piołun (Artemisia absinthium L.). Jej ziele pobudza łaknienie, wydzielanie soku żołądkowego,
działa żółciopędnie, moczopędnie i wzmacniająco, a także przeciw owsikom. Napary
stosowane zewnętrznie niszczą pasożyty skóry. Ziele może być również stosowane jako
przyprawa do pieczonego mięsa, zup jarzynowych oraz świeżych warzyw. Nie wolno jednak
zażywać piołunu w większych ilościach, przez dłuższy czas, ze względu na obecność
trującego tujonu (składnika olejki eterycznego). Bylica pospolita (A. vulgaris L.) ma
właściwości lecznicze zbliżone do poprzedniego gatunku, ale jej działanie jest znacznie
łagodniejsze. Okłady ze świeżego ziela powodują ustępowanie zmęczenia nóg. Jako
przyprawę można używać je do pieczonych mięs, w tym także do drobiu, potraw z nasion
strączkowych, ryb, zup rybnych i surówek. U cykorii podróżnik (Cichorium intybus L.) jako
surowiec zbiera się korzenie tylko ze stanowisk naturalnych. W korzeniu występuje sok
mleczny zawierający gorzki związek laukcynę. Dzięki temu pobudza wydzielanie soku
żołądkowego, ułatwia trawienie a także pobudza czynność wątroby. Kwiaty dziewanny
wielkokwiatowej (Verbascum densiflorum Bertol.) mają działanie wykrztuśne i osłaniające.
Surowiec ten działa także na niektóre wirusy grypy. W lecznictwie ludowym napar
dziewanny używany jest jako lek na kaszel, przeciwko grypie oraz chrypce, zwłaszcza u
dzieci.
Wiele z tych roślin znanych było, jako lek, już w starożytności. Babkę lancetowatą (Plantago
lanceolata L.) i babkę zwyczajną (P. major L.), stosowano w Chinach 3000 lat temu. W
celach leczniczych zbierano nie tylko liście ale i nasiona, wykorzystywano jako skuteczny lek
wykrztuśny, moczopędny i leczący bezpłodność. Surowcem, dzisiaj stosowanym zamiennie
są liście tych dwóch gatunków, a napary z nich działają przeciwzapalnie w schorzeniach
przewodu pokarmowego, jamy ustnej u dzieci. Zmniejszają przekrwienie błon śluzowych,
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działają bakteriobójczo, wykrztuśnie i przeciwskurczowo, zwłaszcza na mięśnie gładkie
górnych dróg oddechowych. Rącznik pospolity (Ricinus communis L.) pod nazwą “kiki”
opisany został w słynnym papirusie Ebersa pochodzącym z 1550 roku p.n.e. Dzisiaj
surowcem leczniczym są jego nasiona o przepięknym wzorze, z których wytwarza się olej
rycynowy, wszystkim znany środek rozwalniający. Zewnętrznie stosuje się go w maściach,
kremach, emulsjach na oparzenia, egzemy i w okulistyce. Hipokrates (około 460r. p.n.e.) znał
i zalecał na wiele dolegliwości pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta (L.) Raeuesch.).
Obecnie surowcem jest jego kłącze, z którego przetwory podaje się przy biegunkach i
nieznacznych krwawieniach w przewodzie pokarmowym, zakażeniach i zatruciach
pokarmowych. Służy także do płukania dziąseł, gardła, do kompresów na uszkodzone miejsca
skóry i trudno gojące się rany.
W zbiorze kolekcji występują gatunki, które stosunkowo niedawno zyskały sobie miano
roślin leczniczych jak np. gorysz miarz (Peucedanum ostruthium W.D.J.Koch.). Pierwsze
informacje o nim podaje franciszkanin Macer Floridus w XII wieku, ale dopiero w
siedemnastowiecznych księgach zielarskich dokładnie opisują tę roślinę m.in. Gesner, Fusch,
Ruffinus. Dzisiaj kłącza goryszu stosowane są w medycynie oficjalnej, ludowej i homeopatii
w dolegliwościach żołądkowych i jelitowych oraz przy wzdęciach. Surowiec wykazuje także
słabe działanie uspakajające i moczopędne. Dopiero w XX wieku do grupy roślin leczniczych
dołączył wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis L.) i wiesiołek dziwny (O. paradoxa
Hudziok) Z ich owoców wyizolowano obok kwasu linonowego, niezwykle rzadki w świecie
roślinnym, kwas -linolenowy. Preparaty na bazie tych surowców stosowane są w
stwardnieniu rozsianym, chorobach alergicznych, profilaktyce i leczeniu miażdżycy.
Zmniejszają groźbę powstawania zakrzepów oraz zwiększają ogólną odporność organizmu.
Wiesiołka dziwnego uważa się obecnie za fenomen roślinny, ponieważ występujące w oleju z
jego nasion trójglicerydy, zawierają prawie wyłącznie niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe. Do tej grupy należy też jeżówka purpurowa i jeżówka wąskolistna. Preparaty
otrzymywane z ich korzeni i ziela podawane są w przypadkach osłabienia i defektów układu
immunologicznego, łuszczycy, półpaśca, zapalenia jamy ustnej, migdałków, przydatków,
miejscowo przy źle gojących się ranach i owrzodzeniach podudzi. Rośliną leczniczą, a mniej
znaną jest siwiec poarańczowy Glaucium Mill roślina dwuletnia dorastająca do 50 cmwys.
Kwitnie w maju lub w czerwcu. Surowcem jest ziele które zbiera się z roślin jednorocznych,
w zielu znajduje sięokoło 30 alkoloidów które największe znaczenie ma glaucyna. Glaucynę
stosuje się w różnych schorzeniach z nasilającym kaszlem jak w astmie i gruźlicy.
Godne uwagi, naszym zdaniem, są także rośliny lecznicze, które mogą być wykorzystane
jako ozdobne elementy ogródków przydomowych. Gatunkiem, który ozdobi rabatę może być
grindelia szorstka (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal) tworząc na niej złotą plamę powstałą
z żółtych kwiatostanów. Ziele i jego przetwory używane są jako środek wykrztuśny i
bakteriobójczy, a pomocniczo w rozedmie płuc i astmie. Następny dekoracyjny gatunek to
ostropest plamisty (Slybum marianum (L.) Gaertn.) charakteryzujący się kolczastymi
sinozielonymi liśćmi z białymi plamami i fioletowopurpurowymi kwiatostanami. Leki
zawierające silimarynę, otrzymaną z jego owoców stosowane są nie tylko w chorobach
wątroby i jej regeneracji, ale również chronią ją przed działaniem takich związków trujących
jak etanol, żółty fosfor, toksyny muchomora sromotnikowego. Macierzanka piaskowa
(Thymus serpyllum L.) stanowi przepiękny akcent ogródka skalnego. W ziołolecznictwie jej
ziele ma działanie wykrztuśne, żołądkowe i przeciwrobaczycowe. Jest jednym z
najskuteczniejszych antyseptyków roślinnych, a także aromatyczną, uniwersalną przyprawą,
którą można stosować zamiennie z tymiankiem. Gatunkiem, który można wykorzystać jako
element żywopłotowy jest janowiec barwierski (Genista tinctoria L.) o ciemnozielonych
liściach i żółtych drobnych kwiatach. Jego ziele homeopatia zaleca w niewydolności sercowokrążeniowej oraz nerek, a pomocniczo w przewlekłym gośćcu.
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W kolekcji znajdują się gatunki trujące, które są wykorzystywane w lecznictwie pod ścisłą
kontrolą lekarza. Można zobaczyć tu bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium Mill.), w
zielu którego wykryto skopolaminę. W lecznictwie występuje jako środek wykrztuśny przy
astmie. Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-donna L.), roślina silnie trująca we wszystkich
częściach a przede wszystkim w owocach gdzie znajduje się atropina i L- hiscyjamina.
Trucizna atakuje układ nerwowy, przyspieszając akcję serca. Natomiast wyciągi z liścia
stosuje się w stanach skurczowych przewodu pokarmowego a atropina stosowana jest w
okulistyce przy rozszerzaniu źrenic oka. Szkarłatne owoce psianki słodkogórz (Solanum
dulcamara L.) medycyna ludowa wykorzystuje przy bólach głowy i padaczce, a pędy przy
kokluszu, żółtaczce oraz jako środek przeciw pasożytom przewodu pokarmowego.
Homeopatia stosuje preparaty z psianki w chorobach spowodowanych przeziębieniem, przy
astmie i schorzeniach skóry. Natomiast przestęp biały (Bryonia alba L.) i dwupienny (B.
cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin) preferuje w przypadku nieżytu gardła oraz oskrzeli,
zapalenia śluzówki żołądka, pęcherzyka moczowego, a także chorób reumatycznych o ostrym
przebiegu. Na kolekcji znajduje się także wilczomlecz sosnka, niewielka roślina zawierająca
sok mleczny oraz euforbon w nasionach. Świeży sok po zetknięciu ze skórą może
powodować silne zaczerwienia, podrażnienia wraz z pęcherzami, natomiast przedostanie się
soku mlecznego do oka powoduje silne zapalenie spojówki.
Rośliny przyprawowe w kolekcji nie zajmują oddzielnego miejsca. Posadzone są na rabatach
w obrębie właściwej sobie rodziny botanicznej, bo przecież wiadomo, że każda roślina
przyprawowa jest w większym lub mniejszym stopniu również rośliną leczniczą. Obok
popularnych w Polsce roślin przyprawowych, takich jak: szczypiorek (Allium schoenoprasum
L.), kminek (Carum carvi L.), chrzan (Armoracia rusticana P. Gaertn.) znalazły się tu
gatunki, niedawno u nas rozpowszechnione, do których należy np. hyzop lekarski (Hysssopus
officinalis L). Jego świeże lub suszone ziele dodaje się do mdłych potraw, a także do
twarogów, pasztetów, dziczyzny, do aromatyzowania win i likierów. W medycynie ludowej
stosowane jest jako środek wykrztuśny, przeciwzapalny, poprawiający trawienie i
bakteriostatyczny. Świeże ziele melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) można używać do
herbaty, zamiast cytryny. Nadaje się również do aromatyzowania kompotów, napojów,
sałatek warzywnych, omletów, sosów, potraw z dziczyzny i ryb. Suszone lub świeże ziele
medyca oficjalna zaleca jako lek uspakajający, przeciwskurczowy i bakteriobójczy. Bylicą
estragon (Artemisia dracunculus L.) przyprawia się mięsa, sałatki, sery, marynaty oraz
kiszonki, a już obowiązkowo, ogórki przeznaczone do kiszenia. W lecznictwie ma działanie
żółciopędne, moczopędne, przeciwskurczowe, antyseptyczne. Cząber ogrodowy (Satureja
hortensis L.) to roślina o ostrym smaku, przypominającym trochę pieprz. Świeże lub suszone
ziele dodaje się do mięs, grzybów, warzyw strączkowych, mdłych zup, potraw z pomidorów i
ogórków. W medycynie stosuje się je jako środek regulujący trawienie, poprawiający apetyt,
przeciwbiegunkowy, przeciwskurczowy i przeciwrobaczycowy. Nie zabrakło również kilku
gatunków i odmian bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.), różniących się aromatem, o
zielonych lub czerwonych liściach, której świeże lub suszone, otarte liście są uniwersalną
przyprawą do wszystkich potraw, oprócz dań na słodko. Ziołolecznictwo ludowe ziele bazylii
zaleca jako środek żołądkowy, wiatropędny i uspakajający. Nie zapomniano też o lebiodce
pospolitej (Origanum vulgare L.), wszystkim dobrze znanej pod nazwą “Oregano”, której
ziele ma działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, wykrztuśne i żołądkowe. W kolekcji
zgromadzono także rośliny przyprawowe, w Polsce mało znane. Jedną z nich jest czosnek
wonny (Allium ramosum L.). Odznacza się delikatnym zapachem. Drobno posiekane liście
można dodawać do zup, sałat, mięs i pasty z serów. Są one bogate w wit C, mają właściwości
bakteriobójcze i działają przeciwmiażdżycowo. Inny gatunek to szałwia muszkatołowa
(Salvia sclarea L), której suszone liście można dodawać do wieprzowiny, kiełbas, pieczonych
ryb, farszów do gęsi i kaczek, serów i wina. W medycynie ludowej ziele jest stosowane jako
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środek poprawiający trawienie, a także w stanach zapalnych nerek. Świeże lub wysuszone
liście trybuli ogrodowej (Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.) używa się do sałatek, serów,
jajecznicy, omletów, zup, ryb, potraw z rusztu. Zawierają one m.in. składniki mineralne,
głównie żelazo i mangan. Surowiec ten działa słabo moczopędnie, przyspiesza trawienie i
łagodzi wzdęcia. Uwzględniono tu również miejsce dla roślin leczniczych i przyprawowych,
które nie są stosowane jako surowce lecznicze na terenie Polski, ale ze względu na ciekawy
pokrój zostały wysadzone, celem większego uatrakcyjnienia zbioru roślin leczniczych i
przyprawowych. Takim przykładem jest aralia mandżurska (Aralia elata var. mandshurica
Rupr. et. Maxim.), która dorasta do 5-6 m. Jej pień a nawet liście posiadają kolce. Pojedyncza
roślina wydaje 60000 kwiatów i niemal pięciokrotnie więcej nasion. Do celów leczniczych
używa się 5-15- letnich korzeni. Na Ukrainie sporządzona z nich nalewka wzmaga
mechanizmy obronne człowieka, a nawet w pewnym stopniu przeciwnowotworowe. Usuwa
zmęczenie, poprawia ogólne samopoczucie oraz przyspiesza powrót do zdrowia po zabiegach
chirurgicznych i ciężkich chorobach, wyniszczających organizm. Wpływa na poprawę
czynności serca, płuc i mięśni. Obniża poziom cukru we krwi, przeciwdziała stanom
depresyjnym i impotencji. W Grecji, a zwłaszcza na Krecie oraz na Wyspach Egejskich, w
Azji Mniejszej i Syrii rośnie lebiodka kreteńska (Origanum onites L.) o białych kwiatach
zebranych w szczytowo osadzoną jajowatą nibygłówkę, przypominającą miniaturowy
kwiatostan chmielu. Dlatego też nazywa się ją również chmielem hiszpańskim. Surowcem
leczniczym jest ziele, które używa się przy schorzeniach żołądka, jelit oraz jako środek
przeciwkaszlowy i bronchitowy. Natomiast wyrabiany z niego olej wchodzi w skład maści do
nacierań przeciwko reumatyzmowi. Przyprawę stanowi suszone ziele stosowane w
przetwórstwie rybnym do aromatyzowania konserw i marynat. Surowiec dodaje się również
do wielu mieszanek przyprawowych. Bardzo ciekawym gatunkiem jest cebula wielopiętrowa
(Allium cepa var. viviparum (Metzg.) Alef). Powstała ona jako krzyżówka cebuli jadalnej z
cebulą siedmiolatką. Na wiosnę oprócz liści wytwarza sztywną łodygę, na czubku której
powstaje od 3 do 5 cebulek przybyszowych. Po miesiącu osiągają wielkość orzecha
włoskiego i wytwarzają liście oraz pędy kwiatostanowe, na których znów powstają cebulki.
Pięcioletnia roślina może w sprzyjających warunkach wytworzyć III piętra cebulek
zakończonych liśćmi. Częścią użytkową cebuli wielopiętrowej są młode liście i cebulki
przybyszowe. Cebulki wykorzystuje się do przyprawiania marynat lub dodaje się do różnych
potraw, przede wszystkim do ciemnych mięs. Do surówek, sałatek, twarożków i jajecznicy
można używać zarówno liście jak i cebulki. W lecznictwie ma takie samo zastosowanie jak
cebula jadala. Podziemne bulwki cibory jadalnej (Cyperus esculentus L.) smakiem
przypominają orzech włoski w okresie mlecznej dojrzałości. Można jadać je na surowo,
pokrojone dodawać się do ciast, odpowiednio prażone mogą być namiastką kawy lub kakao.
Tłoczony z nich olej zaliczany jest do najzdrowszych tłuszczy roślinnych, ponieważ zawiera
tak cenne obecnie w medycynie, kwasy nienasycone. Ambrozja piołunolistna (Ambrosia
artemisiifolia L.) w amerykańskiej medycynie ludowej znajduje zastosowanie jako namiastka
kory chinowca, ponieważ działa przeciwgorączkowo.Olejarka abisyńska (Guizotia abyssinica
(L.f.) Cass.) pochodząca z Etiopii i Afryki Wschodniej i maziczka siewna (Madia sativa
Molina), rosnąca dziko w Kalifornii, Oregonie i Chile, w sprzyjających dla siebie warunkach
dorastają do 2 m. W czasie kwitnienia ich koszyczki kwiatowe w kolorze żółtym osiągają śr.
5 cm. Olejarka nadaje się na kwiat cięty, ale najważniejszym kryterium umieszczenia ich w
kolekcji jest to, że z nasion wytłacza się ceniony, w Indiach i krajach tropikalnych, olej
jadalny.
Rośliny zielarskie można wykorzystać na różne sposoby. Leczą one choroby, urozmaicają
smak i aromat spożywanych przez nas dań i napojów. Zagospodarowując nimi działkę lub
ogródek przydomowy można stworzyć bajeczny ogród w stylu naturalnym, który będzie koił
zmęczenie i uspakajał. Różnorodność barw i kształtów kwiatów oraz liści stworzonych przez
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przyrodę jest ogromna i dlatego gatunki te posiadają delikatny urok tworząc w swoim
otoczeniu bardzo specyficzną atmosferę, o czym można się przekonać odwiedzając Kolekcję
Roślin Leczniczych i Przyprawowych.

KOLEKCJA ROŚLIN KLIMAU CIEPŁEGO

W szklarniach PAN Ogrodu Botanicznego- CZRB w Powsinie gromadzone są rośliny,
których uprawa w warunkach naturalnych, szczególnie zimą nie jest możliwa w Polsce.
Znalazły się tu zatem rośliny klimatu ciepłego, pochodzące z rejonów subtropikalnych i
tropikalnych różnych zakątków świata.
Dotychczas zgromadzono w obiektach szklarniowych około 1700 gatunków i odmian
roślin.
Szklarnie zajmują powierzchnię 2500m2 ,z czego do zwiedzania udostępniono 2000m2.
Szklarnie ekspozycyjne podzielono na 5 części, w każdej z nich posadzone są rośliny o
zróżnicowanych wymaganiach klimatycznych i siedliskowych. Ogólnie w szklarni możemy
wyróżnić 3 grupy roślin, tj.: subtropikalne, tropikalne oraz sukulenty.
Na zewnątrz przed szklarnią po lewej stronie znajduję się figa jadalna (Ficus carnica).
Jest to roślina rosnąca w rejonie Morza Śródziemnego. W naszym klimacie co roku
przemarza tylko część nadziemna. Jesienią można zaobserwować owoce, jednak nigdy nie
osiągają stadium pełnej dojrzałości ze względu na zbyt krótki okres wegetacji.
Wchodząc do pierwszej części szklarni subtropikalnej pierwszą rośliną godną uwagi
jest wolemia szlachetna (Wollemia nobilis). Na pierwszy rzut oka roślina ta przypomina
zwykłe drzewo iglaste. Nie jest jednak taka zwyczajna. Przez dziesiątki lat uważana była
przez paleobotaników za wymarłą, a o jej istnieniu w historii świadczyły tylko odciski oraz
skamieniałości pochodzące z ery mezozoicznej. Roślina ta, na nowo, została odkryta w
październiku 1994 roku niedaleko Sydney.
Kolejną ciekawą rośliną jest tzw. chleb świętojański (Ceratonia siliqua) . W naturze są
to potężne dwupienne drzewa, co oznacza, że na jednym osobniku występują tylko kwiaty
męskie, a na drugim żeńskie. Owocem cetatonii jest strąk, a każde nasiono w strąku waży 1
karat czyli 0,2 grama.
Wzdłuż całej ściany po prawej stronie rosną odmiany kamelii japońskiej (Camellia
japonica). Są to rośliny o wyjątkowo pięknych kwiatach od pojedynczych po pełne i barwie
białej, różowej lub czerwonej o różnych odcieniach. Należą do rodziny herbatowatych .
W środkowej części szklarni znajduje się kolekcja roślin cytrusowych. Jedną z
ciekawszych jest cytryna odmiany ‘Ponderosa’ zwana skierniewicką (Citrus limon
‘Ponderosa’. Ma największe owoce wśród cytryn, ale jednocześnie bardzo grubą skórkę. Jest
pierwszą cytryną sprowadzoną przez prof. Pieniążka z Kanady do Polski. Rozmnaża się
bardzo łatwo przez sadzonki i jest najpopularniejszą cytryną polecaną do uprawy doniczkowej
w mieszkaniach czy tarasach. Niezwykle dekoracyjną i smaczną jest cytryna odmiany
‘Meyera’ (Citrus limon ‘Meyer’) pochodząca z Chin. Owocuje bardzo obficie, a jej nieduże, o
jasno pomarańczowej skórce, bardzo soczyste owoce zebrane są w grona. Następną ciekawą
odmianą jest ‘Villafranca’ (Citrus limon ‘Villafranca’) pochodząca z Sycylii. Owoce są
średniej wielkości z trochę grubszą żółtą skórką. Owocuje obficie, ale owoce występują na
krzewie pojedynczo lub po dwa. Wszystkie cytryny rosnące w szklarni pięknie kwitną i
owocują, a owoce można oglądać przez cały rok.
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Ciekawostka jest to, że wiszące na drzewie dojrzałe owoce nie przeszkadzają roślinie
w ponownym kwitnieniu i zawiązywaniu młodych owoców. W związku z tym na tym samym
drzewie możemy zobaczyć kwiaty, młode zawiązki owoców oraz dojrzałe cytryny.
Wśród cytrusów rosną też w szklarni 4 odmiany pomarańczy (Citrus sinensis), 2
odmiany grejpfrutów(Citrus paradisi) i 2 odmiany pompeli inaczej zwane pomelo(Citrus
grandis). Pompela ma największe owoce wśród cytrusów. Owoc może ważyć nawet do 2 kg.
Owoce wszystkich cytrusów długo utrzymują się na drzewach- powyżej roku, więc stanowią
ich ozdobę.
Nie zabraknie do obejrzenia kilku odmian mandarynek (Citrus reticulata), które mają różne
kształty i wielkość owoców .Są to tangerynki (Citrus tangerina) oraz klementynki (Citrus
clementina).
Bardzo oryginalnym cytrusem jest kalamondyna (Citrus mitis) zwana też
citrofortunellą lub limą filipińską. Jest to krzyżówka kwaśnej mandarynki z kumkwatem.
Kwitnie i owocuje bardzo obficie i zawiązuje małe, owoce średnicy 2-3 cm o
ciemnopomarańczowej skórce , które zjadane w całości . Miąższ ich jest kwaśny, natomiast
skórka cienka i słodka. Gatunek ten jest uprawiany również jako roślina doniczkowa i
tarasowa, ponieważ w czasie kwitnienia i owocowania wygląda dekoracyjnie. W Wietnamie
kalamondyna jest symbolem bogactwa i często jest wręczana w prezencie z okazji ważnych
wydarzeń rodzinnych. W szklarni rośnie także kalamondyna, która ma liście biało zielone (
Citrus mitis ‘Variegata’). Skórka niedojrzałych owoców jest w biało zielone paski.
Z rodziny rutowatych można również zobaczyć: pomarańczę trójlistkową (Poncirus
trifoliata)- gatunek najbardziej wytrzymały na mróz do -18o C, pomarańczę mirtolistną (Citrus
myrtifolia) oraz rodzaj muraja (Muraya),
Ciekawostką jest cytron odmiana ‘Ręka Buddy’. Roślina ma żółte owoce złożone z
wyrostków skórnych przypominających dłoń. Część użytkową stanowi skórka, którą się
dodaje do ciasta. Roślina pochodzi z Indii i w Krajach Dalekiego Wschodu używana jest do
obrzędów religijnych.
W centralnej części pierwszej komory rośnie cytryna, na której zaszczepiono 5
różnych gatunków cytrusów: 2 cytryny, grejpfrut, pomarańczę, kalamondynę. Drzewo to od
kilku lat kwitnie i owocuje, a na poszczególnych gałązkach można zobaczyć różne owoce.
Kwiaty roślin cytrusowych bardzo ładnie pachną. Większość gatunków kwitnie wiosną
lub latem.
Kolekcja roślin cytrusowych należy do najliczniejszych w Polsce. Wśród roślin
użytkowych można także zobaczyć kawę (Coffe arabica), herbatę (Tea sinensis), oliwkę
(Olea europea), granaty (Panicum sp.), ananasy (Ananas comunis) oraz maniok (Manihot
carthaginensis).
Natomiast przy pergolach posadzone są bugenwille (Bougainvillea spp.), silnie
rosnące pnącza pochodzące z Brazylii o niepozornych kwiatach umieszczonych w środku
różnokolorowych podkwiatków. Znajdująca się w Ogrodzie Botanicznym kolekcja
bugenwillii liczy 36 gatunków i odmian.
Przechodząc ponownie przez szklarnie subtropikalną dochodzi się do nowej części
obiektów szklarniowych.. Wzdłuż ścian bocznych wysadzona jest na stałe kolekcja
oleandrów, oraz część kolekcji kamelii . Na bocznych parterach rośnie w gruncie tetrastigma
(intensywnie rosnące pnącze o dużych omszonych liściach) oraz holmskioldia (krzew
pochodzący z tropikalnych rejonów Afryki o pięknych oryginalnych pomarańczowych
kwiatach). Na słupach zaś możemy obejrzeć ciekawe pnącza takie jak: cisus przylądkowy i
szparag sierpowaty. Bezpośrednio w gruncie posadzona jest 35 letnia oliwka-jeszcze nie
kwitnie i nie owocuje , a wokół niej rosną hortensje wielkokwiatowe (Hydrangea
macrophylla). Obok oliwki rośnie bieluń drzewiasty (Datura arboreta) o ciekawych
pomarańczowych kielichach.
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Ciekawie prezentują się również- szczególnie w okresie kwitnienia- agapanty
afrykańskie (Agapanthus africanus).Są to kuliste kwiatostany o niebieskiej barwie.
W drugiej części znajdują się rośliny ze strefy tropikalnej. Panuje tu odpowiednia
wilgotność powietrza oraz temperatura. Wszystkie rośliny prezentowane są w uprawie
gruntowej lub też na specjalnie zbudowanych konstrukcjach. Po wejściu uwagę zwraca duża
kolekcja paproci, w tym kilka gatunków paproci drzewiastych o różnej wysokości kłodziny, a
wśród nich takie gatunki jak: Cyathea australis, Cyathea cooperi, Dicksonia antarctica, ,
Blechnum brasiliense. Kolekcja ta jest znaczącą kolekcją paproci drzewiastych w Polsce. Na
pniach epifitycznych wysadzono gatunki należące do rodziny bromeliowatych oraz storczyki.
Na ścianach bocznych, pergolach oraz słupach nośnych prezentowane są liczne gatunki
pnączy takie jak: męczennice, tunbergie, kokornaki, filodendrony, fikusy. Tu też zobaczyć
można bardzo rzadkie pnące gatunki paproci z rodzaju Lygodium. Bardzo ciekawą grupą
roślin są zgromadzone tu ciepłolubne gatunki sagowców (cykasy, dion, zamia i stangeria).
Uwagę zwracają także rośliny z rodziny obrazkowatych jak wspomniane wcześniej
filodendrony, potosy, anturia, skrzydłokwiaty. Liczną grupę stanowią dekoracyjne begonie.
W centralnym miejscu tej części znajduje się zbiornik wodny z kaskadą. Wokół niego
wysadzono szereg gatunków roślin ze stanowisk podmokłych takich jak np. pandan, alokazja,
cibora, scirpus. Obok bardzo egzotycznie prezentuje się strelicja Mikołaja (Strelitzia nicolai).
Nad zbiornikiem w specjalnych donicach zobaczyć możemy paproć zwaną ‘łosimi rogami’
(Platycerium bifurcatum) o bardzo charakterystycznych liściach oraz dzbaneczniki (Nepentes
sp.), u których końce liści przekształcone są w dzbanki służące do łapania owadów. Można tu
też obejrzeć wiele gatunków roślin o ozdobnych liściach (krotony, szeflery, draceny, palmy)
jak i kwiatach (hibiskusy, brunfelsja, lantany). Brunfelsia jest krzewem o dużych,
ciemnozielonych liściach i pięknych, dużych, tackowatych w kształcie granatowych kwiatach.
Kwitnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni i w sezonie jest obficie obsypana kwiatami.
Kolejna część, w której w okresie zimy panuje temperatura (12-15oC) poświęcona jest
w głównej mierze roślinom sukulentowym. Można więc tu zobaczyć liczne wilczomlecze,
gasterie, haworcje, aloesy, agawy, juki, plumerie. Uwagę zwiedzających zwracają dwa duże
egzemplarze nolin, które rosną po obydwu stronach wyjścia służbowego. Na niewielkiej
powierzchni prezentowane są także kaktusy o różnych formach życiowych, od tych płożących
się po ziemi przez różne formy kuliste (Echinocactus grusonii) aż po wysokie , kilkumetrowe
kolumny. Także tu prezentowane są ciekawe gatunki kaktusów wykształcające liście
(Pereskia grangifolia), które zwykle u innych gatunków przekształcone są w ciernie. W tej
części wysadzono sagowce z rodzaju Encephalartos, które mają mniejsze wymagania
termiczne.
Kolekcje prowadzi: dr Artur Zagajewski

KOLEKCJA BYLIN
W latach 1993-95 na powierzchni ok. 1,3 ha powstał Ogród Bylinowy, w którym
zgromadzono prawie 800 gatunków i odmian bylin, czyli wieloletnich, zielnych roślin
ozdobnych zimujących w gruncie.
Byliny ogrodowe są grupą bardzo zróżnicowaną, zaliczmy do niej wiele rodzajów z
niezliczonymi odmianami ogrodowymi. Charakteryzuje je bogactwo form i barw oraz dzięki
różnym porom kwitnienia silna dynamika sezonowa. Ogród bylinowy wart jest odwiedzenia
przez cały rok.
Dla wybranych gatunków i odmian przygotowano stanowiska uwzględniające ich odrębne
wymagania siedliskowo-uprawowe co do np. intensywności nasłonecznienia czy wilgotności
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podłoża, a jednocześnie najlepiej eksponujące ich wartości dekoracyjne. W zbiorach kolekcji
liczną grupę stanowią gatunki o zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę lub te, które dobrze
czują się lub najładniej wyglądają, gdy są posadzone bezpośrednio nad wodą.
Woda w tym ogrodzie jest stałym, ważnym elementem ekspozycyjnym. Główny system
wodny stanowią trzy zbiorniki i łączące je cieki. Prezentujemy tu rośliny typowo wodne,
nadwodne i bagienne. Przechodząc kamienną ścieżką przez środek dużego zbiornika lub
przez mostek drugiego mniejszego, czy obchodząc dolny zbiornik, możemy podziwiać rośliny
o pływających liściach (np. grzybień biały – Nymphaea alba, grążel żółty – Nuphar lutea,
grzybieńczyk – Nymphoides peltata ), rośliny podwodne (np. moczarka kanadyjska – Elodea
canadensis, rogatek sztywny – Ceratophyllum demersum), czy rośliny szuwarowe (np. pałka
szerokolistna – Typha latifolia, tatarak – Acorus calamus).
Cieki wodne zostały obsadzone roślinnością nadwodną i bylinami o zwiększonych
wymaganiach co do wilgotności podłoża. Liczną grupę wśród tych ostatnich stanowią tawułki
(Astilbe). Wysoką wartość ozdobną posiadają ich wiechowate kwiatostany wyrastające ponad
kępy pierzastych liści, o kolorach od białych poprzez różowe, lila do czerwonych. Kwitną na
ogół w II połowie lata. W kolekcji bylin zgromadzono ponad 30 gatunków i odmian tawułek.
Każda kolekcja bylinowa, również i nasza, posiada grupę roślin zaliczanych do tzw. bylin
skalnych. Na kamienistym wzniesieniu, o charakterze ogrodu skalnego, zgromadzono gatunki
typowo górskie i ich odmiany ogrodowe oraz inne byliny, które ze względu na niski,
„poduchowaty” lub płożący charakter wzrostu nadają się do tego typu nasadzeń. Rośliny
skalne w większości należą do grupy bylin najwcześniej kwitnących na wiosnę (np.: miłek
wiosenny – Adonis vernalis, żagwin ogrodowy – Aubrieta deltoidea, głodek kosmaty – Draba
lasiocarpa, bergenia orzęsiona – Bergenia ciliata, bergenia sercowata – Bergenia cordifolia,
smagliczka skalna – Aurinia saxatilis). Bylinom skalnym towarzyszą także karłowe i płożące
formy drzew i krzewów iglastych i liściastych (np.: jodła balsamiczna 'Nana'- Abies balsamea
`Nana`, jałowiec rozesłany `Nana` - Juniperus procumbens `Nana`, tawuła japońska 'Japanese
Dwarf' – Spiraea japonica `Japanese Dwarf`).
Ze szczytu naszej góry, po południowej skarpie, spływa woda do dwóch małych oczek. Jedno
z nich stanowi element murku podtrzymującego stromą skarpę. W drugim, znajdującym się u
podnóża góry, rośnie marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia). Jest do gatunek paproci
wodnej (podobna do czterolistnej koniczyny), nie występujący już w Polsce na stanowiskach
naturalnych. W pobliżu rośnie również pełna odmiana kaczeńca (Caltha palustris 'Miltiplex’)
We wschodniej części ogrodu bylinowego, w okolicach dolnego zbiornika wodnego, znajduje
się skarpa przeznaczona dla roślin półcienia, które mają również zwiększone wymagania co
do wilgotności podłoża. Kamienne murki i drewniane palisady podtrzymują strome zbocza,
tworząc tarasy z nasadzeniami roślinnymi. Najliczniej reprezentowane są tu rozmaite gatunki
i odmiany funkii (Hosta). Obecnie w kolekcji bylin rośnie ok. 90 gatunków i odmian funkii.
Byliny te pochodzą z Dalekiego Wschodu, ale już na przełomie XVIII i XIX wieku
zadomowiły się w europejskich ogrodach. Są to przeważnie rośliny rosnące w kępach, ale
zdarzają się i gatunki wytwarzające rozłogi (funkia zamknięta – Hosta clausa var. clausa),
dzięki czemu nadają się do wykorzystania jako rośliny okrywowe. Istotną cechą funkii jest
ich wysoka tolerancja na zacienienie, co umożliwia sadzenie w miejscach, w których inne
byliny już nie za bardzo sobie radzą. Popularność tych roślin, poza ich cienioznośnością, jest
spowodowana znacznym zróżnicowaniem morfologicznym gatunków i odmian, zarówno pod
względem siły wzrostu, jak również zabarwienia, struktury (sztywne, miękkie) i kształtu liści,
czy barwy kwiatów. Zróżnicowanie barwne liści pozwala podzielić funkie na grupy
kolorystyczne: zielono-listne, niebiesko-listne, żółto-listne, z obrzeżeniem ciemnym lub
jasnym.
W najbardziej zacienionej części ogrodu, w pobliżu dolnego zbiornika, przewidziano
stanowiska dla roślin cienioznośnych (np.: pluskwica groniasta – Cimicifuga racemosa,
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języczka pomarańczowa – Ligularia dentata, rodgersja stopolistna – Rodgersia podophylla,
pióropusznik strusi – Matteuccia struthiopteris).
Żaden ogród nie istnieje bez roślinności drzewiastej. Zależnie od swojego charakteru (pokrój,
wielkość, barwa, kwitnienie) drzewa i krzewy mogą stanowić samodzielny element
kompozycji ogrodu, tło dla rosnących w pobliżu roślin czy też wzbogacenie grup roślinnych.
Spacerując po Ogrodzie Bylinowym warto zwrócić uwagę na niektóre z rosnących tu drzew i
krzewów, np.: robinia akacjowa 'Frisia' – Robinia pseudoacacia `Frisia`, wiąz holenderski
'Wredei' – Ulmus hollandica `Wredei`, brzoza brodawkowata 'Purpurea' – Betula pendula
`Purpurea`, buk pospolity 'Purpurea Pendula' – Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula`, buk
pospolity ‘Purpurea Tricolor’ - Fagus sylvatica ‘Purpurea Tricolor’, hortensja bukietowa
'Grandiflora' - Hydrangea paniculata `Grandiflora`, leszczyna pospolita 'Contorta' – Corylus
avellana ‘Contorta’.
W centralnej części kolekcji drzewa i krzewy posadzone są w grupy kompozycyjne, które
otoczone są plamami nasadzeń bylinowych. Rosną tu głównie gatunki lubiące pełne słońce,
kwitnące od wczesnego lata do późnej jesieni, wysokie, dobrze widoczne nawet z większej
odległości (np.: odmiany astrów nowoangielskich – Aster novae-angliae, astrów
nowobelgijskich – Aster novi-belgii i dzielżanów – Helenium). Natomiast odmiany astrów
krzewiastych (Aster dumosus), ze względu na ich niski wzrost, rosną w sąsiedztwie ścieżek.
Druga część kolekcji bylin znajduje się w centralnej części Ogrodu Botanicznego. Znajdują
się tam dwie odrębne kolekcje: liliowców i piwonii. Niewielka kolekcja piwonii (Paeonia)
prezentuje bogactwo i piękno odmian. Zgromadzono tu głównie odmiany piwonii chińskiej
(Paeonia lactiflora) - 55 odmian i 3 odmiany piwonii lekarskiej (Paeonia officinalis).
Posadzono je w odrębnych grupach kierując się barwą kwiatów, tworząc 3 plamy
kolorystyczne: białą, różową i czerwoną. W pełni kwitnienia porównując poszczególne
odmiany można zaobserwować różnice w budowie morfologicznej kwiatów – od
pojedynczych, poprzez półpełne do pełnych, oraz typu japońskiego (o kwiatach z jednym
okółkiem płatków i pręcikami zredukowanymi do nitek pręcikowych, silnie powiększonych i
zgrubiałych) i anemonowego (o kwiatach z jednym okółkiem płatków i pręcikami
przekształconymi w małe, szerokie płaskie płatki).
Nieopodal usytuowana jest kolekcja liliowców (Hemerocallis). Liliowce zaliczają się do
najbardziej wartościowych bylin ogrodowych. Są to rośliny długowieczne, bardzo
wytrzymałe co do warunków uprawy (dobrze rosną na glebach słabych i suchych, w słońcu
półcieniu), przy dużej zdolności adaptacyjnej do nowych warunków siedliskowych. Rośliny
te łatwo się rozmnażają przez podział w różnych porach z pominięciem jedynie okresu
kwitnienia. Wszechstronność ich zastosowania umożliwia ich wykorzystanie zarówno jako
rosnące pojedynczo jak i w zróżnicowanych grupach. Liliowce wszystkich odmian kwitną
długo (maj – wrzesień) i choć jeden kwiat trwały jest tylko przez jeden dzień, to ich mnogość
na każdym pędzie i stopniowe rozwijanie pąków w dniach następnych sprawia, że są one
bardzo dekoracyjne. Długi i prawie równocześnie rozpoczynający się okres kwitnienia
umożliwia łatwe porównanie odmian, ich zróżnicowania barw, kształtów i wielkości kwiatów
czy walorów dekoracyjnych całej rośliny. Podstawę kolekcji tworzy ok. 160 odmian
ogrodowych, które są pochodzenia mieszańcowego. W kolekcji występuje znaczna liczba
efektownych odmian hodowli polskiej z lat 80-tych ubiegłego wieku. Wyróżniają się one
harmonijną budową całej rośliny, większymi rozmiarami kwiatów o żywszych barwach oraz
wyższą odpornością na niesprzyjające warunki pogodowe. Wśród odmian polskich rosnących
w kolekcji wymienić można następujące odmiany: ‘Dorota’,’Janina’, ‘Kardynał Wyszyński’,
‘Katarzyna’, ‘Kinga’, ‘Zagłoba’.
Kolekcje prowadzi : dr Artur Zagajewski
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KOLEKCJA ROŚLIN WARZYWNYCH
Kolekcja Roślin Warzywnych jest jedyną tego typu kolekcją w polskich Ogrodach
Botanicznych. Wszędzie gdzie indziej rośliny warzywne są uprawiane w dziale roślin
użytkowych, rzadziej w dziale systematyki.
Tylko w naszym Ogrodzie Botanicznym rośliny warzywne są uprawiane na tak dużej
powierzchni, zwykle około 900 m2.
Celem Kolekcji Roślin Warzywnych prezentowanie wszystkich warzyw
jednorocznych i ich odmian, jakie można uprawiać w warunkach klimatycznych i glebowych
centralnej Polski, gatunków znanych, ale też mało znanych czy zapomnianych. Dąży się do
tego aby przedstawiać przede wszystkim odmiany polskiej hodowli tak szybko jak tylko są
dostępne w sklepach ogrodniczych, a jeśli to możliwe otrzymywać bezpośrednio od firmy
hodowlanej. O tym co aktualnie uprawia się w kolekcji decyduje forma, kształt i barwa
części jadalnych warzyw, ale także walory smakowe i dietetyczne.
W kolekcji można oglądać warzywa korzeniowe i rzepowate, cebulowe, dyniowate,
liściowe, kapustowate, psiankowate i strączkowe. Każda z nich reprezentowana jest przez
gatunki podstawowe i mniej znane. Uprawia się je z siewu wprost na pole albo z rozsady,
produkowanej w szklarni. Najwcześniej na polu wysiewa się warzywa korzeniowe, bo mają
długi okres wegetacji i długo wschodzą. W marcu rozpoczyna się pierwsze wysiewy nasion w
szklarni. Dotyczy to warzyw, których rozsada może być wysadzona do kolekcji niezależnie
od pogody, tj. nie są wrażliwe na chłody. W kwietniu wysiewa się pomidory, papryki i inne
warzywa, które na pole trafiają już po ostatnich wiosennych przymrozkach. Wtedy też
sukcesywnie wysiewa się nasiona kolejnych warzyw bezpośrednio do kolekcji. Ostatnie
wysiewy w kolekcji mają miejsce w końcu lipca.
Kolekcja jest atrakcyjna zwykle od maja do października, choć ten termin może się
wydłużyć, jeśli tylko sprzyja pogoda i nie ma mrozów.
Zwiedzający często zwracają uwagę na czarna folię, podłoże dla wielu uprawianych
gatunków, zwykle z rozsady. Ma ona wspaniałe zastosowanie w kolekcji., zwłaszcza dla
warzyw ciepłolubnych, chroni warzywa przed chwastami. Najliczniej reprezentowaną grupą
warzyw w kolekcji, a przy tym ciepłolubnych są warzywa dyniowate. Pochodzą głównie z
tropiku i subtropiku. W naszych warunkach klimatycznych, wbrew pozorom można
uprawiać wiele gatunków. Dzieje się tak, dzięki wieloletnim zainteresowaniom nimi przez
polskich hodowców. Dzięki pracy hodowców np. niepotrzebne są zagraniczne odmiany
ogórków polowych. Poza tym wyhodowano polskie odmiany cukinii, patisonów, dyni
makaronowej, melonów, dyni olbrzymiej i co najmniej dwie polskie odmiany kawona czyli
arbuza o nazwie ‘Rosario F1’ i ‘Janosik’. Wybrane odmiany tych warzyw prezentowane są co
roku w kolekcji. Oprócz znanych gatunków warzyw dyniowatych rosną inne jak melotria i
kiwano a także przepękla czy tykwa, rzadziej znane i wykorzystywane w Polsce jako
warzywa.
Część kolekcji zajmowana jest przez warzywa wysiewane bezpośrednio do gruntu.
Pozostałe gatunki roślin warzywnych uprawia się współrzędnie z innymi roślinami o
znaczeniu użytkowym, co stanowi namiastkę ogrodów z dawnych epok np. przypałacowych.
Na ogół obok siebie rosną gatunki warzyw, rośliny lecznicze i przyprawowe oraz jednoroczne
rośliny ozdobne, których sąsiedztwo wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin z
możliwością uniknięcia chorób czy występowania szkodników. Przykładem dobrego
sąsiedztwa i korzystnego wpływu roślin na siebie jest uprawa selerów korzeniowych obok
ogórecznika lekarskiego czy marchwi korzeniowej obok majeranku bądź nagietka.
Kolekcje prowadzi: dr Magdalena Świąder
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Szklarnia dydaktyczno-ekspozycyjna dla gatunków objętych projektem „Ochrona exsitu dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej FlorNaturOB”
W 2012 r. przebudowano i unowocześniono specjalistyczną, chłodną szklarnię
przeznaczając ją do uprawy zachowawczej i ekspozycji najciekawszych gatunków rodzimej
flory naczyniowej, zabezpieczanych w ramach ww. projektu. Na 11 parapetach powstały
sztuczne siedliska: torfowisko wysokie (mszar), torfowisko niskie, t. alkaliczne, świetlista
dąbrowa i widny bór sasankowy, granitowa murawa alpejska i nawapienna murawa alpejska,
namulisko, murawa kserotermiczna, tradycyjnie użytkowane pole orne z archeofitami oraz
wydma nadmorska. Dwunasty parapet przeznaczono do aklimatyzacji i kwarantannowania
kolejnych okazów oraz innych prac pielęgnacyjnych.
Obecnie rośnie tu ok. 60 gatunków rzadkich i ginących w Polsce, w tym: 31 gatunków
z programu „Ochrona ex-situ dziko rosnących…” oraz 29 gatunków zabezpieczanych w toku
działalności statutowej (podmiotowej). Aż 12 gatunków jest krytycznie zagrożonych w skali
całego kraju.
Do najciekawszych gatunków eksponowanych w szklarni, których nasiona
zabezpieczono w warunkach kriogenicznych w ramach projektu „FlorNaturOB”, zaliczyć
można:
- dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia – wędrujący relikt trzeciorzędowy,
endemit Polski i Ukrainy, symbol Polskiego Towarzystwa Botanicznego;
- fiołek bagienny Viola uliginosa – relikt glacjalny, element łącznikowy Bałtycko-Bałkański;
- kiksję (lnicę) oszczepowatą Kickxia elatine – krytycznie zagrożony, szybko ustępujący
archeofit, ocalały już tylko na kilku stanowiskach w południowo-zachodniej Polsce;
oraz niepozorne, ale cenne konserwatorsko ponikło kraińskie Eleocharis carniolica.
Na nowo powstałe, unikatowe w skali Polski, sztuczne torfowiska oprócz osobników
juwenilnych gatunków „FlorNaturOB” przeniesiono także całe płaty siedlisk z kopalni piasku
„Kotlarnia” k. Opola z licznymi okazami rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia i
torfowca frędzlowatego Sphagnum fimbriatum.
Charakterystyka siedlisk:
Pole na podłożu węglanowym
Charakterystyka: Z uprawy zbożowymi ściśle związanych jest wiele gatunków chwastów
segetalnych, które na tych stanowiskach znalazły optymalne warunki do wzrostu i rozwoju.
Są to głównie archeofity, które zostały zawleczone z rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego
Wschodu. Dopasowanie cyklów życiowych i fizjologii chwastów do cyklów roślin
uprawianych przyczyniło się do ich trwałej obecności w krajobrazie polskiej wsi.
Gleba: Zbiorowiska roślinne tego typu wykształcają się na glebach o odczynie zasadowym,
rędzinach, na podłożu kredowym.
Gatunki: Ranunculus arvensis, Scandix pecten-Veneris, Conringia orientalis
Zasięg: Południowa Lubelszczyzna, Niecka Nidziańska, Opolszczyzna
Zagrożenia: zanikanie tradycyjnych metod uprawy, intensyfikacja rolnictwa (herbicydy,
tworzenie monokultur)
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Świetlista dąbrowa
Charakterystyka: Drzewostan tego siedliska ma nieduże zwarcie. Dominują w nim dęby z
domieszką sosny, brzozy brodawkowatej, osiki, lipy i grabu. Podszyt jest nieliczny, a runo
bujnie rozwinięte. Znaczna część tego typu siedlisk ma pochodzenie antropogeniczne,
związane z wycinaniem podrostu i wypasem bydła w lesie.
Gleba: zasadowa, bogata w węglan wapnia, sucha, średnio żyzna
Gatunki: Veratrum nigrum, Adenophora liliifolia, Thesium ebracteatum, Cypripedium
calceolus, Lilium martagon
Zasięg: Środkowy pas Polski
Zagrożenia: Zarastanie i spontaniczne przekształcanie w zbiorowiska grądowe
Nawapienna murawa alpejska
Charakterystyka: Trwałe zbiorowiska trawiaste. Występują w bardzo chłodnym i
umiarkowanie zimnym piętrze klimatycznym. Wykształcają się na wierzchołkach skał,
upłazach, półkach skalnych, stromych zboczach i ustalonych piargach, o średnio długim
zaśnieżeniu.
Gleba: płytkie rędziny próchnicze lub inicjalne o odczynie zasadowym (rzadziej obojętnym
lub słabo kwaśnym)
Gatunki: Carex pediformis, C. dacica, Centaurea Kotschyana, Dendranthema zawadskii,
Taraxacum pieninicum
Zasięg: Pieniny i Tatry Wysokie, w mniejszym stopniu Babia Góra
Zagrożenia: wydeptywanie przez turystów i wspinaczy, nieprzemyślane zabiegi ochrony
czynnej w Parkach Narodowych
Granitowa murawa alpejska
Charakterystyka: Zbiorowisko to stanowi główną formację piętra alpejskiego. Typową
roślinność stanowią średnio wysokie i niskie murawy, tworzące zwarte darnie lub
charakteryzujące się strukturą kępkową. Występowanie tych zbiorowisk związane jest ze
specyficznym wysokogórskim klimatem – chłodnym z dużą ilością opadów i długo zalegającą
pokrywą śnieżną
Gleba: płytka, sucha, inicjalna o odczynie kwaśnym
Gatunki: Anemone narcissifolia, Juncus trifidus, Hieracium alpinum, Pulsatilla alba
Zasięg: Karkonosze, Tatry, Babia Góra, Bieszczady
Zagrożenia: wydeptywanie przez turystów i wspinaczy
Murawa kserotermiczna (stepowa)
Charakterystyka: malownicze fitocenozy nawiązujące do stepów wschodniej Europy i
Niziny Węgierskiej, z dominacją sucholubnych, kępiastych traw
Gleba: rędziny, brunatno- i czarnoziemy
Gatunki: Carlina onopordifolia, Iris aphylla, Oxytropis pilosa, Stipa Joannis, Serratula
lycopifolia, Pulsatilla pratensis, Euphorbia epithymoides
Zasięg: Pieniny, Wyżyna Małopolska,
Niecka
Nidziańska,
Wołyń
Zachodni,
Lubelszczyzna, przełomowe doliny Odry i Wisły oraz krawędź Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej, tylko wyjątkowo i w zubożałej, kadłubowej formie w innych regionach
Polski (np.: Berżniki na Suwalszczyźnie, Góra Uszeście i Brzeziny Kapickie na Podlasiu, rez.
Kulka na Mazurach)
Zagrożenia: zarzucanie tradycyjnej gospodarki pasterskiej, wypalenia traw
Torfowisko niskie
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Charakterystyka: typowe dla dolin rzecznych i innych miejsc z przepływem wody, zasobne
w sole azotu i fosforu, niezbyt bogate w wapń
Gleba: organiczne i mineralno-organiczne torfy oraz mursze
Gatunki: Dianthus superbus, Sonchus palustris, Senecio paludosus, Viola epipsila, Viola
uliginosa, Iris sibirica
Zasięg: doliny rzek, zarastające jeziora eutroficzne
Zagrożenia: zmiany stosunków wodnych, zaniechanie tradycyjnego użytkowania jako łąki
jedno- i dwukośne (zupełne porzucenie lub intensyfikacja gospodarki łąkarskiej przez
mechanizację zbioru, dosiewanie wysokoplennych mieszanek), przemiana w pola orna, stawy
rybne lub tereny budowlane, wypalanie trzcinowisk i turzycowisk
Torfowisko alkaliczne
Charakterystyka: bardzo różnorodne zbiorowiska o dwuwarstwowej strukturze roślinności:
bardzo zwarta warstwa mszysta zdominowana przez mchy brunatne + niskie i średnio
wysokie turzyce, ostoja licznych storczyków i roślin owadożernych
Gleba: żyzne, dość jednorodne mursze i torfy mszyste i turzycowe, o odczynie zasadowym,
rzadziej obojętnym, zasobne w CaCO3
Gatunki: Pinguicula bicolor, Ostericum palustre, Euphorbia palustris, Ligularia sibirica
Zasięg: Rozrzucone po całym kraju. W górach na źródliskach wód zasobnych w CaCO 3
(Gorce, Tatry, Pieniny). Na niżu – u podnóży dolin rzecznych i na skarpach (dolina Rospudy i
Biebrzy, Pomorze Gdańskie i Zachodnie, Ziemia Lubuska, Polesie Lubelskie).
Zagrożenia: zmiany stosunków wodnych (zwłaszcza kopanie rowów i budowa ujęć wody w
górach; kopanie stawów rybnych, budowa estakad i przegradzanie rzek zaporami na niżu),
zaniechanie tradycyjnego użytkowania torfowisk alkalicznych użytkowanych jako łąki i
pastwiska, wypalanie kłociowisk i turzycowisk
Torfowisko wysokie (mszar)
Charakterystyka: Końcowy etap zarastania zbiorników wodnych w bezodpływowych
zagłębieniach na wododziałach. Odznacza się silnie kwaśnym odczynem (pH 3,5-4,5), stałą i
wysoką wilgotnością, pokładami torfu o znacznej miąższości, niekiedy wznosi się w formie
kopuły ponad otaczający teren. Zasilane wyłącznie wodami opadowymi. Ostoja ciekawych
gatunków owadożernych.
Gleba: słabo rozłożony, silnie kwaśny torf powstały z torfowców Sphagnum spp., w
mniejszym stopniu z wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum i krzewinek
wrzosowatych
Gatunki: Scheuchzeria palustris, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Sphagnum
fimbriatum
Zasięg: Głównie na północy Polski (Pomorze, Mazury, Suwalszczyzna) i w Karkonoszach,
poza tym rozproszone po całym kraju (Kotlina Orawsko-Nowotarska, Kampinoski Park
Narodowy).
Zagrożenia: zmiany stosunków wodnych, nawet niewielkie, użyźnienie spływami nawóz z
okolicznych pól, kopanie torfu
Namuliska
Charakterystyka: pionierskie zbiorowiska o rzadkiej roślinności, na dnie stawów rybnych,
obrzeżach mezo- i oligotroficznych jezior, w wilgotnych zagłębieniach dróg leśnych itd.,
budowane przez drobniutkie, ziemnowodne byliny i rośliny jednoroczne, często bardzo
rzadkie, o wyraźnie atlantyckim typie rozmieszczenia, tworzące jednowarstwowe i
jednogatunkowe facje
Gleba: piaszczysta lub mulista
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Gatunki: Carex secalina, Eleocharis carniolica, Schoenoplectus mucronatus
Zasięg: słabo zbadany, głównie zachód i południe kraju
Zagrożenia: nadmierne nawożenie, przebudowa lub niszczenie brzegów, wiele gatunków
szczególnie wymaga gromadzenia w Bankach Nasion.
Wydma nadmorska biała
Charakterystyka: Azonalne siedlisko typowe dla wybrzeży mórz, wielkich jezior i pustyń.
Prawie pozbawione pokrywy roślinnej z wyjątkiem pionierskich, skrajnie
wyspecjalizowanych bylin i terofitów.
Gleba: inicjalna gleba, piasek
Gatunki: Plantago maritima, Eryngium maritimum
Zasięg: Pomorze Zachodnie i Gdańskie
Zagrożenia: Siedlisko z natury krótkotrwałe, bywa rozwiewane przez sztormy i naturalnie
przekształca się - najpierw w wydmę szarą (porośniętą w całości okazałymi trawami:
wydmuchrzycą i piaskownicą oraz krzewami, głównie rokitnikiem), a potem w wydmę
zieloną (porośniętą klimaksowym lasem: nadmorskim borem bażynowym, kwaśną dąbrową z
wiciokrzewem lub atlantycką brzeziną). Główne zagrożenia antropogeniczne to
wydeptywanie i rozjeżdżania quadami przez turystów oraz sztuczne zalesienia przy użyciu
gatunków obcych: kosodrzewiny, sosny smołowej, róży pomarszczonej i wierzby kaspijskiej
(ostrolistnej).
Kolekcje prowadzi: mgr inż. Maciej Niemczyk
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