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kryciem takich okazów zaroÊli krzewiastych
makii i garigu jak m.in. rózgowiec sitowy
(Spartium junceum L.), lawenda wàskolistna
(Lavandula angustifolia Mill.), ˝eleêniak krzewiasty (Phlomis fruticosa L.), janowiec szorstki
(Genista horrida DC.), Euphorbia characias L.
oraz endemicznych dla obszaru Morza Âródziemnego gatunków takich jak: czystek wawrzynolistny (Cistus laurifolius L.) i czystek
sza∏wiolistny (Cistus salviifolius L.).
RoÊliny szklarniowe pochodzàce g∏ównie
z zagranicznej wymiany nasion (zw∏aszcza
z ogrodami w∏oskimi) eksponuje si´ sezonowo
w uprawie doniczkowej, poddajàc je niezb´dnym zabiegom piel´gnacyjnym.

Szklarnie Ogrodu Botanicznego UAM zawierajà bogate i ró˝norodne kolekcje roÊlinne
strefy mi´dzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej.
Du˝y udzia∏ w kolekcjach roÊlin podzwrotnikowych stanowià gatunki flory Êródziemnomorskiej z licznymi przedstawicielami roÊlinnoÊci
twardolistnej. Niewielkie powierzchnie naszych
szklarni nie sà przystosowane do masowego
zwiedzania. Aby udost´pniç roÊliny wymienionego obszaru zwiedzajàcym Ogród, zdecydowano o cz´Êciowym prezentowaniu ich w okresie letnim na otwartej przestrzeni. Ekspozycja
roÊlin Êródziemnomorskich jest usytuowana na
obrze˝ach pd.-wsch. cz´Êci alpinarium, nieopodal rosnàcych w gruncie i zimujàcych pod przy-

LEGENDA
strefa podzwrotnikowa – wilgotne zawsze zielone lasy podzwrotnikowe
lasy Ameryki Pó∏nocnej

strefa przejÊciowa z deszczami zimowymi – roÊlinnoÊç twardolistna

strefa nemoralna w∏aÊciwa – lasy liÊciaste zrzucajàce liÊcie na zim´
lasy Europy
lasy Azji
lasy Ameryki Pó∏nocnej

makia Êródziemnomorska (sezonowo)

strefa borealna – bory iglaste

step euroazjatycki
preria pó∏nocnoamerykaƒska

strefa subarktyczna

strefa umiarkowana sucha – strefa stepów

tajga euroazjatycka
puszcza kanadyjska
tundra

tereny w budowie

Ryc. 1. Lokalizacja ekspozycji roÊlinnoÊci Êródziemnomorskiej w Ogrodzie Botanicznym
Fig. 1. Localisation of exposition of the mediterranean’s vegetation in the Botanical Garden.
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duje z kwaterà geografii roÊlin, na której znajdujà si´ gatunki submediterraƒskie, reprezentujàce ciep∏olubne lasy i zaroÊla pd. Europy.
RoÊnie tu m.in. pomnikowy okaz d´bu w´gierskiego (Quercus frainetto Ten.), jod∏a hiszpaƒska (Abies pinsapo Boiss.), klon francuski
(Acer monspessulanum L.), klon w∏oski (Acer
opalus Mill.), kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.), sosna czarna (Pinus nigra Arnold),
chmielograb europejski (Ostrya carpinifolia
Scop.), jesion mannowy (Fraxinus ornus L.),
perukowiec podolski (Cotinus coggygria
Scop.), moszenki po∏udniowe (Colutea arborescens L.), bukszpan wiecznie zielony (Buxus
sempervirens L.), ostrokrzew kolczasty (Ilex
aquifolium L.), ró˝a wiecznie zielona (Rosa
sempervirens L.).
Obserwuje si´ du˝e zainteresowanie roÊlinami Êródziemnomorskimi, zw∏aszcza gatunkami
u˝ytkowymi i ozdobnymi. Prezentacja roÊlinnoÊci twardolistnej basenu Morza Âródziemnego ma na celu przybli˝enie wszystkim zainteresowanym specyficznej flory tego regionu, tym
bardziej, ˝e obszar ten, stanowiàcy coraz cz´Êciej cel wyjazdów wakacyjnych, fascynuje
szczególnie wczesnà wiosnà, gdy kwitnà ró˝ne
roÊliny zielne i krzewy.

Ryc. 2. Kolekcja roÊlin Êródziemnomorskich
Fig. 2. The collection of mediterranean’s vegetation.

Z kolekcji szklarniowej wybrano 22 najbardziej charakterystyczne gatunki formacji twardolistnej (makii), wyst´pujàce przewa˝nie na
ni˝ej po∏o˝onych terenach wzd∏u˝ wybrze˝y
basenu Morza Âródziemnego, takie jak: dàb korkowy (Quercus suber L.), dàb ostrolistny (Quercus ilex L.), oliwka europejska (Olea europea L.), szaraƒczyn stràkowy (Ceratonia siliqua L.), wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis L.),
oleander p∏ochowiec (Nerium oleander L.), ja∏owiec fenicki (Juniperus phoenicea L.), cyprys
wiecznie zielony (Cupressus sempervirens L.),
figa jadalna (Ficus carica L.), mirt zwyczajny
(Myrtus communis L.), Phillyrea angustifolia L.,
Phillyrea latifolia L., pistacja kleista (Pistacia
lentiscus L.), pistacja terpentynowa (Pistacia
terebinthus L.), granatowiec w∏aÊciwy (Punica
granatum L.), kolcoroÊl szorstki (Smilax aspera L.), ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus L.),
Ruscus hypoglossum L., rozmaryn lekarski
(Rosmarinus officinalis L.), kapar ciernisty
(Capparis spinosa L.), szparag (Asparagus
acutifolius L.) oraz palma kar∏atka niska (Chamaerops humilis L.).
Ekspozycj´ przybli˝a zwiedzajàcym du˝a
tablica informacyjna z charakterystykà formacji roÊlinnoÊci Êródziemnomorskiej. Poszczególne roÊliny zaopatrzono etykietami z nazwà
polskà i ∏aciƒskà. Omawiana ekspozycja sàsia-

SUMMARY
In the Botanical Garten of the A. Mickiewicz
University in Poznaƒ, occasionally in the
summer season, there is exhibited the
Mediterranean flora in the open air. There can
be found 22 of the most characteristic hard-leaf
species (maquis), which appear mostly in the
lower situated territories along the shores of the
Mediterranean Sea. The mentioned exhibition
exists in the neighbourhood of grounds of the
plants’ geography on which grow sub-mediterranean species representing heat-loving forests
and the brush-woods of South-Europe.
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