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Górski Ogród Botaniczny im. Mariana 
Raciborskiego jest kontynuacją założo-
nego ponad 100 lat temu w Zakopanem 
Alpinarium. Utworzony został dzięki sta-
raniom Bronisławy Dłuskiej (siostra Marii 
Skłodowskiej-Curie), prof. Konstantego 
Steckiego, Ireny Domaniewskiej, Juliusza 
Zborowskiego oraz dr Zofii Radwańskiej- 
-Paryskiej. Na obecnym miejscu Ogród 
istnieje od 1953 roku, a dla zwiedzających 
został otwarty w 1955 roku. Początkowo 
kolekcja liczyła około 120 gatunków roślin. 
Opiekę nad ogrodem sprawowały kolej-
no: Zofia Zwolińska, Zofia Radwańska- 
-Paryska, Anna Łobarzewska oraz prof. 
Halina Piękoś-Mirkowa. Obecnym kie-
rownikiem jest dr hab. Paweł Olejniczak. 
Aktualną nazwę Górski Ogród Botaniczny 
im. Mariana Raciborskiego oraz status 
Ogrodu Botanicznego dotychczasowa pla-
cówka uzyskała w 1983 roku.

W 2020 roku ogród został zamknięty 
dla zwiedzających z powodu pandemii. 
Obecnie również pozostaje zamknięty ze 
względu na prowadzony remont. Jednak 
w  przyszłym roku zapraszamy do odwie-
dzenia tego ciekawego miejsca na mapie 
turystycznych atrakcji Zakopanego i po-
znania świata roślin tatrzańskich w mi-
kroskali. Aby przygotować Państwa do 
zwiedzania ogrodu, na łamach kwartalnika 
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą” przedsta-
wimy sylwetki kilku gatunków roślin cha-
rakterystycznych dla Tatr, będących w jego 
kolekcji.

Zapraszamy do poznania Górskiego 
Ogrodu Botanicznego w Zakopanem 
– najmniejszego ogrodu botanicznego 
w  Polsce. Ogród podzielony jest na dwie 
części: dydaktyczną zlokalizowaną przy 
ulicy Krupówki 10a, która udostępniona 
jest do zwiedzania oraz część naukową 
przy ulicy Antałówka 13.

Ogród jest częścią Centrum Badań 
i Ochrony Roślin Górskich Instytutu 
Ochro ny Przyrody Polskiej Akademii 
Nauk. Należy do Rady Ogrodów Bota-
nicznych i  Arboretów w Polsce. Od 2020 
roku ogród stał się również członkiem the 
Climate Change Alliance of Botanic Gar-
dens. Więcej na ten temat można dowie-
dzieć się odwiedzając stronę: www.rbg.vic.
gov.au/initiatives/climate-change-alliance

Na powierzchni około 3 tysięcy me-
trów kwadratowych zgromadzonych zo-
stało prawie 600 gatunków roślin tatrzań-
skich należących do 290 rodzajów i 72 
rodzin, w tym gatunki szczególnie rzadkie, 
zagrożone wyginięciem. Spośród nich 70 
gatunków objętych jest ścisłą lub częścio-
wą ochroną gatunkową, co stanowi aż 18% 
wszystkich roślin chronionych w Polsce. 
Rośliny są zgrupowane w ogrodzie we-
dług pięter roślinności i siedlisk, w których 
występują w naturze. Szczególnie intere-
sującymi gatunkami, jakie można tu ob-
serwować, są między innymi ostróżka ta-
trzańska, lilia złotogłów, szafran spiski, sa-
sanka słowacka, urdzik karpacki, szarotka 
alpejska, skalnica tatrzańska i wiele innych. 
Ogród prowadzi wymianę nasion, wydając 
co roku Index Seminum.

Krokus to popularna, zapożyczona z ła-
ciny nazwa występującego w Karpatach 
Zachodnich szafranu spiskiego Croccus 
scepusiensis. Przez systematyków zalicza-
ny jest do osobnego gatunku, innego, niż 
uprawiany w całym kraju szafran wiosenny. 

Okazałe, pięknie ubarwione kwia-
ty krokusa przyciągają wiosną nie tyl-
ko liczne gatunki zapylaczy, ale również 
spragnionych doznań estetycznych ludzi. 
Wykwitające spod topniejącego śniegu 

kwiaty są jedną z głównych atrakcji oraz 
powodem wiosennego najazdu turystów 
do Doliny Chochołowskiej, gdzie masowo 
zakwitają na polanach. 

Gatunek ten objęty jest częściową 
ochroną, a dodatkowo większość jego sta-
nowisk znajduje się w granicach parków 
narodowych. Paradoksalnie, właśnie spo-
sób ochrony, jaki zapewniają parki narodo-
we, stanowił główne zagrożenie dla liczno-
ści krokusa. Najlepiej czuje się on bowiem 
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na ekstensywnie użytkowanych łąkach, po-
lanach i halach, regularnie koszonych lub 
wypasanych i nawożonych przez zwierzęta 
gospodarskie. Utworzenie parków narodo-
wych, a  tym samym zaprzestanie wypasu, 
spowodowało zarastanie polan wyższą ro-
ślinnością i stopniowe ustępowanie z nich 
krokusa. Refleksja nad pogarszającym się 
stanem populacji tego gatunku była jed-
nym z głównych powodów wprowadzenia 
kulturowego wypasu owiec na obszarze 
Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz, 
w  późniejszym czasie, regularnego wyka-
szania łąk w parku. 

Ciekawostką jest, że w Górskim 
Ogrodzie Botanicznym krokus najlepiej 
czuje się rosnąc na wysypanych żwirkiem 
ścieżkach i za nic robi sobie przenoszenie 
go na przygotowane dla niego grządki. 
Ścieżki zapewniają mu odpowiednie wa-
runki do wzrostu i, co najważniejsze, cał-
kowity brak roślinnej konkurencji. W do-
staniu się na takie stanowiska szafranowi 
pomagają mrówki, które są odpowiedzial-
ne za rozsiewanie jego nasion. 

Sasanka słowacka Pulsatilla slavica 
jest oczkiem w głowie i dumą pracowni-
ków Górskiego Ogrodu Botanicznego. 
W naszej kolekcji posiadamy ponad 200 
osobników tej pięknej, zwiastującej wiosnę 
rośliny. 

W Polsce jest to gatunek niezwykle 
rzadki, objęty ścisłą ochroną gatunkową, 
konwencją berneńską i dyrektywą siedli-
skową. W naszym kraju występuje jedynie 
w Tatrach Zachodnich na dwóch położo-
nych blisko siebie stanowiskach w Dolinie 
Chochołowskiej. 

Sasanka słowacka zakwita po raz 
pierwszy w trzecim roku życia. Kwiaty, 
fioletowe lub liliowe, pokryte są gęstym 
srebrzystoszarym filcem i mają średnicę 
około 3–4 cm. 

Niemożliwe jest obserwowanie rośli-
ny ze szlaku prowadzącego przez Dolinę 
Chochołowską, ponieważ gatunek ten wy-
brał do życia suche, porośnięte trawami 
półki skalne reliktowych lasów sosnowych, 
wyrastające kilkadziesiąt metrów ponad 
dno doliny. Jedyną alternatywą pozostaje 
obserwacja osobników kwitnących rok-
rocznie w kwietniu w  ogrodzie  botanicz-
nym w Zakopanem. 

Od 2009 roku w Centrum Badań 
i Ochrony Roślin Górskich prowadzone są 
projekty, które umożliwiły poznanie biolo-
gii i ekologii oraz ponowne wprowadzenie 
sasanki słowackiej na stanowiska, na któ-
rych kiedyś występowała, ale z powodu 
wykopywania okazów do przydomowych 
ogródków wymarła.

Więcej informacji na temat prowadzo-
nego obecnie projektu „Ochrona in situ ro-
ślin przez wprowadzanie na stanowiska na-
turalne w Tatrzańskim Parku Narodowym” 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.pulspois.iop.krakow.pl 
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