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Ogród Botaniczny
w Powsinie

• W tym ogrodzie znajdują się ścieżki, szklarnie, 

arboretum oraz rozarium.

• Obiekt ten znajduje się w Warszawie na

ulicy:Prawdziwka 2.

• To miejsce oferuje też różne atrakcje takie jak:

warsztaty terenowe, spacery z przedwodnikiem.



Na wyjeździe do tego ogrodu
byłam wczesną wiosną, przez to 

niektóre rośliny nie pokazały się 
w pełnej okazałości. 

• Planuję tam pojechać jeszcze w lato, aby zobaczyć

czy się coś zmieniło. Ujrzę już może rośliny w 

pełnym rozkwicie.



Jest to odmiana
tulipana ,,o Bouquet".

•Rośnie ona do około 40cm. 
Aby rosnąć musi
przebywać na słońcu bądź
w półcieniu.



Amelanchier 
ovalis

• Krzew owocowy

• Rośnie do 2,5 metra

• Jego owoce są słodkie



Perpetual White 
Moss Rose

• Rośnie do 1,5 metra

• Kwitnie od czerwca do paźdzernika

• Jej płaty są białe oraz mocno pachnące



Nepeta cataria

• Liściekoloru zielonosiwego i

niebieskolawendowych

kwiatostanach

• Kwitnie od maja do września

• Gdy miejsce jest nasłonecznione

mocno to kwiaty oraz pędy

intensywniej się wybarwiają



Mahonia Pospolita

• Rośnie do 150cm wysokości

Zimnozielony krzew

pokryty dużymi, zabkowanymi, 

skórzastymi, i ciemnozielonymi

liśćmi



Bawełna drzewna

• Jej nasiona lub owoce
pokrywają włoski.
Najczęściej występuje w 
Ameryce Południowej, Afryce i
Azji Południowej;



Barwinek Bałkański

• Dorasta do 25 cm 
wysokości.

• Kwitnie od kwietnia do 
czerwca.

•Mrozoodporność całkowita



Choina 
Kanadyjska
Choina z rodziny iglastych,
Rośnie nawet w zacienionych miejscach, 
Jej wiek może osiągnąć nawet 400lat



Głóg
Wielkoowocowy

• Gatunek rośliny z rodziny różowatych

• Rośnie on w zachodniej Azji, Kaukazie, 

Europie i Afryce Północnej.

• Dorasta on do 10m



Rhododendron

• Jest to krzew.

• Osiąga wysokość do kilku metrów.

• Można go znaleźć we wschodniej i

południowo-wschodniejAzji.



Werbena
Cytrynowa

• Krzew liściasty.

• W Polsce rośnie ona do 1m.

• Jego liście są lancetowate

• Mają mocno cytrynowy zapach



Mięta zielona

• Osiąga wysokość 40-120 cm.

• Zawiera mało mentolu.

• Szybko rośnie oraz jest to roślina

wieloletnia.



Cytryna zwyczajna

• Dorasta do 10m wysokości

• Ma liście lśniące, skórzaste

• Ma bardzo aromatyczny, 

mocny cytrynowy zapach, 

ale też kwaśny smak jej

owocu, czyli cytryny


