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Ogrody kaktusów i…nie tylko kaktusów. 

Meksyk 
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Pierwotnie teren ten był częścią klasztoru dominikanów (1551–1608), później (do 1994 roku)  
był zajęty przez armię meksykańską. Kiedy garnizon został przeniesiony, planowano  

przeznaczyć klasztor i ogród na luksusowy hotel. Jednak grupa miłośników stanu Oaxaca  
optowała za ogrodem, który został otwarty w 1998 roku. Ogród nie jest duży, obejmuje 

powierzchnię 2-3 ha.  Zabudowania klasztorne zajmuje Centrum Kulturalne Santo Domingo. 

Jardín Etnobotánico de Oaxaca  
ogród etnobotaniczny: ogród, którego „celem jest badanie relacji między roślinami a ludźmi” 
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Wszystkie drzewa i rośliny znajdujące się w ogrodzie zostały specjalnie sprowadzone  
z innych miejsc stanu Oaxaca – miejsc, które zostały przeznaczone na inwestycje  

i roślinom tym groziła zagłada. Każda roślina ma tutaj swoją historię. 
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Pomimo, iż ogród w Oaxaca przeznaczony jest dla wszystkich roślin, to ze względu na 
liczbę okazów  kaktusowatych popularnie nazywany jest „ogrodem kaktusów” 
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„Płotek” z kaktusów przed Museo Casa Estudio Diego Rivera i Frida Kahlo (miasto Meksyk) 

7 



ogrody.tpnk.org.pl 

Ogród botaniczny El Charco del Ingenio w San Miguel de Allende.  
Obejmuje 70 hektarów. Powstał w wyniku inicjatywy obywatelskiej, która pojawiła się 
w 1990 roku. 
Dno doliny w pobliżu miasta postanowiono przekształcić w rodzaj parku 
krajobrazowego, zasadzając kaktusowate różnych gatunków. 
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Ogród botaniczny El Charco del Ingenio  to nie tylko ciekawe okazy 
roślin, ale również rozległe krajobrazy 
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I jeszcze dwa okazy kaktusów dziko rosnących – Miedziany Kanion (Barranca del Cobre) 
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Pomnik Agave tequilana (Guadalajara) – 
odmiany agawy, z której wytwarza się 
tequilę. 
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Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2020 r.) 
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