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CO WIEMY O METASEKWOI CHI¡SKIEJ U PROGU XXI WIEKU?
What we know about dawn redwood in the beginning of 20th centaury?
Marcin KOLASI¡SKI
Katedra Dendrologii i Szkó∏karstwa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
Baranowo ul. Szamotulska 28, 62-081 Przeêmierowo

w Szwajcarii, pó∏nocnych Chinach, Japonii,
Skandynawii, na Syberii, Aleutach, Alasce, w Kanadzie i na obszarze ca∏ych Stanów Zjednoczonych. Znaleziska pochodzàce z Arktyki datowano
na 100, z Japonii 60, ze Szwajcarii 40, a z Oregonu na 30 milionów lat. Znajdowano tak˝e skamieliny z koƒca miocenu (od 25 do 5 milionów lat),
lecz nie m∏odsze ni˝ z poczàtku pliocenu (od 5 do
2 milionów lat). Zaliczano je z regu∏y do rodzaju
sekwoja lub cypryÊnik. Jeszcze przed rokiem
1928 Seido Endo wskazywa∏, ˝e kopalne szczàtki
(szyszki), które bada∏, nie nale˝à do Sequoia
langsdorfii Heer. Zaliczy∏ je do nowego gatunku
Sequoia chinensis Endo (Gittlen 1998). W 1940
roku japoƒski paleobotanik Sigeru Miki prowadzi∏ prace nad szczàtkami kopalnymi podobnymi
do tych, którymi zajmowa∏ si´ Endo. Zauwa˝y∏,
˝e w badanym materiale roÊlinnym szyszki by∏y
podobne do szyszek z rodzaju sekwoja. P´dy natomiast przypomina∏y cypryÊnik, jednak ig∏y by∏y
u∏o˝one na nich naprzeciwlegle. W 1941 roku Miki potwierdzi∏ odkrycie nowego rodzaju i nada∏
mu nazw´ Metasequoia (Miki 1941). W tym samym roku w Chinach, w miejscowoÊci Wanhsien, leÊnik T. Kan znalaz∏ nieznany mu gatunek.
Nie zdo∏a∏ zebraç kompletnego materia∏u zielnikowego, poniewa˝ drzewo by∏o w stanie bezlistnym. Rok póêniej poprosi∏ Yanga Lung-hsin, nauczyciela z miejscowej szko∏y rolniczej, o sporzàdzenie i przes∏anie zielnika. Nie oznaczy∏ jednak
znalezionego przez siebie gatunku. W 1944 roku
Yang przekaza∏ zebrany materia∏ roÊlinny do Centralnego OÊrodka Badaƒ LeÊnych. Wang – pracownik tego oÊrodka, uzupe∏ni∏ herbarium i wys∏a∏ je profesorowi Chengowi, klasyfikujàc roÊlin´
jako Glyptostrobus pensilis Koch. W roku 1946
profesor Cheng poleci∏ swojemu asystentowi
C.Y. Hsieh zorganizowaç wypraw´ w okolice
miejscowoÊci Mou-tao-chi w celu uzupe∏nienia
zielników. Hsieh odby∏ podró˝ dwukrotnie:
w marcu i w maju. Po uzupe∏nieniu zbiorów pro-

STRESZCZENIE
Metasekwoja chiƒska okaza∏a si´ gatunkiem
cennym pod wieloma wzgl´dami, dlatego zainteresowali si´ nià nie tylko botanicy i paleobotanicy, ale tak˝e leÊnicy i ogrodnicy. W prezentowanym artykule przedstawiono histori´ jej
odkrycia, systematyk´, mo˝liwie wyczerpujàcy opis gatunku i wymagania siedliskowe.
Uwzgl´dniono równie˝ charakterystyk´ kilkunastu odmian.
Obserwacje poczynione w niniejszej pracy
nad rozmna˝aniem i uprawà tego gatunku potwierdzajà, ˝e istnieje realna szansa na wprowadzenie go do masowej produkcji szkó∏karskiej.
HISTORIA ODKRYCIA
METASEKWOI CHI¡SKIEJ
W latach dwudziestych ubieg∏ego stulecia znane by∏y tylko dwa rodzaje z rodziny cypryÊnikowatych (Taxodiaceae): mamutowiec (Sequoiadendron) i sekwoja (Sequoia). Ka˝dy z nich by∏
reprezentowany przez jeden gatunek. Pierwsza
wzmianka w literaturze (1769) dotyczy∏a pó∏nocnoamerykaƒskiej sekwoi wieczniezielonej (Sequoia sempervirens Endl.). Relacja pochodzi∏a od
franciszkaƒskiego misjonarza Juana Crespi. Drugi gatunek – mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum Lindl.) zosta∏ opisany po raz
pierwszy w roku 1833 przez Zenasa Leonarda.
Oba gatunki by∏y tak˝e znane ze skamielin, których wiek okreÊlano na 20 milionów lat. Na ca∏ej
pó∏kuli pó∏nocnej znajdowano równie˝ szczàtki
nieznanego drzewa, przypuszczalnie z rodziny
cypryÊnikowatych, które datowano na ten sam
okres oraz epoki wczeÊniejsze. Pierwszà skamielin´ z wymienionej rodziny znalaz∏ ojciec paleobotanika Adolfa Brongniarta we Francji w roku
1828. Podobne szczàtki kopalne odnajdowano na
Grenlandii, Islandii, Wyspach Brytyjskich,
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Metasekwoja chiƒska przysporzy∏a botanikom i systematykom wielu problemów. Do roku 1941 takson ten nie znajdowa∏ si´ w nomenklaturze naukowej mimo i˝ znane by∏y liczne
skamieliny roÊlin z rodzaju Metasequoia. Zaliczano je do Sequoia lub Taxodium (Chaney
1950). Bli˝sze badania morfologiczne szczàtków kopalnych wykaza∏y jednak znaczne ró˝nice w porównaniu z ˝yjàcymi drzewami Sequoia (Kobendza 1951). Na tej podstawie paleobotanik japoƒski Sigeru Miki wysunà∏ hipotez´, i˝ badany materia∏ roÊlinny musi nale˝eç do
nowego, nieznanego dotàd rodzaju, któremu
nada∏ nazw´: Metasequoia. Grecki przedrostek
meta- (po, poza) w zestawieniu ze znanà ju˝
nazwà sekwoja, trafnie podkreÊli∏ fakt, ˝e nowa jednostka systematyczna zosta∏a wyodr´bniona ze starszej, ju˝ poznanej i opisanej. Rodzaj Metasequoia umiejscowiono w systematyce pomi´dzy rodzajami: Taxodium i Sequoia
(Zan 1971).
Dwaj chiƒscy naukowcy, Cheng i Hu,
w oparciu o wyniki badaƒ profesora Miki z Japonii, sporzàdzili dok∏adny opis roÊliny znalezionej w okolicy miejscowoÊci Mao-tao-chi.
Zaliczyli jà do rodzaju Metasequoia i nazwali
Metasequoia glyptostroboides, czyli podobny
do Glyptostrobus (Gittlen 1998).
Póêniejsze badania genetyczne nad chromosomami potwierdzi∏y s∏usznoÊç ich poglàdów.
Oznaczono, ˝e Metasequoia glyptostroboides
ma liczb´ chromosomów typowà dla diploidów: 2n=2x=22. Sequoia sempervirens, z którà metasekwoja by∏a wczeÊniej uto˝samiana,
jest natomiast gatunkiem poliploidalnym, zawierajàcym 2n=6x=66 chromosomów (Schlarbaum i in. 1984, Stebbins 1948).
Zalewska (1952) badajàc wiàzk´ przewodzàcà metasekwoi wykaza∏a, ˝e wymienione
poni˝ej cechy anatomicznej struktury ksylemu
pozwalajà na zaliczenie tego rodzaju do rodziny cypryÊnikowatych:
• wieloszeregowe i obokle˝ne rozmieszczenie
jamek na promieniowych Êciankach drewna
wiosennego,
• przewaga taksodiowych jamek w promieniach
rdzeniowych,
• obecnoÊç jamek na stycznych Êciankach cewek zarówno drewna wiosennego, jak i drewna póênego.
Dowiod∏a tym samym bezzasadnoÊç tworzenia nowej rodziny Metasequoiaceae, co

fesor Cheng skontaktowa∏ si´ z doktorem Hu
Hsen-Hsu, który znajàc wyniki badaƒ profesora
Miki nad metasekwojà uzna∏, ˝e znalezione drzewo nale˝y w∏aÊnie do tego rodzaju. W tym samym roku Hu wys∏a∏ artyku∏y profesorów Miki
i Endo do paleontologa Ralpha W. Chaney’a z Berkeley, natomiast Cheng poinformowa∏
o znalezisku Elmera Merrilla z Arnold Arboretum. W 1947 roku Merrill sfinansowa∏ wypraw´
C.Y. Hsieha i C.T. Hwa do Mou-tao-chi celem
przywiezienia nasion metasekwoi. Cheng wys∏a∏
zebrane nasiona do Merrilla, który rozdysponowa∏ je pomi´dzy 76 instytucji i osób zainteresowanych rozmna˝aniem tego gatunku. Hu rozes∏a∏
tak˝e nasiona metasekwoi do kilku oÊrodków badawczych w Chinach i za granicà (Hu 1948).
W roku 1948 w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej i w Europie ros∏o ju˝ oko∏o 1500 drzew
rozmno˝onych z nasion pochodzàcych z Chin.
Cheng i Hu sporzàdzili dok∏adny opis odkrytego drzewa. Zaliczyli je do rodzaju Metasequoia i nadali nazw´ gatunkowà glyptostroboides.
W Stanach Zjednoczonych Chaney zapozna∏ si´
z doniesieniami na temat metasekwoi i zweryfikowa∏ spis skamielin. Udowodni∏, ˝e rodzajem
dominujàcym w arktycznych lasach epoki trzeciorz´du by∏a w∏aÊnie metasekwoja, a nie jak sàdzono wczeÊniej sekwoja czy cypryÊnik (Hendricks 1995). W marcu 1948 roku Chaney przebywa∏ w Mou-tao-chi i Shui-sa-pa na naturalnych stanowiskach wyst´powania nowo odkrytego gatunku. Bada∏ go oraz roÊlinnoÊç mu towarzyszàcà. Nada∏ mu amerykaƒskà nazw´ ‘dawn
redwood’. W tym samym roku C.T. Hwa zorganizowa∏ jeszcze jednà ekspedycj´ badawczà do
zachodniej cz´Êci prowincji Hupei, w celu odnalezienia innych stanowisk metasekwoi. Przy
okazji odkry∏ inny endemiczny gatunek z rodzaju Taivania. Jego Êladem podà˝y∏ Linsley Gressitt. Podczas swojej wyprawy opisa∏ Êrodowisko
wyst´powania metasekwoi (Gressitt 1953).
PRZYNALE˚NOÂå SYSTEMATYCZNA
I POCHODZENIE GATUNKU
Systematyka roÊlin jest naukà, której g∏ównym celem jest opisanie, skatalogowanie i sklasyfikowanie wszystkich roÊlin ˝yjàcych wspó∏czeÊnie na Ziemi. CzynnoÊciom tym towarzyszy nadawanie jednolitych nazw naukowych
o charakterze mi´dzynarodowym (Szweykowska i Szweykowski 1986).
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Tabela 1. Systematyka gatunku w uj´ciu ró˝nych autorów.
Table 1. Systematic of species by different authors.
Autor
Author
Jednostka
taksonomiczna
Taxon

Bold (1970)

Cronquist (1997)

Seneta (2000)

Harlow & Harrar’s
(2001)

Regnum
(Królestwo, Kingdom)

Plantae

Plantae

–

–

Subregnum
(Podkrólestwo,
Subkingdom)

–

Embryobionta

–

–

Divisio
(Gromada,
Division)

Coniferophyta

Pinophyta

Gymnosermae
(Gymnospermatophyta)

Pinohpyta

Classis
(Klasa, Class)

Coniferopsida

Pinopsida

Pinopsida
(Coniferae)

Pinopsida

Ordo
(Rzàd, Order)

Coniferales

Pinales

–

Pinales

Familia
(Rodzina, Family)

Taxodiaceae

Taxodiaceae

Taxodiaceae

Cupressaceae

Genus
(Rodzaj, Genus)

Metasequoia

Metasequoia

Metasequoia

Metasequoia

Species
(Gatunek, Species)

Metasequoia
glyptostroboides

Metasequoia
glyptostroboides

Metasequoia
glyptostroboides

Metasequoia
glyptostroboides

oko∏o 800 km2. MieÊci si´ on na pograniczu
prowincji po∏udniowego Syczuanu i zachodniej Hupei (Hubei), w po∏udniowo-wschodniej
cz´Êci Chin. Rozciàga si´ pomi´dzy 30° 10’
a 30° 50’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej
oraz 108° 45’ a 108° 70’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej. W pó∏nocnej cz´Êci wysokoÊç
terenu dochodzi do 1500 m n.p.m., od wschodu do 1400 m n.p.m., a na zachodzie i po∏udniu
od 750 do 1000 m n.p.m. (ryc. 1.). Na zachód
od tego regionu znajduje si´ depresja rzeki
Jangcy (Chu i Cooper 1950, Earle 1999).
Li (1953) z Morris Arboretum w publikacji na
temat rozmieszczenia rodzajów na Ziemi okreÊla wysokoÊç wyst´powania metasekwoi na
400–2000 m n.p.m.
Gatunek ten roÊnie najcz´Êciej wzd∏u˝ strumyków, kana∏ów, w pobli˝u pól ry˝owych,
a tak˝e na zboczach gór. Miejscowa ludnoÊç sadzi∏a nieliczne drzewa w pobli˝u domostw. Metasekwoja nie tworzy lasów ani zagajników.
Rozmieszczona jest raczej pojedynczo (Bia∏obok 1949).

poczàtkowo proponowali Hu i Cheng (1948).
W tabeli 1 zestawiono przynale˝noÊç systematycznà metasekwoi wed∏ug ró˝nych autorów.
ZASI¢G I WYST¢POWANIE
METASEKWOI CHI¡SKIEJ
Rodzaj Metasequoia jest filogenetycznie
bardzo stary. Wyst´powa∏ w erze mezozoicznej, w koƒcu okresu kredowego. Dominowa∏
w trzeciorz´dzie. Rozprzestrzeni∏ si´ wówczas
na terenach arktycznych, na obszarach wspó∏czesnych Stanów Zjednoczonych oraz w Azji
Wschodniej. Pod koniec oligocenu, na skutek
zmian klimatycznych i ich nast´pstw, zasi´g
metasekwoi zaczà∏ si´ stopniowo zmniejszaç.
W czwartorz´dzie zachowa∏a si´ jedynie na stanowiskach reliktowych w Chinach (Zan 1971).
Obszar wyst´powania
Metasekwoja chiƒska jest gatunkiem endemicznym. Obecnie obszar jej wyst´powania to
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go gatunku nie jest ∏atwe, ze wzgl´du na brak
stacji meteorologicznych w jego pobli˝u. Najbli˝sza stacja znajduje si´ w odleg∏oÊci oko∏o
200 km na po∏udnie-po∏udniowy zachód
w miejscowoÊci Chungking. Po∏o˝ona jest na
wysokoÊci 230 m n.p.m., czyli ni˝ej ni˝ omawiany rejon. Drugi oÊrodek pomiarowy zlokalizowany jest jeszcze dalej, oko∏o 450 km na po∏udnie-po∏udniowy zachód, lecz na podobnej
wysokoÊci co obszar wyst´powania metasekwoi (1076 m n.p.m.). Na podstawie danych
z obu oÊrodków mo˝na okreÊliç w przybli˝eniu
Êredni rozk∏ad opadów i liczb´ dni z opadami
w poszczególnych miesiàcach oraz Êrednie temperatury – tylko dla stacji Chungking
(tab. 2 i 3) (Chu i Cooper 1950).
Warunki glebowe
Chu i Cooper (1950) podajà, ˝e metasekwoja
roÊnie na glebach piaszczystych, wytworzonych
z piaskowca. Jedynie na stanowiskach uprawnych spotyka si´ gleby powsta∏e ze zwietrza∏ego
wapienia. Bartholomew, Boufford, Spongberg
(1983) informujà, ˝e cz´stym stanowiskiem wyst´powania tego gatunku sà równiny zalewowe
nad rzekami i brzegi strumieni. Odczyn gleb
oscyluje w przedziale pH od 6,5 do 7,1. ZawartoÊç zwiàzków azotowych i substancji organicznej w glebie jest bardzo ma∏a. Czekalski (1982)
pisze, ˝e w uprawie metasekwoja wymaga gleb
Êrednio ˝yznych i Êwie˝ych oraz stanowisk nas∏onecznionych. Buga∏a (1983) w publikacji
o aklimatyzacji tego gatunku w warunkach Arboretum Kórnickiego opisuje, ˝e najlepsze przyrosty wytwarza metasekwoja rosnàca na glebach
bagiennych, powsta∏ych z torfowisk niskich. Poziom wód gruntowych na tych stanowiskach jest
wysoki i zmienia si´ w ciàgu roku od 0,5 m do

Ryc. 1. Obszar wyst´powania Metasequoia glyptosroboides (wg Chu).
Fig. 1. Natural distribution of Dawn Redwood (by Chu).

Warunki klimatyczne
Klimat, w którym wyst´puje metasekwoja
jest raczej ∏agodny. Charakteryzuje si´ du˝à iloÊcià opadów deszczowych oraz s∏abymi opadami Ênie˝nymi (Bia∏obok 1949).
OkreÊlenie w∏aÊciwych warunków klimatycznych dla rejonu wyst´powania opisywane-

Tabela 2. Sezonowy rozk∏ad opadów i dni z opadami [%] (wg Chu).
Table 2. Seasonal distribution of precipitations and and days with precipitations [%] (by Chu).
Cecha
Characteristic
Sezonowy rozk∏ad
opadów
Seasonal distributions
of precipitations
Sezonowy rozk∏ad
dni z opadami
Seasonal Distribution
of days with precipitations

MiejscowoÊç
City

Zima
Winter

Wiosna
Spring

Lato
Summer

Jesieƒ
Autumn

Kwei-yang

6

23

45

26

Chungking

5

26

41

28

Kwei-yang

23

25

28

24

Chungking

16

27

26

31
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Tabela 3. Âredni miesi´czny opad [mm], liczba dni z opadami i Êrednie temperatury miesi´czne [°C]
w rejonie wyst´powania metasekwoi (wg Chu).
Table 3. Number of days with precipitations and monthly average of temperatures [°C] in area of
natural distribution of Dawn Redwood (by Chu).
Miesiàc
Month

Âredni miesi´czny opad
Average precipitations
by month [mm]
Kwei-yang

Chungking

Liczba dni z opadami
Number of days
with precipitations
Kwei-yang

Chungking

Ârednie temperatury miesi´czne
Average temperatures
by month [°C]
Kwei-yang

Chungking

I.

25,4

17,8

16,3

6,4

–

9,2

II.

27,9

20,3

16,0

7,2

–

9,9

III.

33,0

38,1

13,0

9,4

–

14,3

IV.

71,1

99,1

16,3

11,7

–

19,7

V.

167,6

144,8

19,5

14,0

–

23,1

VI.

213,4

182,9

18,9

14,6

–

25,9

VII.

210,8

139,7

19,3

9,4

–

28,0

VIII.

121,9

127,0

14,8

9,1

–

29,1

IX.

149,9

147,3

15,6

13,7

–

24,4

X.

109,2

109,2

16,1

15,7

–

19,4

XI.

50,8

48,3

13,9

10,3

–

14,8

XII.

22,9

20,3

11,2

7,4

–

10,2

1203,9

1094,8

190,9

128,9

–

–

Suma
The sum
Ârednia
Average

19,0

Max

46,0

Min

–1,7

MORFOLOGIA

1,0 m. Tak˝e na glebach murszowych drzewa tego gatunku rosnà bardzo dobrze. Ich odczyn zawiera si´ w mi´dzy pH 7,0 a 7,5, i wysokoÊç wody gruntowej wynosi 0,7 m. Wzrost metasekwoi
na glebach bielicowych, przewa˝nie piaszczysto-gliniastych, o odczynie pH 6,0–7,8 jest wyraênie zró˝nicowany. Zale˝y on w du˝ym stopniu od wilgotnoÊci gleby i g∏´bokoÊci zalegania
wody gruntowej. Na stanowiskach o wysokim
poziomie wód gruntowych wzrost roÊlin jest zadowalajàcy, lecz wyraênie s∏abszy ni˝ na glebach bagiennych i murszowych. Na glebach
o poziomie wody gruntowej poni˝ej 2,0 m jest
bardzo s∏aby. Drzewa tworzà wówczas niskie,
szerokie i s∏abo zag´szczone korony. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji Buga∏a
(1983) twierdzi, ˝e nie typ gleby, lecz poziom
zalegania wód gruntowych ma najistotniejsze
znaczenie dla wzrostu omawianego gatunku.

Metasekwoja chiƒska jest drzewem o sezonowych ig∏ach. W ojczyênie dorasta do wysokoÊci 35 m (ryc. 2). Pieƒ u podstawy osiàga
2,5 m Êrednicy. Jest silnie zbie˝ysty, w dolnej
cz´Êci rozszerzony, z jamkowatymi zag∏´bieniami pod nasadami konarów. Kora poczàtkowo pomaraƒczowobràzowa, póêniej ciemnoszara, ∏uszczy si´ strz´piastymi pasami (ryc. 3).
Korona u m∏odych drzew sto˝kowata, wàska,
u starych cylindryczna (Buga∏a 1991, Seneta
i Dolatowski 2002, Vidakoviç 1991).
System korzeniowy drzewa jest p∏ytki i bardzo rozleg∏y. Korzeƒ g∏ówny, u∏o˝ony p∏ytko
pod powierzchnià gleby, mo˝e uszkadzaç
Êcie˝ki i drogi. W poszukiwaniu wody metasekwoja potrafi wytworzyç bardzo g´sty i bogato
rozga∏´ziony system korzeniowy (Ehren 2000).
91

Marcin Kolasiƒski

Ryc. 2. Pokrój korony metasekwoi chiƒskiej.
Fig. 2. Crown shape of Dawn Redwood.

Ryc. 3. Kora metasekwoi chiƒskiej.
Fig. 3. Bark of Dawn Redwood.

P´dy u∏o˝one sà regularnie, naprzeciwlegle
(ryc. 4.). Jednak na silniejszych przyrostach
mogà posiadaç u∏o˝enie skr´toleg∏e. W okresie
wegetacji metasekwoja wytwarza jednoczeÊnie
p´dy dwojakiego rodzaju: opadajàce oraz trwa∏e. Dlatego te˝ wyglàd roÊliny zmienia si´
znacznie w zale˝noÊci od pory roku.
P´dy krótkie, opadajàce, sà ulistnione i pe∏nià funkcj´ asymilacyjnà (ryc. 4). Wykazujà
du˝e zró˝nicowanie morfologiczne. Mogà byç
nierozga∏´zione lub posiadaç rozga∏´zienia drugiego rz´du. P´dy nierozga∏´zione majà g´sto
u∏o˝one ig∏y i wykazujà wzrost plagiotropowy.
Na przekroju sà kwadratowe. Wszystkie te formy polimorficzne nie wytwarzajà pàka szczytowego. Wyrastajà z p´dów trwa∏ych i opadajà na
zim´ wraz z ig∏ami.
P´dy trwa∏e poczàtkowo sà zielone, póêniej
jasnobràzowe (ryc. 4), a w drugim roku korowina na nich p´ka i ∏uszczy si´. Majà wzrost nieokreÊlony, monopodialny i ortotropowy. Budujà aktywnie architektur´ drzewa. Ich mi´dzyw´êla sà d∏ugie, a p´dy kolejnych rz´dów majà
u∏o˝enie najcz´Êciej naprzeciwleg∏e. Zakoƒczo-

Ryc. 4. U∏o˝enie p´dów metasekwoi chiƒskiej.
Fig. 4. Shoot distributions on Dawn Redwood.
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ne sà pàkiem szczytowym, który tworzy si´ na
nich póêno w okresie wegetacji i jest ma∏y. Niektóre p´dy trwa∏e majà mniej rozbudowanà
struktur´ (Monteuuis i in. 1987). Cechuje je
krótkotrwa∏y wzrost w ró˝nych kierunkach.
Podczas ich powstawania doÊç trudno jest odró˝niç p´dy trwa∏e od najbardziej rozwini´tych
p´dów opadajàcych (Edelin 1977).
Ig∏y sà u∏o˝one skr´tolegle na p´dach trwa∏ych i naprzeciwlegle, grzebieniasto na p´dach
opadajàcych. Sà mi´kkie, jasnozielone, równowàskie, p∏askie, na wierzcho∏ku t´pe lub s∏abo
zaostrzone (Buga∏a 1991), u nasady zw´˝one
i skr´cone. Majà od 8 do 15 mm d∏ugoÊci
i 2 mm szerokoÊci. U m∏odych roÊlin dorastajà
do 70 mm d∏ugoÊci i 3 mm szerokoÊci (Seneta
i Dolatowski 2002). Rozwijajà si´ na poczàtku
maja (póêniej ni˝ u modrzewi). Jesienià przebarwiajà si´ na bràzowo lub rdzawo-bràzowo
i opadajà wraz z krótkimi p´dami bocznymi
(Buga∏a 1991, Vidakoviç1991).
Metasekwoja jest roÊlinà jednopiennà i wiatropylnà. Kwiatostany ˝eƒskie (megastrobile)
wytwarza w górnej partii korony, na wierzcho∏kach jednorocznych d∏ugop´dów. Sà one zielone, o burawym odcieniu. Majà d∏ugoÊç od 6 do
9 mm. Sk∏adajà si´ z 22–26 ∏usek nasiennych
(megasporofili), u∏o˝onych nakrzy˝legle. Na
ka˝dej ∏usce nasiennej znajduje si´ od 2–7 zalà˝ków (megasporangiów), przy czym w górnej
i dolnej cz´Êci kwiatostanu u∏o˝one sà po 2–4
zalà˝ki, a w Êrodkowej cz´Êci 5–7. Na przekroju zalà˝ki majà kszta∏t romboidalny (Zan 1971).
P´dy z wegetatywnà cz´Êcià kwiatostanów ˝eƒskich zaczynajà si´ formowaç w maju, w okresie intensywnego wzrostu roÊlin. Ich cz´Êç ge-

neratywna powstaje w lipcu. Wówczas rozwijajà si´ dobrze wykszta∏cone zalà˝ki, które w marcu lub kwietniu nast´pnego roku mogà zostaç
zapylone (Jaros∏awcew i Kuzniecowa 1969).
Kwiatostany m´skie (mikrostrobile) powstajà z wierzcho∏kowych pàków p´dów syleptycznych lub z pàków bocznych usytuowanych na
jednorocznych d∏ugop´dach. Odchylone sà od
osi g∏ównej o 90–120° (Sterling 1949) i zebrane w luêne wiechy (Stephan 1971). Kwiatostan
m´ski ma d∏ugoÊç 5–6 mm. Sk∏ada si´ z oko∏o
25 mikrosporofili. Na ka˝dym z nich mieÊci si´
po 3, rzadziej po 2, 4 lub 6 mikrosporangiów
z jasno˝ó∏tym py∏kiem (Jaros∏awcew 1967, Jaros∏awcew i Kuzniecowa 1969, Nanking College 1977, Stephan 1971, Zan 1971). Py∏ek metasekwoi ma Êrednic´ 18–22 µm (Surova i Kvavadze 1988). Zawiàzki kwiatów m´skich powstajà na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia w roku
poprzedzajàcym kwitnienie.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, ˝e
metasekwoja mo˝e wytworzyç ˝eƒskie organy
rozrodcze ju˝ w wieku 5–7 lat, natomiast m´skie organy generatywne powstajà póêniej (Jaros∏awcew 1967, Jaros∏awcew i Kuzniecowa
1969, Stephan 1971, Zan 1971).
Szyszki barwy ciemnobràzowej majà kszta∏t
kulisty lub cylindryczny (ryc. 5). Osiàgajà d∏ugoÊç do 2,5 cm i przewieszajà si´ na trzonkach.
Z∏o˝one sà z 20–30 zdrewnia∏ych ∏usek. Nasiona dojrzewajà w roku kwitnienia i szyszki opadajà w ca∏oÊci (Buga∏a 1991).
Nasiona sà drobne (ryc. 6), sp∏aszczone, obustronnie oskrzydlone, o d∏ugoÊci 4–6 mm (Buga∏a 1991). W jednym kilogramie znajduje si´
od 430 do 560 tysi´cy. Tysiàc nasion wa˝y od

Ryc. 5. Szyszka metasekwoi chiƒskiej.
Fig. 5. Cone of Dawn Redwood.

Ryc. 6. Nasiona metasekwoi chiƒskiej.
Fig. 6. Seeds of Dawn Redwood.
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• ‘Waasland’ (= ‘Yoshikawana’) – odmiana
o wzniesionych, ciemnobràzowych p´dach i ∏uszczàcej si´ korze (Esveld 2002, Nugue 2002),
• ‘White Spot’ – ulistnienie jasnozielone. Niektóre ig∏y zabarwione sà na bia∏o lub bia∏o nakrapiane – http://monsite.wanadoo.fr (Nugue 2002).

1,75 do 2,28 g (Shen 1994). Kolasiƒski (2000)
podaje, ˝e w jednym gramie jest 310–340 nasion, tj. 310 do 340 tysi´cy nasion w kilogramie.
Waga 100 nasion wynosi Êrednio 0,31 g.
Odmiany
Do roku 2003 w cytowanej literaturze znaleziono opisy kilkunastu odmian metasekwoi
chiƒskiej:
• ‘Emerald Feathers’ – drzewo o ∏adnym, regularnym, sto˝kowatym pokroju i zielonym ulistnieniu. Otrzymana w Wielkiej Brytanii w 1979
roku (Goudzwaard 1992, Hillier 1994),
• ‘Fastigiata’ – o pokroju sto˝kowatym (Buczacki 1997),
• ‘Goldrush’(= ‘Ohgon’, ‘Gold rush’, ‘Golden
mantle’, ‘Ogon’) – odmiana o ˝ó∏tym zabarwieniu igie∏, wyhodowana w Japonii. Introdukowana do Europy w 1993 roku – http://monsite.wanadoo.fr (Nugue 2002),
• ‘Green Mantle’ – wyhodowana w Anglii
w 1989 roku,
• ‘Moerheim’ – otrzymana w 1967 roku w Holandii. Drzewo o zwartej, piramidalnej koronie
(Goudzwaard 1992),
• ‘National’ – najstarsza odmiana. Wyselekcjonowana w roku 1958 z nasion przywiezionych
z Chin w US National Arboretum w Waszyngtonie. Pokrój korony sto˝kowaty, wàski i zwarty. Nazw´ nadano jej w 1963 roku (Krüssmann
1985),
• ‘Sheridan Spire’ – powsta∏a w szkó∏kach Sheridana w Ontario w 1960 roku. Ma bardzo wàski,
kolumnowy pokrój i jasnozielone zabarwienie
igie∏. Korona jest w´˝sza ni˝ u odmiany ‘National’. Drzewo o wysokoÊci 20 m ma szerokoÊç
korony od 3 do 5 m (Welch i Haddow 1993),
• ‘Spring Cream’(= ‘Nitschke Cream’) – wyhodowana w Australii przez P.C. Nitschke. M∏ode
przyrosty sà kremowe, a w okresie wegetacji
zmieniajà zabarwienie na zielone – http://monsite.wanadoo.fr (Nugue 2002),
• ‘Vada’ – uzyskana z nasion w 1949 roku
w Arnold Arboretum w Holandii, a nazwana
w 1967 roku. Charakteryzuje si´ zwartym, piramidalnym pokrojem korony. Konary u∏o˝one
poziomo (Goudzwaard 1992, Nugue 2002),
• ‘Jack Frost’ – wyselekcjonowana z siewek. P´dy przewieszajàce si´, ig∏y z bia∏okremowym
paskiem. Wybarwienie igie∏ mo˝e byç bardziej
regularne i wyraêne ni˝ u odmiany ‘White Spot’
– http://monsite.wanadoo.fr (Nugue 2002),

DYSKUSJA
Na Êrodowisko ˝ycia cz∏owieka sk∏adajà si´
dwa podstawowe elementy twórcze krajobrazu
– twory martwe – architektura, ziemia, ska∏y,
wody i twory ˝ywe – przyroda. Zieleƒ, a wÊród
niej drzewostan jest najbardziej widocznà cz´Êcià przyrody o˝ywionej. Krajobraz, tak˝e
w okresie zimowym, ozdabiajà g∏ównie drzewa
zawsze zielone. Warto jednak skierowaç zainteresowanie szkó∏karzy, architektów zieleni,
urbanistów i zwyk∏ych ludzi na gatunki o sezonowym ulistnieniu. Majà one zalety i walory
dekoracyjne nie spotykane u innych drzew iglastych (Hrynkiewicz-Sudnik i in. 1999).
Do ciekawych gatunków mo˝na zliczyç metasekwoj´ chiƒskà. Drzewo to charakteryzuje
si´ ∏adnym, wàskosto˝kowatym pokrojem. Wytwarza strza∏´ uga∏´zionà na ca∏ej d∏ugoÊci.
Mo˝na jà stosowaç w ró˝nych nasadzeniach.
Efektownie prezentujà si´ równie˝ roÊliny rosnàce pojedynczo, jak i w szpalerach (Czekalski 1982, ¸ukasiewicz 1995). Jasnozielone ig∏y
w okresie wiosennym i przebarwiajàce si´ pi´knie na kolor ˝ó∏ty, ∏ososiowy lub rubinowoczerwony jesienià. W stanie bezlistnym elementem
zdobiàcym krajobraz jest bladobrunatna lub
˝ó∏tobrunatna kora. Pieƒ posiada osobliwe
wg∏´bienia poni˝ej miejsca wyrastania ga∏´zi
(Kremer 1995).
Metasekwoja charakteryzuje si´ tak˝e du˝à
odpornoÊcià na szczególnie trudne czynniki
ekologiczne takie jak: wiatry, zadymienie, warunki Êrodowiska zurbanizowanego, gleby mokre o odczynie oboj´tnym lub s∏abo kwaÊnym
(Hrynkiewicz-Sudnik i in. 1999). Gatunek ten
powinien byç szerzej wprowadzany do zadrzewieƒ równie˝ ze wzgl´du na intensywny wzrost
(Surmiƒski i Bojarczuk 1973). ZdolnoÊç do wytwarzania „odrostów korzeniowych” (regeneracji cz´Êci nadziemnej po Êci´ciu?) powoduje
znacznà produkcjà biomasy (Monteuuis i in.
1987). Drewno metasekwoi cechuje si´ du˝à
przydatnoÊcià do celów przemys∏owych. Jest
lekkie i daje si´ ∏atwo obrabiaç. Mo˝e byç wy94
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The observations made in the paper concerning propagation and cultivation of this species
confirm that it is a real chance to introduce it to
mass nursery production.

korzystywane do wyrobu sprz´tu sportowego,
w modelarstwie oraz w przemyÊle celulozowopapierniczym (Surmiƒski i Bojarczuk 1973).
Monteuuis i in. (1987) podajà za Kuserem
(1983), ˝e drewno metasekwoi jest trwa∏e i odporne na gnicie. Mo˝e byç u˝ywane do konstrukcji dachów i ogrodzeƒ.
Metasekwoja chiƒska jest gatunkiem introdukowanym, który osiàgnà∏ drugi stopieƒ aklimatyzacji (Hrynkiewicz-Sudnik i in. 1999). M∏ode roÊliny bywajà wra˝liwe na mróz. Drzewa o wysokoÊci oko∏o 1 m mo˝na uznaç za ca∏kowicie odporne na mróz (Hrynkiewicz-Sudnik i in. 1999).
Uprawa metasekwoi powinna byç zgodna z jej
wymaganiami siedliskowymi. Nale˝y sadziç na
glebach mineralno-próchnicznych, bardzo ˝yznych i niezbyt ci´˝kich. Powinna byç ona stale
i równomiernie wilgotna. Na stanowiskach naturalnych omawiany gatunek roÊnie na glebach
piaszczystych, powsta∏ych z piaskowca. Buga∏a
(1983) opisywa∏, ˝e w gruncie najlepszy wzrost
drzew by∏ na glebach bagiennych, wytworzonych
z torfowisk niskich i murszowych. W cytowanej
literaturze nie znaleziono informacji o uprawie
metasekwoi chiƒskiej w pojemnikach. W doÊwiadczeniach w∏asnych autor okreÊla∏ optymalny sk∏ad i odczyn pod∏o˝a do uprawy w pojemnikach. Najlepszym pod∏o˝em do uprawy metasekwoi chiƒskiej okaza∏ si´ torf wysoki, a tak˝e
mieszanina torfu wysokiego i rozdrobnionej kory
sosnowej (1:1). Najlepszy wzrost zaobserwowano w pod∏o˝u o odczynie kwaÊnym (pH
w H2O 5,0–5,5). Najs∏abiej gatunek ten rós∏
w pod∏o˝u o odczynie oboj´tnym. Starsze drzewa
wykazujà du˝à tolerancj´ w stosunku do odczynu
pod∏o˝a i mogà zadowalajàco rosnàç i rozwijaç
si´ na glebach o pH 7,6 (Buga∏a 1983). Gatunek
ten wymaga stanowisk nas∏onecznionych.
Rozmna˝anie metasekwoi chiƒskiej, zarówno generatywne jak i wegetatywne, zostanie
opisane w kolejnym artykule.
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