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Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leƑnych ogrodów
botanicznych
Streszczenie. Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne peųniųy wiele róǏnorodnych funkcji,
z których najwaǏniejszČ byųo gromadzenie i udostħpnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcji roƑlin. PoczČtkowo kolekcje takie obejmowaųy gųównie roƑliny lecznicze sųuǏČce edukacji
przyszųych lekarzy czy farmaceutów. Z czasem jednostki te realizowaųy funkcje edukacyjne, rekreacyjne, a nierzadko kulturalne. Nadzór nad obiektami peųniČ róǏne jednostki paŷstwowe
czy prywatne. W artykule przybliǏono funkcje ogrodów botanicznych administrowanych przez
Paŷstwowe Gospodarstwo LeƑne Lasy Paŷstwowe (PGL LP) ze szczególnym uwzglħdnieniem
ich roli edukacyjnej i rekreacyjnej.
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Wstħp
W dzisiejszych czasach rekreacja nabraųa szczególnego znaczenia. Przez pojħcie to
rozumiane sČ róǏnego rodzaju zajħcia podejmowane w czasie wolnym, dobrowolnie,
dla przyjemnoƑci, autoekspresji, formacji wųasnej osobowoƑci, odnowy i pomnaǏania
sių psychofizycznych1. Wspóųczesny postħp cywilizacyjny spowodowaų wiħksze zainteresowanie tego typu aktywnoƑciami. Uznaje siħ, Ǐe im wyǏszy poziom wyksztaųcenia,
tym wiħksza ƑwiadomoƑđ i troska o zdrowie, które zagroǏone jest przez choroby cywilizacyjne. Ponadto rozwój nowych technologii pozwolių na zwiħkszenie iloƑci czasu wolnego. Postħpowi cywilizacyjnemu towarzyszy takǏe wzrost zamoǏnoƑci spoųeczeŷstw, co
pozwala na realizacjħ potrzeb zwiČzanych z zachowaniami wolnoczasowymi. Istotnym
czynnikiem determinujČcym rozwój rekreacji jest rosnČca urbanizacja, rozumiana m.in.
jako wzrostem odsetka spoųeczeŷstwa zamieszkujČcego miasta. To z kolei przyczynia
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siħ do zwiħkszenia zainteresowania rekreacjČ na ųonie natury2. Szczególnym miejscem
realizacji takiej formy wypoczynku wzbogaconego czħsto elementami edukacyjnymi sČ
omówione szerzej w dalszej czħƑci opracowania ogrody botaniczne.

Pojħcie i funkcje ogrodów botanicznych
Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne peųniųy wiele róǏnorodnych funkcji, z których najwaǏniejszČ byųo gromadzenie i udostħpnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcji roƑlin. PoczČtkowo kolekcje takie obejmowaųy gųównie roƑliny lecznicze sųuǏČce
edukacji przyszųych lekarzy czy farmaceutów3. Pierwsze europejskie ogrody w Pizie i Padwie (Wųochy), byųy wųaƑnie ogrodami lekarskimi. Wraz z nastaniem epoki odkryđ geograficznych (XV wiek) rozpoczħto tworzenie w ogrodach botanicznych kolekcji gatunków
pochodzČcych z innych stref klimatycznych. Miaųy one sųuǏyđ przede wszystkim dostarczaniu materiaųu roƑlinnego do uzyskiwania nowych odmian roƑlin uǏytkowych. NaleǏy
zauwaǏyđ, Ǐe wiodČce wówczas europejskie ogrody botaniczne byųy miejscami realizacji
badaŷ naukowych, np. Royal Botanic Gardens w Kew w Wielkiej Brytanii, czy Hortus Botanicus Leiden w Holandii. W drugiej poųowie XX wieku zwiħkszona ƑwiadomoƑđ utraty
róǏnorodnoƑci biologicznej i funkcji ekosystemu doprowadziųa do wiħkszego skoncentrowania siħ na ochronie i zrównowaǏonym uǏytkowaniu róǏnorodnoƑci biologicznej4.
Ogrody botaniczne stanowiųy równieǏ element systemów zieleni w miastach bħdČcy
i dzisiaj waǏnym elementem systemu rekreacji dla mieszkaŷców wielkich miast5.
Funkcje ogrodów botanicznych zmieniaųy siħ na przestrzeni wieków. Poza peųnieniem
funkcji czysto wystawienniczej, a póǍniej takǏe naukowej, ogrody botaniczne aktywnie
wųČczaųy siħ w dziaųania ochroniarskie (tzw. ochrona ex situ i in situ) oraz edukacyjne
adresowane najczħƑciej do ogóųu spoųeczeŷstwa. Wszystkie te funkcje skųadajČ siħ na
nowoczesnČ definicjħ ogrodu botanicznego, wedųug której jest to „instytucja utrzymujČca udokumentowane kolekcje Ǐywych roƑlin wykorzystywanych do celów naukowych,
ochroniarskich, wystawienniczych i edukacyjnych” (wedųug International Agenda for
Botanic Gardens in Conservation opracowanej przez Botanic Gardens Conservation
2
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International)6. Wspóųczesne ogrody botaniczne realizujČ zadania z zakresu ochrony
przyrody, edukacji ekologicznej, turystyki i rekreacji. SČ waǏnymi obiektami z punktu
widzenia przyrodniczego, spoųecznego i gospodarczego, zwųaszcza dla mieszkaŷców
wspóųczesnych miast (rys. 1).
Kultura
Nauka
ochrona różnorodności biologicznej

kolekcje roślin ozdobnych
i użytkowych, sztuka ogrodnicza,
koncerty, wystawy

Ogród botaniczny
Edukacja

Rekreacja

dla zrównoważonego rozwoju

wycieczki piesze i rowerowe, rajdy

Rysunek 1. Funkcje ogrodów botanicznych
ródųo: opracowanie wųasne.

Obecnie na Ƒwiecie istnieje prawie 2200 ogrodów botanicznych, z czego wiħkszoƑđ
(ok. 60%) znajduje siħ w rejonach klimatu umiarkowanego (Ameryka Pųn., Europa, kraje
byųego ZSRR). Jak wynika z szacunkowych danych, w ich kolekcjach znajduje siħ w uprawie okoųo 80 tys. gatunków roƑlin naczyniowych – gųównie nago- i okrytonasiennych
(ok. 160 tys. taksonów – odmian, podgatunków, kultywarów). Zbiory zielnikowe okreƑla
siħ na ok. 150 mln arkuszy7.
Wedųug danych Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce istnieje 38 jednostek
majČcych status ogrodu botanicznego. Podstawħ prawnČ ich dziaųalnoƑci stanowi Ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, w której ogród botaniczny zdefiniowano
jako „urzČdzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturČ technicznČ i budynkami
funkcjonalnie z nim zwiČzanymi, bħdČcy miejscem ochrony ex situ, uprawy roƑlin róǏnych
stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roƑlin okreƑlonego gatunku oraz prowadzenia badaŷ
naukowych i edukacji”8. Utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony _rodowiska.
WiħkszoƑđ ogrodów botanicznych w Polsce to obiekty naleǏČce do szkóų wyǏszych,
Paŷstwowej Akademii Nauk (PAN) lub innych paŷstwowych instytucji naukowych, inne
do samorzČdów lokalnych, zaledwie jeden jest w rħkach prywatnych. Dziewiħđ jednostek administrowanych jest przez PGL LP. Na potrzeby niniejszej pracy zastosowano
termin „leƑne ogrody botaniczne”, dla okreƑlenia ogrodów botanicznych administrowanych przez PGL LP.
6

www.bgci.org/ (dostħp: 28.04.2020).
www.robia.pl (dostħp: 28.04.2020).
8
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
7
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W kolekcjach ogrodów botanicznych w Polsce znajduje siħ prawie 39 tys. gatunków
(21 tys. szklarniowych), w tym niemal poųowa gatunków umieszczonych w „Polskiej czerwonej ksiħdze roƑlin” oraz prawie wszystkie polskie gatunki chronione9. WaǏnČ czħƑciČ
kolekcji polskich ogrodów botanicznych sČ rodzime odmiany roƑlin uǏytkowych – drzew
owocowych, zbóǏ, roƑlin ozdobnych.

Cel, materiaų i metody badaŷ
Celem opracowania jest przybliǏenie funkcji ogrodów botanicznych administrowanych przez PGL LP ze szczególnym uwzglħdnieniem ich roli edukacyjnej i rekreacyjnej. Na
potrzeby pracy wykorzystano metodħ desk research, w ramach której analizie poddano
róǏnorodne informacje dotyczČce dziewiħciu jednostek posiadajČcych status ogrodów
botanicznych administrowanych przez PGL LP. Byųy to dane statystyczne GUS, dane prezentowane w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, a takǏe zestawieniach
liczbowych na ten temat. Cennym Ǎródųem informacji okazaųy siħ opracowania Rady
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Wyniki badaŷ
LeƑne ogrody botaniczne PGL LP zlokalizowane sČ w szeƑciu województwach. W województwach: dolnoƑlČskim, mazowieckim i warmiŷsko-mazurskim zlokalizowane sČ po
jednej placówce tego typu. Z kolei po dwie placówki tego typu zlokalizowane sČ w województwach: pomorskim oraz zachodniopomorskim i dolnoƑlČskim (rys. 2).
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Rysunek 2. LeƑne ogrody botaniczne w Polsce w 2019 roku
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie danych publikowanych przez Radħ Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce.

SČ to w wiħkszoƑci placówki arboretów i ogrodów dendrologicznych, które z czasem
uzyskaųy status ogrodu botanicznego. NaleǏy w tym miejscu podkreƑliđ znaczČcy udziaų
Lasów Paŷstwowych w powstawaniu obiektów o tym charakterze.
9

www.robia.pl (dostħp: 28.04.2020).
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Na terenie ogrodów botanicznych uprawiane sČ gųównie drzewa i krzewy do celów
badawczych, m.in. w zakresie ekologii, aklimatyzacji i hodowli roƑlin. Gųównym walorem
tych miejsc jest to, Ǐe na niewielkim obszarze moǏna dokonađ przeglČdu roƑlinnoƑci pochodzČcej z róǏnych stron Ƒwiata i zebranej w zespoųy, których nie spotka siħ w Ǐadnym
naturalnym Ƒrodowisku. Ogrody botaniczne to placówki, które ze wzglħdu na miejsce
ich powstania, status i wųasnoƑđ bČdǍ zwiČzek z doƑwiadczalnictwem leƑnym sČ zwiČzane w róǏny sposób z leƑnictwem10. W przypadku ogrodów botanicznych zakųadanych
w lasach wiek drzewostanu jest znany i dostħpny w operatach urzČdzeniowych nadleƑnictw. SpoƑród leƑnych ogrodów botanicznych szczególnie cenne sČ te w regionach,
gdzie nie ma innych tego typu placówek np. usytuowane w póųnocnej Polsce i w róǏnych
podstrefach klimatycznych. StČd w pewnym stopniu wypeųniajČ tħ lukħ, np. w Kudypach
w NadleƑnictwie Kudypy, w Wirtach w NadleƑnictwie Kaliska, czy w Glinnej w NadleƑnictwie Gryfino oraz w Stradomii Dolnej przy NadleƑnictwie Syców.
Paŷstwowe Gospodarstwo LeƑne Lasy Paŷstwowe jest zobowiČzane do prowadzenia
edukacji przyrodniczo-leƑnej (od 2004 roku) polegajČcej na organizowaniu przy siedzibach nadleƑnictw lub leƑnictw oƑrodków edukacyjnych z salami wykųadowymi, zbiorami
muzealnymi, ƑcieǏkami dydaktycznymi, ogródkami roƑlin. Zakųadanie ogrodów botanicznych wykracza znacznie poza te obowiČzki. Inicjatywa naleǏy zazwyczaj do miejscowych
leƑników, a konsultantami sČ zwykle pracownicy naukowi11. Dziħki interesujČcej ofercie
oraz rozbudowanej infrastrukturze turystycznej jednostki te stanowiČ równieǏ interesujČce obiekty rekreacyjne.
WƑród dziewiħciu ogrodów botanicznych PGL LP (tab. 1) dwa najstarsze, w Wirtach
(1875 r.) i w Karnieszewicach (1880 r.), zostaųy zaųoǏone na terenie dawnych szkóųek
leƑnych. Arboretum w Wirtach urzČdzono po czħƑci w istniejČcych drzewostanach.
W placówce tej poza kolekcjami dendrologicznymi od poczČtku byųy zakųadane leƑne
powierzchnie doƑwiadczalne z drzewami obcego pochodzenia dla zbadania ich przydatnoƑci dla gospodarki leƑnej, a od 1979 roku podobne powierzchnie zakųada siħ w Zielonce. Ogród Botaniczny w Karnieszewicach powstaų w 1881 roku z okazji Zjazdu Pomorskiego Towarzystwa LeƑnego. Powstaų w drugiej poųowie XIX wieku, w czasie gdy leƑnicy
tworzyli ekonomiczne podwaliny funkcjonowania gospodarstwa leƑnego. Próbowano
wówczas wprowadziđ do doƑwiadczalnictwa leƑnego, a nastħpnie do praktyki leƑnej gatunki obcego pochodzenia, których parametry przyrostu i osiČgane ostatecznie wielkoƑci dawaųy nadziejħ na intensyfikacjħ produkcji drzewnej. DziƑ stanowi doskonaųy obiekt
edukacyjny. Oprócz wielu gatunków roƑlin takich jak m.in. Ǐywotnik olbrzymi, jodųa kaukaska, czy choina kanadyjska, wyposaǏone jest w wiatħ edukacyjnČ, miejsce na ognisko
oraz liczne miejsca odpoczynku, peųniČc tym samym funkcje rekreacyjne.
Z kolei w Arboretum w Sycowie poza kolekcjami dendrologicznymi na powierzchni 70 ha duǏy obszar zajmujČ kolekcje tzw. drzew doborowych (o najlepszych cechach
fenotypowych tj. zdrowotnoƑci, jakoƑci pnia, pokroju korony, wyróǏniajČce siħ w drze10

J. Tumiųowicz: Uwagi o zakųadaniu i prowadzeniu arboretów w Polsce, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 2010, nr 58, s. 55–60.
11
Ibidem.
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wostanie wiħkszymi wymiarami pierƑnicy i wysokoƑci) gromadzonych w ramach „Programu zachowania zasobów genowych drzew leƑnych w Polsce”12. Ponadto jednostki
te podejmujČ dziaųania z zakresu ochrony przyrody, w szczególnoƑci restytucji gatunków
chronionych np. cisa pospolitego, jarzħba brekinii, czy kųokoczki poųudniowej.
Tabela 1. LeƑne ogrody botaniczne w Polsce w 2019 roku
Województwo

Rok
utworzenia

Powierzchnia
(ha)

Arboretum LeƑne im. prof. Stefana Biaųoboka
w NadleƑnictwie Syców

dolnoƑlČskie

1993

650

Arboretum LeƑnego Banku Genów w Kostrzycy

dolnoƑlČskie

1995

12

Arboretum Lasów Puszczy IųǏeckiej w Marculach

mazowieckie

2006

7,9

Arboretum Wirty przy NadleƑnictwie Kaliska

pomorskie

(1875) 1973

46,32

LeƑny Ogród Botaniczny Marszewo
LeƑne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach im.
Polskiego Towarzystwa LeƑnego

pomorskie
warmiŷsko-mazurskie

2010

49,69

1989

15,69

Arboretum OƑrodka Kultury LeƑnej w Goųuchowie

wielkopolskie

1993

158,05

Arboretum LeƑne w Zielonce

wielkopolskie

1979

63

Ogród Botaniczny w Karnieszewicach

zachodniopomorskie

1881

4,79

Obiekt

Suma
1007,44
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie danych PGL LP publikowanych na stronie www.lasy.gov.pl.

Arboretum LeƑnego Banku Genów w Kostrzycy jest formČ czynnej ochrony zasobów
genowych ginČcych i zagroǏonych gatunków roƑlin, wymagajČcych przeniesienia poza
miejsca naturalnego wystħpowania, co stanowi uzupeųnianie ochrony zasobów w banku
genów. Arboretum jest równieǏ miejscem aklimatyzacji dla wielu gatunków drzew, krzewów i innych roƑlin z caųego Ƒwiata w doƑđ surowych warunkach podgórskich13.
WiħkszoƑđ placówek, np. Arboretum w Kudypach, Ogród Botaniczny w Marszewie, czy
Arboretum w Marculach poza funkcjami kolekcjonerskimi i naukowymi peųni w funkcje
edukacyjne oraz rekreacyjne. Obiekty te przyciČgajČ zwiedzajČcych, którzy przyjeǏdǏajČ nawet z dalekich stron nie tylko dla poznania i podziwiania rosnČcych tutaj unikalnych drzew
i krzewów, ale równieǏ dla interesujČcej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej (tab. 2).
Funkcja edukacyjna arboretów obejmuje przede wszystkim dziaųalnoƑđ oƑwiatowČ
i ekspozycyjnČ przyjmujČcČ postađ lekcji w terenie i w specjalnie przygotowanych izbach
edukacyjnych, przewodnictwa, wspóųpracy ze szkoųami oraz wydawnictwami. Ogrody botaniczne przygotowane sČ do przyjħcia jak najwiħkszej liczby zwiedzajČcych, zapewnienie
im wszechstronnej informacji o ogrodzie oraz warunków wypoczynku. Programy skierowane sČ do okreƑlonych odbiorców, takich jak dzieci, doroƑli i nauczyciele zawodowi.

12
13

Ibidem.
www.lbg.lasy.gov.pl (dostħp: 29.04.2020).
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Tabela 2. Przykųady dziaųaŷ badanych obiektów w ramach realizacji funkcji naukowej, edukacyjnej i rekreacyjnej
Ogród botaniczny
Ogród Botaniczny –
Arboretum przy
NadleƑnictwie Marcule

Przykųady dziaųaŷ w ramach realizowania funkcji
naukowa
edukacyjna
obserwacje nad wzrostem, rozwojem i zdrowotnoƑciČ uprawianych gatunków i odmian w warunkach Ƒrodkowej Polski. W przypadku gatunków
szerzenie i popularyzacja wiedzy botaobcych obserwowana jest reakcja biologiczna introdukowanych drzew
nicznej i leƑnej oraz kultury ogrodniczej
i krzewów na nowe dla nich warunki Ƒrodowiska i stopieŷ ich adaptacji do
tych warunków

Arboretum LeƑne im.
Prof. Stefana Biaųoboka kolekcje botaniczne w Arboretum tworzy okoųo 1500 taksonów drzew
w Stradomii Dolnej przy i krzewów oraz kilkaset taksonów roƑlin ozdobnych
NadleƑnictwie Syców
Arboretum Wirty
(NadleƑnictwo Wirty)

rekreacyjna
miejsce rekreacyjno-wypoczynkowym
oraz terenem, gdzie moǏna nabyđ
praktycznČ wiedzħ z zakresu
ogrodnictwa
Alpinarium

programy edukacji ekologicznej,
popularyzacja wiedzy przyrodniczoleƑnej

badania botaniczne nad roƑlinnoƑciČ rodzimČ, programy restytucji
gatunków roƑlin

konkursy, zajħcia edukacyjne dla
mųodzieǏy szkolnej

wieǏa widokowa
ƑcieǏka widokowa
„Azaliowy szlak”
ƑcieǏka „_ladami Schwappacha”,
ųaweczki, miejsca piknikowe

LeƑny Ogród Botaniczny
w Marszewie
(NadleƑnictwo
Marszewo)
LeƑne Arboretum
Warmii i Mazur
w Kudypach
(NadleƑnictwo Kudypy)
Arboretum Karnieszewice
(NadleƑnictwo Karnieszewice)

kolekcje drzew, krzewów i roƑlin zielnych strefy umiarkowanej i borealnej,
w szczególnoƑci gatunków rodzimych dla terenu Pomorza Gdaŷskiego

izba przyrodniczo-leƑna,
Warsztaty z Drewnem

„Szlak Alicji w Zaczarowanym Lesie”,
„Szlak Korzeni”, „LeƑny Odkrywca”

kolekcja drzew i krzewów rodzimych dla flory polskiej, fragment wiekowego lasu naturalnego z drzewami pomnikowymi

zielone lekcje, wycieczki szkolne

spacery wƑród zielonych ƑcieǏek dajČ
moǏliwoƑđ relaksu i odprħǏenia.

kolekcje botaniczne drzew i krzewów rodzimych oraz obcych dla flory
polskiej, kilkaset taksonów roƑlin ozdobnych

zajħcia dla mųodzieǏy szkolnej

wiata edukacyjnČ, miejsce na ognisko
oraz liczne miejsca odpoczynku

Arboretum w Zielonce,
LeƑny Zakųad DoƑwiadczalny w Murowanej
GoƑlinie

edukacja i popularyzacja wiedzy
botanicznej skierowana do uczniów
powierzchnie drzewostanowe. W arboretum znajdujČ siħ kolekcje
wszystkich szczebli szkóų, a takǏe dla
roƑlin wodnych i bagiennych, roƑlin wrzosowatych oraz uǏytkowych,
osób dorosųych; ƑcieǏka dydaktyczna
zachowawcze powierzchnie drzewostanowe gatunków rodzimych i obcego „Owadogród”
pochodzenia (ex situ) wykorzystywane do prowadzenia badaŷ
_cieǏka dydaktyczna na obszarze
bagiennym doliny rzeki trojanki
w arboretum leƑnym w Zielonce

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie danych PGL LP publikowanych na stronie www.lasy.gov.pl.

atrakcyjna widokowo ƑcieǏka
przyrodnicza wytyczona
w urozmaiconym terenie na obszarze
bagiennym

J. Pietrzak-Zawadka, J. Zawadka

LeƑne ogrody botaniczne sČ miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej poprzez
popularyzacjħ i przekazywanie wiedzy botanicznej ze szczególnym uwzglħdnieniem
zagadnieŷ ochrony gatunkowej roƑlin, zwierzČt i grzybów oraz ochrony róǏnorodnoƑci
biologicznej. Edukacja przyrodniczo-leƑna prowadzona jest w sposób w bierny poprzez
udostħpnienie kolekcji arboretum leƑnego oraz w sposób czynny poprzez organizacjħ
zajħđ edukacyjnych dla grup zorganizowanych.
Zajħcia edukacyjne prowadzone na terenie ogrodów botanicznych odbywajČ siħ,
wedųug poniǏszych zasad: zajħcia dla grup specjalistycznych, to jest: grup branǏowych,
studentów oraz przedstawicieli innych organizacji i instytucji z wyųČczeniem instytucji
oƑwiatowo-wychowawczych sČ organizowane i realizowane przez leƑniczego lub pracowników przez niego oddelegowanych. Zajħcia dla zorganizowanych grup szkolnych
dzieci i mųodzieǏy wraz z opiekunami sČ realizowane przez pracownika ds. edukacji przyrodniczo-leƑnej oddelegowanego przez nadleƑniczego w ramach dziaųalnoƑci edukacyjnej. KaǏdy uczestnik moǏe porozmawiađ z praktykami na temat wykonywanych czynnoƑci oraz np. obejrzeđ i wypróbowađ stosowane kiedyƑ i dziƑ w leƑnictwie narzħdzia pracy
(np. arboreta w Sycowie, Kudypach, Marszewie).
Wszystkie analizowane placówki oferujČ zajħcia o tematyce przyrodniczej (czħsto
prowadzone w terenie), zajħcia edukacyjne dla mųodzieǏy, warsztaty wakacyjne oraz
imprezy popularyzujČce lasy i leƑnictwo. NajpopularniejszČ formČ aktywnoƑci sČ lekcje, warsztaty edukacyjne, projekcje filmów przyrodniczych oraz seminaria, konferencje, pogadanki. Czħsto równieǏ sČ to zajħcia zintegrowane (np. poųČczenie prezentacji
multimedialnej z đwiczeniami praktycznymi), aby ich forma byųa jak najbardziej atrakcyjna (tab. 3).
Przykųadem realizowania róǏnorakich dziaųaŷ tego typu jest takǏe Arboretum w Kudypach (woj. warmiŷsko-mazurskie). Jest to jedyny ogród botaniczny w caųej póųnocno-wschodniej Polsce. Ma on formħ rozlegųego parku leƑnego o charakterze dydaktyczno-turystycznym. Bogata oferta, dobrze wyposaǏone zaplecze edukacyjne oraz wyjČtTabela 3. Przykųadowe formy edukacji przyrodniczo-leƑnej w Ogrodzie Botanicznym
w Marszewie
Forma edukacji
przyrodniczo-leƑnej

Realizacja

Zajħcia terenowe

„Lasy, ųČki, zaroƑla” – zajħcia terenowe dla uczniów szkóų Ƒrednich
i starszych prowadzone przez botanika, poƑwiħcone zróǏnicowaniu typów
zbiorowisk leƑnych oraz tych, które towarzyszČ lasom

Zajħcia w izbie
edukacyjnej

warsztaty snycerskie – uczestnicy rzeǍbiČ proste wzory w deskach z lipowego lub
olchowego drewna;
warsztaty: Powrót do dzikoƑci;
warsztaty: ZaplČtani w przyrodħ. Tworzenie obrazów metodČ „String Art”

Edukacja
indywidualna

„Przybysze z bliska i z daleka” – spacer po kolekcjach w centralnej czħƑci ogrodu
w poszukiwaniu roƑlin z róǏnych stron Ƒwiata oraz gatunków rodzimych, które
moǏemy spotkađ na co dzieŷ w naszym otoczeniu. PodČǏaj trasČ wytyczonČ na
mapie i odnajdǍ wszystkie zaznaczone gatunki

ródųo: opracowanie wųasne.
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kowa moǏliwoƑđ poznawania przyrody poprzez obserwacje sprawia, Ǐe arboretum to
jest bardzo atrakcyjnym miejscem do organizowania zielonych lekcji i wycieczek szkolnych. Ze wzglħdu na brak w tej czħƑci kraju podobnych placówek oraz niezbyt zróǏnicowanČ gatunkowo dendroflory, bogaty w liczne gatunki ogród umoǏliwia poznanie
i obserwacjħ niespotykanych powszechnie drzew, krzewów i roƑlin zielnych. W róǏnych formach edukacji leƑnej moǏe uczestniczyđ nawet do 10 tys. osób rocznie14. Dla
spoųecznoƑci lokalnej jest to miejsce, gdzie moǏna uciec od zgieųku miasta i odpoczČđ
na ųonie natury. Spacery wƑród zielonych ƑcieǏek dajČ moǏliwoƑđ relaksu i odprħǏenia. KaǏda pora roku w ogrodzie jest ciekawa i inna, jednak szczególnie interesujČcymi miesiČcami sČ kwiecieŷ, maj i czerwiec, kiedy moǏna obserwowađ kwitnČce magnolie, kolorowe róǏaneczniki i piħkne azalie15. Dziaųania edukacyjne realizowane sČ
w uzupeųniajČcych siħ etapach: wykųad lub lekcja (sala đwiczeŷ, zielona klasa), poznawanie gatunków i zbiorowisk na terenie ogrodu, a nastħpnie samodzielne obserwacje
na ƑcieǏkach przyrodniczo-edukacyjnych. Kolejny etap to utrwalanie i uzupeųnianie
wiadomoƑci wspomagane folderami, ksiČǏkami, filmami, prezentacjami (biblioteka,
sala wykųadowa) oraz promowanie zaangaǏowania uczestników licznymi konkursami. Podczas tego typu zajħđ zielone lekcje, đwiczenia terenowe i badania naukowe
przenikajČ siħ, tworzČc o wiele pojemniejszČ w treƑđ caųoƑđ, niǏ gdyby funkcjonowaųy
osobno. LeƑne ogrody botaniczne PGL LP wųČczone w ten proces dydaktyczny i poznawczy znacznie efektywniej wykorzystywane sČ jako obiekt dydaktyczno-naukowy
i turystyczno-rekreacyjny16.
LeƑne ogrody botaniczne opracowujČ i wydajČ krótkie foldery i obszerniejsze przewodniki, albumy, pocztówki i pamiČtki. Wiħksze i starsze obiekty o liczniejszym personelu majČ staųych przewodników, a mniejsze zapewniajČ przewodników po wczeƑniejszym uzgodnieniu terminu przyjazdu. Przed wejƑciem do ogrodów znajdujČ siħ
tablice informacyjne, na których podane sČ ogólne dane dotyczČce ogrodu, a takǏe
przepisy porzČdkowe, czas otwarcia, ceny biletów itp. W kasie przy wejƑciu moǏna
kupiđ foldery i przewodniki. OglČdane przez turystów drzewa i krzewy powinny mieđ
tabliczki z nazwami roƑlin. W niektórych ogrodach botanicznych ustawiane sČ równieǏ wiħksze tablice przy wybranych, interesujČcych drzewach, z bardziej szczegóųowČ
charakterystykČ gatunku (m.in. w Kudypach, Sycowie, Glinnej i innych). Dla wygody
zwiedzajČcych w obiektach tych ustawia siħ liczne ųawki i kosze na Ƒmieci, a takǏe
wiaty chroniČce przed deszczem, stoųy oraz toalety. WiħkszoƑđ leƑnych ogrodów botanicznych, usytuowana jest poza granicami miast i wsi (m.in. Glinna Karnieszewice,
Lipno, Marszewo, Witry).
W wielu ogrodach botanicznych znajdujČ siħ niewielkie pomieszczenia ze zbiorami
przyrodniczymi (kolekcje szyszek, plansze i inne eksponaty botaniczne) oraz izby edukacyjne, a takǏe miejsce na ognisko, miejsca zabaw dla dzieci. Organizowane sČ róǏne wydarzenia o charakterze popularyzatorskim i rekreacyjnym, m.in. Ƒwiħta wiosny i jesieni
14

www.lasy.gov.pl (dostħp: 29.04.2020).
www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl (dostħp: 29.04.2020).
16
www.lasy.gov.pl (dostħp: 29.04.2020).
15
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(np. Goųuchów), dni otwarte (np. Syców, Miųkowo, Marszewo), dni róǏaneczników (np.
Syców) oraz inne uroczystoƑci jak pikniki, wystawy czy koncerty (m.in. Goųuchów, Miųkowo, Marcule, Karnieszewice, Syców).
W swojej dziaųalnoƑci ogrody wspóųpracujČ m.in. ze szkoųami, domami kultury, organizacjami pozarzČdowymi i organizujČ wspólne imprezy dydaktyczne, rekreacyjne
i sportowe (Kudypy, Karnieszewice, Marcule, Goųuchów). Dziaųania leƑnych ogrodów
botanicznych wynikajČ z przeƑwiadczenia, Ǐe wųaƑciwa i skuteczna ochrona tych zasobów przyrody, które jeszcze nam pozostaųy, uzaleǏniona jest od poziomu wiedzy spoųeczeŷstwa i ƑwiadomoƑci uksztaųtowanej w kierunku dČǏenia do zrównowaǏonego
uǏytkowania zasobów Ƒrodowiska. Obiekty najczħƑciej otaczajČ zbiorowiska leƑne, które
umoǏliwiajČ wprowadzanie aktywnych form rekreacji oraz poznawania zagadnieŷ wymagajČcych wiħkszego zaangaǏowania, doskonalenia form obserwacji i opisu (lekcje terenowe, gry zespoųowe).
W wybranych ogrodach botanicznych udostħpniane sČ takǏe zbiory biblioteczne.
Zdecydowana wiħkszoƑđ woluminów dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody.
W obrħbie dziaųu przyrodniczego ksiħgozbioru wyróǏnia siħ zbiory poƑwiħcone: botanice, zoologii oraz przyrodzie regionu. W celu konsolidacji zadaŷ poszczególne obiekty
wspóųpracujČ w ramach Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce17.

Podsumowanie
Wspóųczesne leƑne ogrody botaniczne obok funkcji kolekcjonerskiej i naukowej peųniČ dodatkowo funkcje dydaktyczne, kulturalne i rekreacyjne. Zazwyczaj majČ charakter
parków, w których moǏna podziwiađ drzewa i krzewy pochodzČce z róǏnych czħƑci Ƒwiata. Ogrody botaniczne PGL LP sČ obiektami nie tylko naukowymi, które realizujČ wiele
badaŷ dotyczČcych gospodarki leƑnej, ale równieǏ sČ interesujČcymi terenami edukacyjnymi oraz rekreacyjnymi. Dla turystów w ramach leƑnych ogrodów botanicznych przygotowywane sČ róǏnorodne obiekty infrastruktury turystycznej, np. dogodne miejsca
widokowe, wiaty, ųawy i stoųy, ƑcieǏki przyrodnicze czy zajħcia w terenie.
WyraǍnie dostrzegalne jest aktualnie rozszerzanie siħ spoųecznej roli ogrodów botanicznych. Wzrasta ƑwiadomoƑđ i troska o wpųywie czųowieka na Ƒrodowisko, a jednoczeƑnie kontakt z przyrodČ jest niedostateczny (tzw. deficyt natury). Oferta rekreacyjna
ogrodów botanicznych moǏe byđ obok kolekcji gatunków roƑlin elementem przyciČgajČcym turystów, a jednoczeƑnie pozwalajČcym na rozszerzenie wiedzy w zakresie aktualnych zmian klimatycznych, czy roli lasów w tym procesie. Przekazywanie wiedzy,
atrakcyjna edukacja prowadzona przez ogrody botaniczne mogČ przyczyniađ siħ do
zmiany postaw i zachowania odwiedzajČcych wobec Ƒrodowiska przyrodniczego, a takǏe zainspirowađ do odpowiedzialnego ekologicznie i spoųecznie sposobu podróǏowania
i spħdzania czasu wolnego.

17

www.robia.pl (dostħp: 28.04.2020).
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Educational and recreational functions of forest botanical gardens
Summary. Over the centuries, botanical gardens have had many different functions, the most
important of which was to collect and make available various collections of plants to interested
parties. Initially, such collections mainly included medicinal plants for the education of future
doctors or pharmacists. Over time, these units carried out educational, recreational and often
cultural functions. The facilities are supervised by various state or private entities. The article
presents the functions of botanical gardens administered by the State Forests Holding “State
Forests” (PGL LP) with particular emphasis on their educational and recreational role.
Key words: forest botanical garden, biodiversity protection, State Forests, recreation
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