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KONWENCJA o różnorodności biologicznej, 
sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

 Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w 
imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, 
że:

 – została ona uznana za słuszną zarówno w 
całości, jak i każde z postanowień w niej 
zawartych,

 – jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
 – będzie niezmiennie zachowywana.
 Na dowód czego wydany został akt niniejszy, 

opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
 Dano w Warszawie dnia 13 grudnia 1995 r.
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa



  

Artykuł 9
Ochrona ex-situ 

 Umawiająca się Strona, w miarę możliwości i potrzeb, przede 
wszystkim w celu rozszerzenia działań in-situ:

 (a) podejmuje działania dla ochrony ex-situ elementów 
różnorodności biologicznej, najlepiej w kraju pochodzenia takich 
elementów;

 (b) ustanawia i utrzymuje środki ułatwiające ochronę ex situ oraz 
dla badań nad roślinami, zwierzętami i mikroorganizmami, 
najlepiej w kraju pochodzenia zasobów genetycznych;

 (c) przyjmuje środki mające na celu restytucję i odtworzenie 
zagrożonych gatunków oraz ich ponowne wprowadzenie do ich 
naturalnych siedlisk przy zachowaniu odpowiednich warunków;

 (d) reguluje i kieruje pozyskiwaniem zasobów biologicznych z 
naturalnych siedlisk dla ochrony ex-situ w taki sposób, aby nie 
zagrażało ono ekosystemom i populacjom gatunków in-situ, z 
wyjątkiem sytuacji, w których specjalne tymczasowe działania ex-
situ są niezbędne zgodnie z literą (c);

 (e) współpracuje przy zapewnieniu finansowej i innej pomocy dla 
ochrony ex-situ określonej powyżej w literach od (a) do (d) oraz 
przy ustanowieniu i utrzymaniu środków ułatwiających ochronę 
ex-situ w krajach rozwijających się.



  



  

Podstawą określającą ramy prawne 
funkcjonowania ogrodów botanicznych w 
Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody 
Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220 • 
brzmienie od 1 października 2012



  

 Art. 69. 1. Do obowiązków (…)(ogrodów 
botanicznych), które uzyskały zezwolenie, o 
którym mowa w art. 67 ust. 1, należy:

1) uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na 
celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w 
stanie wolnym;

2) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, (…), 
z uwzględnieniem ochrony różnorodności 
biologicznej;

3) prowadzenie upraw roślin (…) gatunków zagrożonych 
wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie 
wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w 
ramach programów ochrony tych gatunków;

4) przetrzymywanie roślin (…) w warunkach 
odpowiadających ich potrzebom biologicznym;

5) prowadzenie dokumentacji hodowlanej (…) .



  

Ogrody botaniczne w Polsce



  

Arboreta w Polsce



  

Ogrody roślin leczniczych w Polsce



  

Palmiarnie w Polsce



  

Palmiarnie oraz ogrody botaniczne 
posiadające palmiarnie



  

Wszystkie rodzaje ogrodów 
botanicznych w Polsce



  

Ogrody Botaniczne w Polsce (54)

 18 Ogrodów botanicznych 
– w Radzie Ogrodów Botanicznych – 14
 26 Arboretów 
– w Radzie Ogrodów Botanicznych – 15
 6 Ogrodów roślin leczniczych 
– w Radzie Ogrodów Botanicznych – 2
 4 Palmiarnie 
– w Radzie Ogrodów Botanicznych – 0



  

Rada Ogrodów Botanicznych i 
Arboretów w Polsce
31 członków zwyczajnych



  

Rozwój sieci ogrodów botanicznych 
w województwie śląskim



  

Jednostki organizacyjne:
-Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie 
-Ogród Botaniczny w Radzionkowie 

Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród 
Botaniczny

Organizacja Pożytku Publicznego



  

Nasi 
członkowie:

Województwo śląskie
Powiat mikołowski
Miasto Mikołów
Miasto Radzionków
Powiat raciborski
Miasto Racibórz 
Gmina Lyski 
Polska Akademia Nauk
Uniwersytet Śląski w Katowicach
5 towarzystw
Członek wspierający:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w Katowicach



  

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie



  

Gdzie jesteśmy obecni?

Ogród Botaniczny

Gmina 

Powiat

Towarzystwo
Polska Akademia Nauk

Uniwersytet Śląski

Członek wspierający

Wolontariusze



  

Obszar województwa śląskiego 
znajduje się w obrębie 3 prowincji, 
5 podprowincji, 10 makroregionów 
i 30 mezoregionów.

Regiony fizycznogeograficzne (od makroregionu do mezoregionu) 
województwa śląskiego wg Kondrackiego (2002)

318.5 NIZINA ŚLĄSKA 
341.1 WYŻYNA ŚLĄSKA

341.2 WYŻYNA WOŹNICKO-WIELUŃSKA
341.3 WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

342.1 WYŻYNA PRZEDBORSKA
342.2 NIECKA NIDZIAŃSKA

512.1 KOTLINA OSTRAWSKA
512.11 512.2 KOTLINA OŚWIĘCIMSKA

513.3 POGÓRZE ZACHODNIOBESKIDZKIE
513.4-5 BESKIDY ZACHODNIE

Makroregiony



  

Mezoregiony na tle podziału 
administracyjnego 

województwa śląskiego



  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/%C5%9Al%C4%85skie_administracja.png


  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/%C5%9Al%C4%85skie_administracja.png


  

Dziękuję za uwagę!
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