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cych jedynie konkretne wartoÊci dekoracyjne
lub u˝ytkowe (Honig 2000). Warto przypominaç, ˝e dajà one szans´ „w´drówki przez zieleƒ
wszystkich kontynentów”, a prezentowane tam
gatunki sà istotnymi elementami szaty roÊlinnej
obcych geograficznie obszarów Ziemi, gdzie
wyst´pujà w Êcis∏ych powiàzaniach tworzàc
formacje roÊlinne.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono
propozycje wykorzystania ekspozycji Dzia∏u
Geografii RoÊlin do Êcie˝ek dydaktycznych,
omawiajàcych wybrane formacje roÊlinne
strefy klimatu umiarkowanego Europy, Azji
i Ameryki Pó∏nocnej.
Przystosowanie kolekcji fitogeograficznych
do celów edukacyjnych, podobnie jak tworzenie scenariuszy innych zaj´ç terenowych
(Chmiel, Kasprowicz 1999), polega na wytypowaniu reprezentatywnych grup gatunków, ilustrujàcych ró˝norodnoÊç zagadnieƒ geobotanicznych. Podstawowà zasadà jakà przyj´to
przy wytyczaniu dydaktycznych Êcie˝ek fitogeograficznych w ogrodzie botanicznym jest wychodzenie od istniejàcych kolekcji i na bazie
posiadanego zestawu gatunków konstruowanie
merytorycznie mo˝liwych do zrealizowania
scenariuszy. Oczywistà zaletà takiego podejÊcia jest pe∏ne wykorzystanie istniejàcych za∏o˝eƒ roÊlinnych, sprawdzonych w danych uwarunkowaniach fizjograficznych. Nawet je˝eli
poszczególne formacje ilustrowane sà niekiedy
nielicznymi tylko przyk∏adami, to ukierunkowany dobór taksonów wprowadzanych do kolekcji pozwala w perspektywie na szerokie
mo˝liwoÊci ich rozbudowania. Powiàzania fitogeograficzne poszczególnych elementów Êcie˝-

Od wielu lat szlak przyrodniczych w´drówek uczniów, studentów i innych zwiedzajàcych, wykazujàcych wyraênie ukierunkowane
zainteresowania florystyczne, rozpoczyna si´
w alejach ogrodu botanicznego. Do tych wycieczek przyk∏ada si´ szczególnà wag´ (Zakrzewski, ZyÊk 1992, Stawiƒski 2000), bowiem trudno wyobraziç sobie nauczanie systematyki,
morfologii czy geografii roÊlin wy∏àcznie na
podstawie materia∏ów graficznych i zielnikowych, bez kontaktu z ˝ywymi roÊlinami, nawet
jeÊli nie jest mo˝liwe prezentowanie ich w naturalnym Êrodowisku.
Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ ogrodów
botanicznych, oprócz tradycyjnej funkcji naukowej i dydaktycznej, jest wprowadzanie
i rozbudowywanie oferty szeroko rozumianej
edukacji ogólnospo∏ecznej, która oprócz bogactwa kolekcji, wyró˝nia te instytucje od tradycyjnych parków czy zieleƒców miejskich (Hepper 1987). Realizacja tego zadania wymaga jednak dobrze przemyÊlanych inwestycji, które
pozwolà na utworzenie wielokierunkowego
systemu informacyjno-edukacyjnego, w oparciu o ró˝norodne formy popularyzatorskie
i atrakcyjnie wytyczone szlaki (Honig 2000,
Stawiƒski l.c.).
W dzia∏alnoÊci ogrodów botanicznych na
Êwiecie bardzo mocno podkreÊlana jest potrzeba wprowadzania aspektów geobotanicznych
w doborze gatunków do ekspozycji (Hepper
1987, Honig 2000). Wa˝ne jest, by ogrody postrzegane by∏y nie tylko jako miejsce uprawy
i aklimatyzacji poszczególnych gatunków roÊlin – egzotycznych elementów naszych parków i kolekcji dendrologicznych, posiadajà147
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barwy, dzi´ki czemu dobór treÊci mo˝e byç dowolnie modyfikowany, np. wzbogacany poprzez wprowadzanie aspektów taksonomicznych, chorologicznych, geograficzno-historycznych, biologicznych czy biocenotycznych.
Zaletà takiego scenariusza jest równie˝ nieograniczona mo˝liwoÊç uzupe∏niania i wymiany wybranych elementów Êcie˝ki.
Od roku 2000 w Ogrodzie Botanicznym
UAM w Poznaniu opracowywane sà i realizowane w terenie tematyczne Êcie˝ki dydaktyczne, których g∏ównym zadaniem jest wzbogacenie walorów poznawczych kolekcji poprzez
ukazanie powiàzaƒ fitogeograficznych gatunków tam eksponowanych.
Najwa˝niejszym, bo ogólnie dost´pnym,
elementem systemu edukacyjno-informacyjnego sà atrakcyjnie wkomponowane w zieleƒ, poglàdowe tablice (fot. 1). W Dziale Geografii
RoÊlin umieszczono trzy tablice, omawiajàce
zagadnienia ogólne, tj. charakterystyk´ klimatu
metodà diagramu Gaussen-Waltera oraz strefowe rozmieszczenie roÊlinnoÊci na kontynentach
Eurazji i Ameryki Pó∏nocnej. Ponadto, ka˝dy
szlak eksponujàcy danà formacj´ rozpoczyna
si´ tablicà informacyjnà, zawierajàcà krótkà

ki analizowane sà na podstawie danych, zawartych w regionalnych opracowaniach florystycznych i fitosocjologicznych oraz w czasopismach geobotanicznych.
Przy rozszerzaniu sk∏adu gatunkowego kolekcji du˝à wag´ przyk∏ada si´ do reprezentatywnoÊci wszystkich form ˝yciowych obecnych
w danej formacji roÊlinnej. W zwiàzku z tym na
kwaterach oprócz drzew i krzewów, wprowadzane sà charakterystyczne gatunki runa. RoÊlinnoÊç zielna grupowana jest zazwyczaj na
wydzielonej przestrzeni w pobli˝u szlaków, co
u∏atwia zabiegi piel´gnacyjne, a zarazem pozwala na ograniczenie niekontrolowanej penetracji publicznoÊci w g∏àb ekspozycji. Swobodny dost´p do kolekcji jest jednak bardzo istotnym walorem zwiedzania. W zwiàzku z tym
w obr´bie kwater wytycza si´ system rozbudowanych, atrakcyjnie skonfigurowanych Êcie˝ek, pozwalajàcych dotrzeç do interesujàcych
taksonów nawet w najbardziej odleg∏ych zakamarkach Ogrodu.
Scenariusz Êcie˝ki nie narzuca zwiedzajàcemu koniecznoÊci poznawania roÊlin wed∏ug ÊciÊle okreÊlonej trasy i kolejnoÊci. Poszczególne
elementy zaznaczone sà etykietami okreÊlonej

Fot. 1. Âcie˝ka edukacyjna w Dziale Geografii RoÊlin – tablica objaÊniajàca
Fig. 1. The educational trail in Plant Geography Division – interpretative sign for visitors.
148

Przystosowanie kolekcji fitogeograficznych

Formacje roÊlinne Eurazji
Submediterraƒski las mezofilny z Quercus
frainetto
D r z e w o s t a n : Acer monspessulanum, A. opalus, A. campestre, Fraxinus ornus, Quercus
frainetto, Sorbus torminalis. P o d s z y t : Cotinus coggygria, Lonicera implexa, Rosa sempervirens. R u n o : Buglossoides purpureo
– caeruleum, Clematis flammula, Luzula forsteri, Rubia peregrina, Silene viridiflora, Stachys officinalis, Teucrium chamaedrys, Vinca
major.
Wschodnioazjatyckie lasy wielkolistne
D r z e w o s t a n : Acer carpinifolium, A. cissifolium, A. crataegifolium, A. ginnala, A. japonicum, A. mono, A. rufinerve, Cercidiphyllum
japonicum, Cornus controversa, Fagus crenata, Magnolia kobus, Malus sieboldii, Phellodendron amurense, Sophora japonica, Ulmus
japonica, Zelkova serrata. P o d s z y t : Actinidia kolomikta, Callicarpa japonica, Euonymus
fortunei, Hamamelis japonica, Lespedeza bicolor, Parthenocissus tricuspidata, Sasa palmata, Schisandra chinensis. R u n o : Astilbe
chinesis, Athyrium nipponicum var. pictum,
Hosta spp., Ligularia Przewalskii, Lysimachia
clethroides, Pennisetum alopecuroides, Pleioblastus simoni, Rodgersia aesculifolia, Sasa
pygmea, Spodiopogon sibiricus, Veronica sibirica.
Tajga syberyjska
D r z e w o s t a n : Abies sibirica, Betula ermanii,
Larix gmelinii, Larix sibirica, Picea obovata,
Pinus cembra var. sibirica. P o d s z y t : Caragana arborescens, Potentilla fruticosa.

charakterystyk´ elementów Êrodowiska przyrodniczego i map´ rozmieszczenia. W tekÊcie
umieszczonym na tablicach podawane sà nazwy najwa˝niejszych elementów sk∏adu gatunkowego formacji, fotografie ilustrujàce jej fizjonomi´ oraz opisane specyficzne przystosowania roÊlin.
Poni˝ej przedstawiono list´ gatunków roÊlin,
proponowanych do obserwacji, w ramach zwiedzania wybranych Êcie˝ek edukacyjnych.
(Przeglàd formacji roÊlinnych podano za: Podbielkowski 1995. Nazwy roÊlin zgodnie z Index
Kewensis 1997)1.
Formacje roÊlinne Ameryki Pó∏nocnej
Lasy pacyficzne
D r z e w o s t a n : Acer macrophyllum, Pseudotsuga menziesii, Thuja plicata, Tsuga heterophylla.
Lasy d´bowo-orzesznikowe
D r z e w o s t a n : Carya cordiformis, C. ovata,
Juglans cinerea, Quercus imbricata, Q. rubra,
Q. velutina. P o d s z y t : Hamamelis virginiana.
R u n o : Desmodium canadense.
¸´gi wiàzowo-klonowe
D r z e w o s t a n : Acer saccharinum, Aesculus
glabra, Carpinus caroliniana, Celtis occidentalis, Fraxinus americana, F. quadrangulata,
Juglans nigra, Liquidambar styraciflua, Prunus virginiana, Quercus imbricata, Q. palustris, Tilia americana. P o d s z y t : Lindera benzoin, Parthenocissus quinquefolia, Vitis riparia. R u n o : Calla palustris, Equisetum scirpoides, Eryngium yuccaefolium, Ludwigia palustris, Lysichitum americanum, Osmunda regalis, Peltiphyllum peltatum, Pontederia coerulea, Saururus cernuus.
Preria
K r z e w y : Corylus americana, Shepherdia argentea;
R u n o : Andropogon gerardii, A. scoparius,
Artemisia ludoviciana, Aster ericoides, Bouteloua curtipendula, Echinacea purpurea, Helianthus grosseratus, Liatris pycnostachya, L.
scariosa, Parthenium integrifolium, Solidago
rigida.
Tajga kanadyjska
D r z e w o s t a n : Abies balsamea, Larix laricina, Picea glauca, Pinus banksiana.

Prezentowane opracowanie zapoznaje tylko
fragmentarycznie z ofertà edukacyjnà proponowanà przez Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu.
Du˝ym urozmaiceniem materia∏ów edukacyjnych mo˝e byç rozpocz´ty niedawno cykl
prac licencjackich i magisterskich, których celem jest przygotowanie nowych aspektów tematycznych Êcie˝ek dydaktycznych dla ró˝nych grup wiekowych odbiorców. Aktualnie
opracowywane sà przez studentów Êcie˝ki
w zakresie zarzàdzania zasobami roÊlin ∏àkowych zagro˝onych wymarciem z wykorzystaniem uprawy ex situ oraz na temat ekologicznych grup roÊlin na przyk∏adzie kolekcji
OB UAM.

1
Ze wzgl´du na ograniczonà obj´toÊç publikacji, zrezygnowano z zamieszczania polskich nazw roÊlin.
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SUMMARY
An attempt to enrichment the education
value of collections through exhibition of
geobotanical species relations was started in
the Poznaƒ Botanical Garden in 2000. There
were prepared educational trails in the plant
geography division. The routes through botanical collections are illustrating the composition of plant species in different geobotanical
areas.
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