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250 lat Ogrodu Botanicznego
Ogród Botaniczny został założony w 1754 roku, przez
cesarzową Maria Theresia (Fot. 1). Powstał z inicjatywy
nadwornego lekarza cesarzowej – Gèrard van Swieten, jako
ogród leczniczy.
Rośliny miały stanowić pomoc naukową dla studentów
medycyny i farmacji oraz rozwijać nowoutworzone działy
nauki, jak np. botanika czy chemia.
Dzięki staraniom Nikolaus J. v. Jacquin (1727 – 1817) (Fot. 2)
wybudowano szklarnie, poszerzono kolekcje ogrodu, a
wszystkie rośliny opisano według zasad nomenklatury
botanicznej Linneusza.
Pod kierownictwem jego syna Jacquina, a następnie Joseph F.
v. Jacquin (1766 – 1839) Ogród został znacznie powiększony.
Kilka lat przed ogłoszeniem teorii ewolucji Darwina, Stefan
Endlicher (1804 – 1849) stworzył „naturalny system‘’
oznaczania roślin, którego głównym kryterium było ich
pochodzenie. Badania ujrzały światło dzienne dopiero po jego
śmierci, dzięki działalności kolejnego dyrektora ogrodu –
Eduard Fenzl.
Kolejni dyrektorzy Ogrodu tj. Anton Kerner v. Marilaun,
Richard v. Wettstein, Fritz Knoll oraz Lothar Geitler sprawili,
że Ogród Botaniczny zyskał światowy rozgłos jako placówka
naukowo - dydaktyczna.
W roku 1971 dzięki wkładowi Friedrich Ehrendorfer Ogród
botaniczny po raz pierwszy został otwarty dla szerszej
publiczności. Modernizacja szklarni nastąpiła już za
kierownictwa Michael Hesse. Od roku 2006 dyrektorem
Ogrodu jest Michael Kiehn.

Wejście Główne: 1030 Wiedeń, Róg Mechelgasse i
Prätoriusgasse (stacja kolei miejskiej Rennweg;
tramwaj nr 71 lub 1), możliwość zaparkowania w
bocznych uliczkach koło Ogrodu (Kurzparkzone).
Wejścia boczne: Górny Belweder/ Ogród Alpejski
Jacquingasse Höhe Gerlgasse (wejście okresowo
otwarte)
Godziny otwarcia ogrodu:
Lato: Ogród czynny w godzinach 9.30-20.00.
Zima: Ogród zamykany na pół godziny przed
zachodem słońca.
Ogród jest zamknięty od 24.12 do 6.01 oraz przy
złych warunkach pogodowych. Wstęp wolny
Zwiedzanie z przewodnikiem:
maj i wrzesień: w każdą środę godz. 16.30
czerwiec - sierpień: w każdą drugą i czwartą środę
miesiąca godz. 16.30
Miejsce spotkania: Wejście Główne, Róg
Mechelgasse i Prätoriusgasse
Zwiedzanie z przewodnikiem dla większych grup
oraz wycieczek szkolnych - prosimy o kontakt
telefoniczny (+43/1/4277-54100).
Strona internetowa:
http://info.botanischer-garten.at/

Information: +43/1/4277-54100

Legenda:
Kolekcje Ogrodu, działalność naukowo – badawcza
Obszar Ogrodu zajmuje 8 ha i znajduje się w nim ok. 9,5
tysiąca gatunków roślin, pochodzących z sześciu
kontynentów. Kolekcje Ogrodu służą nie tylko celom
edukacyjnym, ale również naukowym. Prowadzona jest tu
działalność w zakresie ochrony gatunków i ochrony
środowiska. Bogate zbiory Ogrodu sprawiają, że stał się on
również celem odwiedzin wielu mieszkańców Wiednia oraz
przyjezdnych turystów.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wiedeńskiego przechowuje
światowej sławy zbiory, służące celom naukowo – badawczym
(niedostępne dla publiczności). Wśród nich znajdują się m.in.
gatunki roślin z rodziny:-ananasowatych(800 gatunków)
-storczykowatych (700 gatunków)
-liliowatych (320 gatunków)
-marzanowatych (250 gatunków)
-ostrojowatych (100 gatunków)
Ogród uniwersytecki prezentuje głównie rośliny, które
stanowią podstawę dla naukowych badań jak i do nauczania
botaniki. Etykiety z nazwami oraz tablice dydaktyczne
ułatwiają samodzielne poznawanie roślin na terenie Ogrodu.
W szklarni oraz w specjalnych szklanych gablotach można
podziwiać rośliny tropikalne, również te pochodzące ze
specjalnych zbiorów Ogrodu.
W celu ochrony
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, na terenie Ogrodu
zostały stworzone sztuczne biotopy (pannońska grupa roślin).
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wiedeńskiego jest miejscem
szczególnym, o wielkiej różnorodności gatunkowej. Stanowi
miejsce schronienia wielu gatunków zwierząt (m.in. żyje tu
130 gatunków pszczół).
Ogród wraz ze swoim starym drzewostanem i naturalnymi
łąkami jest namiastką dzikiej przyrody w centrum wielkiego
miasta. Ogród Botaniczny, Belweder oraz Ogród Alpejski
tworzą jedyne w swoim rodzaju miejsce w trzeciej dzielnicy
Wiednia (3. Wiener Bezirk).

Arboretum: ok. 600 gatunków i kultywarów roślin;
ogółem ponad 1500 taksonów, z czego ok. 900
to drzewa; przepiękne stare egzemplarze, a wśród
nich platan posadzony przez Jaquina, rosnący przy
ulicy Rennweg (żywa pamiątka przeszłości).
Pannońska grupa roślin - rośliny spotykane na
suchych stanowiskach we wschodniej Austrii .
Drzewa iglaste
Gaj bambusowy . Na tym samym miejscu rośnie
od roku 1893 i zajmuje obecnie powierzchnię
300 m².
Stawy.
Rośliny lecznicze, użytkowe oraz trujące (ok. 300
gatunków).
Dział systematyki roślin (prezentuje rośliny
zgrupowane na zasadzie pokrewieństwa i
przynależności
systematycznej).
Rośliny zimnej szklarni oraz rośliny pochodzące z
Wysp Kanaryjskich (rośliny subtropikalne, ok. 150
gatunków).
Dział biologii roślin.
Alpinarium - ok. 500 gatunków roślin,
pochodzących z Alp, Gór Dynarskich oraz Chile.
Kaktusy i sukulenty (ok. 150 gatunków)
Szklarnia tropikalna, zbiornik z Wiktorią królewską
oraz szklane gabloty (tropikalne rośliny ozdobne i
użytkowe).
Budynki naukowo – dydaktyczne (brak wstępu)
Budynki gospodarcze(brak wstępu)
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