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dêajabahu, oko∏o 1370 roku za∏o˝y∏ wspania∏y
kompleks pa∏acowo-parkowy w dolinie rzeki
Mahaweli, kilka kilometrów na zachód od Kandy (Âwierkosz 2001). Nazwa „Peradeniya”,
chocia˝ niewàtpliwie przywodzi na myÊl raj
(ang.: paradise), posiada zdecydowanie bardziej prozaiczne pochodzenie. Oznacza ona sad
guajawy (singh.: pera – guajawa Psidium guajava L., deniya – teren ogrodzony, sad) i podkreÊla znaczàcà rol´, jakà odegra∏ Ogród w introdukcji tego gatunku na Cejlonie.

W krajowej literaturze spotkaç mo˝na jedynie
bardzo skàpe informacje dotyczàce ogrodów botanicznych po∏udniowej Azji. Zarówno unikatowe kolekcje roÊlinne, jak i interesujàca problematyka naukowa rozwijana w krajach tego regionu
w pe∏ni zas∏ugujà na uwag´ i popularyzacj´. Jednà z takich instytucji jest Ogród Botaniczny Peradeniya po∏o˝ony niedaleko Kandy (singh.: Mahanuwara) w centralnej, górzystej cz´Êci Sri Lanki.
Poczàtki Ogrodu Peradeniya si´gajà XIV
wieku, kiedy to syngaleski w∏adca Rad˝a Wi-

Fot. 1. G∏ówna brama Ogrodu.
Fig. 1. The Main Gate of the Gardens.
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kacji FAO 1960) – gleby aluwialne s∏abo kwaÊne, zasobne w próchnic´.
Ogród zajmuje powierzchni´ 60 ha. Zgromadzono w nim blisko 4000 taksonów roÊlin,
pochodzàcych ze wszystkich klimatyczno-roÊlinnych regionów strefy mi´dzyzwrotnikowej
(Heywood i Heywood 1990).
Struktura organizacyjna placówki Peradeniya jest heterogenna. W jego sk∏ad wchodzi
wiele jednostek, mi´dzy innymi zak∏ady: Systematyki RoÊlin z Narodowym Herbarium liczàcym oko∏o 250 000 arkuszy, Fitogeografii, Pomologii, Botanicznej Aklimatyzacji RoÊlin oraz
RoÊlin Ozdobnych. Problematyka badaƒ naukowych ÊciÊle wià˝e si´ z kolekcjami roÊlinnymi. Szczególnie akcentowany jest praktyczny aspekt badaƒ oraz ich znaczenie dla gospodarki, zw∏aszcza leÊnej. SpoÊród wielu zagadnieƒ naukowych realizowanych w Ogrodzie na
podkreÊlenie zas∏ugujà dzia∏ania zwiàzane z introdukcjà i botanicznà aklimatyzacjà roÊlin
u˝ytkowych oraz zachowaniem w uprawie zagro˝onych gatunków drzew i krzewów Cejlonu
(Heywood i Heywood l.c.). Ochrona czynna
taksonów ginàcych jest priorytetowym zadaniem realizowanym w ramach mi´dzynarodowego programu BGCS (Botanic Gardens Conservation Strategy). Przedmiotem szczególnego
zainteresowania jest zabezpieczenie zasobów
genowych leÊnych gatunków Cejlonu, o znaczeniu leczniczym. Projekty te sà finansowane
przez Ministerstwo LeÊnictwa i Zasobów Naturalnych. W Ogrodzie sà prowadzone ponadto
badania ex situ nad biologià kwitnienia, a tak˝e
rozmna˝aniem endemicznych, rzadkich i zagro˝onych przedstawicieli rodziny Annonaceae: Artabotrys zeylanicus Hook. f. et Thoms
i Cyathocalyx zeylanicus Champ. ex Hook.
f. et Thoms.
Najcenniejszym fragmentem Ogrodu jest 20hektarowe arboretum, w którym zgromadzono
blisko 10 000 okazów drzew. Dzisiaj majà cz´sto pomnikowy charakter. WÊród oko∏o 1 000
taksonów sà prezentowane niemal wszystkie
z 35 endemicznych dla Cejlonu rodzajów dendroflory (Ashton i in. 1997). W wi´kszoÊci sà
dziÊ zaliczane do gatunków rzadkich i zagro˝onych. Stanowià cennà pul´ genowà uprawy zachowawczej ex situ. Szczególnie warte uwagi sà nast´pujàce egzemplarze kolekcji: Antiaris zeylanica Seem (Moraceae), Canarium zeylanicum Blume (Burseraceae), Cinnamomum

Okres wielkiego rozkwitu i ÊwietnoÊci Ogrodu przypada na wiek XVII, kiedy powsta∏o królestwo Kandy. By∏o ono niezale˝nà lokalnie si∏à
politycznà, pozostajàcà poza kolonialnà w∏adzà
Portugalczyków. JednoczeÊnie by∏o silnym centrum duchowoÊci i ostojà buddyzmu, szczycàcà
si´ posiadaniem trzonowego z´ba Buddy, autentycznej relikwii swego religijnego przywódcy.
W tym okresie omawiany kompleks parkowopa∏acowy sta∏ si´ siedzibà króla, a park zyska∏
tytu∏ królewskich ogrodów (fot. 1).
Rozwój Ogrodu jako pr´˝nej placówki naukowo-badawczej, by∏ jednak zwiàzany
z upadkiem wspomnianego Królestwa, w 1821
roku, po 6-letnim obl´˝eniu przez si∏y zbrojne
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
Administrowany przez Brytyjczyków, niemal
od pierwszego dnia sta∏ si´ centrum introdukcji
wielu roÊlin u˝ytkowych, takich jak: kawa arabska Coffea arabica L., herbata chiƒska Thea sinensis var. assamica Choisy, muszkato∏owiec
korzenny Myristica fragrans Houtt., kauczukowiec brazylijski Hevea brasiliensis (H.B.K.)
Mull., drzewo chinowe Cinchona officinalis L.
Ich uprawa stworzy∏a podstawy ekonomiczne
dla ca∏ej wyspy (Trimen 1883). Na dynamiczny
rozwój naukowy Ogrodu wp∏yw mieli botanicy, ogrodnicy i kolekcjonerzy tej miary co: Joseph Banks (1743–1820), George Gardner
(1812–1849), Joseph Hooker (1814–1879), czy
Henry Thwaites (1812–1882). Wprowadzili oni
do kolekcji najwa˝niejsze gatunki rodzimej,
zw∏aszcza endemicznej flory Cejlonu, a tak˝e
liczne tropikalne drzewa i krzewy obcego pochodzenia (Trimen l.c.).
Obecnie charakteryzowany tutaj ogród botaniczny stanowi jednostk´ naukowo-dydaktycznà Wydzia∏u LeÊnego Uniwersytetu Peradeniya. Zlokalizowany jest on oko∏o 6 km na zachód od Kandy, w malowniczym zakolu najwi´kszej rzeki Cejlonu Mahaweli Ganga, na
wysokoÊci 427 m n.p.m. Jego po∏o˝enie wyznaczajà wspó∏rz´dne geograficzne: 7°17’N oraz
80°35’E.
Ârednia temperatura roczna Ogrodu wynosi
25°C, przy doÊç znacznych amplitudach od
16,6°C w porze suchej, s∏abo zaznaczajàcej si´
na prze∏omie stycznia i lutego, do 34,2°C w sezonie deszczowym. Ârednia roczna suma opadów jest stosunkowo wysoka i wynosi 2199
mm (Walter i in. 1975). Gleby Ogrodu sà ma∏o
zró˝nicowane. Dominujà fluwisole (wg klasyfi54
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Fot. 2. Kolekcja rzadkich i zagro˝onych storczyków Cejlonu.
Fig. 2. The collection of rare and endangered orchids of Ceylon.

citriodorum Thwaites (Lauraceae), Diospyros
quaesita Thwaites (Ebenaceae), Fagraea zeylanica Murr. (Loganiaceae), Hopea jucunda
Thwaites (Dipterocarpaceae), Horsfieldia iryaghedhii Warb. (Myristicaceae), Mesua thwaitesii Planch. et Triana (Clusiaceae), Vateria
gardneri Thwaites (Dipterocarpaceae) i inne
(Ashton i in. l. c.).
Ogród Botaniczny Peradeniya pe∏ni równie˝
donios∏à rol´ w ochronie ex situ s∏abo rozpowszechnionych i nara˝onych na wymarcie roÊlin
zielnych, szczególnie endemicznych storczyków
Sri Lanki (Heywood i Heywood 1990). W przebogatej kolekcji rodziny Orchidaceae, eksponowanej w specjalnie przystosowanych szklarniach
(fot. 2), mo˝na obejrzeç niemal wymar∏e w naturze: Anoectochilus regalis Blume, A. neglectus
Blume, Arundina minor Thwaites, A. bambusifolia Lindl., Dendrobium maccarthiae Thwaites, a tak˝e Vanda thwaitesii Hook. f.
W dekoracyjnej cz´Êci Ogrodu zosta∏y wydzielone kwatery reprezentujàce bardzo ró˝norodne i bogate zestawy roÊlinne. Podstawowe
za∏o˝enie architektoniczne Parku oparto na kilku alejach imponujàcych swym rozmachem,

rozchodzàcych si´ promieniÊcie od jego centralnej cz´Êci. Najwi´ksza z nich – za∏o˝ona
w 1950 roku „Royal Palm Avenue”, jest zbudowana z blisko 800 okazów opatrznicy królewskiej Roystonea regia (H.B.K.) O.F. Cook, niezwykle dekoracyjnej palmy o bia∏awo wybarwionej k∏odzinie (fot. 3). Nie mniej interesujàca jest „Pine Cook Avenue”, utworzona w 1895
roku. W jej sk∏ad wchodzi oko∏o 200 pomnikowych egzemplarzy ig∏awy kolumnowej Araucaria columnaris Hook. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje aleja lodojcji seszelskiej Lodoicea
sechellarum Labill., unikatowej w kolekcjach
ogrodów botanicznych (fot. 4). Niezwyk∏a jest
historia odkrycia tej palmy. Dawna jej nazwa
gatunkowa Lodoicea maldivica (J.G. Gmel.)
Pers. wià˝e si´ z archipelagiem Malediwów,
gdzie po raz pierwszy odnaleziono i opisano jej
owoce wyrzucone na brzeg przez fale. By∏y to
ciemnobràzowe, dwukomorowe pestkowce,
ka˝dy do 20 kg wagi i 0,5 m Êrednicy. Samà roÊlin´ odkryto dopiero pod koniec XVIII wieku
na Seszelach (Jaƒczyk-W´glarska i W´glarski
2006). W Ogrodzie Peradeniya introdukowano
jà w 1850 roku.
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Fot. 3. Aleja opatrznicy królewskiej Roystonea regia (H.B.K.) O.F. Cook.
Fig. 3. Royal Palm Avenue composed of Roystonea regia (H.B.K.) O.F. Cook.

Na terenie Parku mo˝na spotkaç bardzo wiele innych gatunków obcego pochodzenia uprawianych ze wzgl´du na walory dekoracyjne.
Najwi´kszà atrakcjà Ogrodu jest niemal 200letni figowiec Ficus benjamina L. (Moraceae),
którego ojczyznà sà Indie. Ten osobnik sprowadzony do Peradeniya w 1827 roku porasta
obecnie powierzchni´ 2420 m2.
Uwag´ zwraca równie˝ amherstia szlachetna
Amherstia nobilis Wall. z rodziny Fabaceae, niewielkie drzewko lasów monsunowych Myanmaru.
Wyró˝nia si´ ono zjawiskowymi wr´cz kwiatostanami, osiàgajàcymi 1 metr d∏ugoÊci. Du˝e, ciemnoró˝owe kwiaty niewàtpliwe by∏y inspiracjà do
nadania tej roÊlinie zwyczajowej nazwy „królowa
kwitnàcych drzew”. Nazwa ∏aciƒska Amherstia
nobilis, podobnie jak te˝ inna – „duma Birmy”,
symbolizuje wieloletni okres bezskutecznych prób
podbicia tego kraju przez Wiliama Pitta Amhersta
(1773–1857), brytyjskiego gubernatora Indii.
Obecnie gatunek ten jest krytycznie zagro˝ony
wymarciem. Wyst´puje jedynie na dwóch stanowiskach, w górzystym regionie Patkaj.

Fot. 4. Aleja lodojcji seszelskiej Lodoicea sechellarum Labill.
Fig. 4. Double Coconut Palm Avenue with Lodoicea
sechellarum Labill.
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Fot. 5. Kwitnàca brownea wielkokwiatowa Brownea grandiceps Jacq.
Fig. 5. Flowers of “Rose of Venezuela” Brownea grandiceps Jacq.

procie drzewiaste Cyathea walkerae Hook.
(Cyatheaceae). Olbrzymka Walkera jest powszechnie stosowana w tym regionie jako niezwykle dekoracyjny element zieleni miejskiej.
Imponujàcymi rozmiarami wyró˝niajà si´ tak˝e
ró˝aneczniki cejloƒskie Rhododendron arboreum Sm. var. zeylanica Booth., obficie, karminowo kwitnàce niemal przez ca∏y rok.
Bezcenne zasoby roÊlinne, bogata historia
oraz ambitne starania o utrzymanie kolekcji na
najwy˝szym poziomie naukowym i ekspozycyjnym bez wàtpienia stawiajà Royal Botanic
Gardens Peradeniya w rz´dzie najlepszych
ogrodów botanicznych Êwiata.

Wielkà dekoracyjnoÊcià wyró˝nia si´ brownea wielkokwiatowa Brownea grandiceps Jacq.
(Fabaceae), pochodzàca z Ameryki Po∏udniowej. Jej olbrzymie, kuliste kwiatostany, o Êrednicy oko∏o 30 cm, wyrastajà z pnia i zdrewnia∏ych konarów (fot. 5). Kwiaty o jasnoczerwonych p∏atkach i silnie wyd∏u˝onych, ˝ó∏tych nitkach pr´cikowych, rozwijajà si´ o brzasku i sà
zrzucane w ciàgu dnia. Stràkowate, p∏askie
i zdrewnia∏e owoce zawiàzujà si´ rzadko. Wi´kszoÊç kwiatostanów opada w ca∏oÊci i zalega
barwnym kobiercem pod koronami drzew (Jaƒczyk-W´glarska i W´glarski 2006).
Rozwini´ciem dzia∏alnoÊci Ogrodu Botanicznego Peradeniya jest Victoria Garden – niewielka filia zlokalizowana w mocno wypi´trzonych okolicach Nuwara Eliya, na wysokoÊci
1890 m n.p.m. Równikowy klimat górski o charakterze monsunowym (Martyn 1995) stwarza
tam szerokie mo˝liwoÊci uprawy zachowawczej ex situ endemicznych gatunków wysokogórskich. W kolekcji tego oÊrodka zwracajà
uwag´ przede wszystkim swà okaza∏oÊcià pa-

PODZI¢KOWANIA
Autorzy pragnà z∏o˝yç wyrazy szczególnej
wdzi´cznoÊci Doktorowi D. B. Sumithraarachichi za pomoc w organizacji wyprawy oraz
udzielenie obszernych informacji na temat kolekcji roÊlinnych Ogrodu Botanicznego Peradeniya.
57

Jolanta Jaƒczyk-W´glarska, Karol W´glarski

SUMMARY
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Royal Botanic Gardens Peradeniya is located in central part of island, about 6 km near
Kandy City (7°17’N, 80°35’E).
Botanical Gardens has an area about 60 ha.
Collections including about 4 000 taxa, especially: orchids, palms, gymnosperms, flowering
trees, medical plants, rare and endangered
plants of the tropical rainforests of Sri Lanka.
The institution undertakes research on endemic
flora, including especially medicinal forest
plants, and the conservation of genetic resources. Very important scientific problem is protection „ex situ” rare and endangered orchid
species, native for Ceylon.
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