
KOLEKCJA SADOWNICZA
          ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

Kolekcja zachowawcza tradycyjnych odmian drzew 

owocowych, nazywana też KOLEKCJĄ SADOWNICZĄ, została 

założona w 2005 roku i jest jedną z najstarszych w Śląskim 

Ogrodzie Botanicznym. Celem jej założenia była przede 

wszystkim ochrona ginącej różnorodności biologicznej 

(bioróżnorodności), którą reprezentują tzw. stare odmiany. 

Od czasu swojego powstania kolekcja jest systematycznie rozbudowywana m.in. 
2dzięki wsparciu WFOŚ i obecnie zajmuje powierzchnię prawie 25 tys. m , na której 

zebrano ponad 600 szt. drzew i krzewów reprezentujących przeszło 200 odmian. 

Dziewięć na dziesięć roślin w Kolekcji sadowniczej ŚOB to jabłonie (Malus 

domestica), ale są także: grusze (Pysus communis), czereśnie (Prunus avium) 

i wiśnie (Cerasus vulgaris), śliwy (Prunus domestica) oraz różnorodne krzewy 

malin, aronii (Aronia sp.), agrestu (Ribes uva-crispa) oraz czerwonych, białych 

i czarnych porzeczek ( Ribes spicatum, R. gracile, R. nigrum).

Kolekcja sadownicza składa się z dwóch części: Starego sadu, gdzie rosną 

jabłonie, oraz Nowego Sadu - ogrodzonej części z drzewami i krzewami.

Ochrona bioróżnorodności jest zadaniem wymagającym działań na szeroką 

skalę, dlatego jednym z celów prowadzenia kolekcji zachowawczej jest 

zaangażowanie okolicznych mieszkańców, a także mieszkańców całego 

województwa do czynnej ochrony zasobów genowych. W ramach 

prowadzonych corocznie ekspedycji terenowych pozyskujemy od nich 

zrazy ze starych drzew rosnących w sadach, na działkach i w ogrodach. 

Zrazy te służą do szczepień w naszej szkółce.

Stare odmiany nadają się przede wszystkim do uprawy amatorskiej,   

w ogrodach i sadach przydomowych. Ich długowieczność powoduje, 

że wiele drzew tych odmian do dziś przetrwało w takich właśnie 

miejscach. Warto je poznać i chronić, zwłaszcza że charakteryzują 

się niesamowitą różnorodnością.

Drzewa owocowe
uprawiane w Polsce 

można zasadniczo 

podzielić na:
źdrzewa ziarnkowe,

źdrzewa pestkowe.
Do drzew ziarnkowych 

zaliczamy [1] jabłonie i [2] 

grusze. Jabłonie to najczyściej 

uprawiane drzewa owocowe  

w Polsce, stanowią 70 procent 

upraw.Drzewa pestkowe są 

bardziej różnorodne 

i zaliczamy do nich: [3] śliwy       

i [4] wiśnie, a także czereśnie, 

morele oraz brzoskwinie.

pestka

miąższ

szypułka
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Podkładkę i zraz przycinamy ukośnie pod 
okątem 20 .

Przykładamy je do siebie przyciętą 

powierzchnią.

Dopasowane fragmenty owijamy rafią 

ogrodniczą.

Szczepienie przez stosowanie
Szczepienie jest metodą rozmnażania roślin polegająca na ścisłym złączeniu części rośliny nazywanej ZRAZEM, z inną rośliną  przyszłym dostawcą pokarmów, 

zwaną PODKŁADKĄ Po zrośnięciu się ich powstaje jeden organizm roślinny – SZCZEP. Szczepienie przez stosowanie to najpowszechniej stosowany sposób 

szczepienia roślin. Wykonuje się go wtedy, gdy zraz i podkładka są podobnej grubości. Zabieg przeprowadza się wczesną wiosną, od lutego do końca marca. 
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BUDOWA SZCZEPU

SCHEMAT KOLEKCJI ZACHOWAWCZEJ STARYCH 

ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH:

NOWY SAD

Krzewy owocowe
stanowią bardzo zróżnicowaną 

grupę. Na terenie kolekcji 

sadowniczej Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego zgromadzono 

najpopularniejsze krzewy 

spotykane w Polsce: [1] 

maliny, [2] porzeczki 

czerwone, białe i czarne, [3] 

agrest w różnobarwnych 

odmianach oraz mniej 

popularną [4] aronię.

21

3 4

1 2

43

SZKÓŁKA

Aby zachować różnorodność biologiczną drzew owocowych 

Województwa Śląskiego, należy rozmnażać rosnące jeszcze 

drzewa. Prace związane z rozmnażaniem drzew owocowych 

prowadzone są w szkółce. Część otrzymanych tutaj drzew powróci 

do mieszkańców, tworząc rozproszony bank genów na terenie 

całego województwa.
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