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o autorach
Katarzyna Misiak – absolwentka Wydziału Rolnictwa
Kierunek Ogrodnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jest pracownikiem Ogrodu Dendrologicznego
w Przelewicach od 1999 roku, a od 2003 roku sprawuje
bezpośredni nadzór nad kolekcją arboretum. Opiekunka
praktyk ogrodniczych uczniów szkół średnich i wyższych. Od pierwszych dni pracy w Ogrodzie do dnia dzisiejszego zajmuje się edukacją przyrodniczą wszystkich
grup wiekowych odwiedzających nas gości. Jest twórcą
funkcjonującego od 2003 roku w Ogrodzie programu
edukacyjnego. Autorka wielu tytułów publikowanych
w wydawanych od 2010 roku zeszytów przelewickich
oraz tytułów związanych z szeroko rozumianą edukacją
przyrodniczą ukazujących się na stronie internetowej
www.ogrodprzelewice.pl. Współtwówczynią i współautorką wystaw prezentowanych w Ogrodzie. Dodatkowo jako specjalistka w branży ogrodniczej świadczy doradztwo z zakresu pielęgnacji roślin.
Od 2011 roku w rozdziale „W wolnej chwili” miesięcznika „Hodowla i chów bydła” ukazują
się jej artykuły, w których służy informacjami o roślinach do ogrodu oraz ich pielęgnacji, utrzymaniu, kompozycjach i sadzeniu, a także znaczeniu w codziennym życiu człowieka. Dla Ogrodu
Dendrologicznego w Przelewicach na bieżąco tworzy koncepcje rewaloryzacji istniejącej zabytkowej części parku, a dla nowych obszarów projekty ich zagospodarowania. Dla naszych gości
jest świetnym przewodnikiem po arboretum zarówno śladami jego historii jak i przyrody.
Małgorzata Olejniczak studiuje malarstwo sumi-e
w Japonii od 2002 roku. Do grona jej mistrzów należą
Kumiko Sano, Gyokusei Shiozawa, Tohun Kobayashi,
Ilan Yanizky - znani artyści japońscy i tworzący w Japonii. Jesienią 2009 artystka prowadziła warsztaty sumi-e
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a od tego czasu
wiele innych kursów w Polsce i Szwajcarii. Swoje prace
malarskie wystawiała w Zurychu, a także w Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdrój.
Prowadzi regularnie warsztaty malarskie w Rezydencji Terra Sudeta www.terrasudeta.com, a wkrótce również w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „manggha”
w Krakowie (od 10.2014).
Maria Jolanta Syczewska
Dyrektor
Ogrodu Dendrologicznego
w Przelewicach
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Rok Dalekiego Wschodu
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
W świetle aktualnych problemów związanych
ze środowiskiem przyrodniczym: zmian klimatu,
inwazyjności niektórych gatunków i zagrożenia innych, sprawiedliwego dostępu do zasobów
środowiska, jako motyw przewodni programu
edukacyjnego Ogrodu Dendrologicznego na
rok 2014 wybrano Daleki Wschód, ponieważ:
– dobrze ilustruje problem wpływu kolekcjonerstwa i ogrodnictwa oraz pozyskiwania roślin leczniczych na zbiorowiska
i stanowiska naturalne,

– w okresie zlodowaceń był ostoją gatunków wymierających w Eurazji ze względu
na zmianę klimatu,
– góry południowo-zachodnich Chin są jednym z tzw. gorących punktów bioróżnorodności,
– kultura Dalekiego Wschodu jest dla europejskiego odbiorcy na tyle atrakcyjna, że
pomaga wzbudzić zainteresowanie treściami związanymi z ochroną przyrody
w skali lokalnej i globalnej.
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Daleki Wschód dla Polaków jest określeniem pozytywnym, nasuwającym skojarzenia
z egzotyczną, tajemniczą kulturą, z olbrzymim
państwem, z którego Jedwabnym Szlakiem
docierały do Europy luksusowe jedwabie,
z kolebką starej cywilizacji. W wielu państwach
europejskich pojęcie to celowo zastąpiono terminami Azja Wschodnia i Azja Południowa,
ponieważ „Daleki Wschód” zaliczany jest do
wyrażeń związanych z europocentrycznym
punktem widzenia i z polityką imperialistyczną
niektórych państw europejskich. Dalekim
Wschodem nazywano wszystkie azjatyckie
tereny położone dalej niż Bliski Wschód i Środkowy Wschód. Chodziło zatem o Indie, Indochiny, Chiny, Japonię, Koreę oraz południową
i wschodnią Rosję. Pojęcie Daleki Wschód przejęte zostało przez kraje Ameryki Północnej, choć
geograficznie obszar ten położony jest na zachód
od tego kontynentu. Od zakończenia wojny
w Wietnamie w krajach angielskojęzycznych
odchodzi się od pojęcia Daleki Wschód („Far
East“) na rzecz pojęcia Azja Wschodnia.
Za Bliski Wschód uznaje się obszar leżący
na styku Azji, Europy i Afryki. Najczęściej do
krajów bliskowschodnich zalicza się: Arabię
Saudyjską, Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, Iran,
Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar,
Kuwejt, Liban, Oman, Syrię, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nazywany niegdyś
Lewantem jest kolebką wielkich cywilizacji
starożytnych oraz tzw. religii abrahamowych:
judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.
Środkowy Wschód to z kolei nazwa określająca obecnie Wyżynę Irańską oraz region
pomiędzy Wyżyną Irańską a ujściem Gangesu
i Bajkałem. Do krajów środkowowschodnich
zalicza się Afganistan, Chiński Turkiestan,
Indie, Kazachstan, Kirgistan, Mongolię,
Nepal, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan,
Tybet i Uzbekistan. Dawniej nazwa odnosiła
się tylko do obszaru Wyżyny Irańskiej.
8

Daleki Wschód odnosi się obecnie do krajów Azji Wschodniej położonych powyżej
Zwrotnika Raka czyli Chin, Mongolii, Tajwanu, obu Korei i Japonii.
Można zatem twierdzić, że wymienione
terminy mają znaczenie bardziej kulturowe
niż geograficzne. Badaniem kultur tych trzech
obszarów Azji – zarówno nowożytnych jak
i starożytnych – zajmują się odpowiednie
działy orientalistyki, przy czym często w ofertach uczelni spotyka się podział na studia bliskowschodnie i dalekowschodnie.
Jedną z form ochrony naturalnego bogactwa Dalekiego Wschodu było wpisanie niektórych obszarów na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO. Konwencja
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego z 16 listopada 1972
roku definiuje „dziedzictwo naturalne” jako:
– pomniki przyrody utworzone przez formacje fizyczne i biologiczne albo zgrupowania takich formacji, przedstawiające
wyjątkową, powszechną wartość z punktu
widzenia estetycznego lub naukowego,
– formacje geologiczne i fizjograficzne oraz
strefy o ściśle oznaczonych granicach, stanowiące siedlisko zagrożonych zagładą
gatunków zwierząt i roślin, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu
widzenia nauki lub ich zachowania,
– miejsca lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową
powszechną wartość z punktu widzenia
nauki, zachowania lub naturalnego piękna.
Od 1992 roku na liście światowego dziedzictwa naturalnego znajduje się Huanglong –
„Żółty Smok” – leżący w północnym Syczuanie w południowej części gór Min Shan
rezerwat o powierzchni 700 km2 powołany,
by chronić formację leżących jeden nad drugim tarasowatych stawów i wodospadów.
Przesycona kwasem węglowym woda, spływając ze źródeł położonych na wysokości nie-
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mal 5000 m n.p.m., pozostawia za sobą warstwę trawertynu, nadającego żółtą barwę
brzegom stawów, progom, kataraktom i tarasom. Każdy staw ma unikalną podwodną
florę, a w związku z tym inny charakterystyczny dla siebie odcień od błękitu, przez
zieleń po żółć.
W tych samych górach nieco dalej na północ jest kolejny rezerwat z listy światowego
dziedzictwa – Dolina Jiuzhaigou o powierzchni
720 km2. Na wysokości ponad 2000 m n.p.m.
długie doliny górskie porośnięte są gęstymi
lasami mieszanymi i iglastymi i kryją 108 jezior.
Jiuzhaigou to ostoja pandy wielkiej. Zróżnicowanie wysokości i mikroklimatu powoduje, że
wciąż jeszcze nie zbadano do końca różnorodności florystycznej tego obszaru.
W zachodniej części prowincji Hunan na
powierzchni 264 km2 ponad 3000 iglic piaskowcowych tworzy formację Wulingyuan. Nie
nadające się pod uprawę wąwozy oraz strome
skały dają schronienie ponad 3000 gatunków
roślin wyższych i ogromnej liczbie zwierząt. To
ostoja salamandry olbrzymiej, cyjonów, jelonków błotnych i niedźwiedzi himalajskich oraz
wyjątkowo rzadkiej pantery mglistej.
Specyfika chińskiej religijności sprawia, że
niektóre góry mają w tym kraju szczególne
znaczenie nie tylko jako wyjątkowy element
przyrody, ale także jako miejsce pielgrzymek
i oddawania czci. Najważniejsza jest góra Tai
Shan, znajdująca się na liście światowego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego od 1987
roku. Tai Shan o wysokości 1545 m n.p.m.,
należy do zespołu Pięciu Świętych Gór jako
Święta Góra Wschodnia. Porasta ją około 1000
gatunków roślin i zamieszkuje ponad 300
gatunków zwierząt. Pielgrzymi odwiedzają ją
od ponad 2500 lat. Druga wyjątkowa góra –
Huang Shan – jest na liście światowego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego od 1990
roku. Do tzw. czterech cudów Huang Shan
należą dziwaczne skały, niezwykłe sosny, pły-

nące chmury i gorące źródło. Niezwykłe sosny
to wyrastające na skałach przedstawicielki
gatunku Pinus huangshanensis o charakterystycznych sylwetkach kształtowanych wiatrami. Rezerwat Huang Shan na powierzchni
154 km2 daje miejsce do życia 1650 gatunkom
roślin, z czego 20 występuje endemicznie.
Inne chińskie obiekty znajdujące się na liście
światowego dziedzictwa przyrodniczego to
m.in.: strefy chronione rzek Jangcy, Mekong
i Saluin w prowincji Junnan od 2003 roku, rezerwat pandy wielkiej w Syczuanie od 2006 roku,
Park Narodowy Sanqingshan od 2008 roku,
formy skalne regionu Danxia od 2010 roku.
Wyspy Japońskie porównane powierzchnią do Chin wydają się zbyt małe, by mieścić
duże rezerwaty. Od 1993 roku na liście światowego dziedzictwa naturalnego figuruje
bukowy las Shirakami zajmujący powierzchnię 170 km2 w północnej części wyspy Honsiu. Pod bukami z gatunku Fagus crenata
rosną tu klony mono, klony japońskie, krzewuszki, a w wilgotnych miejscach także tulejniki kamczackie.

Lysichiton camtshatense
tulejnik kamczacki w porze kwitnienia
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Szyszki szydlicy japońskiej Cryptomeria japonica

Na liście światowego dziedzictwa naturalnego od 1993 roku mieści się też las zajmujący większą część wyspy Yakushima leżącej
na południe od Kiusiu na skraju archipelagu
japońskiego. Wyspę utworzyły 32 wygasłe
już wulkany, a jej najwyższy szczyt wznosi
się na wysokość 1935 m. Las Yakushima
obejmuje 1004 km2 i składa się przeważnie
z sędziwych szydlic japońskich Cryptomeria
japonica. Towarzyszą im rośliny należące do
2000 innych taksonów, a wśród nich niemal
100 gatunków endemicznych.
W roku 2011 na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego wpisano również
Wyspy Ogasawara, w 2005 – Półwysep Shiretoko, a góra Fuji od 2013 roku jest chroniona
jako dziedzictwo kulturalne.
Na liście światowego dziedzictwa przyrodniczego od 2007 roku figuruje koreańska wulkaniczna wyspa Czedżu. To właśnie tam w 1948
roku wybuchło zbrojne powstanie komunistyczne. Zagrożenie dla gatunków roślin i zwierząt o niewielkich zasięgach stanowi nie tylko
gospodarcza działalność człowieka, ale również
10

wojny. Mandżurski żuraw Grus japonensis
został zdziesiątkowany podczas wojny koreańskiej toczonej na obszarach zimowania tego
gatunku. Do ochrony tych żurawi przyczynia się
natomiast w znacznym stopniu fakt czczenia
tych ptaków w krajach buddyjskich jako świętych zwiastunów szczęścia i pokoju. W 1953
roku wzdłuż granicy między Koreą Północną
i Południową utworzono strefę zdemilitaryzowaną sięgającą 2 km w głąb każdego z państw.
Od tamtego czasu jest to teren praktycznie
opuszczony przez ludzi. W efekcie zdziczała
strefa zdemilitaryzowana stopniowo stała się
ponownie ostoją żurawi mandżurskich i innych
rzadkich gatunków. Obecnie przypuszcza się, że
zakończenie stanu wojny i zjednoczenie obu
Korei doprowadziłoby do zniszczenia tej ostoi
w związku z potrzebą rozbudowy Seulu oraz
prawdopodobnym zagarnięciem terenu pod
potrzeby przemysłu. Samo przywrócenie sieci
komunikacyjnej na podzielonym półwyspie
miałby katastrofalny skutek dla rzadkich gatunków, ponieważ nie byłyby w stanie uciec mając
po obu stronach gęsto zaludnione obszary.
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Liście grujecznika w pełni lata

Kwitnący okaz męski

Kwitnący okaz żeński

Grujeczniki w Ogrodzie Japońskim
Grujecznik japoński Cercidiphyllum japonicum
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UNESCO zapoczątkowało w 1971 roku
Międzynarodowy
Program
„Człowiek
i Biosfera”, którego celem jest kreowanie
zrównoważonych relacji między ludźmi
i biosferą. Stworzono sieć tzw. Rezerwatów
Biosfery mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności
obserwowania
zmian
ekologicznych
w obszarze całej planety. Każdy rezerwat
podlega prawodawstwu kraju, na terenie którego się znajduje. Rezerwaty pełnią trzy podstawowe funkcje:
1. ochronną, polegająca na przyczynianiu się
do ochrony krajobrazów, ekosystemów, zróżnicowania gatunkowego i genetycznego,
2. rozwojową poprzez sprzyjanie formom
rozwoju gospodarczego i ludzkiego, które
uznać można za społeczno-kulturowo
i ekologicznie zrównoważone,
3. funkcję wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, a także szkolenia, badania i monitoring w odniesieniu
do lokalnych, regionalnych, narodowych
i globalnych zagadnień związanych
z ochroną i zrównoważonym rozwojem.
Rezerwaty biosfery podlegają okresowym przeglądom co dziesięć lat, dokonywanym przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną (ICC) MAB. Jeśli ICC uzna, że dany
rezerwat biosfery nie spełnia kryteriów
zawartych w Statucie Sieci Rezerwatów
Biosfery (przyjętym na konferencji UNESCO-MAB w Sewilli w 1995 roku), może
doradzić danemu państwu usunięcie istniejących niedociągnięć. Jeśli Międzynarodowa
Rada Koordynacyjna MAB na swoim kolejnym posiedzeniu uzna, że dany rezerwat
biosfery nadal nie spełnia wymaganych kryteriów, wówczas przestaje on być uznawany
za rezerwat biosfery i jako taki nie może być
częścią Światowej Sieci Rezerwatów Bio
sfery UNESCO.

12

Sosna Armanda
Pinus armandii

Różanecznik dahurski
Rhododendron dauricum

Jabłoń jagodowa
Malus baccata

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

Na Dalekim Wschodzie istnieją następujące rezerwaty biosfery:
– Chiny: Góry Wschodniomandżurskie,
Góry Dinghu, rezerwat Wolong, rezerwat
przyrody Góra Fanjing, stepy Xilin Gol,
rezerwat przyrody Wuyishan (miejsce
występowania m.in. kunninghamii chińskiej), rezerwat Bogeda we wschodnich
partiach gór Tienszan, lasy Shennongjia,
wybrzeże i solniska Yancheng, las deszczowy Xishuangbanna, las deszczowy
Maolan, góry Tianmu (miejsce występowania m.in. grujecznika japońskiego i tulipanowca chińskiego, Pseudolarix amabilis), lasy Fenglin, Dolina Jiuzhaigou, wyspy
Nanji, namorzyny Shankou, obszar ochrony
pandy wielkiej Baishuijiang (miejsce
występowania m.in. brzozy biało-chińskiej i sosny Armanda), góry Gaoligong,
Huanglong, lasy liściaste Baotianman,
pogórze Saihan Wula (miejsce występo-

–

–
–

–

wania różanecznika dahurskiego, moreli
i jabłoni jagodowej), jezioro Dalai, wulkany Wudalianchi, górski park narodowy
Yading, rezerwat Foping, Czomolungma
(Mount Everest), las subtropikalny Chebaling i jezioro Xingkai
Japonia: góra Hakusan (miejsce wystę
powania brzozy Ermana i chronionego
w Polsce zawilca narcyzowatego), góry
Odaigahara i Omine (miejsce występowania m.in. jodły Veitcha i jodły nikko),
wyżyna Shiga Kōgen, wyspa Yakushima
Korea Północna: góry: Paekdu, Kuwol,
Myohyang
Korea Południowa: góra Sorak, wyspa Czedżu, Shinan Dadohae (południowe wybrzeże
Półwyspu Koreańskiego), las Gwangneung
Mongolia: rezerwat Great Gobi, masyw
Bogdchan uul, Kotlina Uwska, park narodowy Hustai Nuruu, stepy ajmaku wschodniego i Daguur.

Brzoza biała-chińska Betula albo-sinensis na skraju łąki zimą i latem.
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Niektóre rezerwaty biosfery figurują również na liście światowego dziedzictwa.
Rezerwaty i obszary chronione to jedna
forma ochrony przyrody stosowana w skali
całego świata. Drugą jest wprowadzenie
międzynarodowych przepisów regulujących
dostęp do określonych zasobów przyrodniczych oraz ograniczających ich przemieszczanie. Przykładem takiej regulacji jest
CITES – skrót angielskiej nazwy konwencji
o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
wyginięciem z 1973 roku ratyfikowanej
przez Polskę 12 grudnia 1989 roku. Została
ona uchwalona po stwierdzeniu, że w skali
świata ochrona niektórych gatunków wyłącznie w miejscu ich występowania nie wystarcza, ponieważ popyt stymuluje ich nielegalne pozyskiwanie i kłusownictwo.
W przypadku niektórych preparatów używanych w tradycyjnej medycynie chińskiej
można powiedzieć, że popyt i eksploatacja
zasobów dotyczy tego samego regionu,
zatem zagrożenie dla tygrysów, małp, nosorożców, niedźwiedzi czy lampartów nie jest
winą reszty świata. Jednak produkty tradycyjnej medycyny chińskiej regularnie pojawiają się np. na polskich targach różnego

rodzaju i cieszą się dużym zainteresowaniem. Tymczasem na około 1700 gatunków
roślin używanych do wyrobu tych produktów
50 jest chronionych Konwencją Waszyngtońską, a w przypadku zwierząt jest to 20 na
50 używanych gatunków. Zakup produktów
tradycyjnej medycyny chińskiej przez internet także wymaga sprawdzenia, czy dany
produkt nie musi być zaopatrzony w świadectwo CITES. Nie jest tu istotne, czy
sprzeda nam taki produkt firma chińska,
europejska czy amerykańska – nabywca
w równej mierze co sprzedawca musi zadbać
o legalność pozyskania okazu lub wyrobu
z gatunku z załączników CITES. To samo
dotyczy wszelkich pamiątek z wakacji i prezentów, bezpłatnych próbek, wyposażenia
stoisk na targach. Cis Wallicha, Podocarpus
neriifolius, Pterocarpus santalinus to gatunki
CITES, z których drewna wyrabia się różne
przedmioty, zatem otrzymując nawet w prezencie chiński luksusowy komplet drewnianych szachów, też należy sprawdzić, czy nie
wymaga on świadectwa CITES. Rośliny
i drzewa CITES prezentowane są na stronie
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego www.ogrod.uw.edu.pl.

Literatura:
1. Lotz J., Schülte H., Veser T. 2000. Skarby kultury i przyrody świata – Rosja i Azja Wschodnia. Wydawnictwo Penta, Warszawa
2. Tusiński R. 2009. Konwencja Waszyngtońska czyli CITES. Wiadomości Celne, 10-11/2009:
3-13
3 Weisman A. 2007. Świat bez nas. Centrum Kształcenia Akademickiego, Gliwice.
4. http://www.orient.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-dalekowschodnie
5. http://www.unesco.pl/nauka/czlowiek-i-biosfera-mab/
6. www.unesco.org
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Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides - szyszki i pędy w pełni wegetacji
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Miłorząb jesienią
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Pod znakiem miłorzębu
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
„Rok Dalekiego Wschodu” obejmował
przeprowadzenie szkoleń, oznaczenie tabliczkami roślin dalekowschodnich w kolekcji
arboretum oraz zorganizowanie wystaw
o tematyce zgodnej z kolejnymi rozdziałami
tego zeszytu. Symbolem programu edukacyjnego stał się liść miłorzębu.
Miłorzęby pojawiły się na Ziemi około
200 milionów lat temu. Liczne gatunki
występujące wówczas na całej kuli ziemskiej
istnieją dziś tylko w formie skamieniałości,
świadcząc o zróżnicowaniu morfologicznym
i prawdopodobnie również genetycznym
w obrębie tego rodzaju. Do czasów współczesnych przetrwał jeden gatunek Ginkgo biloba
– miłorząb dwuklapowy. Jego jedyne stanowisko naturalne jest w chińskich górach Zhejiang blisko wybrzeża Morza Wschodniochińskiego. Od 3000 lat miłorząb był uprawiany
w Chinach jako drzewo święte, lecznicze oraz
luksusowe pożywienie. Mnisi buddyjscy
wprowadzili go do uprawy w Japonii ponad
1000 lat temu. Z tego względu w Światowej
Czerwonej Księdze miał początkowo status
wymarłego w dzikiej przyrodzie, dopóki

dokładniejsze badania nie pozwoliły uznać
populacji w górach Zhejiang za naturalną.
W tradycyjnej medycynie chińskiej
nasiona miłorzębu w stanie surowym stosuje
się w leczeniu nowotworów, a ugotowane
jako środek ułatwiający trawienie. Zaleca się
je też przy astmie i chorobach pęcherza.
Wyciąg z liści pomaga przy zaburzeniach krążenia, osłabieniu pamięci, niektórych rodzajach migren i przy chorobie Alzheimera. Na
Dalekim Wschodzie za smakołyk uważane są
pieczone nasiona miłorzębu. Od dawna wykorzystywano je jako deser w ceremoniach
parzenia herbaty oraz jako przekąski do sake.
Dla Europejczyków miłorzęby odkrył w Japonii Engelbert Kaempfer, niemiecki naukowiec,
który studiował botanikę, filozofię, medycynę
i języki na uniwersytetach w Krakowie, Królewcu
i Uppsali. Poznawanie Azji zaczął od pracy w służbie perskiego władcy. Z ramienia holenderskiej
Kompanii Wschodnioindyjskiej wyruszył z ekspedycją botaniczną na Cejlon, Jawę, do Indii
i Syjamu. Wreszcie trafił na 4 lata do Japonii, gdzie
w 1691 roku prawdopodobnie w Nagasaki poznał
miłorzęby. W 1712 roku opublikował książkę

Pęd miłorzębu. Mimo nazwy „dwuklapowy” miłorząb może mieć liście bez klap, dwuklapowe, albo dwuklapowe
z dodatkowymi mniejszymi wcięciami sprawiającymi wrażenie wieloklapowości.
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„Amoenitatum exoticarum” (czyli „Egzotyczne
uroki”), w której opisał poznane w Japonii
rośliny, a wśród nich miłorząb. Część informacji
o kraju i roślinach podobnie jak egzemplarze
zielnikowe uzyskiwane były wbrew obowiązującym w Japonii prawom zakazującym cudzoziemcom zbierania roślin, podróżowania z kompasem, posiadania bądź wykonywania map.
Mimo to Kaempfer zdołał nawet zdobyć trochę
nasion. Podaje się, że miłorząb w ogrodzie botanicznym w Utrechcie pochodzi właśnie z nasion
przywiezionych przez Kaempfera.
Obecnie miłorząb jest istotnym źródłem
surowca farmaceutycznego i jako taki uprawiany
jest na plantacjach we Francji, w Chinach, Japonii
i Korei. Leki z miłorzębu stosuje jako preparaty
ochronne naczyń krwionośnych, do zapobiegania
skrzepom krwi oraz jako leki opóźniające procesy
starzenia – poprawiające pamięć, wydolność
organizmu, przeciwdziałające zmęczeniu.

Pokrój 80-letniego miłorzębu w Ogrodzie Japońskim

Po przetrwaniu wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie miłorząb zyskał miano
„zwiastuna nadziei”, co dobrze wpisuje się
w główną symbolikę gatunku jako znaku jedności i pierwotnej siły życia.
18

Początek jesiennych przebarwień

Engelbert Kaempfer z dużym podziwem
i sympatią traktował Japończyków i ich kraj.
Zasłużeni botanicy odwiedzający Daleki
Wschód w późniejszym okresie także mieli
sporo szacunku dla gospodarzy, ale nie przeszkodziło im to sięgać po zasoby przyrodnicze bez oglądania się na obowiązujące prawo
danego kraju. Takie podejście Europejczycy
mieli do przyrody całego świata, za co współcześnie przychodzi zdać rachunek.
Na wyspie Honsiu nad Zatoką Ise leży
Nagoja. To tam w dniach 18-29 października
2010 roku odbyło się posiedzenie Konferencji
Stron Konwencji o różnorodności biologicznej.
Konwencja o różnorodności biologicznej
stanowi najważniejsze międzynarodowe ramy
środków na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego wykorzystywania
jej składników oraz sprawiedliwego i równego
podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Stronami konwencji są 193 państwa, w tym Unia Europejska i wszystkie z jej 27 państw członkowskich.
Artykuł 15 konwencji określa ogólne ramy
dotyczące dostępu do zasobów genetycznych
i podziału korzyści precyzując, że uprawnienie do
określenia warunków dostępu do zasobów genetycznych należy do rządów państw w ramach ich
suwerennych praw do zasobów naturalnych.
Wszystkie strony są zobowiązane do podjęcia
odpowiednich działań ustawodawczych, admini-
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stracyjnych lub politycznych, mając na celu sprawiedliwy i równy dostęp do wyników badań
naukowych i rozwoju oraz podział korzyści wynikających z komercyjnego lub innego wykorzystania zasobów genetycznych ze stroną dostarczającą takie zasoby. Negocjacje dotyczące
„międzynarodowego systemu” dostępu i podziału
korzyści w ramach konwencji postanowili rozpocząć uczestnicy Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w sierpniu 2002 roku. I właśnie
w Nagoi 29 października 2010 roku przyjęto
Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym
podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Wejście protokołu w życie
wymaga ratyfikacji przez pięćdziesiąt państw.
Skutki wejścia w życie Protokołu z Nagoi
dla tzw. „przeciętnego zjadacza chleba” mogą
wydawać się nieistotne. Pozornie zasoby genetyczne i tradycyjna wiedza nie są nam potrzebne
na co dzień. Warto jednak wiedzieć, że np.
wyciąg z liści miłorzębu w farmaceutyku, którym poprawiamy stan swojego zdrowia, to
zarówno „zasób genetyczny” Chin, jak i „tradycyjna wiedza” medyczna krajów Dalekiego
Wschodu, zatem zgodnie z postanowieniami
protokołu użytkownik zasobów genetycznych
i tradycyjnej wiedzy powinien podzielić się
zyskiem ze sprzedaży leku z krajami „dawcami”, czyli z Chinami. Zasoby genetyczne

i tradycyjna wiedza dotyczą nie tylko produkcji
żywności i leków i ogrodnictwa ozdobnego.
Z sumaka lakowego pozyskuje się substancję
do wyrobu laki chińskiej, naturalny jedwab
powstaje w oparciu o zasoby genetyczne
jedwabników i morwy białej, z bambusów
powstają meble. Jeśli zatem ktoś zechce w Polsce rozpocząć działalność jako producent
wyrobów z laki chińskiej stanie się „biorcą”
czyli użytkownikiem zasobów genetycznych
i tradycyjnej wiedzy. Użytkownik zasobów
genetycznych ma obowiązek uzyskać zezwolenie na dostęp do nich (PIC) i zawrzeć porozumienie z dotychczasowym posiadaczem tych
zasobów (MAT). Odpowiednie informacje
i dokumenty związane z dostępem do zasobów
genetycznych gromadzi się następnie, przechowuje przez 20 lat i przekazuje kolejnym użytkownikom. Jeśli użytkownik nie jest w stanie
udowodnić, że dostęp do zasobów genetycznych był zgodny z prawem, musi wstrzymać
dalsze ich użytkowanie. Czyli np. wstrzymać
sprzedaż wyprodukowanych naczyń z laki.
Obecnie przewiduje się dwie metody dzielenia
się zyskiem z „krajem – dawcą”: jednorazową
opłatę początkową albo udział w zyskach
z produktu uzyskanego przy użyciu danych
zasobów, czyli np. udział w zyskach ze sprzedaży kosmetyku opartego na substancji czynnej uzyskanej z rośliny naturalnie występującej
w danym kraju.

Literatura:
1. Hageneder F. 2006. Magia drzew. Świat Książki, Warszawa
2. Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania
3. Podyma W. 2014. Rośliny uprawne w rolnictwie i ogrodnictwie, leśnictwo, ogrody botaniczne pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu
do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów
(ABS) wynikających z Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym
i równym podziale korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (Protokołu z Nagoi)
do Konwencji o różnorodności biologicznej. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,
PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
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Sumak lakowy Rhus verniciflua - źródło substancji do wyrobu naczyń z laki chińskiej.
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Kwitnące heptakodium Heptacodium miconioides

Sośnica japońska Sciadopytis verticillata

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

21

Magnolie
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Gdyby magnoliowate były firmą, mogłyby
mówić o sobie tak:
„...W okresie, gdy nasi założyciele wchodzili na rynek, kluczowy był problem pozyskania wyspecjalizowanych usługodawców
w zakresie ukierunkowanego transportu
pyłku. Poszukiwano podmiotów zdolnych do
lotu, posiadających pożądaną ładowność
i tonaż dostosowany do rozmiarów punktów
załadunku i rozładunku. Owadopylność
wymagała na wstępie całkowitej przebudowy
infrastruktury. Punkty załadunku i rozładunku pyłku należało umieścić w jednym
miejscu, ponieważ inaczej doszłoby do zakłócenia zrozumiałości sygnału chemiczno-optycznego. Kod opracowany dla chrząszczy, z którymi zaczynaliśmy współpracę,
okazał się zrozumiały dla pojawiających się
później grup owadów. Po stu milionach lat
nadal jest skuteczny...
...Opanowaliśmy rynek dość szybko, ale
tak jak wiele innych podmiotów ucierpieliśmy w czasie zlodowaceń. Mimo to nadal
funkcjonujemy szczególnie w Azji i Ameryce... Trudne okazało się odzyskanie rynku
europejskiego, ale pomogło nam w tym
zachowanie tradycyjnego wizerunku, co nieoczekiwanie okazało się być sposobem komunikacji z nowym podmiotem. Początkowo
człowiek nie wydawał się obiecującym partnerem na rynku, ale ostatecznie okazał się
skuteczniejszy od ptaków w rozsiewaniu
nasion. Mimo zdolności do pokonywania
dużych odległości preferuje gromadzenie
wybranych osobników innych gatunków
w miejscach, gdzie się na dłużej zatrzymuje.
Człowiek europejski ceni tradycję, długolet22

nie doświadczenie i elegancję wzornictwa,
a pod tymi względami niewiele podmiotów
może się z nami równać. Sprzyja nam też
dobrze brzmiąca nazwa nadana na potrzeby
ludzi. Marka MAGNOLIA kojarzona jest tak
pozytywnie, że słowa tego używa się do
nazwania wielu ludzkich przedsięwzięć.
W efekcie do Europy nasi przedstawiciele
wrócili, korzystając z transportowych umiejętności człowieka.
Ponad 100 000 000 lat na rynku, rozpoznawalna powszechnie marka, doświadczenie
w przezwyciężaniu skutków recesji, umiejętność ułożenia sobie współpracy z nowymi
partnerami. To chyba mówi samo za siebie”.

Początek kwitnienia magnolii przy Alei Róż
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Człowiek rzeczywiście przyczynił się do
sprowadzenia magnolii i ich krewnych do
każdego zakątka świata, a dodatkowo, usiłując dopasować magnolie do swoich potrzeb
drogą krzyżowania i selekcji, wyhodował
magnolię pośrednią, jej liczne odmiany i szereg odmian innych gatunków i ich krzyżówek.
Magnolie to niemal obowiązkowy składnik
ogrodu. Niestety, o ile rodzaj jako całość ma
się w kontaktach z człowiekiem dobrze, o tyle
na poziomie poszczególnych gatunków mamy
do czynienia z poważnymi zagrożeniami.

Magnolia pośrednia
Magnolia x soulangeana

Liść magnolii pośredniej

W roku 2007 opublikowano „The Red List
of Magnoliaceae” – czerwoną listę roślin
z rodziny magnoliowatych. Międzynarodowe
czerwone listy (REDLIST) publikuje Komisja Gatunków Zagrożonych IUCN (SCC –
Species Survival Commission). IUCN – International Union for Conservation of Nature
– po polsku Międzynarodowa Unia Ochrony
Przyrody to organizacja zajmująca się
ochroną przyrody i zasobów naturalnych
w zgodzie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Została założona 5 padziernika
1948 roku, jako pierwsza na świecie globalna
organizacja na rzecz ochrony środowiska.
Liczy ponad 1000 członków instytucjonalnych, w tym 140 państw, 200 agend rządowych, 880 organizacji pozarządowych; zrzesza prawie 11 000 naukowców i ekspertów.
Organizacja zarządzana jest przez Radę
wybieraną przez członków co 4 lata, a finansowana przez rządy krajów członkowskich,
fundacje, organizacje członkowskie i korporacje. Posiada status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych.
W publikowanych światowych czerwonych
księgach roślin i zwierząt status gatunku określa się następującymi symbolami:
EX (extinct) – wymarłe
EW (extinct in the wild) – wymarłe na
wolności
CR (critically endangered) – krytycznie
zagrożone
EN (endangered) – zagrożone
VU (vulnerable) – narażone
NT (near threatened) – bliskie zagrożenia
LC (least concern) – najmniejszej troski
DD (data deficient) – niedostatecznie rozpoznane
NE (not evaluated) – nieoszacowane wg kryteriów IUCN
Najłatwiejszy dostęp do Światowej Czerwonej Listy zapewnia strona internetowa
www.iucnredlist.org, z wyszukiwarką gatun-
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ków. Określenie statusu gatunku wymaga
dokładnych badań i co pewien czas jest weryfikowane, bowiem zmieniające się warunki,
w tym także działania ochronne podjęte przez
ludzi mogą doprowadzić dość szybko do
zmian statusu.
Stosując te same kryteria określania statusu gatunku różne instytucje naukowe
i badawcze także publikują czerwone listy.
Wspomniana „The Red List of Magnoliaceae”
opublikowana została przez Botanic Gardens
Conservation International (BGCI) oraz
Fauna & Flora International (FFI) współpracujące ze sobą w partnerstwie pod nazwą Global Trees Campaign.
Z 247 gatunków z rodziny magnoliowatych na świecie za zagrożone uznano 131,
z czego 89 mieści się w kategoriach CR i EN.

Kolejnym krokiem po ustaleniu statusu
gatunków jest poszukiwanie sposobów na
ograniczenie lub zlikwidowanie zagrożeń.
Jednym ze sposobów zabezpieczenia gatun24

ków jest ich ochrona ex situ czyli poza naturalnym stanowiskiem występowania. Realizuje się ją często w ogrodach botanicznych.
Magnolie rzadkich gatunków występują
głównie na Dalekim Wschodzi i w Ameryce
Łacińskiej. Stąd w zestawieniach wprowadza
się podział na ogrody botaniczne w kraju
naturalnego występowania i poza nim.
Ważne jest zwracanie uwagi na to, że
ogrody botaniczne gromadzą kolekcje wielu
gatunków z danego rodzaju, a te czasem
mogą się krzyżować ze sobą. Dlatego nasiona
egzemplarzy uprawianych w ogrodach mogą
wykazywać cechy mieszańców międzygatunkowych.
Mimo to uprawiane okazy są bardzo wartościowym materiałem do badań i rezerwą
materiału genetycznego, szczególnie że rozmnażanie może się odbyć w warunkach kontrolowanego zapylenia, co pozwala uniknąć
wystąpienia mieszańców.
Stan ochrony ex situ w ogrodach botanicznych na czerwiec 2008 roku przedstawiono
w raporcie BGCI „Global Survey of ex situ
Magnoliaceae Collections”. Wynika z niego,
że w kolekcjach ankietowanych ogrodów
botanicznych zachowanych jest 118 gatunków, z czego odpowiednio 13 z kategorii CR,
24 – EN, 11 – VU, 5 – NT, 11 – LC, 7 – DD
i 47 – NE.

Magnolia gwiaździsta odm. różowa
Magnolia stellata ‘Rosea’
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W Polsce gatunki z kategorii CR nie mogą
być uprawiane pod gołym niebem, dość często natomiast sadzi się w ogrodach odmiany
japońskiej magnolii gwiaździstej (M. stellata)
z kategorii EN. Warto przy tym zwrócić
uwagę, że odmiany i krzyżówki nie mają wartości dla zachowania czystego gatunku, więc
np. przelewicka M. stellata ‘Rosea’ nie może
być wliczona do zakresu ochrony ex situ.
Magnolia gwiaździsta w naturze występuje na
wyspie Honsiu, ale zdziczała pojawia się
w całej Japonii. Lubi słoneczne miejsca
z wolno płynącą wodą, łagodne stoki, brzegi
rzek, płytkie wąwozy i doliny. Rozkwita bardzo wcześnie – przed rozwinięciem liści
i wabi owady słodkim zapachem. Rośnie
w postaci niewielkiego drzewka lub krzewu.
W Czerwonej Księdze Japonii ma status NT.
Na Zachodzie wprowadzono ją do uprawy
w 1862 roku.

Magnolia gwiaździsta odm. różowa
Magnolia stellata ‘Rosea’ w fazie pękania pąków

Magnolie gwiaździste w Ogrodzie Japońskim

Czerwona Lista (Czerwona Księga)
może być tworzona dla kraju, dowolnego
regionu, nawet gminy, przy założeniu że:
– dotyczy gatunków występujących w danym
obszarze naturalnie (nie uprawianych),
– stanowisko danego gatunku było potwierdzone wcześniej w prawidłowy sposób
(szczególnie w odniesieniu do gatunków
uznanych za wymarłe),
– stosuje się odpowiednią metodykę określenia występowania gatunku.
Skoro czerwone listy podlegają aktualizacjom w miarę wykonywania kolejnych badań
naukowych dokumentujących zmiany w statusie danego gatunku, przy podawaniu statusu
należy podać także rok publikacji.
W czerwonej liście roślin naczyniowych
Polski stosuje się nieco inne oznaczenia kategorii uwzględniające specyficzne warunki
lokalne:
EX – wymarłe i zaginione – gatunki, których
występowanie w Polsce, mimo ponownych
poszukiwań, nie zostało potwierdzone na stanowiskach, gdzie je zbierano, ani na innych,
nowych stanowiskach.
EW – wymarłe i zaginione na stanowiskach
naturalnych – taksony, których występowanie w Polsce, mimo ponownych poszukiwań,
nie zostało potwierdzone na stanowiskach,
gdzie je zbierano, ani nie znaleziono ich na
nowych stanowiskach, ale są uprawiane
w ogrodach botanicznych lub na siedliskach
zastępczych.
E – wymierające – krytycznie zagrożone –
taksony mocno zagrożone wymarciem, których przeżycie jest mało prawdopodobne, jeśli
nadal będą działać czynniki zagrożenia; odpowiada to kategorii CR (krytycznie zagrożonych) w czerwonej księdze.
[E] – wymierające – krytycznie zagrożone na
izolowanych stanowiskach poza głównym
obszarem swojego występowania – taksony
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zagrożone wymarciem, których przeżycie jest
mało prawdopodobne, jeśli nadal będą działać
czynniki zagrożenia, przy tym występują na
izolowanych stanowiskach poza głównym
obszarem swojego występowania; jest to
uszczegółowiana kategoria E, odpowiadająca
bardziej ogólnej kategorii CR w czerwonej
księdze.
V – narażone – taksony zagrożone wymieraniem, które zapewne przesuną się w najbliższej przyszłości do kategorii wyższej (E –
wymierające krytycznie zagrożone), jeśli będą
nadal działać czynniki zagrożenia.
[V] – narażone na izolowanych stanowiskach
poza głównym obszarem swojego występowania – taksony, które zapewne przesuną się
w najbliższej przyszłości do kategorii E, jeśli

będą nadal działać czynniki zagrożenia, przy
tym występują na izolowanych stanowiskach
poza głównym obszarem swojego występowania; jest to uszczegółowiana kategoria V.
R – rzadkie – potencjalnie zagrożone wymarciem – taksony o ograniczonych zasięgach
geograficznych, o małych obszarach siedliskowych lub też występujące na rozległym
obszarze, ale w dużym rozproszeniu. Gatunki
rzadkie nie muszą być zagrożone – tak jest
tylko w tym przypadku, gdy ich populacja
maleje lub znajduje się na zagrożonych zmianami terenach. Kategoria ta odpowiada
z grubsza LR w czerwonej księdze.
Przypisane kategorie dotyczą sytuacji na
terenie Polski.

Kwitnąca magnolia Loebnera
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Magnolia Loebnera Magnolia x loebneri
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Co zagraża magnoliom?
Magnolia lekarska Magnolia officinalis
to jeden z gatunków o właściwościach lecz
niczych. Stosowany w leczeniu nadciśnienia
tętniczego, bólów żołądka, biegunki. Ma działanie uspokajające, bakteriobójcze i przeciwgrzybicze. Wyciąg z kory (INCI: Magnolia
Officinalis Bark Extract) bywa stosowany
w kosmetykach anty-aging. Substancje
czynne to honokiol i magnolol. W medycynie
wykorzystywana jest kora, więc magnolia
lekarska, podobnie jak miłorząb, jest uprawiana od setek lat. Jednocześnie eksploatacja
kory ze stanowisk naturalnych w chińskich
lasach zrzucających liście spowodowała
zagrożenie gatunku.

Magnolia lekarska odm. dwuklapowa
Magnolia officinalis var. biloba

Kwiat magnolii lekarskiej

Płatki kwiatów są jadalne, często są marynowane lub suszone i stosowane jako przyprawa w proszku.
28

Magnolia naga Magnolia denudata
chiński symbol czystości o jadalnych tepalach
i leczniczej korze

Inne magnolie o właściwościach leczniczych to m.in.:
– Magnolia liliiflora – kwiaty o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbólowych (stosowana m.in. do leczenia nieżytu
nosa i stanów zapalnych zatok),
– Magnolia tripetala i M. acuminata – przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu
malarii,
– Magnolia virginiana – działanie napotne,
wzmacniające, przeciwzapalne.
Choć jeszcze nie zagrożone, w każdej chwili
mogą przegrać z popytem nie tylko na surowce
medyczne i kosmetyczne, ale także na drewno.
Zagrożona magnolia Wilsona bywa wyniszczana przez zbieranie kory stanowiącej substytut kory magnolii lekarskiej. Jej sytuację pogarsza wycinanie lasów i fakt, że bardzo słabo się
odnawia, tzn. jej rozmnażanie w obecnych
warunkach musiałoby być wspomagane przez
człowieka. W przypadku magnolii gwiaździstej,
rosnącej na ogół na słonecznych stanowiskach
nad rzekami, problem dotyczy właśnie stanowisk – to miejsca, gdzie ludzie chętnie budują
domy. Tam, gdzie jeszcze nie wkroczyli deweloperzy, magnolia gwiaździsta jest masowo
zbierana na kwiat cięty. Pozyskuje się też jej
nasiona na potrzeby szkółkarstwa ozdobnego.
Im rzadszy i bardziej endemiczny gatunek,
tym chętniej poszukują go kolekcjonerzy.
Można się pokusić o stwierdzenie, że magno-
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liom najbardziej zagraża moda: moda na młodość dzięki kosmetykom i farmaceutykom,
moda na kolekcjonerstwo, moda na posiadanie rzadkich przedmiotów.

Magnolia Siebolda – owoc

Magnolia Siebolda – kwiat
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1. Chylarecki H., Chudecki Z., Koćmit A., Niedźwiecki E., Swiłło Ł., 1997. Arboretum Przelewickie egzotyczny ogród na Ziemi Pyrzyckiej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk.
2. Cicuza D., Newton A., Oldfield S. 2007. The Red List of Magnoliaceae. Fauna & Flora
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Kielichowiec chiński Sinocalycanthus chinensis

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

29

Wiśnia różowa Prunus x subhirtella
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Wiśnie
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Jednym ze zwiastunów prawdziwej wiosny są kwitnące w śródpolnych zaroślach ałycze. To przedstawicielki rodzaju Prunus, do
którego zalicza się wiśnie, śliwy, czereśnie,
czeremchy, morele i migdałowce.

Śliwa wiśniowa, ałycza Prunus cerasifera

Na Dalekim Wschodzie początek wiosny
zapowiada wiśnia różowa Prunus x subhirtella,
czasami spotykana u nas w parkach. Prunus x subhirtella jest triploidalnym mieszańcem pomiędzy P. pendula f. ascendens długowieczną
wiśnią płaczącą a P. incisa – wiśnią wczesną
występującą w naturze na zboczach góry Fuji.
Do tej grupy japońskich wiśni zalicza się też
wiśnię Yedo P. x yedoensis (P. pendula f. ascendens x P. serrulata var. speciosa) z powodu
podobnego w kształcie kielicha oraz ponieważ
P. pendula jest jedną z jego form rodzicielskich.

Potem stopniowo zakwitają kolejne
gatunki i odmiany wiśni, a Japończycy nie
pozwalają sobie na przeoczenie tego magicznego momentu i kultywują hanami, czyli
towarzyskie spotkania poświęcone oglądaniu
kwiatów. Także w Polsce warto dostrzec tę
chwilę, ponieważ wiśnie kwitną krótko.
Ulotne piękno pojedynczego kwiatu przemija
w ciągu kilku dni. Kompozycja z kilku
odmian kwitnących w różnym terminie przedłuży przyjemność podziwiania kwiatów, ale
i tak każdej odmianie należy poświęcić czas
w pełni jej kwitnienia.
Rodzaj Prunus należy do rodziny różowatych, która słynie z łatwego poddawania się
hodowli – dzięki możliwości krzyżowania
i częstym mutacjom oraz z równie łatwego
mnożenia wegetatywnego szczególnie przez
szczepienie i okulizację.

Wiśnia japońska ‘Kanzan’

Wiśnia różowa Prunus x subhiretlla

W Polsce z tzw. wiśni japońskich najczęściej trafimy na odmiany ‘Kanzan’ – o zwisających pełnych różowych kwiatach, ‘Amanogava’ – kolumnową o pełnych różowych
kwiatach, wiśnię Yedo i podobne do niej
o mniej lub bardziej płaczącym pokroju
oraz ‘Okame’ o ciemnych pąkach i ciemnoróżowych kwiatach.
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Wiśnia ‘Okame’

Na Dalekim Wschodzie rosną dziko:
wiśnia Sargenta (Prunus sargentii) – najwcześniej kwitnąca, o różowych kwiatach i wysokości do 15 m, wiśnia piłkowana (P. serrulata) o kwiatach kremowobiałych oraz
krzewiasta wiśnia wczesna (P. incisa) o bladoróżowych kwiatach. Są to gatunki górskie.
Wszystkie one wymagają nieco więcej miejsca, podobnie jak wiśnia zwyczajna (P. cerasus), która także pięknie kwitnie, a dodatkowo
gwarantuje smaczne owoce.

Wiśnia Sargenta Prunus sargentii

Do największych drzew z tego rodzaju zalicza się czereśnię ptasią (P. avium) i jej odmiany.
Potrzeba dla niej dużo miejsca, ale niewiele jest
widoków tak pięknych jak ogromne stare
drzewa, z których powoli spadają na ziemię czysto białe płatki. Oczywiście z odmian o pełnych
kwiatach nie uzyska się owoców. Jako duże
drzewa czereśnie dostarczają też wartościowego
drewna do wyrobu mebli.
32

Czereśnia ptasia odm. pełnokwiatowa
Prunus avium ‘Plena’

Jedyny problem w uprawie tych roślin stanowią choroby. Ponieważ łatwo się roznoszą,
a z racji istnienia sadów towarowych mogą
powodować poważne szkody gospodarcze,
wszystkie gatunki z rodzaju Prunus z wyjątkiem laurowiśni są traktowane jako potencjalni nosiciele organizmów kwarantannowych. Międzynarodowa Konwencja Ochrony
Roślin definiuje „organizm kwarantannowy”
jako szkodliwy organizm występujący lub
mogący zostać zawleczony na nowy teren,
gdzie może się rozmnażać i powodować straty
o znaczeniu gospodarczym. Taki organizm
powinien być zwalczany z urzędu. Dla każdego kraju opracowano listę organizmów
kwarantannowych. W Polsce od 2004 roku
obowiązuje lista tożsama z listą Unii Europejskiej. Oprócz bakerii, grzybów i wirusów
przepisom fitosanitarnym w UE podlega
ponad 120 gatunków owadów.
Do organizmów kwarantannowych, których żywicielami są przedstawiciele rodzaju
Prunus należą m.in.: Monilinia fruticola –
grzyb powodujący brunatną zgniliznę, inaczej
zgorzel wiśni oraz Plum pox virus PPV –
wirus powodujący ospowatość śliw. W przypadku ich stwierdzenia np. na okazach produkowanych w szkółce może zostać wydany
nakaz zniszczenia nie tylko porażonych
egzemplarzy na terenie tej szkółki, ale rów-
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nież w okolicy. Może to – choć nie musi –
oznaczać obowiązek wycięcia drzew i spalenia ich, ponieważ porażone wiśnie będą
źródłem zarazy dla innych roślin różowatych
w okolicy. Decyzję o sposobie postępowania
w przypadku wykrycia organizmu kwarantannowego podejmuje Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa.
W dobie globalnego przepływu towarów
i usług jedną z metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych jest wymóg paszportowania roślin.

Laurowiśnia Prunus laurocerasus
pokrój, kwiatostan, owoce

W myśl przepisów paszport roślin powinien
towarzyszyć roślinom, produktom roślinnym
i przedmiotom wymienionym w załączniku
nr 5 część A do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się
organizmów kwarantannowych. Dzięki danym
zawartym w paszporcie roślin możliwa jest
szybka identyfikacja miejsca pochodzenia
znajdującego się na rynku materiału roślinnego oraz jego producenta, dystrybutora lub
importera.
Tym samym paszport roślin umożliwia
identyfikację ewentualnych źródeł porażenia
roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
przez organizmy kwarantannowe.
Paszport roślin (Plant passport) stanowi
etykieta lub etykieta z towarzyszącym dokumentem dołączona do roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów. Fakt załączenia
paszportu roślin stanowi poświadczenie, że
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty,
którym on towarzyszy:
1. zostały wyprodukowane przez podmiot
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
lub służbę ochrony roślin innego Państwa
Członkowskiego, są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają
wszystkie wymagania specjalne, lub
2. podczas wprowadzania na terytorium
Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, na podstawie której zostały uznane za spełniające
wymagania specjalne obowiązujące we
Wspólnocie, a podmiot je importujący
jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
lub służbę ochrony roślin innego Państwa
Członkowskiego.
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Aby etykieta lub etykieta z towarzyszącym
dokumentem mogły być uznane za paszport
roślin powinny zawierać, następujące informacje:
1. określenie „paszport roślin” oraz oznaczenie EC,
2. oznaczenie literowe państwa, w którym
paszport roślin został wydany,
3. określenie organu wydającego paszport
roślin, a w przypadku paszportu wydanego
przez wojewódzkiego inspektora - napis
„Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin
i Nasiennictwa”,
4. numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców,
5. numer partii roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów lub kolejny numer paszportu,
6. łacińską nazwę botaniczną rośliny lub
nazwę produktu roślinnego wraz z łacińską nazwą botaniczną rośliny, z której
został on wytworzony, lub nazwę przedmiotu,
7. ilość roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów, dla której został wydany
paszport,
8. symbol „ZP” i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów do strefy
chronionej,
9. symbol „RP” w przypadku wydania paszportu zastępczego,
10. nazwę państwa pochodzenia lub państwa
wysyłającego, jeżeli rośliny, produkty
roślinne lub przedmioty pochodzą z państwa trzeciego.
Etykietę przytwierdza się do roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, ich opakowań, lub przewożących je środków transportu. Pełną 10-punktową etykietę dołącza się
do towarzyszącego roślinom, produktom
roślinnym lub przedmiotom dokumentu handlowego. Wszystkie etykiety należy przytwierdzać na trwałe, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie i ponowne wykorzystanie.
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Wszystkie typy paszportów roślin są przygotowywane i wydawane w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa czyli w inspektoratach wojewódzkich
i podległych im oddziałach terenowych i granicznych. W celu uzyskania paszportu roślin
należy do właściwej jednostki złożyć wniosek
o jego wydanie. Wniosek taki powinien
zawierać następujące informacje:
1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
2. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
3. nazwę rośliny, produktu roślinnego lub
przedmiotu,
4. ilość roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów,
5. ilość potrzebnych paszportów roślin,
6. oznaczenie strefy chronionej, jeżeli
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
są przeznaczone do tej strefy,
7. numer poprzedniego producenta, w przypadku paszportu zastępczego,
8. nazwę państwa pochodzenia albo państwa
wysyłającego.
Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jedynie
wtedy, gdy kontrole przeprowadzane u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w trakcie cyklu produkcyjnego oraz
w niektórych przypadkach badania laboratoryjne wykazały, że przedmiotowe rośliny,
produkty roślinne lub przedmioty:
1. są wolne od organizmów kwarantannowych oraz
2. spełniają określone dla tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
wymagania specjalne.
Jeżeli powyższe warunki nie zostały spełnione wojewódzki inspektor w drodze decyzji
odmawia wydania paszportu roślin.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

Wiśnia ‘Okame’

Wykaz roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów, które muszą być zaopatrzone
w paszport roślin przed przemieszczaniem lub
wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się w załączniku nr 5
do właściwego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się
organizmów kwarantannowych.
Pojedynczy egzemplarz kupowany u producenta lub w punkcie handlu detalicznego
nie musi być zaopatrzony w paszport, tzn.
kupując kilka wiśni ozdobnych do ogródka

można nie otrzymać do nich odpowiedniej
etykiety. Jest to złagodzenie przepisów, które
może ulec zmianie, jeśli powtórne analizy
ryzyka fitosanitarnego wykażą, że zwiększa to
zagrożenie rozprzestrzeniania organizmów
kwarantannowych. Osoba nie zajmująca się
zawodowo produkcją roślinną, nie prowadząca sprzedaży towarów roślinnych, nie
musi zatem dowodzić, że nabyła dany okaz
z paszportem. Dobrze jest natomiast, jeśli
może wskazać sprzedawcę kupionego okazu
(ewentualnie darczyńcę), ponieważ ten miał
obowiązek nabyć rośliny z paszportem (co
najmniej jednym dla danej partii materiału).
Przy kupowaniu roślin o dołączenie
wymaganego paszportu należy zadbać, jeżeli
zakłada się sad. Również duże partie przewidziane do obsadzania terenów zieleni powinny
być obligatoryjnie zaopatrzone w paszporty.
Dotyczy to zarówno terenów zieleni komunalnej jak i dużych ogrodów prywatnych. Jeżeli
ktoś postanowi założyć sobie dwurzędową
aleję ze stu ozdobnych wiśni, powinien mieć
do nich paszport.
Paszport roślin jest w myśl wspomnianych
przepisów integralną częścią danej partii
towaru. Wynika z tego, że w przypadku tworzenia dokumentacji przetargowej nie ma
obowiązku wskazywania, które partie roślin
powinny być w paszport zaopatrzone. Natomiast odbiór robót powinien uwzględniać
sprawdzenie, czy wszystkie rodzaje i gatunki
objęte obowiązkiem paszportowania taki
paszport posiadają.
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Ogród Japoński wczesną wiosną.

Papierówka chińska Broussonetia papyrifera
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Dawidia chińska odm. Vilmorina
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
W XIX wieku w Chinach działał francuski
misjonarz Jean Pierre Armand David – przyrodnik z zamiłowania. W związku ze swoimi
zainteresowaniami podjął trzy duże wyprawy
odkrywcze, podczas których opisywał faunę
i florę danego obszaru. W roku 1866 od marca
do października wędrował po Mongolii, dwa
lata później od 26 maja 1868 roku do
24 czerwca 1870 roku przemierzył środkowe
Chiny wędrując od Szanghaju do Syczuanu
i z powrotem. Trzecia wyprawa w okresie od
2 października 1872 roku do 5 kwietnia 1874
roku prowadziła przez Shaanxi, Hubei, Jiangxi,
Fujian. Każda podróż owocowała licznymi
opisami gatunków roślin i zwierząt oraz była
źródłem eksponatów wysyłanych do Paryża,
wśród których miały się znaleźć karty zielnikowe z pędami dawidii chińskiej. Ojciec David
zetknął się z tym gatunkiem w Syczuanie,
prawdopodobnie w roku 1869, ale często jako
rok odkrycia gatunku podaje się rok rozpoczęcia wyprawy. Pierwszy naukowy opis gatunku
opublikował Henri Ernest Baillon w 1871 roku,
nadając rodzajowi nazwę Davidia na cześć
odkrywcy. Łaciński epitet involucrata odnosi
się do dwóch białych podsadek okrywających
kulisty kwiatostan. Stąd zapis nazwy naukowej: Davidia involucrata Baill.

Kwiatostan dawidii chińskiej

W Przelewicach rośnie okaz odmiany
Vilmorina. W roku 1897 Paul Guillaume
Farges również francuski misjonarz i botanik
wysłał z Chin porcję nasion dawidii do
szkółek w Les Barres, należących do
Maurice de Vilmorin. Uzyskane z tej partii
nasion drzewko było pierwszą dawidią, która
zakwitła w Europie w roku 1907. Cechy
okazu różniły się od typowych dla gatunku,
więc nazwano go odmianą Vilmorina. Okazało się, że w naturze dawidia chińska występuje w dwóch odmianach różniących się
obecnością owłosienia na liściach. Okazy
o liściach nagich to Davidia involucrata
var. vilmoriniana.

Dawidia w Ogrodzie Japońskim,
okaz w wieku ok. 80 lat
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Na większą skalę uprawę dawidii w Europie zapoczątkowały szkółki Veitcha. Zatrudniony tam łowca roślin Ernest Henry Wilson
przysłał z pierwszej wyprawy do Chin
w latach 1899-1901 około 13 000 nasion
odmiany Vilmorina, a z kolejnych wypraw
porównywalne porcje nasion odmiany typowej. Wymagało to rzecz jasna dotarcia do
stanowisk naturalnych, znalezienia kwitnących okazów, a następnie wrócenia do nich
w porze owocowania, zebrania owoców
i wyekspediowania ich do Anglii.

Owocująca dawidia

Wymagało to nie tylko przewędrowania
Chin akurat w okresie powstania bokserów,
ale przede wszystkim dotarcia odpowiednio
wysoko w góry. Dawidie rosną w mezofitycznych lasach mieszanych na wysokościach 600
– 2400 m n.p.m. Lasy te charakteryzuje duże
bogactwo florystyczne, w tym liczne pnącza
i epifity. Roczne sumy opadów dochodzą do
1500 mm. Nie był to zatem wygodny odprężający spacer przez widny las, ale przedzieranie
się przez gąszcz roślin w zupełnie nieznanym
górskim terenie o powierzchni ponad 140 000
km2. Uprawa w Europie, szczególnie na
Wyspach Brytyjskich, okazała się być już
dość łatwa. Dawidia wprawdzie długo czeka
z kiełkowaniem i kiełkuje nierówno, ale za to
nie ulega chorobom i szkodnikom. Młode
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drzewka wymagają osłoniętego stanowiska
szczególnie zimą, ale z czasem drzewo staje
się w pełni odporne, choć jako gatunek leśny
nie lubi przeciągów.
Naturalny obszar występowania dawidii
zamyka się w granicach: 27°1’ – 31°7’ N,
98°6’ – 111°1’ E. W Chinach dawidia jest
gatunkiem chronionym, wpisanym do Czerwonej Księgi jako zagrożony. Wiąże się to
z podejmowaniem tam różnych działań
ochronnych. Te z kolei wymagają badań nad
gatunkiem w zakresie powodów jego zanikania. Stwierdzono, że wprawdzie jako relikt
trzeciorzędowy dawidia przetrwała poważne
zmiany klimatyczne na ziemi, ale obecnie
zmiany warunków siedliskowych w miejscu
występowania wiążą się z brakiem możliwości swobodnego przesunięcia zasięgu. Oznacza to, że spontaniczne mnożenie się gatunku
poza granicami zasięgu jest ograniczane
przez człowieka. W naturalny sposób gatunki
przesuwają swój zasięg przez stopniowe
zasiedlanie obszarów sąsiednich do dotychczasowego. Jeśli czynniki środowiska
pozwolą na swobodny wzrost i rozwój siewek, zasięg poszerza się w określonym kierunku, kompensując utratę stanowisk w innej
części – np. przy ochładzaniu się klimatu na
półkuli północnej stopniowo wymarzają
okazy z północnej granicy zasięgu, a dobre
warunki znajdują siewki za południową granicą, gdzie wcześniej mogły im przeszkadzać zbyt wysokie temperatury, lub konkurencja ze strony ciepłolubnych gatunków,
także cofających się w takim procesie w bardziej sprzyjające warunki. Wcześniej taka
płynna zmiana zasięgu ograniczana była
wyłącznie przez bariery naturalne: góry,
wody i pustynie (o ile np. zmiana klimatu nie
powodowała zwiększenia dostępności wody
na pustyni). Obecnie swoboda rozmnażania
się roślin jest ograniczona przez działalność
człowieka, szczególnie w zakresie rolnictwa
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i leśnictwa determinujących skład flory na
wielkich powierzchniach przez fizyczne usuwanie roślin innych niż zaplanowane dla
danego obszaru. Bariery stanowią też obszary
skażone oraz duże obszary zurbanizowane
lub uprzemysłowione. Degradacja lasów,
wyrąb, zmiany mikroklimatu, zmiany stosunków wodnych, a nawet zmiany w dopływie biogenów związane z obecnością terenów uprawnych oraz ścieków z obszarów
miejskich są powodami kurczenia się populacji dawidii. Dodatkowo istotnym czynnikiem jest pozyskiwanie nasion na potrzeby
ogrodnictwa na całym świecie oraz w niektórych przypadkach także zieleni ciętej na
potrzeby rynku kwiaciarskiego.
W spontanicznym odnowieniu nie pomaga
dawidii długie przelegiwanie nasion i wrażliwość siewek. Stąd w programach ochrony
czynnej prowadzi się zabiegi wzmacniania
populacji przez wysiewanie wstępnie straty
fikowanych nasion oraz wysadzanie kilku
letnich siewek na obszarach chronionych
w obrębie naturalnego zasięgu występowania.
Osobno próbuje się wprowadzać dawidię
poza skrajem naturalnego zasięgu, jako rodzaj
pasów buforowych, gdzie zachowana zostałaby rezerwa genów rodzaju.
Można wprawdzie zaryzykować stwierdzenie, że dawidii zaszkodziło odkrycie jej
przez Europejczyków, skoro jednym z zagrożeń jest obecnie pozyskiwanie jej na potrzeby
rynku kwiaciarskiego i szkółkarskiego, ale
na szali korzyści można położyć wyniki
badań i obserwacji prowadzonych w ogrodach na całym świecie. W czasach „łowców
roślin” ogrody botaniczne pełniły funkcję
kolekcji egzotycznych gatunków i miejsca
badań nad ich aklimatyzacją. Sprawdzano,
jakie temperatury, jakie warunki glebowe
i wodne zniesie dany gatunek, gdzie da się
go uprawiać, a gdzie nie, jak zachowa się
poza swoim zasięgiem. Badano sposoby roz-

mnażania, wytwarzanie określonych substancji chemicznych, reakcję na wiele czynników
środowiska niespotykanych w naturalnym
środowisku danego gatunku. Wyniki wielu
z tych badań i obserwacji pozwalały potem na
zidentyfikowanie zagrożeń i opracowanie planów ochrony. Jest bowiem istotne określenie,
czy dany gatunek staje się rzadki, ponieważ
słabo kiełkuje, ponieważ jest wrażliwy na
nadmiar biogenów w podłożu, czy może problemem jest fakt, że wyginęły jego zapylacze.
Im lepiej poznano dany gatunek – także dzięki
uprawie w ogrodach botanicznych – tym
łatwiej jest znaleźć prawidłową odpowiedź.

Rozwijający się kwiatostan dawidii

Obecnie ogrody botaniczne na pierwszym
miejscu swoich działań oprócz utrzymania
kolekcji mają udział w ochronie przyrody. Realizują go nie tylko przez projekty reintrodukcji lub
wzmacniania populacji, ale także przez prowadzenie banków nasion, badanie sposobów rozmnażania oraz udostępnianie do badań rzadkich
gatunków zgromadzonych w swoich kolekcjach. Naukowcy nie muszą w wielu przypadkach sięgać po rośliny ze stanowisk naturalnych,
skoro dysponują materiałem roślinnym z ogrodów botanicznych i mogą pewne hipotezy przetestować na nich, nie naruszając populacji naturalnych. Ogrody botaniczne prowadzą poza tym
działalność edukacyjną i informacyjną, dzięki
czemu ważne informacje dotyczące roślin trafiają do ludzi, zanim zdążą oni nieświadomie
wyrządzić szkody.
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Jesienne przebarwienia dawidii
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Kwiaty Dalekiego Wschodu
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Z Dalekiego Wschodu do Europy sprowadzono wiele gatunków atrakcyjnie kwitnących roślin, bez których trudno sobie dziś
wyobrazić polskie ogródki. Bardzo specyficzną grupą są wśród nich rośliny jednoroczne i dwuletnie, których w Chinach, Japonii czy Korei nie uprawiano w ogrodach
w charakterze roślin ozdobnych.
Pierwszy przykład to aster chiński (Callistephus chinensis) naturalnie występujący
w Chinach i Japonii na słonecznych łąkach.
Dzikie astry chińskie to rośliny metrowej
wysokości o kwiatostanach przypominających złocienie – żółte lub białe „oczko” kwiatów rurkowych otacza pojedynczy lub
podwójny rząd kwiatów języczkowych. Gatunek cechuje duża zmienność genetyczna, co
pozwoliło na wyhodowanie ogromnej ilości
odmian, głównie o kwiatostanach pełnych.
Stąd mamy odmiany chryzantemowe
o koszyczkach wypełnionych szerokimi wstęgowato skręconymi kwiatami języczkowymi,
odmiany piwoniowe o kwiatach języczkowych wywijających się do środka, co nadaje
kwiatostanom kształt półkolisty, odmiany
igiełkowe o kwiatach języczkowych zwiniętych w wąskie rurki i odmiany pomponowe
z krótkimi kwiatami języczkowymi. Płaskie
kwiatostany mają odmiany „książęce” zbliżone budową do formy dzikiej, oraz odmiany
dachówkowe. Gama barw obejmuje chłodne
odcienie cytrynowe, łososiowe i białe oraz
róże, fiolety i purpurę.
Łąki i lasostepy Korei, Indii, Nepalu, Chin
i Mongolii są ojczyzną goździków chińskich
(Dianthus chinensis), które podobnie jak
astry lubią dużo słońca. Goździki występują
w ogródkach w wielu odmianach i krzyżów-

kach. Mają szarozielone pędy i liście oraz
kwiaty w barwach od białej przez różową po
czerwoną, przy czym częste są odmiany
o wielobarwnych kwiatach z kontrastową
barwą środków lub obrzeży płatków. Brzeg
płatka może być ząbkowany, wcinany lub
strzępiasty. Zdarzają się odmiany o kwiatach
półpełnych i pełnych.

Goździk chiński Dianthus chinensis

W Polsce astry chińskie i goździki często
są ścinane do bukietów. Bukiety takie
odzwierciedlają barwność i obfitość lata.
Daleki Wschód to ojczyzna specyficznej
formy układania kwiatów – ikebany.
Ikebana to japońska sztuka układania
kwiatów, wymagająca znajomości dokładnych reguł aranżacji z głęboką symboliką.
Rozwijająca się od XV wieku sztuka jest dziś
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przedmiotem studiów, a mistrzowie ikebany
trudnią się nią zawodowo. W uproszczeniu
można powiedzieć, że w ikebanie znaczenie
ma wszystko: rodzaj dobranych roślin, wysokość lub długość poszczególnych elementów,
kąty pomiędzy elementami kompozycji,
kształt i barwa naczynia, miejsce ekspozycji
i cel wykonania kompozycji. Najdrobniejsze
odchylenie od tworzonych przez kilkaset lat
reguł zaburza kompozycję i dyskwalifikuje ją
w oczach znawcy.
W oczach Europejczyka ikebana na ogół
sprawia wrażenie dość skromnej, surowej
w formie kompozycji, czasem budzi odruch
wzbogacenia jej i ożywienia, co wynika z zupełnie innego kodu kulturowego u odbiorcy. To,
czym my wzbogacamy taką kompozycję,
w oczach Japończyka niszczy jej piękno
i symbolikę. Dlatego w naszych domach „ikebana” to najczęściej stylizowana elegancka
kompozycja, uwzględniająca niektóre zasady
prawdziwej ikebany, ale nie kwalifikująca się
jako ikebana w oczach Japończyka. Szczególnie, że do określonego miejsca należy jeszcze
dobrać odpowiedni styl ikebany.
Rikka to jeden z najstarszych i najbardziej klasycznych, a zarazem najbardziej
rygorystycznych stylów. Rozwinęła się
w XV w. z Tatebana, formy aranżacji ofiary
z kwiatów w buddyjskich świątyniach. Stosowana jest przy uroczystych okazjach.
Przedstawia wyidealizowany krajobraz z elementami nieba, ziemi i człowieka i od ok.
1800 roku tworzy ją 9 głównych linii. Od
1999 roku uczy się także nowoczesnej formy
Rikka shimputai, w której reguły Rikka są
złagodzone, choć nadal ostateczna kompozycja ma sprawiać wrażenie prostej, czytelnej
i wyjątkowej.
Seika (shoka) to z kolei klasyczny styl
powstały z uproszczenia Rikka do trzech
głównych linii (shin, soe i tai) tworzących
umowny trójkąt. W wersji klasycznej kom42

pozycja powstaje z roślin rodzimych w Japonii, maksymalnie 2 rodzajów materiału, klasycznych naczyń i technik mocowania.
Wersja nowoczesna dopuszcza trzy rodzaje
materiału i pozostawia dowolność doboru
naczynia, sposobu mocowania i pochodzenia
roślin.
Ceremoniał picia herbaty uzupełnia
Cha-bana. Dwie linie Cha-bana łączą gościa
z gospodarzem, przy czym w idealnej wersji
należy uwzględnić w kompozycji kolorystykę
kimona gościa, o co gospodarz ma prawo
zapytać przy zaproszeniu. Kompozycja jest
prosta i lekka.
Styl Nageire podobnie jak Cha-bana rozwinął się ze stylu Nageirebana. Charakteryzują go: użycie wazy, obecność lustra wody
i stosowanie trzech typowych linii nieba,
ziemi i człowieka, przy czym warianty tego
stylu klasyfikuje się na podstawie kąta
nachylenia elementu shin. Style związane
z ceremonią herbaty cechuje przede wszystkim prostota i umieszczanie elementów
roślinnych w taki sposób jak rosną w naturze. Kompozycję może stanowić nawet pojedynczy kwiat.
Moribana to powstały w szkole Ohara styl
łączący formalizm stylu Rikka i naturalizm
stylu Nageire, uzupełniony sugestią krajobrazu. Można go określić jako pejzaż w miniaturze. Kompozycje tworzone są w płaskich
naczyniach, do mocowania roślin używa się
kenzanu. Styl ten rozwijał się częściowo pod
wpływem sztuki Zachodu, więc dość dobrze
wpasowuje się w poczucie estetyki Europejczyków. Formą Moribany jest Shimentai –
jedyna forma ikebany układana we wszystkich kierunkach i przewidziana do oglądania
ze wszystkich stron. Inna odmiana Moribany,
tworzona z owoców i warzyw jako aranżacja
do dekoracji stołów nosi nazwę Morimono.
Jest jeszcze Jiyuka, rozwinięty pod koniec
lat 80-tych XX wieku styl wolny oparty na
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indywidualnym wyczuciu układającego.
Pojemnik nadal pozostaje w nim integralną
częścią kompozycji. Dopuszczone jest użycie
form i materiałów innych niż roślinne, a układający sam określa sposób wyrażenia swoich
idei i odczuć w kompozycji.

Lilia azjatycka

Lilie w oranżerii w Przelewicach.
Wysokość roślin związana jest z warunkami w oranżerii
(ciepło i cień), ta sama odmiana w ogrodzie będzie mieć
rozmiar typowy.

Z Dalekiego Wschodu sprowadzono do
Europy także wiele bylin, w tym roślin cebulowych. Wyjątkowe miejsce zajmują wśród nich
lilie, podobnie jak rośliny jednoroczne uprawiane na kwiat cięty. Lilie znane były w Europie od niepamiętnych czasów, a lilia biała
(Lilium candidum) była symbolem czystości,
choć już w starożytności znano jej wartość
leczniczą i odżywczą. Nowy impuls hodowli
lilii dało odkrycie w Chinach w prowincji
Syczuan w 1903 roku przez Ernesta Wilsona
lilii królewskiej (Lilium regale), matki popularnej grupy mieszańców – lilii trąbkowych.

Kolejna znana grupa – mieszańce azjatyckie – ma wśród rodziców następujące gatunki:
lilię ulubioną (Lilium amabile) pochodzacą
z górzystych suchych obszarów Korei, lilię
drobną (Lilium pumilum) występującą na Półwyspie Koreańskim, w północnych Chinach,
wschodniej Syberii, nad Bajkałem i w Mongolii. Lilia drobna to jedna z pierwszych azjatyckich lilii sprowadzona do Europy na
początku XIX w. Kolejni rodzice mieszańców
azjatyckich to odkryta w 1869 roku przez
Armanda Davida w Syczuanie lilia Davida
(Lilium davidii) oraz jej formy botaniczne
i lilia tygrysia (Lilium tigrinum) występująca
w Koreach, Japonii i wschodnich Chinach.
Typowa lilia tygrysia jest triploidalna i sterylna – tzn. nie produkuje nasion, ale w Japonii występuje jej nieco mniej ozdobna forma
diploidalna wykorzystywana do hodowli.
Lilia tygrysia w Chinach uprawiana jest na
cebule, które dzięki porównywalnej do ziemniaków zawartości skrobii są wartościowym
pożywieniem. W mieszańcach azjatyckich
znaleźć też można geny L. cernuum i L. dauricum, których zasięgi dochodzą niemal do
obszarów arktycznych na Syberii, oraz L. lankongense i L. wilsonii rosnące w dolinach
chińskich rzek. Najpiękniejsze, najbardziej
egzotyczne lilie to mieszańce orientalne. To
krzyżówki pochodzących z wysp japońskich
gatunków: Lilium alexandrae, L. auratum,
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Lilia azjatycka

L. japonicum, L. nobilissimum, L. rubellum
oraz L. speciosum. Wyjątkowa uroda tych lilii
oraz piękny zapach motywują do ich uprawy
mimo dużej wrażliwości niektórych odmian
na mróz oraz choroby.
Nieco mniej powszechne są mieszańce
longiflorum. Wywodzą się od lilii długokwiatowej (Lilium longiflorum) sprowadzonej do
Anglii z japońskiej wysy Okinawa już w 1819
roku. Od lat 30-tych XX wieku krzyżuje się ją
z pochodzącą z Tajwanu i Filipin Lilium formosanum oraz również dalekowschodnimi:
L. neilgherrense i L. wallichianum. Mieszańce
longiflorum częściej spotyka się w kwiaciarniach, ponieważ są zbyt ciepłolubne do typowej uprawy w ogrodach.
Specyficzne grupy dalekowschodnich
bylin to funkie i piwonie.
Funkie w naturze rosną głównie w lasach,
ale są wśród nich gatunki rosnące nawet na
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wulkanicznych skałach, np. Hosta hypoleuca
o ogromnych liściach – gatunek zagrożony
ze względu na bardzo mały zasięg występowania. „Leśne” potrzeby tych bylin obejmują
odpowiednią wilgotność powietrza, stanowisko zacienione, a przynajmniej półcieniste,
choć niektóre sprawdzą się nawet na skalniakach po północnej stronie. Koreańskie, chińskie i japońskie lasy mają bardzo łagodny
mikroklimat z gwarancją częstych deszczów.
Funkie w ogrodzie wybaczą nam zatem
wszystko z wyjątkiem suszy, szczególnie
jeśli trafią w słoneczne miejsce. Las to również tony liści pracowicie przerabianych
na próchnicę przez rozmaite bezkręgowce
i grzyby. Dla funkii wybieramy wobec tego
dość luźne podłoże z dużą pojemnością
wodną, o pH około 6. Przyda się również
ściółka szczególnie w miejscach bardziej
nasłonecznionych.
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Trzy typy budowy kwiatu piwonii zielnych

Funkia
Hosta - liście, kwiaty, jesienne przebarwienia

W Chinach oprócz piwonii zielnych
występują krzewiaste. Ich lecznicze walory
opisywano już ok. 1000 roku p. n. e. Ten narodowy kwiat Chin symbolizuje tam kobiece
piękno, miłość, bogactwo i honor. Do końca
XVII w. liczba odmian wyhodowanych
w Chinach przekroczyła 260. Już w XVIII w.
piwonie chińskie – odmiany P. lactiflora –
zaczęto sprowadzać do Europy. Od razu też
podejmowano próby ich krzyżowania.
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014
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mokre kwiaty są ciężkie i może dojść do
wyłamania pędów.

Piwonia krzewiasta

Piwonie krzewiaste trafiły do Europy
dopiero w XIX w., choć pierwszy egzemplarz w ogrodach w Kew posadzono już
w 1787 roku. Gatunki piwonii dość łatwo
krzyżują się ze sobą, stąd większość piwonii
ogrodowych to mieszańce – głównie piwonii
lekarskiej i chińskiej. Podaje się obecnie, że
na świecie jest nie więcej niż 40 gatunków
piwonii i około 10000 odmian. Piwonie najlepiej kwitną w miejscach słonecznych, ale
dają sobie radę również w zacienionych parkach, choć dużo słabiej wtedy kwitną. Nie
lubią być przesadzane, ale nie mają dużych
wymagań. Znoszą letnią suszę, rzadko chorują i jeszcze rzadziej są atakowane przez
szkodniki. Wystarcza im zwykła ziemia
ogrodowa. Nie lubią miejsc ze stagnującą
wodą. Przepuszczalne podłoże trzeba zapewnić szczególnie gatunkom pochodzącym
z gór. Pielęgnacja piwonii sprowadza się do
usuwania po zakończeniu wegetacji suchych
pędów i liści, które dobrze jest spalić, jeśli
wystąpiły jakiekolwiek objawy chorób.
W przypadku odmian o dużych pełnych
kwiatach trzeba zapewnić podpory, w przeciwnym razie po deszczu ciężar mokrych
kwiatów przygnie pędy do ziemi. Ten sam
efekt może też spowodować silny wiatr.
W przypadku piwonii krzewiastych zaschnięte
części pędów usuwa się na początku sezonu
wegetacyjnego. Podpory też są korzystne,
bo podobnie jak u piwonii bylinowych
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Piwonia Delavay’a
Paeonia delavayi

Cennymi bylinami ogrodowymi są też
bergenie. Rodzaj Bergenia jest podzielony
na trzy grupy: pochodzące z gór północno-wschodniej Azji bergenie o gładkich liściach
z powcinanymi brzegami (najbardziej znane:
b. sercowata i b. grubolistna), rosnące między Afganistanem, Kaszmirem i wschodnim
Bengalem bergenie o orzęsionych brzegach
liści (m.in. B. ciliata) oraz pochodzące ze
wschodniego Tybetu i zachodnich Chin bergenie o dzwonkowatych słabo otwartych
kwiatach (B. purpurascens, B. delavayi).

Bergenia sercowata
Bergenia cordifolia
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Tawułka chińska Astilbe chinensis
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Liliowiec rdzawy
Hemerocallis fulva

Liliowiec żółty
Hemerocallis citrina

Wśród dalekowschodnich bylin warto też
wymienić:
– czosnek olbrzymi (Allium giganteum)
z Himalajów,
– zawilec japoński (Anemone hupehensis
var. japonica) z Japonii,
– tawułki: Astilbe chinensis z północnych
Chin i Korei, Astilbe japonica, A. simplicifolia i A. thunbergii z Japonii oraz ich mieszańce znane pod nazwą tawułka Arendsa,
– epimedium wielkokwiatowe (Epimedium
grandiflorum) leśny gatunek z Japonii,
Mandżurii i Korei,
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– pustynnik himalajski (Eremurus himalaicus),
– liliowce: l. cytrynowy (Hemerocallis
citrina) z Chin, l. żółty (H. flava)
z Japonii i zachodniej Syberii, l. rdzawy
(H. fulva) o szerokim zasiegu od południowo-wschodniej Europy po Chiny
i Japonię,
– języczki: j. pomarańczowa (Ligularia clivorum), j. japońska (L. japonica), j. Przewalskiego (L. przewalskii),
– mak wschodni (Papaver orientale) ze
środkowej Azji,
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– mekonops „niebieski mak” (Meconopsis)
- różne gatunki z Chin i Tybetu,
– pierwiosnek japoński (Primula japonica),
– rodgersje: kasztanowcolistna (Rodgersja
aesculifolia) i stopowcowata (R. podophylla) oraz inne,
– Incarvillea delavayi oraz I. mairei –
z Himalajów.

Mak wschodni
Papaver orientale

Epimedium

Niektóre byliny sprowadzone z Dalekiego
Wschodu są obecnie gatunkami zagrożonymi
wyginięciem nie tylko ze względu na utratę
siedlisk, ale też z powodu zainteresowania
kolekcjonerów.
Dicentra spectabilis czyli serduszka okazałe, bylina leśna z Chin, Korei, Japonii
i południowej Syberii wrosła w przydomowe
ogródki do tego stopnia, że przez niektórych
jest intuicyjnie postrzegana jako gatunek
rodzimy. Na Dalekim Wschodzie od setek lat
była przedmiotem uprawy, więc trudno dziś
powiedzieć, które części populacji są naturalne, a które są pozostałością po uprawie.
Mimo że serduszka jest łatwa w uprawie
i łatwo „wraca” do wolnej przyrody z uprawy,
jej populacja jest zagrożona przez nadmierne
pozyskiwanie na kwiat cięty i jako materiał
rozmnożeniowy.

Języczka Przewalskiego
Ligularia przewalskii

Serduszka okazałe
Dicentra spectabilis

Zawilec japoński
Anemone hupehensis var. japonica
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Całą Eurazję pokrywały niegdyś ciemierniki (Helleborus), ale ok. 23 mln lat temu
zmiany klimatyczne i bariera w postaci Himalajów spowodowały odcięcie populacji ciemiernika tybetańskiego (Helleborus thibetanus). Moda na uprawianie egzotycznych
gatunków sprawiła, że dzikie populacje przetrzebiono, pozyskując rośliny na sprzedaż dla
kolekcjonerów. Wzrósł także popyt na medykamenty z tego gatunku stosowane od dawna
w tradycyjnej medycynie chińskiej.
Trójsklepki (Tricyrtis) reprezentuje ok. 20
gatunków ze wschodnich Himalajów, południowo-zachodnich Chin i Japonii, przy czym
połowa z nich występuje wyłącznie na wyspach
japońskich, czyli mogą być zniszczone nawet
przez katastrofę ekologiczną o małej skali.
Trójsklepki to byliny występujące w lasach,
rozpadlinach skalnych, na urwiskach.
Koten engei – japońska sztuka uprawy
roślin rodzimych rodzajów – jako jeden
z przedmiotów obejmuje kopytniki. Selekcjonuje się formy znajdowane w populacjach
dzikich rodzimych gatunków Japonii, wybierając te o nietypowych kształtach liści i barwach kwiatów. Wyselekcjonowane formy
japońskich kopytników cieszą się też powodzeniem wśród kolekcjonerów z innych stron
świata, co przyczynia się do nadmiernej eksploatacji naturalnych stanowisk. Za najbardziej zagrożony z tamtejszych gatunków
uznaje się Asarum minamitanianum o liściach
przypominających kształtem liście cyklamenów. Kopytnik ten rośnie wyłącznie na południowym krańcu Kiusiu.
Niektóre dalekowschodnie gatunki sprowadzone początkowo jako ozdobne i traktowane jako rarytasy ogrodnicze stały się
w Europie zagrożeniem i wpisano je na listę
gatunków inwazyjnych.
Konwencja o Różnorodności Biologicznej
(CBD) oraz Konwencja Berneńska podają
następujące definicje:
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Gatunek obcy (ang. alien species): gatunek, podgatunek lub niższy takson introdukowany (przeniesiony) poza zasięg, w którym
występuje on (lub występował w przeszłości)
w sposób naturalny, włącznie z częściami,
gametami, nasionami, jajami lub propagulami
tego gatunku, dzięki którym może on przeżywać i rozmnażać się.
Definicja ta jest zbieżna z definicją
podaną w Ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004
Nr 92 poz. 880, Art. 5. 1c): gatunek obcy –
gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub
zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników,
nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się.
Inwazyjny gatunek obcy (ang. invasive
alien species, IAS): gatunek obcy, którego
introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się
zagraża różnorodności biologicznej.
Na liście gatunków inwazyjnych figurują
pochodzące z Dalekiego Wschodu:
– rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria
japonica) – roślina o ciekawym sposobie
reagowania na groźne zmiany w siedlisku
(w tym np. użycie herbicydów). Wytwarza
w takiej sytuacji kłącza długości nawet
kilkunastu metrów, z których w nowym
miejscu regeneruje się zniszczona roślina.
Kłącza mogą się znajdować nawet na głębokości 1 metra. Bywają przenoszone
z nurtem rzek, a zdarza się, że trafiają do
środowiska wyrzucane przez ogrodników
amatorów, którzy nie zdają sobie sprawy,
że masa roślinna usuwana z ogrodu nie
może trafić do lasu lub rowu. Podobny rdestowiec sachaliński jest równie trudny do
usunięcia. Jego pyłek może zapylać
poprzedni gatunek, jeśli w populacji brakuje osobników męskich.
– pałka wysmukła (Typha laxmanii) – stanowi problem przy zbiornikach wodnych
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wypierając rodzime gatunki szuwarowe.
A trafia w te miejsca jako roślina ozdobna.
– niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens
parviflora) – początkowo traktowany jako
ciekawostka botaniczna i gatunek ozdobny
okazał się wyjątkowo skuteczny w opanowywaniu lasów, gdzie wypiera rodzime
gatunki.
– niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera) – wciąż jeszcze bywa uprawiany
jako roślina ozdobna. Rozprzestrzenia się
na terenach wilgotnych dzięki dużej produkcji nasion i zdolności ich wyrzucania
przez pękające owoce na ponad 6 m. Jest
rośliną jednoroczną, dorasta do wysokości
3 m. Jedna roślina jest w stanie wyrzucić
nawet 800 nasion na powierzchnię ponad
100 m2.
– róża pomarszczona (Rosa rugosa) –
uznana za gatunek rzadki w swojej ojczyźnie – Chinach, wyraźnie dobrze się czuje
w Europie i Ameryce. Oprócz naturalnych
metod rozmanażania – przez nasiona roznoszone przez zwierzęta, z racji walorów
estetycznych i odżywczych trafia do środowiska z plantacji róż. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych gatunków można uznać, że choć zagraża
rodzimej florze, jest przynajmniej dobrą
bazą pokarmową i bezpiecznym miejscem
gniazdowania dla niektórych ptaków. Na
terenach wiejskich nie wygląda obco,
a bywa sadzona również na wysypiskach
i przy drogach.
W innych krajach za inwazyjne uznaje się
także chętnie uprawiane w Polsce:
– glicynie (Wisteria sinensis) – inwazyjne
w USA,
– tawuły japońskie (Spiraea japonica),
– wiciokrzew japoński (Lonicera japonica) –
w USA, Australii, Nowej Zelandii, Oceanii,
– trzmielinę płożącą (Euonymus fortunei) –
w USA.

Trzmielina płożąca Euonymus fortunei

Można to potraktować jako ostrzeżenie
i zalecenie ostrożności w uprawie, ponieważ
nawet niewielkie zmiany klimatu mogą sprawić, że gatunek obecnie trzymany w ryzach
przez mroźne zimy, zacznie wypierać gatunki
rodzime. Szczególnie w przypadku obsadzania ogrodów w pobliżu terenów wartościowych przyrodniczo – np. w parkach krajobrazowych, blisko parków narodowych – należy
unikać wprowadzania gatunków potencjalnie
inwazyjnych.
Gatunki inwazyjne to rośliny, których nie
należy wprowadzać do uprawy, szczególnie
w miejscach, z których mogą przeniknąć do
zbiorowisk naturalnych i zaburzyć ich równowagę. Jeśli ktoś posiada takie rośliny
w ogrodzie powinien przestrzegać zasady, że
każda ich część usuwana z ogrodu powinna
być albo kompostowana pod kontrolą, albo
palona. Wykluczone jest wywiezienie takich
roślin „do lasu, żeby się rozłożyły”, bo akurat z nimi rodzima przyroda sobie nie poradzi. Gatunki wpisane na listę inwazyjnych
należy zwalczać, co nie zawsze jest możliwe
– również ze względów finansowych.
Jako kwiaty Dalekiego Wschodu można
też potraktować krzewy niezwykle popularne
w całej Europie. Oprócz wspomnianej już
róży pomarszczonej, żylistków i tawuł
powszechnych w parkach i ogrodach charakterystyczny rys nadaje wiośnie forsycja.
Trudno też wyobrazić sobie jesień bez
hortensji.
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Krzewuszka cudowna Weigela florida
w odmianach. Gatunek występuje naturalnie w Japonii,
Koreach oraz w chińskich prowincjach Hubei, Heilongjiang,
Henan, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Shaanxi.

Większość ogrodowych odmian to mieszańce forsycji zwisłej (Forsythia suspensa)
sprowadzonej do Europy z Chin w połowie
XIX wieku przez Roberta Fortune’a.
W Chinach, Koreach i Japonii występuje
jeszcze 5 gatunków i dodatkowo jeden –
Forsythia europaea – w lasach Albanii
i Kosowa. Chińskie forsycje rosną w regionie dolnego biegu Rzeki Żółtej i jej ujścia
do Morza Żółtego. Tysiące lat temu tamtejsze równiny porośnięte były lasami pełnymi
brzoskwiń, śliw, moreli i grusz. Nawet podczas rolniczego zagospodarowywania tych
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ziem Chińczycy zachowywali część lasów
nadając im stopniowo charakter sadów. To
tam ponad 2000 lat temu powstawały pierwsze ogrody cesarzy. Pod koniec III wieku
n.e., po wynalezieniu papieru, spisano
dzieło Fang Tshao Chuang, w którym
wymieniano m.in. świeżo sprowadzony
z Arabii jaśmin lekarski oraz opisywano
uprawę sprowadzonych 400 lat wcześniej
winorośli, figowców, ogórków, orzechów
włoskich, a nawet herbaty. W tym traktacie
opisano także sztukę uprawy roślin w donicach. Przyzwyczajeni do rozmiaru państw
europejskich nie zawsze pamiętamy, że
Chiny mają obszary z klimatem umiarkowanym, podzwrotnikowym, zwrotnikowym
okresowym i oczywiście góry z charakterystyczną piętrowością roślin. Zatem łatwo
zgadnąć, że bardzo wcześnie eksperymentowano tam z uprawą ciepłolubnych gatunków w chłodniejszym klimacie.
Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) bywa nazywana również wielkolistną. Naturalnie występuje na obszarze od
Himalajów po Japonię, gdzie może dorastać
do ponad 2 m wysokości. Czysty gatunek
tworzy płaskie kwiatostany zbudowane
z ozdobnych kwiatów płonnych oraz z niepozornych kwiatów płodnych. Kwiatostany
bywają białe, różowe, niebieskie. Barwa
kwiatów zależy od wchłaniania jonów glinu,
dostępnych dla roślin przy kwaśnym pH podłoża, przy czym zmiana odcienia wymaga
obecności barwnika, tzn. kwiaty białe nie
zmieniają barwy niezależnie od pH.
Dość wcześnie na Dalekim Wschodzie
uprawiano odmiany i krzyżówki hortensji.
Europejczycy najwyżej cenią formy o kulistych kwiatostanach złożonych z samych
kwiatów płonnych. Hortensja kwitnie na
pędach z poprzedniego sezonu, więc jeśli
przemarznie zimą i zostanie przycięta na wiosnę, nie zakwitnie. Najwcześniej kwitnące
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14 roku życia uczyła się medycyny u jednego
z dawnych uczniów ojca i praktykowała już
jako lekarka. Florę Japonii pod koniec okresu
izolacji w epoce Edo oprócz Siebolda badali
również Niemiec Engelbert Kaempfer i Szwed
Carl Peter Thunberg. Wszyscy trzej upamiętnieni są w licznych nazwach roślin, a rośliny,
które opisali jako pierwsi, po nazwie łacińskiej mają odpowiednio skrót Sieb., Kaempf.
lub Thunb.
Hortensja bukietowa ma kwiatostany w stożkowatym kształcie. Kwiaty na ogół są białe lub
kremowe, różowiejące w miarę przekwitania.
Hortensja bukietowa jako dziecko wilgotnych
lasów liściastych i brzegów rzek potrzebuje
gleby próchnicznej umiarkowanie wilgotnej.
Lubi odczyn lekko kwaśny, stanowisko słoneczne lub półcień. Źle znosi suszę. Podobnych
warunków wymagają hortensje ogrodowe.
Zresztą łacińska nazwa Hydrangea wskazuje
spore potrzeby wodne. Na glebach zasadowych
na liściach może wystąpić chloroza.

Forsycja Forsythia

odmiany potrafią cieszyć już w czerwcu, ale
pełnia kwitnienia hortensji przypada na sierpień. Dotyczy to także hortensji bukietowej
(Hydrangea paniculata) sprowadzonej do
Europy z Japonii przez słynnego lekarza,
botanika i etnologa z Bawarii. Philipp Franz
von Siebold mimo dożywotniego zakazu
wjazdu do Japonii po pierwszym pobycie
(1823-29) zdołał uzyskać zgodę władz na
drugą wizytę w 1858 roku. Mógł się wtedy
ponownie spotkać ze swoją córką, która od

Hortensja kosmata Hydrangea aspera
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Hortensja ogrodowa Hydrangea macrophylla

Z Japonii pochodzą także hortensja pnąca
(Hydrangea petiolaris) oraz podobna do niej
przywarka hortensjowa (Schizophragma
hydrangeoides). Koreańskie i japońskie góry
są ojczyzną hortensji piłkowanej (Hydrangea
serrata), a Himalaje, Tajwan, Sumatra i Jawa

– hortensji kosmatej, nazywanej też omszoną
(Hydrangea aspera) oraz hortensji miękkowłosej (Hydrangea heteromalla). Dwie ostatnie to duże, wyjątkowo dekoracyjne krzewy.
Rodzina hortensjowatych obejmuje też
żylistki i jaśminowce.
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Hydrangea serrata ‘Rosalba’

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

55

Przywarka hortensjowa Schizophragma hydrangeoides

Tawuły japońskie w odmianach ‘Goldflame’ i ‘Golden Princess’ z kwitnącymi magnoliami w tle
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Klony wachlarzowe ...
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Chińczyk zakładał ogród, by znaleźć spokój i równowagę. A tych miało udzielać współgranie skał i wody symbolizujących męski
i żeński pierwiastek. Rośliny były raczej dodatkiem. Taki nie użytkowy ogród wymagał konkretnych nakładów finansowych. Osoby źle
sytuowane, zapracowane skłaniały się zatem
do tworzenia peng jing, czyli miniaturowych
ogrodów na tacach lub w donicach. Stąd wzięły
początek chińskie „bonsai” – pojedyncze
drzewa uprawiane w donicy i skarlane poprzez
odpowiednie cięcie i formowanie, oraz bonseki
– miniaturowe krajobrazy tworzone z ciekawych kamieni, żwiru oraz niewielkich roślinek
budzących skojarzenie z drzewami i pnączami
porastającymi góry. Określenie bonsai dla
pojedynczych skarlonych drzewek dotyczy
japońskiej sztuki rozwiniętej niezależnie od
chińskich peng jing. Techniki skarlania mogła
podpowiadać sama przyroda. Drzewa i krzewy,
które skiełkowały w nurcie „Żółtego Smoka”
w rezerwacie Huanglong, mają niewielkie systemy korzeniowe, a co za tym idzie pokrój charakterystyczny dla bonsai choć nie tak wypracowany i mniej uporządkowany. W Huanglong
rozwój korzeni hamuje przekształcający się
w trawertyn wapień wytrącający się z wody
i związany z chemizmem wody niedostatek
substancji odżywczych. Ogrodnik uzyskuje ten
efekt stosując płaskie naczynia i dość ubogie
podłoże.
Do prowadzenia w formie bonsai najlepiej nadają się gatunki słabo rosnące, o delikatnym pokroju. Tu zarówno chiński jak
i japoński miłośnik bonsai mógł korzystać
z szerokiej gamy rodzimych klonów, stanowiących warstwę podszytu w lasach liściastych i mieszanych.

Karłowa odmiana klonu palmowego

Najczęściej całą tę grupę określa się mianem klonów palmowych lub klonów japońskich od dwóch dominujących gatunków, ale
bogactwo gatunków w tej grupie jest dużo
większe. Dawniej klony te nazywano wachlarzowymi, ponieważ cechuje je promieniste
unerwienie budzące skojarzenie z rozłożonym
wachlarzem.

Klon palmowy Acer palmatum

Klon palmowy (Acer palmatum) przez
Japończyków określany mianami: Iroha-mo-miji, Takao-kaede lub Momiji jest najpospolitszym z dalekowschodnich klonów. Spotkać
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go można w Chinach, na Tajwanie, w Japonii
i na Półwyspie Koreańskim w lasach na wysokościach od 100 do 1300 m n.p.m. Ma płytki
system korzeniowy, lubi świeże, lekko kwaśne gleby, nie przepada za przeciągami
i ostrym słońcem, choć w cieniu gorzej się
wybarwia. To gatunek niezwykle zmienny,
polimorficzny z ogromną liczbą form
i odmian. Opisanie konkretnego egzemplarza
jako należącego do określonej odmiany lub
formy wymaga obserwacji drzewka przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny, ponieważ
wybarwienie liści zmienia się w okresie wegetacji. Zmienny jest również kształt liści
zarówno w obrębie dużych grup jak i na pojedynczych osobnikach, kiedy np. z jednego
drzewa można zebrać liście pięcio- i siedmioklapowe, o różnej głębokości wcięć i kształcie
klap. Proponowane są różne systemy przyporządkowania bogactwa form i odmian do
określonych grup. W słynnych podręcznikach
Krüssmanna oraz W. Senety przyjmuje się
następujący podział:
Odmiana palmowa (typowa) – var. palmatum – obejmuje klony palmowe o liściach
średniej wielkości, na ogół pięcioklapowych,
o klapach wąskich, grubo podwójnie piłkowanych. Czerwonolistne siewki tej odmiany są
określane mianem formy purpurowej (f. purpureum), a wyselekcjonowane spośród nich
intensywniej zabarwione linie znane są jako
odmiany ‘Atropurpureum Nigrum’, ‘Superbum’, ‘Bloodgood’ i inne.

Acer palmatum ‘Bloodgood’

Odmiana siedmioklapowa – var. heptalobum (także z nazwami: septemlobum, amoenum, euseptemlobum) – ma liście większe od
typowej, przeważnie siedmioklapowe, o klapach szerszych i z płytszymi wcięciami, o piłkowaniu drobniejszym i bardziej regularnym.
Odmiana strzępolistna – var. dissectum –
ma liście powcinane prawie do nasady, brzegi
klap głęboko powcinane i postrzępione.

Acer palmatum ‘Dissectum Ornatum’

Acer palmatum ‘Nicholsonii’
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Odmiana wąskoklapowa – var. linearilobum – liście ma również głęboko wcięte, ale
w odróżnieniu od poprzedniej ma klapy prawie całobrzegie, bardzo wąskie.
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Wśród kultywarów znajdą się odmiany
o różnym wybarwieniu liści – od intensywnie
czerwonych po niemal czarne, co zależy od ilości barwników zielonych i czerwonych
w liściu, o liściach żółtych oraz o liściach biało
lub różowo obrzeżonych. Biały lub różowy
brzeg liścia jest równoznaczny z brakiem chlorofilu w komórkach na brzegu blaszki. Jeśli
w liściu występuje różowy barwnik chroniący
przed nadmiarem światła, będzie widoczny
tylko tam, gdzie nie maskuje go chlorofil.

i intensywna czerwień liści jesienią. Dość
duże kwiaty mają ciemnoczerwoną barwę,
którą później powtarzają niedojrzałe skrzydlaki. Karminowo czerwone są również młode
pędy. Klon japoński to także bardzo zmienny
gatunek łatwo tworzący odmiany i formy.
‘Mai-kujaku’, czyli tańczący paw, znana jest
w Europie jako odmiana tojadolistna – ‘Aconitifolium’, ponieważ pogłębione wcięcia
między klapami przypominają liście tojadu.
Forma powtarza cechy mnożona z nasion.
Prawdopodobnie spośród siewek wyselekcjonowano odmianę winoroślowatą ‘Vitifolium’
o płytszych wcięciach między klapami.

Acer palmatum ‘Osakazuki’

Klon japoński (Acer japonicum) został
opisany przez Carla Petera Thunberga w 1784
roku. Carl Thunberg, Szwed, uczeń Linneusza, pojechał do Japonii jako lekarz gubernatora osady holenderskich kupców. Zasłynął
badaniami flory Japonii. Klon japoński jest
w Japonii endemitem, powszechnie występującym w lasach i zaroślach. Rośnie na wysokościach od 600 do 1500 m n.p.m. Jego cechy
wyróżniające to okrągłe w zarysie liście
o podwójnie piłkowanych klapach, ogonki
liściowe owłosione w pierwszej fazie rozwoju

Acer japonicum ‘Aconitifolium’

Klon Shirasawy (Acer shirasawanum)
pochodzi z gór na Honsiu i Sikoku, gdzie jest
gatunkiem endemicznym. Ma cienkie, okrągławe, promienisto klapowane liście. Na ogół
ma 9-13 płytkich klap. Kin-kakure to japońska
nazwa jego żółtolistnej odmiany w Europie
znanej jako ‘Aureum’. Odmiana ta jest szczególnie wrażliwa na poparzenia słoneczne.
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Acer japonicum ‘Aconitifolium’

Acer pseudo-sieboldianum

Klon drobnokwiatowy (Acer micranthum) występujący endemicznie w górach
Japonii na wysokościach od 700 do 2300 m
n.p.m. ze względu na niemal koronkowy
wygląd bywa czasem mylony z niektórymi
odmianami klonu palmowego. Ma drobne
pięcioklapowe liście o głęboko, ostro
piłkowanych brzegach. Młode liście są
początkowo rdzawoczerwone, z rudym
owłosieniem od spodu blaszki. Drobne, bladozielone kwiaty ma zebrane w podniesione
grona.

Klon ostroząbkowy (Acer argutum)
pochodzi z japońskich wysp Honsiu i Sikoku,
gdzie rośnie w górach, na wysokościach od
800 do 2000 m n.p.m.. Jest dość wytrzymały
na mróz, wymaga gleb lekko kwaśnych. Jesienią przebarwia się na żółto. Podobny do niego
jest klon bródkowy (Acer barbinerve) pochodzący z górskich lasów Mandżurii, Kraju
Nadmorskiego i Korei.
Na czerwono przebarwia się endemiczny
gatunek Japonii – klon głogolistny (Acer crataegifolium) o ciemnych pędach i drobnych
ciemnych liściach. Drobne, trójklapowe liście
ma dalekowschodni klon ginnala (Acer ginnala), przebarwiający się jesienią na słonecznych stanowiskach na ognistą czerwień.

Acer shirasawanum ‘Aureum’

Z Japonii pochodzi klon Siebolda (Acer
sieboldianum) podobny do klonu japońskiego,
ale z biało omszonymi młodymi liśćmi i drobnymi żółtawymi kwiatami.
Klon niby-Siebolda (Acer pseudo-sieboldianum) przypomina wcześniej opisane klony,
choć ma mniejsze od nich liście. Pochodzi
z kontynentalnej Azji wschodniej.
60

Acer nikoense
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Bardzo „nieklonowo” prezentują się gatunki
o złożonych liściach. Wśród nich wyjątkową
urodą odznacza się klon nikko (Acer nikoense). Jego gęsto owłosione trójlistkowe liście
przebarwiają się jesienią na piękne odcienie
czerwieni, purpury i różu, co daje wyjątkowy
efekt przy klonach przebarwiających się na
czerwono i żółto. Klon nikko naturalnie
występuje w Japonii i w środkowych Chinach,
w górskich lasach na wysokościach od 600 do
1500 m n.p.m. Podobny do niego jest klon
trójkwiatowy (Acer triflorum) występujący
w Mandżurii i na Półwyspie Koreańskim.

wych Chin podobnie jak również trójlistkowy
(Acer henryi).

Acer nikoense

Liście i kora
Acer griseum

Kolejny klon o złożonych liściach to klon
winolistny (Acer cissifolium) występujący
endemicznie w japońskich górach na wysokościach pomiędzy 200 a 1300 m n.p.m.

Do klonów trójlistkowych należy też klon
mandżurski (Acer mandshuricum) pochodzący
lasów mieszanych Mandżurii, Kraju Nadmorskiego i Korei. Jego listki są bardzo wąskie,
ciemne z wierzchu i sine od spodu, co przy czerwonobrązowych pędach i czerwonych ogonkach daje bardzo ciekawą kolorystykę.

Acer cissifolium

Charakterystyczną korę łuszczącą się
gładkimi cienkimi pasemkami w barwie cynamonu ma klon strzępiastokory (Acer griseum)
o trójlistkowych liściach. Pochodzi ze środko-

Acer davidii
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Acer diabolicum

Ze środkowych Chin do Europy sprowadzony też został klon Davida (Acer davidii)
o nie klapowanych liściach i korze z białymi
prążkami. Podobną korę, ale nieco inne
liście, ma klon rdzawy (Acer rufinerve)
z charakterystycznymi rudymi włoskami na
młodych liściach i kwiatach. Występuje
endemicznie w lasach i zaroślach górskich
w Japonii. Wybrzeża Morza Japońskiego
porasta jeszcze jeden klon z tej grupy – klon
zielonokory (Acer tegmentosum).
Japonia jest z kolei ojczyzną endemicznego klonu diabelskiego (Acer diabolicum),
którego nazwa ma pochodzić od stwardniałych pozostałości znamion słupków tworzących na oskrzydlonych orzeszkach charakterystyczne rogi. Wilgotne, a nawet bagniste
miejsca nad rzekami to biotop kolejnego
endemitu Japonii – rosnącego tylko na Honsiu i Hokkaido klonu Miyabe’go (Acer miyabei). Cechuje go ciekawie pękająca i łuszcząca się kora oraz obustronnie owłosione
liście. Szerszy zasięg, obejmujący też
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wschodnią Azję kontynentalną, ma lubiący
podobne warunki siedliskowe klon mono
(Acer mono) oraz klon ukurundzki (Acer
ukurunduense).

Owocujący klon palmowy odm. Nicholsona
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Dwuskrzydlaki klonów złożone są zwykle z dwóch jednakowo rozwiniętych skrzydlaków złożonych z orzeszka i wydłużonego
skrzydełka. Orzeszek zawiera jedno nasienie. Rozmiar, barwa, kąt wzajemnego ustawienia skrzydlaków to cechy charakterystyczne dla gatunku. Natomiast cechą
wspólną wszystkich klonów jest produkcja
dużej liczby owoców rozsiewanych następnie przez wiatr. Rosnące w lasach Dalekiego
Wschodu klony palmowe potrafią wytworzyć po 5-7 tysięcy nasion. Lekkie skrzydlaki
niesione wiatrem mogą trafić na odległe
tereny i skiełkować tam, o ile znajdą sprzyjające warunki. Tak prawdopodobnie klony
skolonizowały niegdyś japońskie wyspy, po
czym z powodu odizolowania populacji stopniowo ewoluowały w obecne tam dziś endemiczne gatunki. Oczywiste wydaje się, że
w całej strefie klimatu umiarkowanego
można uprawiać klon palmowy, skoro tak
powszechnie występuje na całym Dalekim
Wschodzie. Okazuje się jednak, że trudności
nie nastręcza też uprawa japońskich endemitów: klonu japońskiego, klonów Shirasawy
i Siebolda, klonu ostroząbkowego, drobnokwiatowego i głogolistnego. Miejscami nie
sprzyjają im warunki klimatyczne, ale na
ogół nieźle się czują zarówno w Europie jak
i w Ameryce Północnej. Oznacza to, że ograniczenie ich zasięgu nie leży „w genach”, ale
w braku możliwości naturalnego powrotu na
kontynent.
Zmienność genetyczna gatunku, tak
wyraźnie widoczna w przypadku klonu palmowego, nie dotyczy wyłącznie walorów
estetycznych, ale wskazuje na znaczną elastyczność gatunku w przystosowywaniu się

do zmiennych warunków. Poszczególne
osobniki mogą nieść geny większej odporności na mróz, tolerancji na zasadowość lub
zasolenie podłoża, odporności na niektóre
choroby. Zdolność wytwarzania w liściach
czerwonego barwnika wiąże się z przystosowaniem do wystawienia liści – szczególnie
młodych – na silne promieniowanie słoneczne. Barwnik ten pochłania część światła,
która mogłaby uszkodzić chlorofil. Z czasem
barwnik w liściu zanika, szczególnie jeśli
roślina rośnie w cieniu. Duża liczba powstających spontanicznie form czerwonolistnych
może wskazywać na to, że klony palmowe –
choć preferujące półcień pod koronami
wysokich drzew w lasach – zdołają przetrwać zmiany, w atmosferze prowadzące do
zmiany jakości światła słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. Formy karłowe
sprawdzą się na odsłoniętych terenach
i w górach, strzępiaste liście mogą być
wyznaczeniem kierunku większej odporności na suszę lub na uszkodzenia mechaniczne, a budowa kwiatów (wytwarzanie
kwiatów męskich i obupłciowych, nieduże
płatki) i zwisające kwiatostany mogą w odległej przyszłości okazać się zabezpieczeniem
przed niedoborem zapylaczy. Niektóre wcześnie kwitnące gatunki klonów są wiatropylne
przy podobnej budowie kwiatów. To bardzo
swobodne spekulacje, ale nie można wykluczyć możliwości, że niskie klony Dalekiego
Wschodu znajdą się w dalekiej przyszłości
na liście gatunków występujących globalnie.
Klon ginnala już teraz zarasta obszary trawiaste niektórych części Stanów Zjednoczonych i jest tam traktowany jako gatunek
inwazyjny.

Literatura:
1. Seneta W. 1991. Drzewa i krzewy liściaste – A-B. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa
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Klon palmowy
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Sumi-e
Małgorzata Olejniczak
Rezydencja Terra Sudeta (www.at-friends.ch)
Sumi-e, japońskie malarstwo
tuszem – filozofia ekspresji
Zanim artysta odważy się pociągnąć
pędzlem i stworzyć uginającą się, sprężystą
łodygę bambusa, miną długie minuty, a może
nawet godziny (krótki moment, kiedy opadał
samurajski miecz był zawsze poprzedzony
medytacją i całkowitym skupieniem). Sumi-e,
malarstwo czarnym tuszem, sprawia, że
wyobraźnia zaczyna działać na pełnych obrotach i uświadamia również, jak wiele jest
możliwe. Czarno-białe przedstawianie świata
pełnego barw jest idealnym ćwiczeniem dla
tych, którzy szukają drogi do poznawania
własnych granic, rozwijania cierpliwości,
dyscypliny i uważnego pielęgnowania przemijającego tak szybko entuzjazmu. I nawet
jeśli pojawiają się intensywne kolory, nie
ułatwiają one procesu malarskiego, ale za to
dodają niezwykłej ekspresji kontrastując
z surowością czerni.

Historia jednej śliwy
Jak długo trwa namalowanie przepięknej
śliwy, która przemawia swoją dostojnością,
wyjątkową siłą przetrwania, a zarazem delikatnością kwiatów i wyrafinowaniem charakteru?

„30 lat”- odpowiada jeden z moich
mistrzów, który taki właśnie szmat czasu
spędził na intensywnych ćwiczeniach malarskich i wie dokładnie, o czym mówi. Rze
czywiście, w większości sztuk japońskich
należy przygotować się na długą drogę prowadzącą do poznania istoty danej dziedziny.
Co gorsze, może tej istoty nigdy się się
odkryje. Szczęśliwym trafem, Japończycy
nie są zainteresowani osiąganiem celu
samego w sobie w takim stopniu jak my,
Europejczycy, i raczej skupiają swoją uwagę
na drodze, która do tego celu prowadzi. Chodzi tu głównie o jakość tej drogi i o rozwój
osobisty.
Krok po kroku, dzień po dniu, poświęcając się ćwiczeniom można obserwować
postęp, przemiany i efekty, które przynoszą
niezwykłe odkrycia. Okazuje się, iż warto
starać się, pokonywać samego siebie, zachowywać cierpliwość i nie tracić wiary. Na
przykładzie jednej śliwy można zobaczyć
swoje zmagania, swoje cechy, te dobre, jak
i te złe, a także ewolucję tych cech. Można
też skonfrontować się ze swoimi słabościami, niedociągnięciami i budować silniejszy charakter. Pod niepewnym pociągnięciem pędzla kryje się wspaniały potencjał
do rozwoju i zagłębienia w świat swoich
ograniczonych możliwości, które mogą,
i zresztą na pewno, osiągną inny, wyższy
etap. Koślawy konar starej śliwy, początkowo bez wyrazu, zacznie nabierać „kolorów”, ekspresji i życia. Zacznie też do nas
przemawiać i w pewnym momencie przestanie nawet być czarno- biały. Tym bardziej
przyciągnie uwagę, jeśli pojawią się na nim
intensywnie czerwone kwiaty. Będąc symbo-
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lem wytrwałości i początku nowego życia,
japońska śliwa o silnym charakterze nada
zupełnie inny sens naszym poczynaniom.

pozycji i jakości wykonania. Im mniej przedstawionych elementów, tym więcej ekspresji.
Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w każdej
dziedzinie sztuki, a zwłaszcza w malarstwie.
Japończycy już dawno doszli do wniosku,
że symetria nie jest tak ciekawa, jak jej brak,
a pustka wcale nie jest pusta i nie ma też
potrzeby jej wypełniania. Motywy są często
jedynie zasugerowane i niedokończone,
a każdy zgodnie ze swoim poczuciem estetyki, kompetencjami i wrażliwością może
sobie wyobrazić całość dzieła i na swój sposób doświadczyć w pełni uczucia piękna i harmonii. Tymczasem artysta stoi przed lada
wyzwaniem: jak nadać pociągnięciom pędzla
jak najwięcej ekspresji, zwłaszcza jeśli tych
pociągnięć ma być tylko kilka. Chińscy
mistrzowie twierdzili, że w jednym, umiejętnym pociągnięciu pędzla można wyrazić cały
wszechświat....

Pustka i pełnia – siła jednego uderzenia pędzla
Jak tu zachwycić się prostą, i jednolicie
czarną miseczką, nad którą tłumy Japończyków pochylają się w skupieniu i wydają westchnienia podziwu? Czy jest niedopatrzeniem
ustawienie wazonu w kącie pokoju, podczas
gdy na środku jest tak wiele wolnego miejsca?
I dlaczego umieszczono w tym wazonie
spróchniałą gałązkę z jednym, do połowy zjedzonym listkiem? A jak zrozumieć rysunek
tuszem, na którym prawie nic nie ma? Spojrzenie Japończyków na piękno różni się
zasadniczo od naszych wyobrażeń. Minimalizm i prostota nadają surowy, niezwykle elegancki ton, a bogactwo nie jest wyrażone
w ilości ozdób i dodatków, lecz w odpowiednim doborze materiałów, umiejętnej ich kom66
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jakby barwy nie były pierwszoplanowym elementem, ale raczej chodzi tu o ukrytą ekspresję wyrażaną pociągnięciami pedzla. Sumi-e
przetrwało do naszych czasów, choć niewiele
osób podejmuje się tego wyzwania, jakim jest
czarno-biały wszechświat pełen wysublimowanych szczegółów. Wszechświat, gdzie
pustka i pełnia, asymetria i surowość, prostota
i naturalność pozostają ze sobą w idealnej
zgodzie i tworzą swoją przestrzeń współgrając z dzisiejszym kolorowym i wypełnionym
po brzegi światem.

Zmaganie z entuzjazmem

Anatomia barw, czerni i bieli
Jeśli wykorzystać w pełni potencjał
tkwiący w tej malarskiej technice, nie zaskoczy odbiorców czarno-biały zachód słońca,
który wyda się wypełniony ciepłem, barwami
słońca i wieczorną atmosferą. Kwiaty wydadzą się kolorowe i nikt nawet przez chwilę nie
będzie miał co do tego wątpliwości. Mnisi
japońscy polecali malowanie czarnym tuszem
swoim uczniom po to, aby ci mogli rozwijać
wyobraźnię, a także dążyć do przedstawiania
kolorowego świata za pomocą czerni i jej
odcieni. Im więcej trudu młodzi adepci wkładali w pracę, tym lepiej potrafili oddawać
uroki barwnego otoczenia żonglując tak
skromnymi środkami wyrazu. A jeśli dodać
do tego minimalizm, niedopowiedzenia,
posługiwanie się głównie wrażeniem, to
trzeba było wiele mistrzostwa, aby zafascynować publiczność. Co ciekawsze, odbiorcy
często nie zauważają braku koloru lub jego
intensywności, jeśli się nawet pojawia. To tak,

Shunryu Suzuki powiedział: „W duchu
początkującego istnieje wiele możliwości,
w duchu eksperta tylko kilka”.Wspaniale więc
być początkującym i mieć w perspektywie
szeroki wachlarz możliwych rozwiązań.
Wszystko jeszcze jest do osiągnięcia, a droga
pozostaje pełna niespodzianek. Jednakże
czarno-biała sztuka Sumi-e potrafi wystawić
swoich wielbicieli na trudną próbę wytrwania
w swojej walce z przeciętnością wyrazu.
I znowu, cytując Chińskich mędrców, należy
podkreślić, że jeśli chce się malować swobodnie, to trzeba niestety doświadczyć wszelkich
ograniczeń. Aby wyrażać prostotę, nie sposób
nie przestudiować dogłębnie skomplikowanych rzeczy. A gdyby pojawiła się chęć wyrażania na swój własny sposób, konieczne jest
najpierw opanowanie wszystkich istniejących
stylów. Wszystko to wymaga zdyscyplinowanej, regularnej i często mozolnej pracy, która
jest pierwszym wrogiem świeżo narodzonego
entuzjazmu nowicjusza. I tak oto, czarno-biały świat staje się polem działania dla tych,
którzy pragną zmierzyć się z rutyną i wypowiedzieć jej wojnę. Czy jest albowiem coś
piękniejszego, niż namalowanie stu liści bambusa, przy czym każdy z nich okazuje się
całkiem inny? Nie, dla malarza nie ma nic
bardziej fascynującego niż tworzenie różno-
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rodności za pomocą prostego pędzla, czarnego tuszu i własnej ręki, która wyznacza
dalszą, jakże ciekawą drogę do odkrywania
i poznawania samego siebie.

I należy do Trzech Przyjaciół wraz z niezwykle odporną na zimno sosną i wytrzymałą
śliwą. Ta malarska trójca łączy w sobie elementy, które od wieków inspirują malarzy
i odbiorców, a chodzi tu zarówno o ich piękno,
jak i o cechy charakteru godne naśladowania.

Podwójne życie czasu

Magiczny ogród pełen skarbów
Wystarczy wybrać się do ogrodu, aby znaleźć tam niezliczone tematy, ktore inspirują
malarzy. Niezwykle wdzięcznym i popularnym tematem są kwiaty i drzewa. Nie dość, że
piękne, to jeszcze często inspirują swoją symboliką. Oprócz wspomnianej śliwy, ulubionym motywem jest bambus. Jeśli przyjrzeć
mu się z bliska, to nie ma lepszego przewodnika w ciężkich chwilach. Wobec przeciwności losu bambus przyjmuje najrozsądniejszą
i najskuteczniejszą technikę: ugina się do
ziemi zachowując pełną elastyczność i w ten
sposób potrafi przetrwać nawet największe
zawieruchy. Jego niezwykła elastyczność
sprawia, że ta silna roślina praktycznie nigdy
się nie łamie. Bambus pozostaje symbolem
elastyczności, wytrwałości i długowieczności.
68

„Sensei (mistrzu), czy moge przyjść również jutro?” – „Oczywiście, jestem tu od
9 rano do 17, a później idę spać, wiesz,
prawda?” „Wiem, malowanie ekspresyjnych
kamelii pochłania tak wiele energii...” Na
dodatek czas w atelier mistrzów biegnie dwutorowo: bardzo wolno, kiedy poświęcam się
rozcieraniu czarnej sztabki tuszu (sumi) na
kamieniu (suzuri). Jest to czas medytacji,
kiedy zamieniam świat współczesny na świat
pięknego papieru, pędzli i obcowania z inspirującą ciszą. Zapach świeżo rozcieranego
z wodą sumi roznosi się delikatnie po całym
atelier. Ale czas biegnie również bardzo
szybko, kiedy wpadam na trop pięknej kamelii lub innego motywu, który absorbuje całą
moją uwagę i energię. Mistrzowie i ich zapaleni uczniowie mają to do siebie, że zapominają o całym otaczającym ich świecie,
z wyjątkiem kwitnących kwiatów za oknem
atelier. I tak mijają lata i całe wieki, a malarstwo sumi-e fascynuje nadal tych, którzy
potrafią widzieć w namalowanych kwiatach
wszystko to, co pragną ujrzeć.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

69

70

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

Chryzantemy
Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Choć praktycznie każdy wie, o co chodzi,
gdy pada słowo chryzantema, naukowo wciąż
nie określono jednolitego sposobu nazwania
tych roślin. Można zatem spotkać nazwy:
Chrysanthemum x hortorum czyli złocień
ogrodowy, Dendranthema grandiflora czyli
chryzantema wielkokwiatowa, Dendranthema
x hortorum czyli chryzantema ogrodowa
a nawet Chrysanthemum x morifolium. Niezależnie od stosowanej aktualnie nazwy naukowej wiadomo, że jest to gatunek uzyskany
przez krzyżowanie gatunków pochodzących
z Chin, wśród których za najważniejsze należy
uznać: chryzantemę indyjską (Chrysanthemum indicum / Dendranthema indica) wraz
z podgatunkami i odmianami botanicznymi
oraz Chrysanthemum morifolium. Odmiany
ogrodowych chryzantem dzieli się na ogół na
drobno-, średnio- i wielkokwiatowe oraz letnie i jesienne.
W Polsce chryzantema wiąże się ściśle ze
Świętem Zmarłych i nastrojem jesiennego
smutku i refleksji. W Japonii kwiat chryzantemy o 16 płatkach jest symbolem cesarza,
najwyższe odznaczenie państwowe to Najwyższy Order Chryzantemy, w pałacu cesarskim stoi Chryzantemowy Tron, przy czym

w niektórych krajach europejskich nazwa ta
symbolizuje również monarchię japońską.
Chryzantemy należą do tradycyjnej medycyny chińskiej, a 9 września obchodzi się
w tym kraju Święto Chong Yan, także związane z chryzantemami.
W uprawie chryzantem istotną rolę
odgrywa długość dnia. Dzień długi stymuluje wzrost wegetatywny, a dzień krótki czyli
krótszy od 13 godzin światła na dobę inicjuje
powstawanie pąków kwiatowych i jest
konieczny do ich prawidłowego rozwoju.
Stąd w praktyce ogrodniczej zależnie od
reakcji fotoperiodycznej danej odmiany
dzieli się je na wczesne – osiągające pełnię
kwitnienia po 6-8 tygodniach od rozpoczęcia
okresu dni krótkich, średniowczesne –
9-11-tygodniowe i późne – 12-15-tygodniowe. Skoro w Polsce długość dnia skraca
się do 13 godzin mniej więcej w połowie
września łatwo zgadnąć, że wiele odmian
zakwitłoby raczej na koniec listopada. Dlatego w uprawie stosuje się odpowiednio
wcześnie zacienianie chryzantem, żeby
sztucznie skrócić im dzień. Producenci
sadzonek w swoich ofertach podają najczęściej dokładnie dzień, w którym trzeba

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 2014

71

zacząć zacienianie, żeby uzyskać kwitnący
materiał handlowy na 1 listopada.
Powierzchnia upraw chryzantem w Polsce to około 800 ha. Największym na świecie
producentem jest Korea Południowa z areałem upraw przekraczającym 3000 ha.
Kolejne na liście są Indie z produkcją na
powierzchni ponad 2500 ha i Chiny z ponad
1800 ha upraw. Największy europejski producent chryzantem to Holandia. Rośliny tak
powszechne w uprawie na całym świecie
mają też wielu hodowców nowych odmian.
Wyhodowanie nowej odmiany wiąże się nie
tylko z wysiłkiem intelektualnym, ale także
z długoletnimi często pracami i znacznymi
nakładami. Postęp w rolnictwie i ogrodnictwie wiąże się m.in. z hodowlą nowych
odmian. Żeby zachęcić hodowców do
poświęcania sił i środków na ich tworzenie
już w 1961 roku podpisano w Paryżu Konwencję na rzecz ochrony nowych odmian
roślin (UPOV). Ostatnia obowiązująca wersja konwencji pochodzi z 1991 roku, a jej
stronami jest 71 podmiotów, w tym Unia
Europejska i Polska. Konwencja zobowiązuje każdą ze stron do stworzenia instrumentów pozwalających hodowcom na ubieganie
się o „prawo hodowcy”, czyli prawo decydowania o losach materiału rozmnożeniowego
odmiany. Hodowca decyduje o udzieleniu
licencji na: wytwarzanie, wszystkie etapy
rozmnażania, sprzedaż lub inne sposoby
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wprowadzenia na rynek, eksport i import.
Prawo hodowcy ograniczają trzy wyjątki:
dokonywane w celach niekomercyjnych
działania prywatne, eksperymenty i hodowla
nowych odmian z wyłączeniem odmian
pochodnych. Oznacza to, że kupując chronioną odmianę chryzantem, wolno ją rozmnażać na własny użytek nawet przez wiele
lat. Nie wolno natomiast nadwyżki posiadanych egzemplarzy sprzedać. Jeżeli dana
odmiana wymaga licencji do uprawy na
kwiat cięty, nie można sprzedawać bukietów
z chryzantem ściętych w przydomowym
ogrodzie. Można je natomiast wykorzystać
do dowolnej dekoracji na użytek prywatny.
W przypadku odmian uprawnych w niektórych państwach może być wprowadzony
tzw. przywilej rolnika, polegający na zezwoleniu rolnikowi na zachowanie części zebranego ziarna odmiany chronionej w celu
wysiania go na własnym polu w kolejnym
sezonie. Instrumentem wdrażania Konwencji
w Polsce jest Ustawa o ochronie prawnej
odmian z 2003 roku, a w Unii Europejskiej
rozporządzenie 2001/94/WE w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian
roślin. Oba systemy ochrony są zbieżne jako
oparte na Konwencji UPOV przy czym
ochroną na podstawie przepisów krajowych
obejmuje się wyłącznie odmiany, które nie
są chronione lub zgłoszone do ochrony przez
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian
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Roślin (CPVO). Wspólnotowe Wyłączne
Prawo do Odmiany (CPVR) przyznaje
CPVO, który ma siedzibę w Angers we Francji. W przypadku odmian ziemniaków, winorośli i drzew owocowych prawo do ochrony
trwa 30 lat, a dla pozostałych gatunków
roślin 25 lat. W Polsce jednostką uprawnioną
do rejestracji odmian i przyznawania
hodowcy wyłącznego prawa do odmiany jest
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU) mający status państwowej osoby prawnej działającej w formie
agencji wykonawczej.
Własność intelektualna może być chroniona także prawem patentowym zmodyfikowanym w systemach prawa poszczególnych
krajów i prawa międzynarodowego tak, by
nadawały się do ochrony specyficznej grupy
wynalazków, jakimi są wynalazki biotechnologiczne. Europejskie i polskie prawo patentowe zakłada przyznawanie patentów na
wynalazki czysto ludzkie, zatem wyklucza
możliwość opatentowania odmiany roślin,
rasy zwierząt oraz zasadniczo biologicznych
sposobów ich uzyskiwania. Wyjątkiem są tu
procesy mikrobiologiczne i ich produkty.
Oznacza to, że można opatentować nowy
ukorzeniacz ale nie technikę sadzonkowania.
Amerykański system patentowy pozwala na
opatentowanie odmiany i jest najbardziej
restrykcyjny, tzn. nie ma w nim znanych
w innych krajach odstępstw, jak: możliwości
korzystania z wynalazków do działalności

doświadczalnej, czy do własnych, niekomercyjnych celów. Patenty przyznawane tam na
rośliny nie uwzględniają ponadto wyjątku
hodowlanego ani przywileju rolnika. Zdarza
się, że amerykańskie prawo patentowe jest
nadużywane, gdy próbuje się opatentować
np. odmiany tradycyjnie uprawiane przez
dowolną społeczność, ale nie znane wcześniej na rynku amerykańskim. Zniesienie
ochrony patentowej następuje, jeśli taka społeczność dowiedzie, że opatentowana
odmiana nie jest wyraźnie odróżnialna od
uprawianej tradycyjnie.

W rozumieniu Konwencji UPOV jedynym kryterium dla objęcia odmiany wyłącznym prawem jest jej odrębność. Odrębność
oznacza, że badana odmiana jest wyraźnie
odróżnialna od jakiejkolwiek innej odmiany,
uznanej za „powszechnie znaną” w momencie złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa. Badania urzędowe OWT mają
na celu stwierdzenie, czy odmiana spełnia
kryteria odrębności, wyrównania i trwałości,
ponieważ nie można uznać za odmianę
pojedynczych okazów ani roślin zmieniających cechy w kolejnych latach uprawy.
Odmiana „powszechnie znana” to taka,
która istnieje w publicznie dostępnych kolekcjach roślin lub jest chroniona bądź zgłoszona do przyznania wyłącznego prawa
w dowolnym kraju członkowskim UPOV.
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Odmianę uznaje się:
– za odrębną, jeżeli różni się ona wyraźnie
przynajmniej jedną właściwością od
innych znanych odmian,
– za wyrównaną, gdy jej rośliny są wystarczająco podobne do siebie charakterystycznymi dla niej właściwościami, przy
uwzględnieniu sposobu rozmnażania
danej odmiany,
– za trwałą, jeżeli jej charakterystyczne właściwości nie zmieniają się po jej rozmnożeniu lub na końcu jej cyklu rozmnożeń
czy krzyżowań.
Odrębność odmiany oznacza, że przynajmniej jedna cecha wyraźnie i jednoznacznie
odróżnia ją od innych. Nieuczciwi użytkownicy naruszają wyłączne prawo do odmiany
próbując dowieść, że używane przez nich
nasiona, zrazy, sadzonki, czyli to, co określane jest jako materiał siewny lub rozmnożeniowy, pobrane zostały z odmiany „nieróżniącej się wyraźnie” od odmiany chronionej.
Odmiana „nieróżniąca się wyraźnie” nie
spełnia w tym przypadku warunku odrębności, ale ma na przykład nieco inną barwę lub
rozmiar liści, nieznacznie większe kwiaty,
bądź nieco inny odcień kwiatów. W Konwencji UPOV z roku 1991 (art. 14/5) i w polskiej ustawie o ochronie prawnej odmian istnieją w związku z tym zapisy mówiące, że
odmiany chronione muszą cechować się
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odrębnością potwierdzoną „urzędowymi
raportami badań” OWT, czyli nie może
istnieć przed zarejestrowaniem odmiany coś,
co nie różniłoby się od niej wyraźnie, bo
odmiana nie zostałaby objęta ochroną. Skoro
ochroną została objęta, sugerowane nieznaczne różnice we właściwościach innej
odmiany nie spełniają kryterium „urzędowej
odrębności”, zatem nie mogą stanowić podstawy do pogwałcenia prawa własności
i komercyjnego wykorzystywania odmian
„nieróżniących się wyraźnie” od chronionej,
nawet jeśli nada się im inną nazwę.
Oznacza to, że kupując odmianę objętą
ochroną, której rozmnażanie wymaga wniesienia opłaty licencyjnej i uzyskania zgody
właściciela praw, nie można potraktować
kupionego egzemplarza jako matecznika.
Chryzantemy, które przezimowały nam
w ogródku, możemy wykorzystać w kolejnym
roku, możemy je rozmnożyć na własne
potrzeby, tzn. żeby zachować daną odmianę
w swojej prywatnej kolekcji. Nie wolno jednak rozmnożonych egzemplarzy sprzedać
sąsiadom, ani ustawić się z nimi na rynku,
nawet jeśli nie użyjemy ich nazwy odmianowej. Jeżeli ogrodnik hobbysta przypadkowo
wyhoduje chryzantemę o cechach zbliżonych
do odmiany chronionej, może używać jej prywatnie, ale przed wprowadzeniem jej na rynek
także musi sprawdzić, czy coś podobnego nie
figuruje w rejestrze odmian chronionych.
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Odmiany pochodne to takie, które
powstały np. na drodze mutacji z konkretnej
odmiany wyjściowej. Istnieje na przykład
odmiana Chrysanthemum × morifolium
‘Aluga White’, drobnokwiatowa o białych
kwiatach. W 2007 roku w Belgii w Oostnieuwkerke w populacji tej odmiany uprawianej w kontrolowanych warunkach szklarniowych pojawiła się jej mutacja o kwiatach
żółtych. Zarejestrowana pod nazwą ‘Aluga
Yellow’ i opatentowana (nr patentu: US
PP23764 P2) jest odmianą pochodną ‘Aluga
White’. Na rynku europejskim obie te
odmiany są chronione, a prawa do nich należą
do firmy Gediflora. Jeśli dowolny inny
hodowca uzyska z uprawianej przez siebie
populacji odmiany ‘Aluga White’ mutanta
o innym zabarwieniu kwiatów, będzie mógł
zgłosić tę odmianę, ale nawet uzyskując
wyłączne prawo do danej odmiany, ma obowiązek podzielić się korzyściami z właścicielem wyłącznego prawa do ‘Aluga White’.
Oczywiście najpierw trzeba będzie udowodnić odrębność tej odmiany nie tylko od dwóch
wspomnianych, ale od wszystkich innych
mutantów z grupy Aluga.
Późno kwitnące odmiany roślin ozdobnych
w ogrodach mają niezaprzeczalną wartość jako
baza pokarmowa dla owadów. Wiele odmian
chryzantem pełnokwiatowych nie wytwarza
pyłku ani nektaru, nie są więc przydatne dla
owadów. Można jednak znaleźć i takie odmiany

i gatunki, które – szczególnie w przypadku późnej wiosny i ciepłej jesieni – przedłużą czas
żerowania owadów na tyle, by zdołały one zgromadzić odpowiednie zapasy na zimę.
Bilans ekologiczny dla żywych chryzantem wychodzi na niewątpliwy plus w stosunku
do sztucznych dekoracji, które mają równie
krótką trwałość w charakterze ozdoby grobu,
ale stanowią dużo większy problem jako
odpad. Czy wobec tego chryzantema jest produktem ekologicznym? Będzie to zależało od
odmiany i sposobu wyprodukowania danego
egzemplarza. Wiele ekskluzywnych odmian
jest dość wrażliwych na choroby i wymaga
zużycia w procesie produkcji większej ilości
środków ochrony roślin. Są odmiany wymagające używania regulatorów wzrostu, żeby
nadać im pokrój pożądany przez konsumenta.
Każda uprawa wiąże się ze zużyciem wody
i nawozów. Niezbędne są również komponenty
podłoża, doniczki oraz energia elektryczna na
doświetlanie i dogrzewanie. W przypadku części chryzantem w rachubę wchodzi również
transport. Warto wobec tego wybierać okazy
produkowane lokalnie przez gospodarstwa
racjonalnie zarządzające zasobami, preferować odmiany odporne na choroby i mróz,
ograniczyć wymagania co do nieskazitelnego
wyglądu i pokroju. Wbrew powszechnym
wyobrażeniom, nie każda roślina doniczkowa
i nie każdy kwiat cięty powstają w sposób
przyjazny środowisku.
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Oczar japoński w okresie jesiennych przebarwień

Kwitnący oczar pośredni
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Kwitnąca stewarcja kameliowa Stewartia pseudocamellia

Jesienne przebarwienia stewarcji
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Sosna himalajska Pinus wallichiana
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Leszczynowiec chiński Corylopsis sinensis
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Neilia chińska Neillia sinensis - krzew z rodziny różowatych.
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