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Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne pe³ni³y wiele
ró¿norodnych funkcji, z których najwa¿niejsz¹ by³o gro-
madzenie i udostêpnianie zainteresowanym rozmaitych ko-
lekcji roœlin. Pocz¹tkowo kolekcje takie obejmowa³y
g³ównie roœliny lecznicze s³u¿¹ce edukacji przysz³ych le-
karzy czy farmaceutów. Pierwsze europejskie ogrody w Pi-
zie i Padwie by³y w³aœnie ogrodami lekarskimi. Wraz z na-
staniem epoki odkryæ geograficznych, rozpoczêto tworzen-
ie w ogrodach botanicznych kolekcji gatunków po-
chodz¹cych z innych stref klimatycznych.Mia³y one s³u¿yæ
przede wszystkim dostarczaniu materia³u roœlinnego do
uzyskiwania nowych odmian roœlin u¿ytkowych.

Historia ko³em siê toczy…

Wraz z rozwojem nauki (na pocz¹tku g³ównie system-
atyki) znaczenia nabiera³o pokazywanie pokrewieñstwa
roœlin. Z czasemwiêc ogrody botaniczne, obok czysto u¿y-
tkowej funkcji – polegaj¹cej na dostarczaniu materia³u ro-
œlinnego – zyska³y now¹ rolê polegaj¹c¹ na przedstawianiu
ró¿norodnoœci œwiata roœlin. Z powodu zwi¹zków instytucj-
onalnych – by³y zwykle czêœci¹ uniwersytetów – zaczê³y
pe³niæ de facto funkcjê centrów nauk botanicznych, pra-
cowali tambowiemklasyczni botanicy, taksonomowie, flo-
ryœci, fizjolodzy roœlin i fitogeografowie. Niektóre ogrody,
jak Royal Botanic Gardens Kew czy Ogród Botaniczny w
Berlin-Dahlem, zyska³y wrêcz rangê samodzielnych instyt-
ucji badawczych nadaj¹cych kierunek prowadzonym na
œwiecie badaniom. Inne, jak ogrody botaniczne Uniwersy-
tetu Warszawskiego czy Jagielloñskiego, da³y pocz¹tek
licznym uniwersyteckim instytutom czy katedrom specjal-
izuj¹cym siê w ró¿nych ga³êziach szeroko pojêtej botaniki.
Rozkwit ogrodów botanicznych nastêpowa³ w czasach roz-
woju nauk opisowych – taksonomii, morfologii, anatomii.
Z tego te¿ powodu najwiêcej ogrodów w naszej czêœci Eu-
ropy powsta³o w wiekach XVIII-XIX, ich rola znacz¹co
jednak spad³a w dobie rozkwitu biologii molekularnej. In-
stytucje te zaczê³y byæ wtedy postrzegane jako anachroni-

czne, a do zgromadzonych w nich zbiorów nie przywi¹zy-
wano wielkiej wagi.

Ogrody botaniczne a ró¿norodnoœæ biologiczna

Spadek zainteresowania ogrodami botanicznymi nie
trwa³ jednak d³ugo. Wraz z rozwojem technik molekular-
nychwykorzystywanych do coraz to innych celówbadawc-
zych okaza³o siê, ¿e powa¿nymproblemem technicznymw
badaniach mo¿e byæ dostêp do odpowiedniego materia³u
roœlinnego – a taki zapewniæmog¹nieprzebrane zbiory ziel-
nikowe i kolekcje roœlin ¿ywych zgromadzone w ogrodach
botanicznych. Jednym z wa¿nych wyzwañ wspó³czesnej
biologii sta³o siê tak¿e dokumentowanie i próba ochrony
ró¿norodnoœci biologicznej naszego globu, a tego ju¿ bez
ogrodów botanicznych, które w swych kolekcjach utrzym-
uj¹ prawie jedn¹ trzeci¹ opisanych gatunków roœlin na-
siennych, uczyniæ siê nie da. Co wiêcej ogrody sta³y siê re-
fugiami nie tylko dla oko³o 10 tys. gin¹cych i zagro¿onych
gatunków roœlin, ale równie¿ dla wymieraj¹cych specja-
lnoœci naukowych – wypierani z katedr i uniwersyteckich
sal taksonomowie i floryœciw³aœnie tu znaleŸli schronienie.

Dzisiejsze zainteresowania naukowe ogrodów bota-

nicznych s¹ jednak znacznie szersze i g³êbsze ni¿ w wie-
kach poprzednich. Prowadzi siê w nich badania z zakresu:
systematyki, filogenetyki, ekologii, anatomii, ochrony przy-
rody. Przedewszystkim jednak dzia³alnoœæ ogrodów skupia
siê na badaniach nad szeroko pojêt¹ ró¿norodnoœci¹ œwiata
roœlin. Obecnie w³aœciwie trudno sobie wyobraziæ jakiek-
olwiek badania tego typu obejmuj¹ce roœliny (czêsto tak¿e i
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Ryc. 1. Ogród Botaniczny UW to jeden z najstarszych polskich
ogrodów botanicznych. Fot. M. Zych

Ryc. 2. Szachownica kostkowana Fritillaria meleagris gatunek
zagro¿ony wyginiêciem we florze Polski – uprawiany w polskich
ogrodach botanicznych. Fot. M. Zych



zwierzêta!) bez udzia³u pracowników ogrodów botanicz-
nych lub choæbykolekcji tych instytucji. Polskie ogrody bo-
taniczne nie odstaj¹ tu od œredniej œwiatowej. Na przyk³ad
wOgrodzie BotanicznymUniwersytetuWarszawskiego od
wielu lat prowadzone s¹ badania nad roœlinnoœci¹ Su-
walszczyzny, które zaowocowa³y tak¿e planami ochronn-
ymi niektórych cennych terenów w tym rejonie Polski. Po-
dobne badania, wykonywane tak¿e w innych regionach
Polski, dotycz¹ nie tylko roœlinnoœci naturalnej, ale równie¿
antropogenicznej – na przyk³ad zmian bogactwa gatunko-
wego flory opuszczonych siedlisk ludzkich w Puszczy
Kampinoskiej czy ró¿norodnoœci genetycznej zdzicza³ych i
dziczej¹cych grusz polnych.

Wspó³czesna funkcja ogrodów botanicznych

Funkcja i definicja, a co za tym idzie równie¿ zadania
ogrodu botanicznego zmienia³y siê w ci¹gu wieków. Po-
jawia³y siê ró¿ne rodzaje specjalistycznych ogrodów
utrzymuj¹cych np. kolekcje roœlin drzewiastych (arboreta)
czy leczniczych. Poza pe³nieniem roli czysto wystawienni-
czej, a póŸniej tak¿e naukowej, ogrodybotaniczne aktywnie
w³¹czy³y siêw dzia³ania ochroniarskie (ex situ i in situ) oraz
edukacyjne adresowane nie tylko do spo³ecznoœci akademi-
ckiej, ale do ogó³u spo³eczeñstwa. Na przyk³ad dziêki pracy
uczonych z Ogrodu Botanicznego PAN uda³o siê ocaliæ
jedn¹ z polskich roœlin endemicznych warzuchê polsk¹Co-
chlearia polonica, wystêpuj¹c¹ jeszczew latach 70.w Ÿród-
liskach rzeki Bia³ej w okolicach Olkusza na obrze¿u Pusty-
ni B³êdowskiej. Gatunek ten, przeniesiony z naturalnego
stanowiska, które uleg³o zniszczeniu, rozmno¿ono w
OgrodzieBotanicznymPolskiejAkademiiNaukwPowsin-
ie, a m³ode roœliny posadzono w Ÿród³ach rzeki Centurii i
Wiercicy na terenie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej.
Niektóre gatunki, jak na przyk³ad bêd¹ca w Polsce pod
ochron¹ kotewka orzech wodny Trapa natans nadal
wystêpuje na naturalnych siedliskach, jakimi s¹ czyste sta-
rorzecza lub niewielkie stawy. Jest ona jednak coraz rzad-
sza. Aby zwiêkszyæ liczbê stanowisk kotewki, prowadzi siê
uprawê tego gatunku w arboretum w Bolestraszycach pod
Przemyœlem, a zebrane nasiona wysiewa siê w miejsca,
gdzie kotewka kiedyœ wystêpowa³a. W kilku polskich

ogrodach botanicznych m.in. w Ogrodzie Botanicznym
UniwersytetuWarszawskiego uprawia siê wytêpionyw na-
turze, rodzimy gatunek paproci wodnej – Marsilea quadr-
ifolia.

Wszystkie te funkcje sk³adaj¹ siê na nowoczesn¹ defin-
icjê ogrodu botanicznego, wed³ug której jest to „instytucja
utrzymuj¹ca udokumentowane kolekcje ¿ywych roœlin wy-
korzystywanych do celów naukowych, ochroniarskich, wy-
stawienniczych i edukacyjnych” (wg. International Agenda
for Botanic Gardens in Conservation opracowanej przez
Botanic Gardens Conservation International). Naukowa
rola ogrodów botanicznych, sprowadzaj¹ca siê m.in. do do-
kumentowania ró¿norodnoœci biologicznej roœlin, wynika
wiêc wprost z ich definicji, jest te¿ poparta licznymi aktami
miêdzynarodowymi.

Dokumenty formalne

Wroku 2000 na spotkaniu wGran Canaria (Hiszpania),
przedstawiciele œwiatowych ogrodów botanicznych
uchwalili Deklaracjê z Gran Canaria wzywaj¹c¹ do prz-
yjêcia miêdzynarodowej strategii ochrony roœlin w ramach
Konwencji o Ró¿norodnoœci Biologicznej. Strategia taka,
wskazuj¹ca 16 najwa¿niejszych celów zwi¹zanych z katal-
ogowaniem i ochron¹ ró¿norodnoœci œwiata roœlin, zosta³a
w³¹czona do zapisów Konwencji w 2002 roku (Decyzja
VI/9). Wczeœniej, w roku 2000, przygotowano Miêdzyna-
rodow¹ Agendê dla Ogrodów Botanicznych, która zawie-
ra³a liczne zapisy w³¹czone póŸniej do Œwiatowej Strategii
Ochrony Roœlin. W myœl Agendy zrozumienie ró¿norod-
noœci roœlin jest podstaw¹ jej ochrony, a rola ogrodówbota-
nicznych polega m.in. na:

— dokumentowaniu tej ró¿norodnoœci;
— rozwijaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu posiad-

anych kolekcji roœlinnych bêd¹cych ³atwo dostêpnym
Ÿród³em materia³u do badañ na bioró¿norodnoœci¹;

— s³u¿eniu jako centra referencyjne dla oznaczania
roœlin, ustalania metod ich uprawy, rejestracji nowych ku-
ltywarów;

— prowadzeniu programówochrony ex situ i in situ ga-
tunków zagro¿onych;

— prowadzeniu dzia³añ edukacyjnych pokazuj¹cych
koniecznoœæ i sposobyochrony ró¿norodnoœci biologicznej.

Ile warte s¹ ogrody?

Obecnie na œwiecie istnieje prawie 2200 ogrodów bota-
nicznych, z czego wiêkszoœæ (ok. 60%) znajduje siê w re-
jonach klimatu umiarkowanego (Ameryka P³n., Europa,
kraje by³egoZSRR). Jakwynika z szacunkowych danychw
ich kolekcjach znajduje siê w uprawie oko³o 80 000 gatun-
ków roœlin naczyniowych – g³ównie nago- i okrytonasie-
nnych (ok. 160 000 taksonów – odmian, podgatunków, ku-
ltywarów), ³¹cznie stanowi to oko³o 6 mln akcesji. Jeszcze
wiêksze s¹ ich zbiory zielnikowe, okreœla siê je na oko³o
150 mln arkuszy. Szczególnie cenne s¹ np. kolekcje roœlin
uprawnych – w ogrodach uprawianych jest lub przechow-
ywanych (w postaci banków genów) wiêkszoœæ gatunków
uprawnych lub taksonów blisko z nimi spokrewnionych
oraz roœlin uznanych za zagro¿one lub gin¹ce (wed³ug
IUCN na œwiatowej czerwonej liœcie roœlin znajduje siê
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Ryc. 3. Ogrody botaniczne to tak¿e miejsce gromadzenia licznych
odmian ozdobnych. Na zdjêciu stara polska odmiana jawora Acer

pseudoplatanus ‘Foliis Atropurpureis Argenteomarginatis’,
wyhodowana przez F. Ro¿yñskiego, ocalona dziêki wysi³kowi
dendrologów z Ogrodu Botanicznego UW. Fot. M. Zych



oko³o 34 tys. gatunków, a 10 tys. z nich jest uprawianych w
ogrodach botanicznych).

W Polsce dzia³a 30 tego typu instytucji, wiêkszoœæ to
ogrody nale¿¹ce do szkó³ wy¿szych, PAN lub innych pa-
ñstwowych instytucji naukowych, nieliczne nale¿¹ do nad-
leœnictw i samorz¹dów lokalnych, zaledwie jeden jest w rê-
kach prywatnych. W ich kolekcjach znajduje siê prawie
39 000 gatunków (21 000 szklarniowych), w tym niemal
po³owa gatunków umieszczonych w „Polskiej czerwonej
ksiêdze roœlin” oraz prawie wszystkie polskie gatunki chro-
nione. Wa¿n¹ czêœci¹ kolekcji polskich ogrodów botanicz-
nych s¹ rodzime odmiany roœlin u¿ytkowych – drzew owo-
cowych, zbó¿, roœlin ozdobnych.WOgrodzieBotanicznym
UW od kilku lat trwa np. gromadzenie starych odmian
drzew i krzewów ozdobnych polskiego pochodzenia, zaœ w
Arboretum w Bolestraszycach pod Przemyœlem znajduje
siê znacz¹ca, licz¹ca ponad 3000 drzew, kolekcja starych
odmian jab³oni, grusz, dereni i innych drzew owocowych.

Ogrody botaniczne – ostoj¹ dzikich zwierz¹t?

Chocia¿ ogrodybotaniczne s¹ instytucjami kojarzonymi
z badaniami nad gatunkami roœlin, w wielu z nich prowad-
zone s¹ równie¿ prace lokuj¹ce siê na pograniczu ró¿nych
dziedzin biologii, tak¿e zoologii. Badacze z Ogrodu Bota-
nicznego UW, w ramach studiów nad biologi¹ zapylania
roœlin kwiatowych, dokonuj¹ obserwacji faunistycznych
zarówno w samych ogrodach botanicznych (np. badania
biologii zapylania amerykañskiego pn¹cza Campsis radic-
answPolsce), jak i w naturalnychmiejscachwystêpowania
interesuj¹cych ich gatunków roœlin (np. gatunków z rodziny
baldaszkowatych Apiaceae, czy gatunków gin¹cych i
zagro¿onych).

Sameogrodybotaniczne s¹ czêsto azylem i atrakcyjnym
miejscem ¿ycia wielu gatunków zwierz¹t. Dotyczy to
zw³aszcza tych po³o¿onych w centrach wielkich miast,

gdzie stanowi¹ oazê zieleni w przestrzeni miejskiej. Zró¿-
nicowanie kolekcji roœlin powoduje wrêcz, ¿e tereny takich
ogrodów s¹ czêsto miejscem wystêpowania gatunków
chronionych i rzadkich na danym terenie. Na przyk³ad w
Ogrodzie Botanicznym w £odzi wystêpuje 269 gatunków
¿¹d³ówek (Hymenoptera, Aculeata), co stanowi ponad 26%
gatunków owadów z tej grupy notowanych w kraju, z licz-
by tej 41 to owady z Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t
gin¹cych i zagro¿onych. Z kolei niewielki, niespe³na piê-
ciohektarowy, park Ogrodu Botanicznego UW jest miej-
scem wystêpowania 55 gatunków ptaków (21 gniaz-
duj¹cych), co stanowi ponad 20% awifauny Warszawy.

Po pierwsze – TAKSONOMIA!

Wiele autorytetów z dziedziny biologii uwa¿a, ¿e pod-
staw¹ badañ nad ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹ roœlin s¹ bada-
nia taksonomiczne, zaœ istotn¹ rolê w takich projektach od-
grywaj¹ kolekcje zgromadzonew ogrodach botanicznych –
umo¿liwiaj¹ one szybki i ³atwy dostêp do materia³u roœli-
nnego zwielu, czêsto rzadkich lub trudnodostêpnych roœlin.
Dla przyk³adu naukowcy skupieni w Angiosperm Phylo-
geny Group wykorzystuj¹c dane molekularne skonstruo-
wali drzewo filogenetyczne roœlin kwiatowych wyjaœni-
aj¹ce pokrewieñstwo tych organizmów – prawie po³owa
spoœród 499 akcesji u¿ytych do obliczeñ filogenetycznych
pochodzi³a z roœlin z kolekcji ogrodów botanicznych. Po-
dobnie, zdecydowana wiêkszoœæ akcesji u¿ytych w badan-
iach nad po³udniowoafrykañskimi gatunkami srebrnikowa-
tych Proteaceae pochodzi³a z ogrodów botanicznych – wi-
êkszoœæ tych roœlin jest rzadka i trudna do odnalezienia w
naturze. Równie¿ w studiach nad filogenez¹ baldaszkowa-
tych Apiaceae prowadzonych w Ogrodzie Botanicznym
UniwersytetuWarszawskiegomateria³ do badañ uzyskiwa-
no g³ównie z kolekcji ogrodów botanicznych.

Prowadzenie badañ naukowych w ogrodach botanicz-
nych ma jeszcze inn¹, techniczn¹ przewagê nad prac¹ w te-
renie. Ogrody botaniczne mog¹ zwykle dostarczyæ wiêcej
materia³u roœlinnego ni¿ udaje siê go zgromadziæ w czasie
pracy terenowej – co, poza u³atwieniemw pracy badawczej
– zmniejsza tak¿e presjê wywieran¹ na dzikie populacje.
Ponadto mo¿liwe jest obserwowanie roœlin w ci¹gu
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Ryc. 4. Obiektem badañ naukowców z ogrodów botanicznych s¹
czêsto roœliny gin¹ce i zagro¿one, takie jak wielosi³ b³êkitny
Polemonium caeruleum. Fot. M. Zych

Ryc. 5. Niektóre ogrody botaniczne zak³ada siê z myœl¹ o
odtwarzaniu naturalnych zbiorowisk roœlinnych, takich jak fitocenozy
z Dracaena draco w Ogrodzie Botanicznym Viera y Clavijo w
pobli¿u Las Palmas de Gran Canaria. Fot. M. Zych



d³ugiego czasu, sezonu lub wielu lat, co umo¿liwia
dok³adne zbadanie biologii interesuj¹cych gatunków i
sprawdzenie cech, które mog¹ byæ trudne do uchwycenia
nawet w ci¹gu wielokrotnych wizyt w terenie (pêkanie
p¹ków, pocz¹tek kwitnienia etc.). W tym rozumieniu
ogrody botaniczne mog¹ wrêcz spe³niaæ rolê „roœlinnych
bibliotek”.

„Pamiêtajcie o ogrodach….”

Pewnymproblemem technicznymw tymzakresiemo¿e
byæ jednak udostêpnianie i wymiana informacji na temat
zasobów ogrodów botanicznych, których rol¹ powinno byæ
tak¿e dostarczanie materia³u roœlinnego i danych o roœli-
nach badaczom „zewnêtrznym” – nieafiliowanym przy da-
nej instytucji. Bardzo ostro¿nie, zasoby wszelkiego rodzaju
kolekcji przyrodniczych (m.in. ogrodów botanicznych,
muzeów zoologicznych itp.) szacuje siê na ponad 3 mi-
liardy okazów! Czêœæ z tych okazówma wielosetletni¹ his-
toriê i nigdy (sic!) nie spoczê³o na nich oko badacza odpo-
wiedniej specjalnoœci. Dzieje siê tak po czêœci dlatego, i¿,
jak wczeœniej powiedziano, instytucje te s¹ postrzegane
jako anachroniczne przez pewn¹ czêœæ œrodowiska na-
ukowego (zw³aszcza uczonych ze specjalnoœci molekular-
nych) i czêsto znane s¹ lepiej z edukacyjnych przedsiêwziêæ
skierowanych do szerokiej publicznoœci. Zatem jednym z
najwa¿niejszych zadañ spoczywaj¹cych na ogrodach bota-
nicznych i innych kolekcjach przyrodniczych jest odpo-
wiednie ‘reklamowanie’ swoich zasobówwœrodowisku na-

ukowym. Rolê takich ‘witryn reklamowych’mog¹ spe³niaæ
nowotworzone elektroniczne bazy danych (wirtualne
ogrody i herbaria) udostêpniane w Internecie, jednak ich
rozproszenie czêsto uniemo¿liwia lub utrudnia uzyskanie
szerszego obrazu dostêpnych danych. Jednym z najlep-
szych rozwi¹zañ jest integrowanie katalogówzasobówwie-
lu instytucji maj¹cych podobny profil dzia³alnoœci – czyni
tak GBIF, czyli Œwiatowa Sieæ Informacji o Bioró¿norod-
noœci, w której strukturach jest wiele licz¹cych siê ogrodów
botanicznych œwiata. W polskim wêŸle GBIF – Krajowej
Sieci Informacji o Bioró¿norodnoœci – znajdziemy m.in.
dane o kolekcjach ¿ywych i zielnikowych Ogrodu Bota-
nicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Arboretum
Kórnickiego. Niestety, jak dot¹d, s¹ to jedyne polskie
ogrody udostêpniaj¹ce swoje zasobyw ten sposób.Miejmy
nadziejê, ¿e za ich przyk³adem wkrótce pójd¹ inne.

Wp³ynê³o

Dr HannaWerblan-Jakubiec od 1987 r. kieruje Ogrodem
BotanicznymUniwersytetuWarszawskiego, naukowo zajmuje siê

florystyk¹ i algologi¹ oraz edukacj¹ przyrodnicz¹. Przez wiele lat by³a
przedstawicielem Polski we w³adzach KonwencjiWaszyngtoñskiej
(CITES), a od 1998 r. jest cz³onkiem Pañstwowej Rady Ochrony

Przyrody.
DrMarcin Zych jest adiunktemwOgrodzie BotanicznymUW, jego

zainteresowania naukowe dotycz¹ ekologii i ewolucji roœlin
kwiatowych, w szczególnoœci zagadnieñ interakcji roœliny-zapylacze.

http://www.garden.uw.edu.pl
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BAZYDANYCH I POZIOMORGANIZMALNY BIORÓ¯NORODNOŒCI

Dane przyrodnicze – trochê historii…

Wiedza o gatunkach ¿yj¹cych na Ziemi gromadzona
by³a od samego pocz¹tku interesowania siê ludzi tym, co
ich otacza. Pocz¹tkowo zapewne mia³a ona przede wszyst-
kim u³atwiaæ przetrwanie – dotyczy³a tego, które gatunki s¹
jadalne, które niebezpieczne, a które lecznicze. Zdobywano
j¹ wielokrotnie i niezale¿nie w ró¿nych rejonach œwiata. Do
czasu pojawienia siê pisma mog³a byæ przekazywana je-
dynie ustnie, z pokolenia na pokolenie, i wygasa³a wraz z
zanikiem grupy, która j¹ posiad³a. Nie sposób wskazaæ mo-
mentu, kiedy zaczêto zbieraæ i utrwalaæ wiadomoœci przy-
rodnicze, które nie mia³y bezpoœredniego zastosowania
praktycznego. Tak siê jednak dzia³o, czego dowody mamy
w pracach staro¿ytnych filozofów. Oprócz gromadzenia i
utrwalania wiedzy w formie pisanej, zaczêto tak¿e ju¿ wte-
dy tworzyæ pierwsze zbiory okazów przyrodniczych prze-
znaczonych do studiowania natury. Jedn¹ z pierwszych
wielkich kolekcji by³ zapewne zbiór Arystotelesa z okresu
trwania jego Liceum (za³o¿onego ok. 335 r. p.n.e.). Nawet,
jeœli jej istnienie nie jest dostateczniemocno udokumentow-

ane, to faktem s¹ bardzo bogate i wnikliwe traktaty o bio-
logii roœlin i zwierz¹t, którewœródwielu dzie³ pozostawi³ po
sobie ten wybitny filozof. Arystoteles jako jeden z pierw-
szych, a na pewno najbardziej znany ze staro¿ytnych przy-
rodników, gromadzi³ wiedzê o organizmach w sposób me-
todyczny i stara³ siê je rozró¿niaæ na podstawie wielu cech,
grupowanych w rozmaite kategorie, co da³o pocz¹tek tak-
sonomii. Dziêki kopiowaniumanuskryptów, t³umaczeniom
na ³acinê i wspó³czesne jêzyki oraz wielokrotnym wzno-
wieniom w postaci drukowanej jego prace przetrwa³y do
dziœ.

Dokonania Filozofa s¹ istotne przede wszystkim dla-
tego, ¿e pozostawiona przez niego wiedza stanowi pew-
nego rodzaju system, uporz¹dkowany uk³ad informacji.
Dziêki swojej klarownoœci system ten sta³ siê przydatny dla
wielu póŸniejszych badaczy, którzy osi¹gniêcia Arystote-
lesa mogli rozwijaæ, udoskonalaæ i uzupe³niaæ nowymi od-
kryciami. Musia³o min¹æ dwa tysi¹ce lat, by powsta³o
dzie³o o równie istotnym wp³ywie na sposób myœlenia
nastêpnych pokoleñ. Mowa oczywiœcie o „Systema Natur-
ae” szwedzkiego przyrodnika Linneusza, twórcy nowo¿yt-
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