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Sagowcami (Cycadopsida) nazywamy klas´
roÊlin nale˝àcych do podgromady nagozalà˝ko-
wych wielkolistnych (Cycadophytina) (Szwey-
kowscy 1993). Klasa ta obejmuje tylko jeden
rzàd Cycadales, na który sk∏adajà si´ trzy ro-
dziny: Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiace-
ae. Sagowce pojawi∏y si´ na Ziemi oko∏o 250
mln lat temu, na prze∏omie triasu i jury, a swój
najwi´kszy rozkwit prze˝ywa∏y 100 mln lat
póêniej. Wspó∏czeÊnie ˝yje tylko nieliczna gru-
pa tych reliktowych roÊlin, obejmujàca 289 ga-
tunków (Whitelock 2002) w 11 rodzajach: 
Bowenia Hook. ex Hook. f., Ceratozamia
Brongn., Chigua D.W. Stevenson, Cycas L.,
Dioon Lindl., Encephalartos Lehm., Lepidoza-
mia Regel, Macrozamia Miq., Microcycas
(Miq.) A. DC., Stangeria T. Moore i Zamia L.
Wyst´pujà w strefach klimatu goràcego
i umiarkowanie ciep∏ego w Ameryce Âr., P∏d.
i P∏n., w Afryce, Azji, Australii i na wyspach
Pacyfiku. Sà zawsze zielonymi, bardzo wolno
rosnàcymi, d∏ugowiecznymi roÊlinami, pokro-
jem przypominajàcymi palmy. Zachowa∏y wie-
le cech roÊlin ni˝szych – wymar∏ych paproci na-
siennych, od których najprawdopodobniej po-
chodzà. Ich rozdzielnop∏ciowe kwiaty zebrane
sà w specyficznej budowy kwiatostany – strobi-
le. Z rdzenia k∏odzin niektórych gatunków uzy-
skuje si´ jadalnà màczk´ skrobiowà – sago.

Ma∏o znane szerszemu ogó∏owi sagowce na-
le˝à do roÊlin zagro˝onych wygini´ciem. Ze
wzgl´du na swoje walory dekoracyjne bywa∏y
rabunkowo eksploatowane na naturalnych sta-
nowiskach. Nie brak drastycznych przyk∏adów
niszczenia ca∏ych populacji: Encephalartos
woodii Sander, który zosta∏ odkryty w 1895 r.,
wyginà∏ w naturze ju˝ w 1907 r. (Jones 1993).
ÂwiadomoÊç zagro˝enia tych unikatowych 
roÊlin spowodowa∏a podj´cie dzia∏aƒ ochron-
nych, m.in. wpisanie ich na list´ gatunków 

obj´tych ograniczeniami handlu (za∏àczniki 
I i II Konwencji Waszyngtoƒskiej – CITES)
(Werblan-Jakubiec 1997).

Rola ogrodów botanicznych znajdujàcych
si´ poza rejonami naturalnego wyst´powania
sagowców ogranicza si´ do ich ochrony ex situ,
czyli uprawy i rozmna˝ania w celu zachowania
puli genowej, oraz do przedsi´wzi´ç edukacyj-
nych. PowinniÊmy mówiç o ich historii, wy-
mieraniu i pracach nad zapewnieniem im prze-
trwania. Nasz wk∏ad do uchronienia sagowców
przed zag∏adà stanowi kolekcja obejmujàca 42
osobniki z 16 taksonów i nale˝àca do bogat-
szych w kraju. Przedstawia jà tabela 1.

Najstarszà roÊlinà z tej grupy jest u nas m´-
ski okaz mo˝d˝eƒca – Encephalartos sp., któ-
ry przywieziono do Ogrodu Botanicznego
w 1955 r. z domu zdrojowego w Szczawnie
Zdroju. By∏ ju˝ wtedy dojrza∏ym osobnikiem,
a obecnie szacujemy, ˝e ma ok. 100 lat. Zosta∏
oznaczony jako mo˝d˝eniec Hildebrandta 
– Encephalartos hildebrandtii A. Braun et 
Bouché, wyst´pujàcy w naturze w Kenii i Tan-
zanii. Jego przynale˝noÊç do tego gatunku 
jest jednak wàtpliwa. RoÊlina wykazuje nato-
miast niektóre cechy mo˝d˝eƒca d∏ugolistnego
– E. longifolius (Jacq.) Lehm., pochodzàcego
z Prowincji Przylàdkowej w Afryce. W na-
szym Ogrodzie zakwit∏a dwukrotnie: pierwszy
raz w latach 80., drugi – póênà jesienià 2002 r.,
wytwarzajàc 5 strobili o d∏ugoÊci ponad 
0,5 m (fot. 1). Mo˝d˝eniec jest ustawiony
w palmiarni, gdzie panuje temperatura
18–28°C i doÊç wysoka wilgotnoÊç powietrza.
Wytwarza charakterystyczne dla sagowców
korzenie powierzchniowe, za pomocà których
wchodzi w symbioz´ z sinicami wià˝àcymi
azot atmosferyczny, co umo˝liwia przetrwanie
w najbardziej ubogich siedliskach. W ostatnich
latach wytworzy∏ ma∏à bocznà k∏odzin´, którà
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Ryc. 1. M´skie strobile Encephalartos sp. (zbli˝onego
do E. longifolius)
Fig. 1. Male cones of Encephalartos sp. (similar to 
E. longifolius).
Fot. E. Bogaczewicz

odci´liÊmy i próbujemy ukorzeniç przy bardzo
wysokiej wilgotnoÊci powietrza.

Do starszych egzemplarzy zaliczyç mo˝na
okaz cykasa odgi´tego – Cycas revoluta, które-
go wiek wynosi ok. 50 lat. Gatunek ten pocho-
dzi z p∏d.-wsch. Azji, a sadzony jest równie˝
w tropikalnej Ameryce, Afryce P∏d. i Australii.
Nale˝y do niskich sagowców, osiàga tylko 
6 m wysokoÊci. Ten najbardziej znany przed-
stawiciel sagowców jest te˝ naj∏atwiejszy
w uprawie. W warunkach naturalnych dobrze
znosi krótkotrwa∏e spadki temperatury i susz´.
W naszej kolekcji posiadamy 12 okazów C. re-
voluta, w tym 3 wi´kszych rozmiarów. Prze-
wa˝nie co roku wytwarzajà okó∏ek liÊci. Jeden
z nich doskonale znosi zimà mocno obni˝onà
temperatur´. Cykasy warto wystawiaç latem na
zewnàtrz, ale my tego nie stosujemy.

Nast´pny okaz, którym mo˝emy si´ po-
chwaliç, to eksponowany w palmiarni Cycas
circinalis – cykas indyjski (fot. 2). Ma on 43 la-
ta i jest osobnikiem m´skim. Ostatni raz kwit∏
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Tabela 1. Wykaz sagowców uprawianych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wroc∏awskiego.
Table 1. The list of cycads grown in the Botanical Garden of the Wroc∏aw University.

Lp. Liczba Wiek WysokoÊç P∏eç Weryfikacja CITES
Takson sztuk w latach k∏odziny oznaczenia

[m]

1. Ceratozamia mexicana Brongn. 1 18 – ˚ pewna I
2. Cycas circinalis L. 1 43 1 M pewna II
3. Cycas revoluta Thunb. 12 najstarszy ok. 50 1 ? pewna II

pozosta∏e 5–40 0,7
4. Cycas rumphii Miq. 3 ok. 6 – ? pewna II
5. Dioon edule Lindl. 3 najstarszy ok. 20 – ? pewna II

pozosta∏e 3
6. Encephalartos ferox Bertol. f. 1 39 – M pewna I
7. Encephalartos sp. (zbli˝ony do 

E. longifolius (Jacq.) Lehm.) 1 ok. 100 1,6 M niepewna –
8. Macrozamia communis L.A.S. Johnson 3 7 – ? niepewna II
9. Macrozamia dyeri (F. Muell.) C.A. Gardner 2 7 – ? niepewna II

10. Macrozamia miquelii (F. Muell.) A.DC. 3 7 – ? niepewna II
11. Macrozamia riedlei (Fisch. ex Gaudich.)

C.A. Gardner 2 7 – ? niepewna II
12. Macrozamia riedlei ‘Djiridji’ 2 7 – ? niepewna –
13. Stangeria eriopus (Kunze) Baill. 3 jeden 19 – 1 M pewna I

pozosta∏e ok. 20 2 ˚
14. Zamia furfuracea L. f. in Aiton 3 najstarszy 19 – ˚ pewna II

pozosta∏e M
ok. 10–15 ?

15. Zamia integrifolia L. f. in Aiton 1 18 – ˚ niepewna II
16. Zamia muricata Willd. 1 ponad 15 – ˚ niepewna II

CITES: I – za∏àcznik I, II – za∏àcznik II.
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latem 1997 r. Gatunek ten wyst´puje w Azji 
– w p∏d. Indiach, Birmie, Tajlandii i na Cejlo-
nie. W naturze roÊnie wzd∏u˝ wybrze˝y mor-
skich, wymaga wi´c wysokiej wilgotnoÊci po-
wietrza. Charakteryzuje si´ doÊç niskim wzro-
stem i okaza∏ymi, jasnozielonymi liÊçmi. 

W palmiarni mo˝na tak˝e podziwiaç spo-
rych rozmiarów 19-letnià zami´ – Zamia furfu-
racea, pochodzàcà z Meksyku (fot. 3). Mimo
˝e ten gatunek zamii jest najcz´Êciej spotykany
w uprawie, widok doros∏ego okazu pozostaje
w pami´ci. Jest to egzemplarz ˝eƒski, doÊç cz´-
sto zakwitajàcy. Ma charakterystyczne liÊcie
o interesujàcym unerwieniu. Osiàgajà one 1,2 m
d∏ugoÊci i podzielone sà na kilkadziesiàt wà-
skich, skórzastych, intensywnie zielonych od-
cinków, które w górnej cz´Êci sà pi∏kowane,
a od spodu pokryte szarawym nalotem.

Pozosta∏e sagowce umieszczone sà w szklar-
niach kolekcyjnych. Wyró˝nia si´ spoÊród nich
39-letni m´ski okaz Encephalartos ferox, który
bardzo cz´sto zakwita (fot. 4). W naturze wy-
st´puje w p∏d. Afryce – w Mozambiku. Porasta
tam skaliste stoki i jest sk∏adnikiem suchych la-
sów i zaroÊli. Nie tworzy wyraênej k∏odziny,
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Ryc. 2. M´ski strobil Cycas circinalis
Fig. 2. Male cone of Cycas circinalis.
Fot. E. Bogaczewicz

Ryc. 3. ˚eƒskie strobile Zamia furfuracea
Fig. 3. Female cones of Zamia furfuracea.
Fot. E. Bogaczewicz

Ryc. 4. M´skie strobile Encephalartos ferox
Fig. 4. Male cones of Encephalartos ferox.
Fot. E. Bogaczewicz



ale bardzo krótki pieƒ z pióropuszem liÊci dora-
stajàcych do 1,8 m d∏ugoÊci. LÊniàce, srebrzy-
stozielone liÊcie sà zbudowane z pod∏u˝niejajo-
watych odcinków, zakoƒczonych mocnymi
kolcami.

Co roku zakwita równie˝ wysoka, ledwie
mieszczàca si´ w szklarni, 18-letnia Ceratoza-
mia mexicana (fot. 5). Jej ojczyznà jest Mek-
syk. To osobnik ˝eƒski, którego strobile docho-
dzà do 40 cm d∏ugoÊci. Wytwarza niskà k∏odzi-
n´, z której wyrasta rozeta bardzo d∏ugich (po-
nad 2 m), pierzastych liÊci o doÊç rzadko roz-
mieszczonych, sztywnych odcinkach.

W naszej kolekcji znajdujà si´ równie˝ 3 eg-
zemplarze Stangeria eriopus w podobnym wie-
ku. WÊród nich jest jeden egzemplarz m´ski.
W tym roku uda∏o nam si´ zapyliç ˝eƒskie
kwiaty i czekamy na efekty. Gatunek wyst´pu-
je na p∏d.-wsch. wybrze˝ach Afryki. RoÊlina
przypomina swoim pokrojem paproç i tak te˝
by∏a przez d∏ugi czas klasyfikowana. Nale˝y do

najni˝szych sagowców, a jej liÊcie sà stosunko-
wo mi´kkie. Posiada podziemnà, bulwiastà k∏o-
dzin´, z której regularnie co pewien czas wyra-
sta szyszkowaty, ma∏o sztywny kwiatostan.

Nast´pny sagowiec zas∏ugujàcy na uwag´ to
Dioon edule. Najstarszy egzemplarz ma w na-
szej ocenie ok. 20 lat, ale nie zakwit∏ jeszcze ani
razu. Nale˝y do niskich sagowców i bardzo
przypomina wyglàdem palm´. Porasta w luê-
nych k´pach skalne zbocza na obszarze Amery-
ki Âr. Jego sztywne, skórzaste liÊcie osiàgajà
1,5 m d∏ugoÊci. Sk∏adajà si´ z wielu (do 200)
lancetowatych, ostro zakoƒczonych, lekko
ow∏osionych, szarozielonych odcinków.

Przedstawiciele pozosta∏ych gatunków to
w wi´kszoÊci m∏ode roÊliny. Warto zaznaczyç,
˝e pi´ç taksonów Macrozamia uzyskaliÊmy
z nasion otrzymanych z Australii. Na ich skie∏-
kowanie czekaliÊmy par´ miesi´cy, ale wyniki
by∏y zadowalajàce.

Wszystkie nasze sagowce uprawiane sà
w donicach, w ciep∏ych szklarniach. Wed∏ug
naszych obserwacji bardzo istotne jest zapew-
nienie im wystarczajàcej przestrzeni i wysokiej
wilgotnoÊci powietrza. Potrzebujà Êwiat∏a, ale
raczej nie bezpoÊredniego nas∏onecznienia.
Pod∏o˝e powinno byç ˝yzne, stale lekko wilgot-
ne, ale przepuszczalne i dobrze zdrenowane.
Sagowce sà bardzo wra˝liwe na stagnujàcà wo-
d´. Nie wymagajà specjalnego zasilania, ale do-
brze reagujà na dodanie do pod∏o˝a wolno dzia-
∏ajàcych nawozów. Cenna jest równie˝ ich od-
pornoÊç na wi´kszoÊç atakujàcych roÊliny
szkodników.

SUMMARY

Nowadays cycads are rarely occuring plants
which can be found only in a warm climate.
They are primitive seed plants which appeared
on the Earth over 250 million years ago and
reached their peak in the Mesozoic Era. Some
of them have survived to these days. There is
only 100 species in 11 genera of them. As 
a result of human activity all cycads are in dan-
ger of becoming extinct in the wild. That is why
it is so important to protect these plants.

Botanical gardens play important role for
cycads conservation by keeping their genetical
variety and by educating society. The Botanical
Garden of the Wroc∏aw University owns 15 species
and one cultivar of cycads. The oldest and the
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Ryc. 5. ˚eƒski strobil Ceratozamia mexicana
Fig. 5. Female cone of Ceratozamia mexicana.
Fot. E. Bogaczewicz
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most beautiful one is Encephalartos sp. (simi-
lar to E. longifolius (Jacq.) Lehm.). Others are
mentioned on the included list.
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