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STRESZCZENIE 

Ankieta przeprowadzona w oÊmiu polskich
ogrodach botanicznych posiadajàcych kolekcje
roÊlin tropikalnych wykaza∏a, ˝e w naszych
ogrodach uprawia si´ 35 gatunków i jednà od-
mian´. Nale˝à one do 7 rodzajów. Sà to: Cera-
tozamia (2), Cycas (5), Dioon (3), Encephalar-
tos (15), Macrozamia (4 gatunki i jedna odmia-
na), Stangeria (1), i Zamia (5). 

Najwi´cej gatunków sagowców posiada
w swoich zbiorach OB CZRB PAN (19), OB
Uniwersytetu Wroc∏awskiego (16), Palmiarnia
Poznaƒska (15) oraz OB Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego i OB Uniwersytetu Warszawskiego
po 14 gatunków. Najmniej z kolei, bo tylko dwa
gatunki posiada OB UMCS w Lublinie.

Do najstarszych okazów sagowców rosnà-
cych w Polsce niewàtpliwie nale˝y zaliczyç li-
czàce oko∏o 150 lat egzemplarze Cycas circi-
nalis, C. revoluta, Ceratozamia robusta oraz
160-letnie egzemplarze Dioon edule rosnàce
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego, a tak˝e 150-letni Encephalartos leh-
manii z Palmiarni Poznaƒskiej. Interesujàcym
gatunkiem jest Macrozamia moorei rosnàca
w Palmiarni Poznaƒskiej, na podstawie rozmia-
rów oraz bioràc pod uwag´ tabele przeliczenio-
we pracownicy palmiarni okreÊlili wiek tej roÊ-
liny na zbli˝ony do 300 lat. Egzemplarz ten przed
kilkoma laty zakupiono w jednej z zachodnio-
europejskich firm. Przypuszczalnie zosta∏ on
pozyskany z naturalnych stanowisk. Obecnie
jego k∏odzina osiàgn´∏a wysokoÊç 270 cm, a jej
obwód 1 m nad ziemià wynosi 169 cm. 

Najwy˝szà k∏odzin´ liczàcà 450 cm posiada
Cycas circinalis rosnàcy w OB UJ w Krakowie.
Do pot´˝nych nale˝y tak˝e zaliczyç Ceratoza-
mia robusta i Dioon edule rosnàce w OB UJ,
której k∏odziny osiàgn´∏y wysokoÊç 150 cm. 

WST¢P

Sagowce pojawi∏y si´ na Ziemi prawdopo-
dobnie oko∏o 250 mln lat temu. Obecnie na
Êwiecie ˝yje niewielka liczba gatunków
w wi´kszoÊci b´dàcych reliktami. 

Rzàd sagowców (Cycadales) podzielono na
trzy rodziny. Sà to Cycadaceae z jednym ga-
tunkiem Cycas, Stangeriaceae, do której nale-
˝à dwa rodzaje Stangeria i Bowenia – oba
umieszczone w odr´bnych podrodzinach Stan-
gerioideae i Bowenioidae oraz Zamiaceae
z oÊmioma radzajami (Dioon, Encephalartos,
Macrozamia, Lepidozamia, Ceratozamia, Mi-
crocycas, Zamia i Chigua). Rodzina ta zosta∏a
podzielona tak˝e na dwie podrodziny Zamio-
ideae i Encephalartoideae. Jak wi´c widaç
z powy˝szego obecnie na Êwiecie wyst´puje
tylko 11 rodzajów. Zupe∏nie inaczej przedsta-
wia si´ sprawa dotyczàca liczby gatunków.
Jeszcze do niedawna systematycy podawali
liczb´ oko∏o 100, jednak najnowsze badania
i odkrycia pozwoli∏y podnieÊç liczb´ gatunków
do 185 (Jones 1993). Natomiast Whitelock
(2002) w swojej monografii “The Cycads” wy-
mienia ju˝ a˝ 289 gatunków.

Sagowce naturalnie wyst´pujà w tropikalnej
strefie Azji, Australii, Afryki, Ameryki Po∏u-
dniowej i Ârodkowej oraz na Florydzie.
Wszystkie gatunki sà bardzo rzadkie i nara˝o-
ne na wygini´cie. Zazwyczaj nale˝à do roÊ-
lin chronionych w krajach wyst´powania,
a wszystkie zosta∏y obj´te Konwencjà Wa-
szyngtoƒskà i wpisane na list´ CITES, zarów-
no w za∏àczniku pierwszym jak i drugim (Wer-
blan-Jakubiec 1997). Oznacza to, ˝e na ich in-
trodukcj´, przewóz i handel wymagane sà
specjalne pozwolenia. 

Niektóre z nich np. Cycas revoluta Thunb.
czy te˝ Zamia furfuracea Aiton uprawiane sà
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jako roÊliny ozdobne i mo˝na je doÊç po-
wszechnie kupiç w kwiaciarniach. Inne zaÊ spo-
tkaç mo˝na tylko w kolekcjach ogrodów bota-
nicznych, gdzie sà doÊç rzadkie, a ich posiada-
nie jest dumà ka˝dego ogrodu.

UZYSKANE WYNIKI

Aby poznaç zasoby sagowców w kolek-
cjach roÊlin tropikalnych polskich ogrodów
botanicznych przeprowadzono ankiet´, która
mia∏a na celu ustalenie liczby gatunków. Pyta-
nia dotyczy∏y tak˝e ich wieku p∏ci, wielkoÊci,
wytwarzania nasion oraz ich ewentualnego
kie∏kowania. Ankieta obj´∏a wszystkie wi´k-
sze polskie ogrody posiadajàce kolekcje roÊlin
tropikalnych i subtropikalnych. By∏y to:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego w Krakowie, Ogród Botaniczny Uni-
wersytetu Wroc∏awskiego, Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród Bota-
niczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Ogród
Botaniczny – CZRB PAN w Warszawie,
Ogród Botaniczny w ¸odzi oraz Palmiarnia
Poznaƒska. 

Wszystkie wymienione wy˝ej ogrody pozy-
tywnie odpowiedzia∏y na ankiet´ i przys∏a∏y
wykaz posiadanych w kolekcjach gatunków
wraz z niezb´dnymi danymi. Niestety Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Wroc∏awskiego ze-
zwoli∏ na publikacj´ tylko listy gatunków i licz-
by egzemplarzy, nie wyra˝ajàc zgody na poda-
wanie innych danych.

List´ gatunków rosnàcych w polskich ogro-
dach botanicznych oraz liczb´ egzemplarzy po-
dano w tabeli 1.

Analizujàc dane z tabeli stwierdziç mo˝na,
˝e w naszych ogrodach uprawia si´ 35 gatun-
ków i jednà odmian´. Nale˝à one do 7 rodza-
jów. Sà to: Ceratozamia Brongn. (2 gatunki),
Cycas L. (5 gatunków), Dioon Lindl. (3 gatun-
ki), Encephalartos Lehm. (15 gatunków), Ma-
crozamia Miq. (4 gatunki i jedna odmiana),
Stangeria (Kunze) Baill. (1 gatunek), i Zamia L.
(5 gatunków). Jak wynika z powy˝szego naj-
liczniej reprezentowany jest rodzaj Encepha-
lartos. Zwiàzane jest to z istnieniem du˝ej licz-
by gatunków nale˝àcych do tego rodzaju w OB
– CZRB PAN, a otrzymanych z ogrodów bota-
nicznych RPA.

Jedynym gatunkiem, który wyst´puje we
wszystkich ankietowanych placówkach jest
Stangria eriopus (Kunze) Baill. Takie gatunki
jak: Cycas circinalis L., C. revoluta Thunb.
oraz Ceratozamia mexicana Brongn. wyst´pu-
jà w siedmiu ogrodach. Natomiast takie gatun-
ki jak: Ceratozamia robusta Miq., Cycas ta-
iwaniana Carruth., Dioon rzedowskii De Luca,
A.Moretti, Sabato et Vázq.Torres, Encephalar-
tos cafer (Thunb.) Lehm., E. horridus (Jacq.)
Lehm., E. laurentianus De Wild., E. trispino-
sus (Hook.) R.A.Dyer, E. natalensis R.A.Dyer
et Verd., E. kisambo Faden et Beentje, E. tegu-
laneus Melville, E. dyerianus Lavranos et
D.L.Goode, E. middelburgensis Vorster, Rob-
bertse et S. van der Westh., Macrozamia mo-
orei F.Muell., M. riedlei (Fisch. ex Gaudich)
C.A.Gardner, M. riedlei ‘Djirdi’, Z. pumila L.
Zamia angustifolia Jacq., i Z. integrifolia L.f.
reprezentowane sà tylko w pojedynczych ogro-
dach.

Najwi´cej gatunków sagowców w swoich
zbiorach posiadajà: OB – CZRB PAN (19),
OB Uniwersytetu Wroc∏awskiego (16), Pal-
miarnia Poznaƒska (15) oraz OB Uniwersyte-
tu Jagielloƒskiego i OB Uniwersytetu War-
szawskiego po 14 gatunków. Najmniej z ko-
lei, bo tylko dwa gatunki posiada OB UMCS
w Lublinie.

W naszych kolekcjach najwi´cej egzempla-
rzy znajduje si´ w przedziale wiekowym od 
2 do 30 lat. W przedziale wiekowym od 30 do
50 lat posiadamy 12 egzemplarzy, a w prze-
dziale 50–100 lat zaledwie 3 egzemplarze.
W wieku oko∏o 150 lat i powy˝ej wyst´puje a˝
13 egzemplarzy, najwi´cej w Ogrodzie Bota-
nicznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Do najstarszych okazów sagowców rosnà-
cych w Polsce niewàtpliwie nale˝y zaliczyç li-
czàce oko∏o 150 lat egzemplarze Cycas circi-
nalis L, C. revoluta Thunb., Ceratozamia ro-
busta Miq., 160-letnie dwa egzemplarze Dioon
edule Lindl. rosnàce w Ogrodzie Botanicznym
Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz 150-letni
Encephalartos lehmanii Lehm. z Palmiarni Po-
znaƒskiej. Stosunkowo stare sà tak˝e Encepha-
lartos cafer (Thunb.) Lehm. rosnàcy w Ogro-
dzie Botanicznym w ¸odzi, liczàcy oko∏o 80
lat, oraz dwa egzemplarze Ceratozamia mexi-
cana Brongm. liczàce oko∏o 70 lat, a rosnàce
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Ja-
gielloƒskiego.
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Tabela 1. Wykaz gatunków sagowców wyst´pujàcych w polskich ogrodach botanicznych wraz z liczbà osob-
ników. 
Table 1. List of the species of the Cycads to be found in the Polish botanical gardens together with the number
of specimens. 

(OB PAN – The Botanical Garden-Center for Biological Diversity Conservation of the Polish Academy of Sciences in Warsaw,
OB UWr. – The Botanical Garden of the Wroc∏aw University, OB UAM – The Botanical Garden of the Adam Mickiewicz
University in Poznaƒ, OB UW – The Botanical Garden of the Warsaw University, OB UJ – The Botanical Garden of the
Jagiellonian University in Cracow, OB UMCS – The Botanical Garden of the Maria Sk∏odowska-Curie University in Lublin,
OB ¸ódê – The ¸ódê Botanical Garden, Palm. Pozn. – The Poznaƒ Palm House).

Lp. Gatunek OB OB OB OB OB OB OB Palm. 
Species PAN UWr. UAM UW UJ UMCS ¸ódê Pozn.

1. Ceratozamia mexicana Brongn. 2 1 4 11 153 6 1
2. Ceratozamia robusta Miq. 2
3. Cycas circinnalis L. 3 1 2 8 14 1 1
4. Cycas media R.Br. 1 1 1 1
5. Cycas revoluta Thunb. 1 12 4 1 22 7 2
6. Cycas rumphii Miq. 1 3 1 1
7. Cycas taiwaniana Carruth. 1
8. Dioon edule Lindl. 2 3 3 3 3
9. Dioon rzedowskii De Luca, A.Moretti, 

Sabato et Vázq.Torres 1
10. Dioon spinulosum Dyer 1 2
11. Encephalartos caffer (Thunb.) Lehm. 1
12. Encephalartos dyerianus Lavranos et D.L.Goode 2
13. Encephalartos ferox G.Bertol. 3 1 1 1 1
14. Encephalartos hildebrandtii A.Braun et BouchÈ 1 1
15. Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. 1
16. Encephalartos kisambo Faden et Beentje 2
17. Encephalartos laurentianus De Wild. 1
18. Encephalartos lebomboensis Verd. 1 1
19. Encephalartos lehmannii Lehm. 1 1
20. Encephalartos manikensis (Gilliland) Gilliland 1 1
21. Encephalartos middelbeurgensis Vorster, 

Robbertse et S. van der Westh. 2
22. Encephalartos natalensis R.A.Dyer et Verd. 1
23. Encephalartos tegulaneus Melville 2
24. Encephalartos trispinosus (Hook.) R.A.Dyer 2
25. Encephalartos villosus (Gaertn.) Lehm. 3 1
26. Macrozamia communis L.A.S.Johnson 3 1 1 1
27. Macrozamia dyeri (F.Muell.) C.A.Gardner 2 1
28. Macrozamia miquelii (F.Muell.) A.DC. 3 1
29. Macrozamia moorei F.Muell. 1
30. Macrozamia riedlei (Fisch. ex Gaudich) C.A.Gardner 3
31. Macrozamia riedlei ‘Djiridji’ 3
32. Stangeria eriopus (Kunze) Baill. 3 4 1 4 16 1 1 5
33. Zamia angustifolia Jacq. 1
34. Zamia fischeri Miq. 3
35. Zamia furfuracea Aiton 3 3 9 34 5

36. Zamia integrifolia L.f. 1
37. Zamia pumila L. 3



Interesujàcym gatunkiem jest Macrozamia
moorei F.Muell. rosnàca w Palmiarni Poznaƒ-
skiej, na podstawie rozmiarów oraz tabel prze-
liczeniowych pracownicy palmiarni okreÊlili
wiek tej roÊliny na zbli˝ony do 300 lat. Egzem-
plarz ten przed kilkoma laty zakupiono w jed-
nej z zachodnioeuropejskich firm. Przypusz-
czalnie zosta∏ on pozyskany z naturalnych sta-
nowisk. Obecnie jej k∏odzina osiàgn´∏a wyso-
koÊç 270 cm, a obwód 1 m nad ziemià wynosi
169 cm. Najwy˝szà k∏odzin´ liczàcà 450 cm
posiada Cycas circinalis L. rosnàcy w OB UJ
w Krakowie. Tam te˝ roÊnie inny egzemplarz
tego gatunku o wysokoÊci k∏odziny 260 cm.
Wysoki jest tak˝e egzemplarz tego samego ga-
tunku rosnàcy w OB UW (200 cm). Najwy˝sze
Cycas revoluta Thunb. rosnà tak˝e w OB UJ.
WysokoÊç ich k∏odziny wynosi od 110 do 160
cm. Do pot´˝nych nale˝y tak˝e zaliczyç Cera-
tozamia robusta Miq., Dioon edule Lindl.
z OB UJ, których k∏odziny osiàgn´∏y wysokoÊç
150 cm, przy czym k∏odzina tego pierwszego
gatunku jest rozga∏´ziona. 

Z 35 uprawianych gatunków faz´ genera-
tywnà osiàgn´∏o zaledwie 12. Z tej liczby u sze-
Êciu gatunków wyst´pujà zarówno egzemplarze
˝eƒskie jak i m´skie, choç nie zawsze w tym sa-
mym ogrodzie. Niewàtpliwie najlepiej zakwita-
jàcym gatunkiem w naszych ogrodach jest Ce-
ratozamia mexicana Brongm., kwitnàca nie-
mal we wszystkich ogrodach. Znacznie gorzej
przedstawia si´ sytuacja z zawiàzywaniem na-
sion i ich kie∏kowaniem. Nasiona wydaje bo-
wiem zaledwie 6 egzemplarzy. Sà to Zamia
furfuracea Aiton i Ceratozamia mexicana
Brongm. rosnàce w OB UJ, dwa egzemplarze
Cycas circinalis L. rosnàce w OB UW oraz
Stangeria eriopus (Kunze) Baill. z kolekcji OB
UJ i OB UW. Kie∏kujàce nasiona otrzymywane
sà z Zamia furfuracea Aiton i obu egzemplarzy
Stangeria eriopus (Kunze) Baill.

W powy˝szej analizie z wy˝ej wymienione-
go powodu pomini´to sagowce wyst´pujàce
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wro-
c∏awskiego. Zosta∏y one opisane w artykule E.
Bogdanowicz zamieszczonym w tym samym
numerze „Biuletynu”.

TrzydzieÊci pi´ç gatunków, jakie wyst´pujà
w polskich ogrodach stanowi zaledwie 12,5%
ogólnoÊwiatowych zasobów. Nie jest to mo˝e
liczba bardzo du˝a, ale 7 rodzajów na 11 do-
tychczas opisanych, to ju˝ prawie 64%. Bioràc

jednak pod uwag´ rzadkoÊç wyst´powania tych
roÊlin to liczb´ sagowców w naszych ogrodach
nale˝y uznaç jako zaskakujàco wysokà, a du˝e
zainteresowanie tà grupà roÊlin zapewne nieba-
wem zaowocuje zwi´kszeniem liczby gatun-
ków w naszych kolekcjach.

SUMMARY

A survey carried out in eight Polish botani-
cal gardens which have a collection of tropical
plants has shown that there are 35 species and
one variety of Cycads grown in our gardens.
They belong to 7 genera. The genera concerned
are the following: Ceratozamia (2), Cycas (5)
Dioon (3), Encephalartos (15), Macrozamia
(4 species and one variety), Stangeria (1), and
Zamia (5).

The gardens that have the greatest number of
Cycads are: The Botanical Garden – Center for
Biological Diversity Conservation of The
Polish Academy of Sciences (19), The
Botanical Garden of the Wroc∏aw University
(16), The Poznaƒ Palm House and The
Botanical Garden of the Jagiellonian University
in Cracow and The Botanical Garden of the
Warsaw University (14 species each). On the
other hand, the garden that has the fewest
species is The Botanical Garden of the Maria
Sk∏odowska-Curie University in Lublin (only
two species).

The 150-year-old specimens of Cycas cir-
cinalis, C. revoluta, Ceratozamia robusta
and the 160-year-old Dioon edule growing in
The Botanical Garden of the Jagiellonian
University, and the 150-year-old Encepha-
lartos lehmanii in The Poznaƒ Palm House
are certainly among the oldest specimens
growing in Poland. An interesting species is
Macrozamia moorei growing in The Poznaƒ
Palm House – basing on its size, the age of
this plant is being estimated for about 300
years. This specimen was bought a few years
ago in one of the Western-European compa-
nies. It had probably been gained from a na-
tural locality. Currently its stems have re-
ached the height of 270 cm and its circumfe-
rence at the height of 1 m above the ground is
169 cm.

Cycas circinalis, growing in The Botanical
Garden of the Jagiellonian University in
Cracow has the highest stem (450 cm). Other
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large plants, whose stems have reached the
height of 150 cm, are Ceratozamia robusta
and Dioon edule both in The Botanical
Garden of the Jagiellonian University.

PODZI¢KOWANIA

Bardzo serdecznie dzi´kuj´ wszystkim pra-
cownikom ogrodów botanicznych, którzy
wype∏nili ankiet´ i przys∏ali mi dane na temat
uprawy sagowców w swoich kolekcjach. 
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