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Ogrody Botaniczne to miejsca 
magiczne i wyjątkowe. Zakłada się je 
zwykle w dużych miastach, gdzie stanowią 
oazę zieleni i namiastkę dzikiej przyrody, 
ale także bazę do prowadzenia badań 
naukowych i edukacji ekologicznej. 
Zgromadzone w kolekcjach gruntowych  
i szklarniowych rośliny obrazują różnorod-
ność biologiczną wszystkich kontynentów.

Ogród Botaniczny w Poznaniu powstał 
z inicjatywy Władz Miasta, Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Poznańskiego i Uniwersytetu. Uroczyste otwarcie 
Ogrodu odbyło się 13 września 1925 r. Na powierzchni 
2,5 ha zgromadzono w nim kolekcje pozwalające  
na prowadzenie lekcji plenerowych i produkcję materiału 
roślinnego na potrzeby edukacyjne. Ogród był też 
dostępny dla publiczności. W 1928 roku Magistrat 
Miasta Stołecznego Poznania przekazał mienie 
i administrację nowo powstałego Ogrodu podległej 
sobie Państwowej Szkole Ogrodnictwa.

W roku 1930 Ogród został powiększony 
o 9 ha. Na tym terenie utworzono nowoczesny dział 
Geografii Roślin. Wybudowano też reprezentacyjne 

wejście z obszerną panoramą widokową i kwaterami 
dla prezentacji roślin ozdobnych. Uroczyste otwarcie tej 

części Ogrodu odbyło się 5 października 1936 roku. 
Po II wojnie światowej uchwałą Senatu z dnia 12 grudnia 

1949 roku Ogród Botaniczny został oficjalnie przejęty 
przez Uniwersytet Poznański i od tego czasu pozostaje 

jedną z jego placówek naukowo-dydaktycznych. 

Teren Ogrodu był sukcesywnie powiększany 
w latach 70-tych o 5 ha i w połowie lat 90 XX w o 4,5 ha. 

Obecnie jego powierzchnia wynosi nieco ponad 21 ha. 
W kolekcjach zebrano około 8000 gatunków 

i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatycznych 
Ziemi. W roku akademickim 2006/07 oddano do użytku 

nowoczesny Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny, 
składający się z pracowni, sali dydaktycznej oraz 

sali ekspozycyjnej. Na powierzchni 150 m2 
są organizowane wystawy i prelekcje związane 

tematycznie z szatą roślinną Ziemi.
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Dział Geografii Roślin powstał w latach 1930-1936 
z inicjatywy profesora Adama Wodziczki wg koncepcji 
profesora Edwarda Strausa. Jest on unikalny i najpełniej 
wśród polskich ogrodów botanicznych reprezentuje 
zmienność szaty roślinnej Ziemi. Rośliny gromadzone 
są tutaj wg pochodzenia geograficznego, w układzie stref 
klimatyczno-roślinnych. Jest to największy dział Ogrodu 
- zajmuje powierzchnię 9 ha. Łącznie w kolekcji Działu 
Geografii Roślin znajduje się około 1800 taksonów 
drzew i krzewów.

Najpełniej reprezentowane są tu gatunki 
lasów atlantyckich (tulipanowiec amerykański 

- Liriodendron tulipifera) i pacyficznych Ameryki 
Północnej (żywotnik olbrzymi - Thuja plicata), 

wschodnioazjatyckich lasów liściastych (brzostownica 
japońska - Zelkova serrata) oraz lasów bałkańskich 

(dąb węgierski - Quercus frainetto). Z obszarów tajgi 
syberyjskiej i puszczy kanadyjskiej pochodzą takie 
interesujące gatunki jak: świerk syberyjski - Picea 

obovata i sosna Banksa - Pinus banksiana. 
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Alpinarium zajmuje powierzchnię 0,6 ha. 
Do jego budowy użyto około 3 tys. ton materiału 

skalnego, uzyskując różnicę poziomów blisko 10 m. 
W układzie geograficznym z zachowaniem piętrowości 

charakterystycznej dla roślinności górskiej zgromadzono 
tu ok. 1800 taksonów. Na szczególną uwagę zasługują 

bogate kolekcje roślin pochodzących z Karpat, gór Półwyspu 
Pirenejskiego, gór Azji oraz stosunkowo rzadkie w środkowej 

Europie kolekcje roślin z gór południowej półkuli. 

W Dziale Ekologicznym na powierzchni 
około 2 ha zgromadzone są kolekcje roślin o zróżnico-
wanych wymaganiach siedliskowych. Rosną tutaj gatunki 
występujące na wydmach nadmorskich (mikołajek 
nadmorski - Eryngium maritimum) i śródlądowych 
(żarnowiec miotlasty - Sarothamnus scoparius), 
w lasach liściastych (zawilec gajowy - Anemone 
nemorosa) oraz gatunki łąkowe (rajgras wyniosły - 
Arrhenatherum elatius). W naturalnych i sztucznych 
zbiornikach wodnych zgromadzono kolekcję 120 
gatunków roślin wodnych i szuwarowych (tulejnik 
amerykański - Lysichiton americanus).
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Barwne zbiory Działu Roślin Ozdobnych 
są uzupełnieniem kolekcji botanicznych i cieszą oczy 

zwiedzających w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.  
W skład tego działu wchodzą m. in. różanka, partery 
kwiatowe, a także rabaty bylinowe i kwietniki z roślin 

jednorocznych, zajmujące łączną powierzchnię ok. 3 ha. 
Najbogatsze i najładniejsze są kolekcje piwonii, 

kosaćców, funkii, liliowców i dalii.

W skład kolekcji Działu Roślin Rzadkich  
i Zagrożonych wchodzą rośliny prawnie chronione  
w Polsce, a także ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze 
Roślin i na regionalnych listach gatunków zagrożonych. 
Dział składa się z pięciu oddzielnych kwater, których 
lokalizacja wynika ze zróżnicowania warunków 
siedliskowych, zapewniających dogodny rozwój roślinom 
o różnych wymaganiach ekologicznych. Są tu gatunki  
z ciepłolubnych muraw (dyptam jesionolistny - Dictamnus 
albus), zmiennowilgotnych łąk (szachownica kostkowata 
- Fritillaria meleagris), siedlisk wodno-błotnych (kotewka 
orzech wodny - Trapa natans) oraz gatunki grądowe (lilia 
złotogłów - Lilium martagon). Na historycznej kwaterze 
roślin chronionych, istniejącej w Ogrodzie od początku 
lat 20 tych ubiegłego wieku, można zobaczyć m.in. 
rośliny reprezentujące gatunki wymarłe na stanowiskach 
naturalnych w Polsce, jak np. mieczyk błotny (Gladiolus 
paluster) czy sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris).
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Dział Systematyki Roślin powstał w latach 1922-1925 
i jest jednym z najstarszych założeń Ogrodu Botanicz-

nego. Zgromadzone w nim rośliny naczyniowe (około 1800 
gatunków) prezentowane są w historycznym układzie sys- 

tematycznym Adolfa Englera. Dział ten służy przede 
wszystkim dydaktyce. Wyróżnia się bogatymi zbiorami 
paprotników oraz gatunków: z rodzin wiechlinowatych, 

piwoniowatych, różowatych i astrowatych.

W sąsiedztwie 
zabytkowej drewnianej hali 
znajduje się niewielki Dział 

Biologii Roślin. Na jego polet-
kach prezentowane są rośliny 

o charakterystycznych cechach 
morfologicznych organów 

wegetatywnych i generatywnych 
oraz rośliny reprezentujące 

główne typy biologiczne (formy 
życiowe wg Raunkiera 

i biologiczno-rozwojowe typy 
bylin wg Łukasiewicza).

W Kolekcjach Dendrologicznych 
zgromadzono drzewa i krzewy charakteryzujące się 
wyjątkowymi walorami dekoracyjnymi. Poznamy 
tu m. in. rośliny o kulistych i piramidalnych koronach, 
przewieszających się pędach i pstrych liściach. Są także 
drzewa i krzewy szczególnie ozdobne wiosną (lilaki  
i różaneczniki) i jesienią (efektownie przebarwiające się 
klony). Na szczególną uwagę zasługują: unikatowa 
w skali kraju Narodowa Kolekcja Irg oraz Kolekcja 
Polskich Odmian Drzew i Krzewów Ozdobnych.
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Bogactwo form i kształtów prezentuje blisko 
500 gatunków kaktusów, z których większość to gatunki 
zagrożone wyginięciem, chronione międzynarodowymi 
konwencjami. Ciekawą grupą są sagowce, które swój 

okres świetności przeżywały w erze mezozoicznej, 
a dziś stanowią grupę gatunków reliktowych. 

W dziesięciu obiektach 
szklarniowych o łącznej powierzchni 800 m² 
zgromadzono blisko 2500 gatunków roślin 
z ciepłych stref klimatycznych. Zróżnico- 
wane morfologicznie i biologicznie rośliny 
stanowią wspaniały materiał do badań 
naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej. 
W kolekcjach najliczniej reprezentowane 
są rodziny: storczykowatych, bromeliowatych, 
obrazkowatych i kaktusowatych. Są tu jedyne 
w Polsce kwitnące okazy welwiczji osobliwej 
(Welwitschia mirabilis). W basenie szklarnio-
wym rośnie od 5 lat i corocznie zakwita wiktoria 
parańska (Victoria cruziana), uprawiana  
na świecie najczęściej jako roślina jednoroczna. 
Obok znajduje się unikalny w Polsce lotos 
orzechodajny (Nelumbo nucifera).
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Kontakt
Ogród Botaniczny

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 165
60-594 Poznań, Polska
tel. (+48) 61 829 2013
fax. (+48) 61 829 2008

e-mail: botanik@amu.edu.pl
www.ogrod.edu.pl

Godziny 
otwarcia

OGRÓD
maj - sierpień 9.00 - 20.00 

wrzesień - październik 9.00 - do zmroku 
dla edukacji - wybrane działy cały rok

PAWILON 
EKSPOZYCYJNO-DYDAKTYCZNY
maj - październik 9.00 - do zmroku 

listopad - kwiecień 9.00-16.00 

fot. Aerofoto Kaczmarczyk




