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Funkcja, pełnić funkcję 
(łac. functio ) 

własność związana 
z zastosowaniem, 
przeznaczeniem 
lub zadaniem 
obiektu, urządzenia 
lub osoby

2. Inne znaczenia w 
matematyce, muzyce, 
informatyce

Rola, odgrywać (grać) rolę 
(niem. Rolle z fr. rôle z p.łac. rotulus) 

„udział i znaczenie kogoś lub czegoś w jakichś 
okolicznościach, w jakimś przedsięwzięciu; 

też: zadanie kogoś lub 
czegoś do spełnienia;          

wzajemny stosunek zjawisk lub stanów, 
związek przyczynowo-skutkowy

między nimi”



Dostarczały roślin dla przyszłych lekarzy i farmaceutów

Na przestrzeni wieków

fot.interne. fot.internet



fot.internet



Były źródłem do uzyskania nowych odmian 
roślin użytkowych

Na przestrzeni wieków

fot. Kacper Dziekan



Vitis ‘Lilla” ‘Cabernet Savinion’ ‘Regent’

‘Britaler Muskat’ ‘Huxel’ ‘Mythos’



Pyrus ‘Aleksander Lukas’ ‘Concorde’ ‘Gellerts’

‘Williams Christ’
Malus ‘Gala Must’



Na przestrzeni wieków

Przedstawiały

różnorodność

świata roślin fot.internet



Encephalartos ferox Encephalartos hildebrandtii



Amorphophallus rivieri Heliconia villosa Aristolochia grandiflora



Fagus sylvatica



Pterocarya fraxinifoliaPicea orientalisPlatanus xacerifolia



Ailanthus altissima Catalpa bignonioides
Pinus sylvestris

Euonymus sp.

Ewuodia hupehensis



Sequoiadendron giganteum Liiquidambar styraciflua Calocedrus decurens



Decaisnea fargesi



Dawidia involucrata
var. wilmoriniana

Castanea sativa

Clerodendrum bungei

Cedrus libani

Cephalanthus occidentalis

Cephalotaxus fortunei

Eleagnus multiflora

Theobroma cacao



Sciadopitys verticilata

Poncirus trfoliata

Schinophranchetia Larix decidua



Dodawały piękna i splendoru pałacom 
i rezydencjom magnackim

Na przestrzeni wieków

fot.internet

fot.internet

fot.internet

fot.internet





Czas na reklamę





Definicje, funkcje i role

ogrodów botanicznych

zmieniały się w czasie



Dokumenty formalne - wybrane regulacje światowe

Decyzja VI/9 w sprawie Strategii Ochrony Roślin

Konwencja o Różnorodności Biologicznej (CBD) 
z 29 grudnia 1993 r.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem (CITES), Konwencja Waszyngtońska 
z 3 marca 1973 r.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory 
i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, konwencja 
berneńska z 1 stycznia 1996 r.



„Instytucja utrzymująca udokumentowane 
kolekcje żywych roślin 

wykorzystywanych do celów 
naukowych, ochroniarskich, 

wystawienniczych i edukacyjnych”

(wg. International Agendaor Botanic Gardens in Conservation 

opracowanej przez Botanic Gardens Conservation International).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB)

Dokumenty formalne - wybrane regulacje polskie



Art. 5. Pkt 10

ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany 
teren wraz z infrastrukturą techniczną  i budynkami 
funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem:

ochrony ex situ 

uprawy roślin z różnych stref klimatycznych i siedlisk 

uprawy roślin określonego gatunku oraz 

prowadzenia badań naukowych i edukacji



Żadna współczesna ustawa i definicja, dotycząca 
ogrodu botanicznego, 

nie precyzuje jakie roślin winny tam być uprawiane. 

Stąd:
Ogród specjalistyczny: Arboretum,  Pinetum,  Rosarium, Alpinarium, Kolekcje Pomologiczne, 
Ogród Roślin Leczniczych, Ogród Roślin Górskich, Ogród Roślin Wodnych, Ogrody Stylowe, 
Pokazowe Ogrody Szkółkarskie i inne mogą i powinny być traktowane równoznacznie 
z ogrodem botanicznym.

.

Arboretum = Ogród Botaniczny



Utrzymanie udokumentowanych 
kolekcji żywych roślin wyższych

jednostek botanicznych i ogrodniczych - gatunków, podgatunków, form oraz odmian botanicznych
i uprawnych, mieszańców międzyrodzajowych i mieszańców międzygatunkowych, 

z różnych stref klimatycznych i siedlisk - suchorośla , słonorośla, sukulenty rośliny górskie, 
wodne, mięsożerne, bagienne, użytkowe i inne

o znaczeniu ogrodniczym i projektowym – zieleń miejska, autostrady, drzewa alejowe, 
grupy jednobarwne, rekultywacja, grunty porolne, zalesienia, ekologiczne, dydaktyczne i inne

użytkowych – archiwa klonów, drzewa doborowe, rośliny sadownicze, miododajne, lecznicze,
użytkowane rolniczo, używki, żywiciele owadów, wskaźnikowe, ssakożerne i inne.

Współczesne funkcje ustawowe i statutowe



Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Utrzymanie udokumentowanych 
kolekcji żywych roślin niższych

paprocie

mszaki

także grzyby

Matteucia struthiopteris Morchella esculenta

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLf7zYqT0MgCFYpVLAod0OUIug&url=http://eszkola.pl/biologia/znaczenie-mszakow-3500.html?strona%3D4&psig=AFQjCNHFL9j6s6WlwC1TDAZ93Yc2uCyU5w&ust=1445399503399691
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLf7zYqT0MgCFYpVLAod0OUIug&url=http://eszkola.pl/biologia/znaczenie-mszakow-3500.html?strona%3D4&psig=AFQjCNHFL9j6s6WlwC1TDAZ93Yc2uCyU5w&ust=1445399503399691


Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Prowadzenie badań naukowych

utrzymanie żywych roślin w gotowości do badań dla różnych placówek badawczych

zrozumienie różnorodności i zmienności roślin jako podstawy jej ochrony

dokumentowanie i próba ochrony różnorodności biologicznej naszego globu

aklimatyzacja nowych gatunków i odmian uprawnych oraz oceną ich mrozoodporności

ekologia rozwoju roślin chronionych i zagrożonych

uprawa roślin aklimatyzowanych i ochranianych (in vitro, hydroponiki, leśne 
powierzchnie doświadczalne)

hodowla nowych odmian uprawnych i ich ocena

popularyzacja naukowych osiągnięć przyrodniczo-ogrodniczych



Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

W zależności od potencjału naukowego, zaplecza 
badawczego i struktury organizacyjnej 

prowadzenie badań naukowych z zakresu:

systematyki          filogenetyki                  fizjologii roślin

anatomii               ochrony przyrody          florystyki

taksonomii            fitopatologii                  entomologii

farmacji                towaroznawstwa           ogrodnictwa

biotechnologii        architektury krajobrazu  ornitologii leśnictwa

planowania przestrzennego   turystyki  synestezji dydaktyki i inne



Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Ochroniarskie

ochrona różnorodności i zmienności gatunkowej – ochrona ex situ i  in situ

ochrona różnorodności ekosysytemów i odtworzenie zbiorowisk roślinnych

ochrona różnorodności genetycznej (puli genowej)

ochrona odmian uprawnych i ekotypów roślin użytkowych oraz ozdobnych



Cochlearia polonica Urticularia vulgaris





Uprawy roślin z różnych stref klimatycznych 
i siedlisk 

Współczesne funkcje ustawowe i statutowe



Musa Nepentes Victoria amazonica



Agave hookeri Rubus chamaemorus



Asimina triloba Aristolocha macrophylla



Akebia quinata Calicarpa japonica



Sinocalycanthus chinensis xSinocalycalycanthus roulstonii



Menziesia pilosaKalmia latifolia Vitis amurensis



Wystawiennicze 

Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

działy systematyki roślin, biologii i morfologii, ozdobnych odmian uprawnych
ciepłoszklarniowych, zimnoszklarniowych, chronionych i ginących

roślin zdrewniałych, leczniczych, miododajnych, użytkowych i używek

plantacje nasienne i uprawy plantacyjne drzew   doborowych, archiwa klonów

kolekcje jednorodzajowe (sosny, róże, trawy, derenie, liliowce, magnolie, jeżyny, 
irgi, różaneczniki, bukszpany, bluszcze,  piwonie) 

pomologie (jabłonie, grusze, czereśnie, derenie i inne)

działy geograficzne (rośliny z różnych części świata)

działy zbiorowiskowe (stepowe, leśne, torfowiskowe, łąkowe, górskie itd..)
roślin niższych

naturalne zbiorowiska, historyczne sady, uprawy krajobrazowe 

Klasyczne ekspozycje żywych roślin na stałych lub okresowych wystawach (działach, rabatach)











Wystawiennicze 

Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Stałe i okresowe wystawy przyrodniczo-edukacyjne (zielniki)

Stałe i okresowe wystawy malarstwa, rzeźby, wikliniarstwa 

Wystawy kultury materialnej (np. skansen narzędzi ogrodniczych,)

Warsztaty rzemieślnicze (stolarstwo, kowalstwo)

Wystawy ogrodnicze

Wystawy towarzyszące



Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Edukacja

formalna (szkolna)a nieoficjalna

nieformalna akcydentalna



Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Edukacja formalna (szkolna)

Lekcje 
Praktyki zawodowe
Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Seminaria 
Pracownie
Prace dyplomowe



Współczesne funkcje ustawowe i statutowe

Edukacja nieformalna i nieoficjalna
Eksponowanie opisanych roślin 
Eksponowanie roślin w określonych układach tematycznych
Stałe i okresowe wystawy botaniczne, ekologiczne i ogrodnicze
Własne programy telewizyjne i radiowe, artykuły prasowe
Gazeta ogrodowa, foldery, mapy, widokówki, przewodniki
Internet: wirtualne spacery, bazy wiedzy, portale 
społecznościowe, kamera ogrodowa 
Doszkalanie nauczycieli z możliwości edukacyjnych ogrodu
Porady, konsultacje, pogadanki poza ogrodem,
Uczestnictwo w społecznościowych gremiach proekologicznych
Spacery tematyczne, kiermasze, seminaria dla gości     
ogrodowych
Gry, zabawy, bookcrossing, zabawki edukacyjne, obserwacje 
Warsztaty botaniczne, artystyczne, ogrodnicze, rzemieślnicze



Czas na reklamę





Współczesne funkcje POZAustawowe

Zdobywanie środków finansowych

Składanie aplikacji o środki unijne i do innych darczyńców, współpartnerstwo
Poszukiwanie sponsorów barterowych
Produkcja i sprzedaż roślin i drewna 
Drukowanie i sprzedaż widokówek, folderów, przewodników 

i różnych gadżetów
Oprowadzanie wycieczek (odpłatne lub w godzinach służbowych)
Prowadzenie różnych prac „grzecznościowych” skutkujących „grzecznością”
Dzierżawienie gruntów ogrodu (gastronomia, sprzedaż roślin, WC)
Wynajem ekspozycji roślinnych dla działań komercyjnych (śluby, reklama)
Organizacja imprez masowych (Festiwal Derenia, Dyni, Kapusty, Turniej Szachów,)
Przetwórstwo owoców, warzyw i ziół (Bolestraszyce, Koryciny)
Udostępnianie usług religijnych (Bolestraszyce, Wojsławice, śluby, msze)
Organizacja konferencji, seminariów, zjazdów, kongresów i spotkań  integracyjnych
Prowadzenie lekcji za nauczyciela
Sprzedaż osiągnięc naukowych (nowe odmiany, patenty)
Inne



Rekreacyjna

Współczesne funkcje POZAustawowe



Fot. Joanna Stoga

Współczesne funkcje POZAustawowe

Estetyczna

„…Bo piękno po to jest 
by je podziwiać.”

K.C. Norwid



Zenobia pulvelurenta



Fot. M. Wasiczek



Betula pendula



Alnus glutinosa













Taxus baccata



Współczesne funkcje POZAustawowe

Kulturotwórcze

Koncerty, wystawy malarskie, plenery artystyczne, wieczory poezji 





Współczesne funkcje POZAustawowe

Aktywizacja lokalnej społeczności

W dobie ogólnej komercjalizacji ogród botaniczny jest produktem turystycznym inspirującym:

rozwój bazy turystycznej (agroturystyka, hotelarstwo, SPA)

rozwój gastronomii (bary, grille, restauracje)

handel regionalnymi pamiątkami



Zawiązuje przyjaźnie ogrodnicze

Współczesne funkcje POZAustawowe

Kształtowanie stosunków międzyludzkich

Przyspiesza reakcje chemiczne między dwojgiem ludzi

Zwalnia tętno, nastraja optymistycznie



Współczesne funkcje POZAustawowe

Ostoja dzikich zwierząt

stołówka dla ssaków, płazów, gadów, ptaków, ryb, owadów; 
także unikatowy zbiór patogenów i szkodników 

Hyla arborea

Natrix natrix

Felis catus James Bond vel Boruta Felis catus Mamuśka

Cyprinus carpio



Fot. S.Fausto Sphinx



Parnassius apollo



Papilio machaon





Fot. T. Borowski

Cervus elaphus



Anser fabalis



Propozycja ogólnego kryterium oceny Ogrodów 

Działalność ustawowa                                     75  pkt                                            
Uprawa i utrzymanie udokumentowanych 

kolekcji żywych roślin                    - 30
Ochrona                                                  - 20
Prowadzenie badań naukowych                 - 15
Edukacja, wystawy, współpraca                 - 10

Działalność pozastatutowa 25 pkt
Estetyka                                                  - 10 
Rekreacja                                                - 5
Funkcja kulturotwórcza                             - 5
Inne, subiektywne                                    - 5 

Ogród idealny    - 100 pkt



Fot. J. Stoga

Dziękuję za uwagę

Quercus robur, Ickword Park


