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Ogród botaniczny to jednostka 
administracyjno-badawcza, która musi 

spełniać określone wymogi, w tym 
zróżnicowane siedliska, odpowiednią 
powierzchnię, dogodny dojazd (dobra 

lokalizacja), zaplecze techniczne - budynek 
administracyjno - edukacyjny. 



Głównym celem powstania Opolskiego Ogrodu 
Botanicznego jest zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kultury ogrodniczej 
Opolszczyzny w zakresie edukacji 

i nauk przyrodniczych, w szczególności 
botanicznych (leśnej i ogrodniczej). 



Opolski Ogród Botaniczny

Jest to obszar bardzo dobrze 
skomunikowany z siecią dróg 
wojewódzkich i krajowych: 
•ok. 3 km zjazd z Autostrady A4, 
•ok. 1-2 km dojazd do drogi 
wojewódzkiej 409 Strzelce Opolskie - 
Prudnik oraz drogi wojewódzkiej 423 
Opole - Kędzierzyn-Koźle. 
Oprócz dobrze rozwiniętej sieci 
drogowej przez Gogolin przebiega 
magistrala kolejowa relacji Kraków-
Wrocław- Szczecin.
Gmina leży także nad Odrą, co 
uzupełnia możliwości dotarcia do 
Gogolina i powoduje, że jest to jeden 
z najlepiej dostępnych 
komunikacyjnie obszarów regionu. 



Opolski Ogród 
Botaniczny

Etap I

Etap II



Obszar proponowany do założenia Opolskiego 
Ogrodu Botanicznego jest jednym z najcieplejszych 

w kraju co pozwoli na uprawę wielu taksonów o 
zasięgach submediterrańskich i mediterrańskich,

 a także Irano-Turańskich.
Charakterystyczną cechą mikroregionu 

klimatycznego jest łagodna zima. Najcieplejszym 
miesiącem w roku jest lipiec, z największą liczbą dni 

o temperaturze powyżej 250 Celsjusza. Długość 
okresu wegetacyjnego wynosi 225 dni. Średnie 

opady wahają się w okolicy 450- 600 mm w skali 
roku. 



Na terenie przyszłego ogrodu botanicznego można 
wyróżnić trzy, sektory: sektor muraw i zarośli 

kserotermicznych (kamieniołom) (I), sektor leśny 
(II) oraz agrocenozy (grunty orne) (III).

Sektor I
Kamieniołom (50 ha) to 

interesujący ze względów 
geologicznych i 

morfologicznych obszar 
przyszłego ogrodu. 

Zlokalizowany jest w starym 
wyeksploatowanym 
wyrobisku kamienia 

wapiennego z wieloma 
ciekawymi ścianami 

odkrywkowymi, 
przedstawiającymi m.in. 
znane na całym świecie 

odsłonięcia triasowych 
wapieni formacji gogolińskiej. 



Teren dawnego kamieniołomu jako odpowiednie miejsce 
budowy Ogrodu Botanicznego

Wyrobiska surowców węglanowych powszechnie uznawane 
są za tereny zdegradowane pod względem przyrodniczym. 
Tymczasem są to obszary o unikalnej bioróżnorodności, w 
których bardzo często tworzone są rezerwaty przyrody, a 

także ogrody botaniczne. Powodem takiego bogactwa 
florystycznego jest duże zróżnicowanie siedlisk oraz brak 

intensywnej działalności człowieka. Tereny kamieniołomów 
są obszarem występowania ok. 70% gatunków zagrożonych 

i ginących Śląska. 



Drzewostan (103ha) otaczający 
kamieniołom nadaje się na stworzenie 

części arboretum, Fragmenty lasu już dziś 
znakomicie nadają się na założenie kolekcji 

azalii i różaneczników, mini zoo czy 
ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Biorąc pod uwagę, że Lasy Państwowe są 
przedsiębiorstwem, które od wielu lat 

realizuje wiele prospołecznych inicjatyw i 
utrzymuje lasy jako obszary potrzebne do 

tradycyjnego funkcjonowania społeczności 
lokalnych, z pewnością uda się 

wypracować z przedstawicielami 
nadleśnictwa Strzelce Opolskie formułę 

dwustronnej współpracy. 

Teren leśny może zostać także przekształcony w strefę rekreacji i wypoczynku oraz 
innych funkcji, np. miejsca translokacji i utrzymania populacji gatunków leśnych, 

miejsca prowadzenia eksperymentów badawczych wymagających warunków  
mikroklimatycznych i biocenotycznych typowych dla roślinności leśnej. 

Sektor II



Trzeci sektor to grunty orne (32ha), 
obecnie należące do Agencji Rynku 

Rolnego. Przeznaczone m.in. pod 
sekcję drzew owocowych oraz drzew i 

krzewów leśnych - owocowych, a także 
pod tworzenie różnych kolekcji oraz 

tworzenia banków genów. Obszar 
gruntów rolnych będzie w przyszłości 

niezbędny do prowadzenia ochrony 
bioróżnorodności (ex situ i inter situ), 

tworzenia mateczników roślinnych, 
zaplecza translokacyjnego, tworzenia 

kolekcji siedliskowych, realizacji 
eksperymentów i powierzchni 

doświadczalnych dla projektów rolno-
środowiskowych oraz z zakresu 

biologicznych źródeł energetycznych. 

Sektor III



GŁÓWNE FUNKCJE OGRODÓW BOTANICZNYCH 

1. Naukowo-badawcza

2. Konserwatorska (w zakresie ochrony bioróżnorodności).

3. Dydaktyczna i edukacyjna

4. Popularyzacyjna

5. Rekreacyjna

6. Ogólnospołeczna

7. Kulturalna i kulturotwórcza



Funkcja Naukowo-badawcza
Kolekcje roślinne:
kolekcja roślin rodzimych oraz egzotycznych – Planowane są 

kolekcje różnych gatunków oraz odmian należących do 
takich rodzajów, jak m.in.: klon (Acer), dąb (Quercus), 
brzoza (Betula), kalina (Viburnum), sosna (Pinus), świerk 
(Picea), jodła (Abies), świdośliwa (Amelanchier), jarząb 
(Sorbus), oraz wielu innych, charakteryzujących się 
ogromnym zróżnicowaniem gatunkowymi oraz 
genetycznym. 

kolekcja roślin leczniczych (wykorzystywanych w hortiterapii, 
aromaterapii),

 kolekcja roślin uprawnych znanych i tych mniej znanych, 
zapomnianych, 

kolekcja roślin będących bioindykatorami,
kolekcja roślin leśnych owocowych,
kolekcja roślin energetycznych,  



Kolekcja roślin jadalnych, przyprawowych – w kolekcji będą 
gromadzone taksony oraz odmiany drzew owocowych w postaci 
sadów, co ma służyć zarówno popularyzacji nowych odmian 
owocowych, jak i tworzeniu banku genów odmian starych. 
Kolekcje te obejmują także rośliny jadalne nietypowe, uprawiane 
dawniej, takie jak skorzonera, portulaka, kard, salsefia, batafia.



Kolekcja  roślin mających zastosowanie w kreowaniu 
przestrzeni człowieka – kolekcje te będą obejmowały 

rośliny znane z zastosowań w ogrodach, parkach, zieleni 
miejskiej. Rośliny tego typu będą tworzyć szpalery, 

żywopłoty, rzeźby roślinne (topiary) oraz formowane w stylu 
sztuki pooktre. 

W ramach tej funkcji zostanie utworzona żywa galeria stylów, 
w jakich budowano ogrody. Będzie to ścieżka – szlak, 

prowadzący przez kolejne ogrody połączone ze sobą na 
sposób chronologiczny, będący odzwierciedleniem 

historycznego następowania po sobie kolejnych stylów od 
ogrodów najwcześniejszych - chińskiego, greckiego do 

współczesnych ogrodów nowoczesnych 



Aconitum firmum subsp. moravicum

Kolekcja roślin chronionych i zagrożonych  



Rekreacja i sport 
• Ogród Botaniczny powinien przyciągać i interesować 

szerokie grono odbiorców. Nie tylko fascynatów 
botaniki, ale także osoby potrzebujące spokojnego, 
pięknego otoczenia do realizacji swoich potrzeb 
intelektualnych i fizycznych. 

• Proponowane formy rozrywki: koncerty, wystawy, 
wernisaże, imprezy okolicznościowe takie jak np. Dni 
Ziemi, pokazy artystyczne, targi, są stałym 
elementem codziennego funkcjonowania ogrodów 
botanicznych



Park linowy – miejsce rozrywki 
dla żądnych wrażeń, szlaki 
linowe porozpinane w części 
leśnej, kolejki tyrolskie, 
osobny szlak dla dzieci oraz 
dorosłych.

Ściana wspinaczkowa – miejsce 
wykorzystujące naturalne 
warunki terenu (ściana 
odkrywkowa), służące nauce 
oraz doskonaleniu sztuki 
wspinaczki skałkowej. 



Dydaktyka i edukacja 

Ogród botaniczny będzie idealnym miejscem nauczania biologii, 
warsztatem, w którym uczniowie na łonie natury będą mogli 
poznać niełatwe do percepcji zjawiska biologiczne oraz 
nauczyć się szacunku dla geniuszu natury. 

Chcielibyśmy także, aby w naszym ogrodzie powstało centrum 
kształcenia w zakresie różnych dziedzin botaniki użytkowej, 
w tym np. kwiaciarstwa, bukieciarstwa itp.

Formami dydaktycznymi będą tu m.in. zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy edukacyjne, wykłady, prace terenowe, ćwiczenia 
laboratoryjne, staże zawodowe, seminaria, konferencje, 
sympozja. 



Muzeum kopalnictwa kamienia wapiennego z terenu 
Opolszczyzny 

Kamieniołomy gogolińskie to miejsce ręcznego i przemysłowego 
wydobycia skał węglanowych mające bardzo długą historię i 
ogromną tradycję. W ogrodzie istotnym elementem będzie 
przedstawienie technik, technologii urabiania kamienia 
wapiennego, ukazania historii górnictwa odkrywkowego wraz 
z całą jej tradycją kulturową i obyczajową. 

Chcemy, aby obiekty geologiczne, takie jak skały i minerały, 
a także zbiory paleontologiczne związane z warstwami 
wapieni i margli były stałym elementem wystaw i ekspozycji 
OOB,

 

Park – ogród historii 
naturalnej z 
przedstawicielami 
roślinności 
mezozoicznej



Budowa obiektu  administracyjno – promocyjnego 
w formie „Opolskiego Domu”

 
Inicjatywa powstania 
„Opolskiego Domu” zrodziła 
się z potrzeby ochrony i 
zachowania śląskiej tradycji 
budowlanej i specyficznej, 
charakterystycznej dla 
Śląska formy budynku 
mieszkalnego. 



• Amfiteatr,
• Plac zabaw,
• Kolejka wąskotorowa,
• Mini ZOO, ośrodek rehabilitacji zwierząt
• Park miniatur,
• obiekty o przeznaczeniu naukowym, 

administracyjnym i muzealnym,
• obiekty o przeznaczeniu rekreacyjno-

turystycznym. 

Pozostałe obiekty projektowane do utworzenia na terenie OOB:



Docelowo chcielibyśmy dla uatrakcyjnienia 
oferty OOB, stworzyć w nim Oranżerię. 

Oranżeria (palmiarnia) – to budynek 
w większości przeszklony, przeznaczony 

do uprawy roślin egzotycznych, palm, 
pomarańczy, sukulentów itd. 
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Ogród Botaniczny PAN w Powsinie



Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie





Dziękujemy za uwagę…
i do pracy
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