Botaniczna odyseja
podróż do świata roślin egzotycznych
Część 1. Wyruszamy
Okręt nasz wypłynął o świcie z miasta Gdańska. Skierowaliśmy się na zachód. Płynąc
przez wąskie cieśniny, nie mogliśmy się doczekać, aż wydostaniemy się na otwarte
wody mórz i oceanów. Jestem botanikiem i udałem się w ten rejs, by poznać niezwykłe,
egzotyczne rośliny, nieznane z naszych lasów i łąk. Ich okazy podziwiać możemy
w ogrodach botanicznych czy pałacowych parkach, widziałem kiedyś wiele z nich
w ogrodach przy pałacu w Wilanowie. Te piękne rośliny ukrywane są przed chłodem
w szklarniach i wystawiane latem w ozdobnych donicach. Do odległych miejsc, skąd te
rośliny pochodzą, ktoś kiedyś dopłynął i szczęśliwie ich nasiona lub sadzonki przywiózł,
byśmy mogli je podziwiać. Niezwykle dokładne ilustracje tych roślin znajdują się też
w atlasach historii naturalnej, ja jednak zdecydowałem się płynąć w rejs, by móc
zobaczyć je w naturze. W poszukiwaniu roślin egzotycznych ruszyliśmy w podróż
dookoła świata. Nim jednak opuściliśmy Europę i pożeglowaliśmy aż za ocean, dziób

Zapraszam Cię do wspólnej podróży. Przeczytaj opisy napotkanych przez nas
gatunków i zaznacz je na mapie wilanowskich ogrodów. Możesz też udać się
do parku i zobaczyć je na żywo!

Port śródziemnomorski, Adriaen Manglard, lata 40. XVIII w.

naszego okrętu skierowaliśmy w miejsce, gdzie Europa i Afryka są sobie najbliższe.

Część 2. Morze Śródziemne
Cieśniną Gibraltarską wpłynęliśmy na wody Morza Śródziemnego.
Roślinność strefy śródziemnomorskiej jest niezwykła.
Wiele z występujących tu gatunków ma liście
twarde, skórzaste i pokryte woskiem –
przystosowane do przetrwania suszy.
Rosną tu lasy wiecznie zielonych
dębów, a w miejscach bezleśnych
zobaczyć można zarośla
zdominowane przez krzewy,
z których wiele wydziela
wspaniałe aromaty. Wśród nich
znalazłem i ten, który zobaczyć
pragnąłem – wawrzyn

szlachetny zwany laurem.
Roślina ta to gęsto ulistniony
krzew lub drzewo. Spotkane przeze
mnie okazy dorastały do 10 metrów
wysokości! Kojarzyliśmy skądś kształt
liści – są one podłużne, ostro zakończone,
a ich brzeg pofalowany… Eureka!
Krajobraz włoski ze studnią, kopia wg Jana Fransa van Bloemena,
zw. Orizzonte , XVIII w.

Wykorzystuje się je jako przyprawę – na przykład
do zup czy mięs. Krzewy tworzyły wspaniałe, gęste gaje…
Ach, cóż to był za widok! Laur występuje w basenie Morza
Śródziemnego, spotkamy go także w Afryce Północnej i Azji Zachodniej. Pamiętam
niezwykły, smukły, olbrzymi okaz tego gatunku z wilanowskich ogrodów. W pięknej
donicy prezentowany był w ogrodzie przy północnym skrzydle pałacu.
Przemierzaliśmy południe Europy w zadziwieniu. Znaleźliśmy bowiem palmy,
o których tutejsi mieszkańcy powiedzieli, że rosły tu od zawsze. To dla nas nowość,
rośliny te łączyliśmy zazwyczaj z gorącą Afryką. Spotkana palma to karłatka niska,
nazwa ta oddaje wygląd rośliny. Jak na palmę jest stosunkowo niewysoka i ma liczne
pnie. Jej liście podobne są do wachlarzy umieszczonych na długich ogonkach.
Przypominały trochę ukwiały z wysuniętymi ramionami. Pamiętam, że taka palma
stała w ogrodach wilanowskich nieopodal półkolistej, kamiennej ławy
zwanej ławą szeptów.

Prawdziwy zachwyt wzbudzają drzewka, na których rosną… cytrusy! Rośliny te
pochodzą z Azji, jednak już w IV w. p.n.e. pierwsze okazy zostały przywiezione
do Europy. Kwiaty cytrusów cechuje wspaniały zapach, wydzielany przez
gruczoły olejkowe umieszczone na białych płatkach. Owoce mają grubą
skórkę: zieloną, gdy są niedojrzałe, oraz żółtą lub pomarańczową, gdy warunki
pogodowe sprzyjają dojrzewaniu. Do wzrostu potrzebują naprawdę dużo
słońca. Cytrusy w wilanowskich ogrodach rosły od samego początku, bo już
kiedyś na tarasie górnym ogrodu barokowego znajdującym się na tyłach pałacu.

Część 3. Wyspy na oceanie
Zwiedziwszy Europę Południową, skierowaliśmy statek ku północno-zachodniemu
krańcowi Afryki. Pośród spienionych fal Atlantyku, około 100 kilometrów od kontynentu
natrafiliśmy na archipelag utworzony przez wulkany – to Wyspy Kanaryjskie. Rośliny,
które wyrosły tam jako pierwsze, miały ciężkie warunki. Wyspy istnieją już około 30
milionów lat i na szczęście zdążyła je zasiedlić bujna roślinność. Spotkaliśmy tam kolejny
gatunek palmy – daktylowca właściwego. Miał brązowy, zwężający się ku górze
„pień”, ze zdrewniałymi śladami po opadłych liściach. Piszę „pień”, gdyż tak naprawdę
palmy wytwarzają kłodziny, różniące się istotnie od pni drzew liściastych i iglastych.
Na jego czubku sterczały zielone pióropusze długich liści, które na szczycie palmy
ostro się wznosiły, niżej zaś zwisały. Na palmie, w dużych kiściach rosły bardzo
smaczne, czerwono-żółte owoce nazywane daktylami. Zabraliśmy ich spore zapasy,
ponieważ ususzone nie popsują się i dostarczą nam pożywienia aż do samej
Ameryki Południowej. Te okazałe palmy dają przyjemny cień. Pamiętam,
że spacerując po królewskich ogrodach w Wilanowie, odpoczywałem przy nich
nieopodal budynku Oranżerii.
Odbiliśmy zatem na zachód i dodając sobie otuchy, ruszyliśmy w podróż przez ocean…
Jakże fascynujące jest podróżowanie po nieznanych wodach! W czasie rejsu natknęliśmy
się na niezwykłą wyspę. Nie było na niej żadnych roślin! Skały św. Pawła – bo tak się
to miejsce nazywa – były zamieszkane tylko przez nieliczne zwierzęta: dwa rodzaje
ptaków, kraby, kilka gatunków pająków i owadów, np. ćma żerująca na piórach ptaków.
Czy tak wyglądają początki morskich wysp, nim rozwinie się na nich bujna przyroda?
A może skały te to coś wyjątkowego i w innych miejscach pionierami były rośliny? Zostawmy
jednak za sobą ten pozbawiony roślinności skrawek lądu, bo oto zbliżamy się do równika.
A gdy tylko go przekroczymy, ruszymy wprost ku bujnym wybrzeżom Ameryki Południowej.

Żaglowce na morzu, szkoła holenderska, 1610 (?)

za czasów króla Jana III. W pięknych donicach w biało-zielone pasy podziwiałem je

Część 4. Ameryka Południowa
Gdy po trudach podróży dostrzegliśmy ląd, ucieszył nas widok wzgórz o niezwykłych
kształtach. Przy wejściu do portu zobaczyliśmy to najbardziej znane, nazywane
Głową Cukru. W skromnych progach mojego domu cukier nie był popularny, ale wiem,
że nazwa wzięła się od stożkowatych, zaokrąglonych na końcu brył – w takiej formie
się go przechowuje. Dopływając do wybrzeża, widzieliśmy mnóstwo statków, żółwie
morskie, a nawet rekiny! Ląd ten dostarcza botanikowi wiele wrażeń. Gdy upalnego
dnia udaliśmy się do lasu, uderzyły nas nasycone barwy. Pnie porośnięte były bajecznie
kwitnącymi roślinami, które niczym pasożyty wykorzystywały podporę innych
gatunków. Las dźwięczał niezwykłymi odgłosami miejscowej fauny. Ameryka Południowa
zatrzymała nas na dłuższy czas, a Rio de Janeiro to nie jedyny port, do którego
zawinęliśmy. Przemierzaliśmy kontynent wzdłuż i wszerz, zapuszczając się zarówno
na południe, jak i na północ. Przekroczyliśmy nawet granice kontynentu
południowoamerykańskiego i dotarliśmy do Meksyku. Tam na pustyni Chihuahua
widzieliśmy niezwykłe sukulenty, czyli rośliny przystosowane do życia w suchym
klimacie. Wyglądają one jak najeżone kulki. Miejscowi mówili, że niektóre z nich mają
nawet po czterdzieści lat, choć wielkością zbliżone były do piłek. Ich nazwa to agawy

królowej Wiktorii. Jeśli będziecie kiedyś w wilanowskich ogrodach, udajcie się
w okolice Oranżerii – na pewno nie umkną one Waszej uwadze. W Ameryce
kwiaty, nie zdziwi się, czemu nazywane są one anielskimi trąbami. Pamiętam dzień,
gdy pod zabytkową pergolą wchodziłem do wilanowskich ogrodów. Zaraz za nią,
na skrzyżowaniu alejek, z których jedna wiodła do kamiennej półkolistej ławy,
a naprzeciwległa do fontanny z trytonem, stały cztery okazy tych roślin.
Pomyślałem wtedy: jakże pięknie prezentują się w ogrodzie,
ale jak niezwykłe muszą być w naturze! To wtedy chyba zacząłem marzyć o tej podróży. Musiałem je zobaczyć i nie zraził
mnie nawet fakt, że to roślina silnie trująca, przy której
należy zachować ostrożność. W Ameryce Południowej
widzieliśmy wiele roślin o niezwykłych kwiatach. Chyba najbardziej osobliwe są kwiaty męczennic.
Przypominały mi one morskie stwory, rozgwiazdy
o niesamowitych kształtach, ale osobie, która nadała
jej nazwę, przywiodły na myśl koronę cierniową.
Męczennice mają ciekawą strategię – wytwarzają wąsy
czepne, dzięki którym mogą się wspinać.

Astrolabium, XVII w.

oglądaliśmy także niezwykłe burgmansje. Kto raz zobaczył ich ogromne, kielichowate

Rośliny z tego rodzaju w wilanowskich
ogrodach ustawiono wzdłuż
północnego skrzydła pałacu.
Prezentowane są tam wraz
z bananowcami. W czasie naszej
podróży bananowce cieszyły nie
tylko nasze oczy, ale i podniebienia.
Niezwykła jest różnorodność ich
owoców! Oprócz tych, które
spożywaliśmy na surowo, spotkaliśmy
też z odmiany, które miejscowi gotowali,
smażyli lub piekli! Mnie najbardziej
zachwycają liście bananowców. Najpierw
wyrastają one zwinięte w rurkę. Gdy się rozwiną,
osiągają niezwykłe rozmiary, nawet do kilku metrów!
a nerwy boczne wyrastają niemal pod kątem prostym. Są całobrzegie,
ale często strzępią się na wietrze.
Na koniec naszej amerykańskiej przygody dotarliśmy do Chile, gdzie podziwialiśmy

araukarie chilijskie, na które Anglicy mówią Monkey Puzzel Tree. Przetłumaczyłbym
tę nazwę jako „zagwozdka dla małpy”. Nie powinno to nikogo zaskoczyć. Pamiętam,
że okaz tego gatunku stał na górnym tarasie ogrodu barokowego przy pałacu
w Wilanowie, niedaleko północnego alkierza. Nie jest on bardzo duży, dzięki czemu
można dokładnie przyjrzeć się jego niezwykłym gałęziom, ciasno pokrytym
twardymi, zaostrzonymi liśćmi.

Część 5. Wyspa Norfolk i Afryka
Gdy dowiedziałem się, że nieopodal Australii, na wyspie Norfolk rosną araukarie

wyniosłe, koniecznie musiałem je zobaczyć. Nie będę opisywać trudów podróży wokół
przylądka Horn. Kto zna te wody, ten wie! Warto jednak było go opłynąć, by zobaczyć
ten botaniczny skarb. Araukarie wyniosłe to olbrzymie drzewa, dorastające nawet
do 70 metrów wysokości. Charakteryzuje je okółkowe rozgałęzienie. Mają igły
sztywne, lecz dość miękkie. Ciekawe, iż drzewo to bywa nazywane sosną polinezyjską,
choć wcale sosną nie jest. Na górnym tarasie ogrodu barokowego w Wilanowie
widziałem araukarie ustawione w tak zwanych bastionach, czyli w narożach tarasu.

Krajobraz z podróżnymi i rybakami, szkoła flamandzka, XVII w.

Ich blaszka podzielona jest wyraźnym środkowym nerwem,

Norfolk. Musieliśmy jednak ruszyć w dalszą drogę. Kusiła nas Azja ze swoim bogactwem
flory i niezwykła Australia. Czasu mieliśmy jednak coraz mniej, a chcieliśmy zobaczyć
botaniczne cuda Afryki Południowej. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wiele roślin
z naszych ogrodów i domów pochodzi właśnie z tych stron. Jakże nie mogłem
doczekać się, aż zobaczę niezwykłe afrykańskie krajobrazy. Nigdy nie zapomnę naszej
wędrówki przez Góry Smocze i tych rozległych widoków na bujnie zielone doliny.
Długo będę wspominać agapanty i ich niebieskie kwiatostany kołyszące się na długich,

Globus, wewnątrz ukryty zegar słoneczny, poł. XIX w. (?)

pozbawionych liści łodygach. Gdy nie kwitną, są tylko kępką wąskich długich liści, ale
szczęśliwi ci, którym udało się zobaczyć je w czasie kwitnienia. Piękne okazy tych roślin
widziałem w ogrodach wilanowskich ustawione w donicach nieopodal wawrzynu
szlachetnego. W ogrodzie przy wilanowskiej Oranżerii możecie zobaczyć też inne
niezwykłe afrykańskie rośliny – strelicje, nazywane rajskimi ptakami. Liście tych
roślin mogą przypominać bananowca, ale kwiaty… one są niepowtarzalne. Wyglądają
jak głowy egzotycznych żurawi. W ogrodzie przy Oranżerii zobaczycie też inny
afrykański gatunek – ciborę papirusową, nazywaną po prostu papirusem. Podobnie
jak agapanty rośliny te mają wąskie bezlistne łodygi, w ich przypadku jednak zakończone
oszałamiającymi, zielonymi pióropuszami wyglądającymi niczym sztuczne ognie.
Okazy tych roślin ustawione były w donicach w urokliwej
fontannie, która dawała przyjemny chłód w ciepłe,
letnie dni. Afryka oszołomiła mnie swoimi
krajobrazami i roślinnością. Napiszę może
górnolotnie, ale była to miłość
od pierwszego wejrzenia. Cóż więc
miałem zrobić... Pomachałem
moim kompanom, gdy okręt
odbijał od nabrzeża, kierując się
w drogę powrotną do Europy.
Zostałem tu, wśród
agapantów, strelicji i cibor.
Pomyślcie o mnie, gdy
wybierzecie się do wilanowskich
ogrodów, podziwiać niezwykłą
kolekcję egzotycznych roślin.
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Wspaniale było podziwiać araukarie w ich naturalnym środowisku w Chile i na wyspie
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