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Od autorki

Ro śli ny z ro dza ju żu raw ka (Heu che ra L.) obec nie są po wszech nie zna ny mi by -
li na mi ozdob ny mi. za go ści ły nie tyl ko w ogro dach przy do mo wych, ale rów nież
w zie le ni miej skiej i par kach. Bar dzo du ża ofer ta od mian ozdob nych o fan ta stycz -
nej ko lo ry sty ce li ści (przy kła dy na fo to gra fiach 1–3) na su wa py ta nia: czy to jest
na tu ral ne, czy tak wy glą da ją żu raw ki w ich na tu ral nym śro do wi sku?

Fot. 1. Żu raw ka ‘Au tumn Le aves’

98

Heuchera puberula  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Heuchera pubescens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Heuchera pulchella  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Heuchera richardsonii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Heuchera rosendahlii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Heuchera rubescens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
Heuchera sanguinea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
Heuchera soltisii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
Heuchera villosa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
Heuchera wellsiae  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Heuchera woodsiaphila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Heuchera wootonii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Heuchera2brizoides hort.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
Heuchera2cuneata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
Heuchera2easthamii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
Heuchera2pruhoniciana hort.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

ogólne informacje o kolekcji rodzaju Heuchera L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

taksony w polskiej kolekcji rodzaju Heuchera L. uważane za wątpliwe  .  . 159

Proponowane nazwy polskie dla gatunków żurawek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

kwiatostany żurawek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

ciekawe mieszańce z kolekcji w Będzinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196

odmiany ozdobne o dużej żywotności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202

skróty używane w tekście  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214

Piśmiennictwo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

spis tabel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

spis rycin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

spis fotografii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223



alum ro ot czy li „ko rzeń ału no wy”. Jest to bez po śred nie na wią za nie do wła ści wo -
ści ro śli ny wy ko rzy sty wa nych w zio ło lecz nic twie. Wy ry wa nie ca łych ro ślin dla ko -
rze ni przy bra ło ra bun ko wy cha rak ter wraz z roz prze strze nie niem się bia łe go osad -
nic twa (kress, 2013). dru gi czyn nik an tro po pre sji na sta no wi ska żu ra wek jest
zwią za ny z fak tem, że w dwu dzie stym wie ku go spo dar ka ame ry kań ska by ła jed -
ną z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się na świe cie. to ge ne ro wa ło za po trze bo wa nie
na su row ce, któ rych zło ża czę sto wy stę pu ją w gó rach, po dob nie jak sie dli ska żu -
ra wek. Wo kół eks plo ato wa nych złóż su row ców two rzy ły się stre fy prze my sło we.
cen nym su row cem by ło rów nież drew no, a wy rąb la sów w sta nach zjed no czo -
nych i w ka na dzie był bar dzo in ten syw ny, w sku tek cze go na stę po wa ło sil ne prze -
kształ ce nie śro do wi ska na du żych ob sza rach. Rów nież na si la ją ca się urba ni za cja
mia ła wpływ na nisz cze nie na tu ral nych sta no wisk żu ra wek (de ro cher, 1991). Istot -
nym czyn ni kiem, za gra ża ją cym współ cze śnie po pu la cjom żu ra wek, jest za dep ty -
wa nie przy wzmo żo nym ru chu tu ry stycz nym (cnPs, 2013).

W ko men ta rzach przy wie lu uni kal nych ga tun kach za mie ści łam wła sne ob ser -
wa cje z prac akli ma ty za cyj nych. mam na dzie ję, że jest to war to ścio we za rów no
pod wzglę dem na uko wym, jak i po pu la ry za tor skim.

nie do prze ce nie nia jest życz li wość wie lu osób, któ re we ry fi ko wa ły mo je iden -
ty fi ka cje ga tun ków w ko lek cji lub dzie li ły się in for ma cja mi nie pu bli ko wa ny mi.
dzię ki te mu mo ja wie dza o żu raw kach sta ła się peł niej sza. na su nę ły się jed nak
no we py ta nia, któ re skła nia ją mnie do dal szych po szu ki wań.

Fot. 3. Żu raw ka ‘Am ber Wa ves’
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Fot. 2. Żu raw ka ‘Am ber La dy’

dla zna le zie nia od po wie dzi na te py ta nia, za ję łam się gro ma dze niem żu ra wek
w przy do mo wym ogro dzie, aby utwo rzy ły re pre zen ta tyw ną ko lek cję ro dza ju Heu -
che ra oraz po szu ki wa niem in for ma cji o nich we wszyst kich do stęp nych źró dłach:
po pu la ry za tor skich cza so pi smach ogrod ni czych, li te ra tu rze na uko wej, a tak że na -
wią za łam kon tak ty z pol ski mi szkół ka rza mi i z ame ry kań ski mi eks per ta mi od tej
gru py ro ślin. opra co wa nia na uko we do ty czą ce ro dza ju Heu che ra są bar dzo licz ne,
jed nak za wie ra ją spo re lu ki. szczę śli wie te za gad nie nia in try gu ją wie lu ba da czy,
cze go do wo dem są choć by naj now sze ba da nia tak so no micz ne ga tun ków z po łu -
dnio wej czę ści kon ty nen tu pół noc no ame ry kań skie go (Folk i Freu den ste in, 2014a).

tym opra co wa niem chcia ła bym przy bli żyć pol skie mu czy tel ni ko wi rzad kie,
nie zna ne w na szym kra ju ro śli ny z in ne go kon ty nen tu. z jed nej stro ny chcia ła bym
po ka zać róż no rod ność świa ta ro ślin ne go na szej pla ne ty, uświa da mia jąc rów no -
cze śnie po trze bę ochro ny spe cy ficz nych sie dlisk nie po zor nych a nie po spo li tych
ro ślin, po dob nych do żu ra wek. na obec ne znacz ne zmniej sze nie po pu la cji ga tun -
ków Heu che ra w ich oj czyź nie mia ły wpływ przede wszyst kim dwa czyn ni ki. Pierw -
szym by ło po zy ski wa nie ko rze ni żu ra wek do ce lów lecz ni czych. In dia nie zna li i wy -
ko rzy sty wa li te ro śli ny, zwłasz cza ich ko rze nie (herbnEt, brak da ty; crel lin
i Phil pott, 1997; san tich, 2002). Lu do wa na zwa Heu che ra w ję zy ku an giel skim to
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wek ga tun ków o po kry wa ją cych się za się gach oraz wy stę po wa nie po pu la cji lub
osob ni ków po li plo idal nych (Ro sen dahl i in., 1936; Wells, 1979a, b, 1984; ness i in.,
1989; ser gra ves i in., 1999). Wy da je się, że ba da nia ge ne tycz ne po zwo lą na roz -
wią za nie te go pro ble mu.

hi sto ria na zwy ro dza ju, wpla ta ją ca się w dzie dzic two kul tu ro we ludz ko ści, za -
czę ła się w Eu ro pie. Ro dzaj Heu che ra po ja wił się już w pierw szej edy cji Sys te ma
na tu rae ka ro la Lin ne usza (1707–1778). na zwą ro dza jo wą (Heu che ra) uho no ro wał
on współ cze sne go mu ba da cza Jo han na he in ri cha heu che ra. Je dy ny zna ny wte -
dy ga tu nek uzy skał okre śle nie „ame ri ca na”, od no szą ce się do miej sca po cho dze -
nia ro śli ny. W po ło wie lat 30. XVIII w. Lin ne usz prze by wał przez pe wien czas w ho -
lan dii. W ogro dach lor da clif for da w ha ar lem pod na zwą „heu che ra ame ri ca na”
opi sał jed ną z ro ślin, któ ra zo sta ła przy wie zio na z za chod niej czę ści ame ry ki Pół -
noc nej. na uni wer sy te cie w Lej dzie, w na le żą cym do uni wer sy te tu ogro dzie bo -
ta nicz nym, Lin ne usz miał do stęp do bo ga tych zbio rów za rów no ar ku szy ziel ni ko -
wych, jak i ży wych ro ślin z ca łe go świa ta, w tym Heu che ra. Już wcze śniej, bo
od 1656 ro ku, ży we oka zy tej ro śli ny (pod in ny mi na zwa mi) ro sły w kil ku in nych
ogro dach bo ta nicz nych i pry wat nych w za chod niej Eu ro pie (he ims i Wa re, 2005;
Bi blio te ka uW, 2007).

W mia rę od kry wa nia no wych ga tun ków żu ra wek po więk sza ła się też ich licz -
ba w ko lek cjach eu ro pej skich. W tym cza sie do ogro dów bo ta nicz nych i in nych
ko lek cji do tar ło wie le ro ślin ozna czo nych „au tor ski mi” na zwa mi ga tun ko wy mi.
każ dy no wo od kry ty ga tu nek był obar czo ny nie pew no ścią co do kla sy fi ka cji. 

W za my śle, ni niej sza mo no gra fia ma być po moc na w pra wi dło wym 
ozna cza niu ży wych ro ślin w pol skich ko lek cjach. Przy opi sie tak so nów two rzą cych
ko lek cję ro dza ju Heu che ra L. za miesz czo no uwa gi au tor ki o zmien no ści i za leż no -
ściach od lo kal nych czyn ni ków kli ma tycz nych i gle bo wych (Bę dzin, wo je wódz two
ślą skie). scha rak te ry zo wa ne zo sta ły rów nież od mia ny ozdob ne, wy wo dzą ce się
bez po śred nio z ga tun ków dzi kich.

W ko lek cjach pry wat nych i w ogro dach bo ta nicz nych, na sto sun ko wo ma łej
po wierzch ni, są zgro ma dzo ne róż ne ga tun ki i ich od mia ny. Ro śli ny w ob rę bie ga -
tun ku w ro dza ju Heu che ra L. ce chu je wy so ka na tu ral na zmien ność mor fo lo gicz na,
ge ne ro wa na czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi: tem pe ra tu rą, wil got no ścią, do stę pem
do świa tła, wła ści wo ścia mi pod ło ża (gar land i in., 2012). zwłasz cza w eu ro pej -
skich ogro dach od mien ne, kli ma tycz ne i gle bo we, wa run ki upra wy mo gą zmie -
niać fe no lo gię ro ślin po cho dzą cych z in nych re gio nów świa ta i po wo do wać, że
ter min kwit nie nia, cha rak te ry stycz ny dla sta no wisk na tu ral nych, ule ga prze su nię -
ciu i na kła da się na ter min kwit nie nia in ne go ga tun ku. Więk szość żu ra wek, ga tun -
ków i od mian ozdob nych, kwit nie w tym sa mym cza sie, za sad ni czo od koń ca ma -
ja do po ło wy sierp nia. są wte dy ob la ty wa ne przez licz ne owa dy. Żu raw ki są
owa do - i wia tro pyl ne. na sio na okre ślo ne go ga tun ku, wy two rzo ne w ta kich wa -
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Wstęp

Jó zef Ro sta fiń ski (1900) po da je, że w bo ta nicz nej li te ra tu rze pol skiej na zwa
„heu che ra” by ła wy mie nio na już w 1818 ro ku, a pol ską wer sję „żu raw ka” uży to
w 1848 ro ku. na zwa pol ska nie ko ja rzy się z żad ną ce chą ro śli ny, któ rą okre śla.
opie ra jąc się na roz wa ża niach te go au to ra moż na do mnie my wać, że jest ona wy -
ni kiem, po wszech ne go do po ło wy XIX wie ku, zwy cza ju two rze nia w ję zy kach na -
ro do wych „wy myśl nych” nazw dla no wo od kry tych ro ślin. 

Żu raw ka (Heu che ra) zna la zła się w na szym kra ju dla ce lów ba daw czych, edu -
ka cyj nych oraz przede wszyst kim dla ich upra wy ja ko ro ślin ozdob nych. ga tun ki
i od mia ny upraw ne nie są wy mie nio ne w ba zie ga tun ków ob cych w Pol sce. kil ku -
na sto let nie ob ser wa cje au tor ki licz by i ży wot no ści sie wek w ko lek cji ro dza ju Heu -
che ra wy ka zu ją ich wy so ką wraż li wość na nie sprzy ja ją ce wa run ki at mos fe rycz ne.
Rów no cze śnie ob ser wo wa no ni ską zdol ność do kieł ko wa nia na sion, za rów no bez -
po śred nio w grun cie, jak i w wa run kach la bo ra to ryj nych. We dług In sty tu tu ochro -
ny Przy ro dy Pan nie ma po trze by kon tro li ga tun ku w Pol sce (2009). 

Li sta wszyst kich nazw tak so nów Heu che ra w ran dze ga tun ku (spe cies) i w ran -
dze niż szej – od mia ny (va rie tas), opra co wa na w uję ciu hi sto rycz nym przez mis so -
uri Bo ta ni cal gar den li czy 234 po zy cje (tro pi cos®, 2013). ak tu ali zo wa na na rok
2013 li sta ak cep to wa nych nazw ga tun ków i niż szych tak so nów w ro dza ju Heu che -
ra to 80 po zy cji ze 162 roz pa try wa nych lub tyl ko 43 ga tun ki we dług ostat nich do -
nie sień (the Jep son her ba rium, 2013; the Plant List, 2013; Folk i Freu den ste in,
2014b). 

od cza sów Lin ne usza, tak so no mo wie sto su ją mor fo lo gicz ne ce chy or ga ni -
zmów do kla sy fi ko wa nia ich w gru py we dług po do bieństw. cza sa mi re la cje tak -
so no micz ne są nie ja sne, gdyż ga tun ki wy stę pu ją z du żym za kre sem zmien no ści
w mor fo lo gii. kla sycz nym przy kła dem są ga tun ki żu ra wek (Heu che ra L.), wy ka zu -
ją ce od ręb no ści w mor fo lo gii li ści i szcze gó łach bu do wy kwia tów, któ re mo gą być
atry bu tem róż nic roz miesz cze nia geo gra ficz ne go (sol tis i ku zoff, 1995). za sad ni -
czo, istot ny mi ce cha mi, na któ rych moż na oprzeć iden ty fi ka cję ga tun ku w wa run -
kach na tu ral nych, jest bu do wa kwia tu oraz fe no lo gia zwią za na z roz wo jem kwia -
to sta nu i kwit nie niem. ce chy we ge ta tyw ne, ze wzglę du na sze ro ki za kres
zmien no ści, są mniej uży tecz ne (Ro sen dahl i in., 1936; Wells, 1979a). ce chy ta kie
jak dłu gość słup ków, dłu gość hy pan cjum, po kry cie kwia tów wło ska mi mo gą być
wy ko rzy sta ne w tak so no mii Heu che ra do wy od ręb nia nia sek cji w ob rę bie ro dza ju.
Wy eks po no wa nie prę ci ków jest do brym kry te rium do gru po wa nia na po zio mie
ga tun ko wym (Folk i Freu den ste in, 2014b). upo rząd ko wa nie wie dzy na te mat po -
kre wień stwa i na zew nic twa ga tun ków jest trud ne, gdyż na du żą zmien ność cech
dia gno stycz nych mo że na kła dać się rów nież ła twość two rze nia płod nych krzy żó -
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ro kim za się gu wy stę po wa nia w róż nych re gio nach geo gra ficz nych, któ re ob ję li ba -
da nia mi po szcze gól ni au to rzy. ze spół c.o. Ro sen dah la eks plo ro wał środ ko wą
i wschod nią część sta nów zjed no czo nych, ga tun ki wy stę pu ją ce po za tym ob sza -
rem opi su jąc na pod sta wie ar ku szy ziel ni ko wych. E.F. Wells i B.g. shi pes do ko na -
ły re wi zji ga tun ków wy stę pu ją cych na wschod nim wy brze żu sta nów zjed no czo -
nych, pod czas gdy m.s. Park ogra ni czył się do ga tun ków wy stę pu ją cych
na za chod nim wy brze żu, w ka li for nii. naj now sza we ry fi ka cja R.a. Fol ka i J.V. Freu -
den ste ina (2014a, b) obej mu je po now ną ana li zę ar ku szy ziel ni ko wych, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem ga tun ków z po łu dnio wej czę ści usa i mek sy ku. na le ży
pod kre ślić fakt, że R.a. Folk znał ze sta no wisk na tu ral nych i upra wiał pra wie
wszyst kie ba da ne i opi sy wa ne przez sie bie ga tun ki i od mia ny, czę sto re pre zen to -
wa ne przez kil ka po pu la cji. ze spół wy ko rzy stał w ba da niach naj now sze zdo by cze
na uki. do dat ko wo przy czy ną róż nic w opi sie tak so nów mo gą być cza so wy od stęp
mię dzy pu bli ka cja mi oraz in dy wi du al ny styl au to rów. 

O systematyce i ewolucji rodzaju

hi sto ria po wsta nia i róż ni co wa nia ro dza ju Heu che ra L. roz gry wa ła się wy łącz -
nie w ame ry ce Pół noc nej (Folk i Freu den ste in, 2014b; deng i in., 2015). W wy ni ku
in ten syw nych ba dań flo ry kon ty nen tu pół noc no ame ry kań skie go w XIX–XX wie ku
szyb ko od kry to wie le no wych ga tun ków. Współ cze sne ba da nia, za rów no ar ku szy
ziel ni ko wych, jak i te re no we, po par te ana li za mi ge no ty pów, przy no szą no we od -
kry cia (Folk, 2014; Folk i ale xan der, 2014; Folk i Freud ste in, 2014a, b; deng i in.,
2015).

W historycznym ujęciu szczegółowe badania dokumentacji w postaci opisów
i arkuszy zielnikowych okazów roślin z różnych stanowisk oraz badania terenowe
pozwoliły zespołowi c.o. Rosendahla pogrupować gatunki w sekcje według kry-
terium rozwoju ewolucyjnego kwiatów. zweryfikowano również liczbę gatunków,
z 72 wymienionych przez P.a. Rydberga w pierwszym całościowym opracowaniu
z 1905 roku pozostało 50 (Rosendahl i in., 1936). Publikacja z 1936 roku stanowi
punkt wyjścia wszystkich następnych analiz taksonomicznych i kluczy do identy-
fikacji gatunków w obrębie rodzaju Heuchera L. W zależności od podejścia autorów
lista wyróżnionych odmian jest mniej lub bardziej rozbudowana (Wells, 1979a, b;
soltis, 1985; Brouillet i in., 2006; Wells i shipes, 2009; Park, 2012; Folk, 2014; Folk
i Freudenstein, 2014a, b). W niniejszym opracowaniu pominięto rozważania co
do podziału na sekcje i subsekcje, gdyż nadal trwają badania i dyskusje nad tymi
zagadnieniami.
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run kach, z du żym praw do po do bień stwem za wie ra ją ge ny do star czo ne z pył kiem
in ne go ga tun ku. mo gą być płod ne. 

Po wszech ną prak ty ką wśród ogrod ni ków-ko lek cjo ne rów by ła, i jest na dal, ra -
czej wy mia na na sion niż sa dzo nek. Prze ka za ne do wy mia ny na sio na żu ra wek z ko -
lek cji kil ku ga tun ków, są opi sa ne na zwą ga tun ko wą ro śli ny ma tecz nej, jed nak ro -
śli ny wy ro słe z tych na sion mo gą mieć zmie sza ne ce chy mor fo lo gicz ne
i fe no lo gicz ne. 

W in nej sy tu acji do ko lek cji mo gą tra fiać ro śli ny, o któ rych wia do mo je dy nie,
że na le żą do ro dza ju i nie są wy od ręb nio ny mi od mia na mi ozdob ny mi. Wo bec przy -
pusz cze nia, że mo że to być ro śli na na le żą ca do ja kie goś ga tun ku, a nie do od mia -
ny upraw nej, po trzeb ne są klu cze ozna cza nia i szcze gó ło we opi sy. 

Licz ne in for ma cje do ty czą ce ga tun ków żu ra wek, któ re mo gą słu żyć ich iden -
ty fi ka cji, ta kie jak ce chy mor fo lo gicz ne we ge ta tyw ne i ge ne ra tyw ne, ter min kwit -
nie nia, ro dza je zaj mo wa nych sie dlisk, są za miesz czo ne za rów no w kom pen diach
wy da nych dru kiem, jak i do stęp nych on -li ne ze stron uni wer sy te tów, or ga ni za cji
rzą do wych w usa i ka na dzie oraz in dy wi du al nych en tu zja stów ro ślin. ogól nie te
źró dła są roz pro szo ne. Jak do tąd nie by ło pol sko ję zycz ne go zbior cze go opra co -
wa nia dla ro dza ju Heu che ra L. 

W na zew nic twie żu ra wek ak tu al nie ist nie ją dwa po dej ścia, od zwier cie dla ją ce
spór o de fi ni cję ga tun ku i od mia ny. Pierw szy po gląd, opar ty na au to ry te cie c.o.
Ro sen dah la, do pusz cza uży wa nie roz bu do wa nych nazw pod sta wo we go ga tun ku
np. Heu che ra mi cran tha var. mi cran tha. tę za sa dę pro po nu je ze spół R.a. Folk, J.V.
Freu den ste in i P. ale xan der. dru gie po dej ście, sto so wa ne przez ItIs, uj mu je bar -
dzo sze ro ko zmien ność mor fo lo gicz ną ga tun ku. ak cep to wa na jest na zwa ga tun -
ko wa, bez wy od ręb nia nia od mian. ten za pis pre fe ro wa ły E.F. Wells, B.g. shi pes
i m.s. Park. W ni niej szej pra cy au tor ka po zo sta wia czy tel ni ko wi de cy zję co do wy -
bo ru wer sji sys te mu tak so no micz ne go dla żu ra wek.

do opra co wa nia opi sów więk szo ści ga tun ków wy ko rzy sta no przede wszyst -
kim pu bli ka cje au tor stwa: c.o. Ro sen dah la, F.k. But ter sa i o. La ke ali (1936), E.F.
Wells i B.g. shi pes (2009), m.s. Par ka (2012), R.a. Fol ka i J.V. Freud ste ina (2015,
2014a, b). za szcze gól nie cen ne uzna no uwa gi z ba dań te re no wych flo ry, pro wa -
dzo nych przez uni wer sy te ty sta no we sta nów zjed no czo nych ame ry ki. 

ce chy mor fo lo gicz ne tak so nu, po da wa ne przez każ dy ze spół ba da czy, róż nią
się cza sem zna czą co, dla te go w ni niej szym opra co wa niu zde cy do wa no się w ta -
kich przy pad kach na przy to cze nie in for ma cji od wie lu au to rów. Roz bież no ści
w opi sach tak so nów mo gą wy ni kać z kil ku po wo dów. Pierw szym jest fa za roz wo -
ju i stan za su szo nych ro ślin na ar ku szach ziel ni ko wych, nie od zwier cie dla ją ce
w peł ni cech ży wych oka zów. Wspo mi nał o tym c.o. Ro sen dahl (1936), a do bit nie
sfor mu ło wa li to R.a. Folk i J.V. Freu den ste in (2014a). dru gim jest wpływ wa run -
ków śro do wi ska na mo dy fi ka cję wiel ko ści or ga nów eg zem pla rzy ga tun ków o sze -
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analizowano aż 909 gatunków, w tym 16 Heuchera (soltis i in., 2013). W konkluzji
podano, że nie można wskazać obszaru „rodowego” dla powstania żadnego
z gatunków tego rodzaju. 

Jednakże najnowsze prace zespołu Folk i Freudenstein (2014a), oparte na:
– markerach rybosomalnych (Its i Ets), 
– dwóch kopiach genu syntazy kodującej granule skrobi GBSSI (GBSSI-A

i GBSSI-B), odkrytych przez y. okuyamę (2012) w grupie diploidów Heuchera,
– PepCK – mitochondrialnym enzymie inicjującym przekształcanie białek

i tłuszczy w cukry, 
– GS-II – enzymie syntetazy glutaminowej, obecnym w chloroplastach,
– liczbie chromosomów a i B oraz 39 cechach morfologicznych (za-

kodowanych 0–1) 
pozwoliły na sformułowanie pewnych teorii. obszar pochodzenia zarówno rodza-
jów w grupie Heuchera jak i samego rodzaju Heuchera to prawdopodobnie środ-
kowo-północna część zachodniego wybrzeża (Pacific Northwest). Wschodnia część
ameryki Północnej ma klimat umiarkowany, wilgotny. Jest lesista, tak jak więk-
szość obszaru w Europie. Żurawki występują przeważnie w appalachach, które
należą do najstarszych gór na świecie. te pasma górskie są zazwyczaj pagórowate,
o łagodnych zboczach z niewielką liczbą wyeksponowanych nagich skał. Środek
kontynentu jest suchy i nie ma tam żurawek, z wyjątkiem H. richardsonii na pół-
nocy. odmiennie, zachodnia część jest bardzo górzysta. góry na zachodzie są
młode, z ostrymi krawędziami, podobnie jak himalaje. klimat jest bardziej zróż-
nicowany, z dużym wpływem powietrza znad Pacyfiku. tutaj, w wielu niszach
o wilgotnym mikroklimacie, żurawki występują w dużej różnorodności gatunkowej
(Plants of canada, 2013; usda, 2014). 

Według wymienionych wyżej autorów można wyróżnić cztery wzory rozprze-
strzeniania się rodzajów z grupy Heuchera do wschodniej części kontynentu, re-
prezentowane przez:

1. Tiarella cordifolia,
2. Mitella diphyla,
3. gatunki takie jak: H. americana, H. caroliniana, H. pubescens, H. alba, H. lon-

giflora, H. richardsonii z południowej części ciągnącego się wzdłuż zachod-
niego wybrzeża obszaru zlewisk i pasm górskich (Basin and Range), 

4. Heuchera villosa (z Pacific Northwest lub z gór skalistych). 
oba rozprzestrzeniania Heuchera (3 i 4) zaszły z udziałem niezwiązanych linii

z różnych regionów geograficznych. Rozprzestrzenianie się na zachodzie było bar-
dziej skomplikowane i w wielu przypadkach pociąga za sobą niejednoznaczne re-
konstrukcje. najbardziej zwartą z nich jest teoria typująca na pierwotny obszar
„rodowy” góry skaliste i Pacific Northwest, gdzie gatunki siostrzane (H. cylindrica,
H. chlorantha) są rozmieszczone często. 
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Współcześnie najważniejsze badania dotyczące rodzaju Heuchera L. mieszczą
się w szeroko zakrojonym projekcie ustalenia pokrewieństwa (drzewa genealo-
gicznego) roślin okrytozalążkowych atoL (national science Fundation, 2013).
od lat 80. ubiegłego wieku w oparciu o liczbę chromosomów, analizę genów, mor-
fologię, chemię flawonoidów oraz łatwość krzyżowania się analizowano odręb-
ność rodzajów u skalnicowatych oraz poziom dziedziczenia cech (Wells i Bohm,
1980; soltis, 1980, 1982; shipes, 1988; soltis i in., 1991a, b, 1993, 1995, 1997, 2001;
soltis i soltis, 1997; Fishbein i in., 2001). Badania w celu określenia genotypu (pro-
jekt genBank), prowadzone przez d.E. soltisa i 25 innych naukowców, objęły 640
gatunków należących do 330 rodzin (soltis i in., 2011).

W innym projekcie rodzinę Saxifragaceae reprezentowały rodzaje Heuchera,
Saxifraga i Ribes. Wybrano geny z genomu jądrowego (18s), mitochondriów (atp
1, matR, nad5) i chloroplastów (atpB, matK, rbcL, rpoC2) (Qiu i in., 2006). dla ga-
tunków Heuchera rozszyfrowano 126 genów, dostępnych obecnie w bazie danych
Protein knowledgebase. Badano strukturę nukleotydów 18 gatunków (H. ameri-
cana, H. canadensis, H. chlorantha, H. cylindrica, H. elegans, H. glabra, H. grossu-
lariifolia, H. hirsutissima, H. maxima, H. merriamii, H. micrantha, H. parvifolia, H. pi-
losissima, H. richardsonii, H. rubescens, H. sanguinea, Heuchera sp. Qiu 95076, H.
villosa) oraz białek 11 gatunków (H. americana, H. canadensis, H. cylindrica, H. gla-
bra, H. hirsutissima, H. merriamii, H. micrantha, H. richardsonii, H. rubescens, H.
sanguinea, Heuchera sp. Qiu 950760) (uniProtkB, 2013). W oparciu o wyniki wy-
mienionych badań potwierdzono filogenezę i odrębność tych 18 gatunków, w tym
istniejący tylko wirtualnie (jako wzorcowe dane genetyczne i biochemiczne) Heu-
chera sp. Qiu 95076 (soltis i in., 2003; Qiu i in., 2006; soltis i in., 2011; uniProt kB,
2013). Przy czym kontrowersyjny wydaje się wybór do badań genetycznych ga-
tunku Heuchera canadensis, o którym nie ma żadnych wzmianek w taksonomicz-
nych bazach danych i publikacjach (ncBI, brak daty). 

Jako część projektu atoL (national science Fundation, 2013), analizowano
dla 26 rodzajów rodziny Saxifragaceae także cechy morfologiczne. do scharakte-
ryzowania roślin przyjęto 63 cechy (morfologia organów wegetatywnych, kwiatów,
owoców, struktura pyłku), zakodowane wartościami liczbowymi od 0 do 5. Wyniki
badań potwierdziły bliskie pokrewieństwo dziewięciu rodzajów skupionych wokół
Heuchera. grupę Heuchera tworzą: Bensoniella, Conimitella, Elmera, Heuchera, Li-
thophragma, Mitella, Tolmiea, Tellima, Tiarella (soltis i in. 1991a, b; soltis i in.,
1993; carlsward i in., 2011). 

Badania molekularne nad filogenezą potwierdziły, że do rdzenia rzędu Saxi-
fragales Brecht. & J. Presl należy rodzina Saxifragaceae Juss., w której rodzaj
Heuchera L. jest dobrze osadzony (soltis i in., 2001; soltis i in., 2003; aPgIII, 2009).
W projekcie, który miał wyjaśnić jakie cechy morfologiczne sprzyjały szybkiemu
różnicowaniu się na poziomie rodzajów, skupiono się na taksonach Saxifragales.
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stępnie rodzina ewoluowała 16–12 mln lat temu, w środkowym miocenie. Inny
czas wynika z badań d.B.o. savila (1975) na mikroorganizmach pasożytniczych
(grzyby z rodzaju Puccinia). opierając się między innymi na adaptacji Puccinia
heucherae do rodzaju żywicielskiego, oszacował on czas kształtowania rodziny
Saxifracaceae na oligocen (34–24 mln lat temu). najnowsze wyniki badań prze-
suwają i rozszerzają ten przedział na 46–31 mln lat temu. z analiz wynika także,
że specjalizacja Heuchera z dużym prawdopodobieństwem zachodziła 10,5–4,4
mln lat przed naszą erą, na przełomie miocenu i pliocenu. W badaniach wyko-
rzystano łącznie 56 sekwencji dna plastydów (cpdna) i sekwencji dna jądra, ko-
dujących rybosomalny Rna, które uzyskano z dwóch projektów: genBank i 1kP
Project (1000 Plant transcriptome Project) dla 223 taksonów, reprezentujących
rodzinę Saxifragaceae. między innymi porównywano sekwencje dna 16
gatunków Heuchera: H. americana, H. chlorantha, H. cylindrica, H. elegans, H.
glabra, H. grossulariifolia, H. maxima, H. merriamii, H. micrantha, H. parvifolia,
H. pilosissima, H. richardsonii, H. rubescens, H. sanguinea,, H. villosa (deng i in.,
2015). 

obecnie dominuje pogląd, że we współczesnym zróżnicowaniu i rozmieszcze-
niu gatunków roślin zasadniczą rolę odgrywały procesy kształtowania rzeźby
lądów oraz zmiany klimatu w czwartorzędzie. natomiast izolacja populacji w śro-
dowisku refugium promowała szybkie zmiany genotypu (Blinnikov i in., 2011). h.c.
comes i J.W. kadereit (1998), w oparciu o badania molekularne dna chloropla-
stów (cpdna), zlokalizowali w ameryce Północnej miejsca przetrwania roślin
w okresach zlodowaceń oraz drogi ich rozprzestrzeniania się po ustąpieniu lodow-
ców. Badania innych autorów dotyczyły migracji gatunków blisko spokrewnionych
z Heuchera: Tellima grandiflora, Tiarella trifoliata, Tolmiea menziesii (soltis, 1980;
soltis i in., 2001), o podobnej biologii. Przez analogię można je odnieść do żura-
wek. Rośliny takie jak żurawki, o cyklu życiowym charakterystycznym dla roślin
zielnych, szybko reagują na zmiany warunków środowiska spowodowane nacho-
dzeniem lub ustępowaniem pokrywy lodowej. Pierwotna populacja była rozdzie-
lana, a potem izolowana w miejscach wolnych od lodu. nasiona żurawek były (i są)
rozpraszane przez deszcz, mogą być unoszone w wodach strumieni. Rośliny, u któ-
rych wystąpiły zmiany genetyczne, kolonizowały nowe miejsca, na przykład są-
siednie stoki górskie i doliny (calder i savile, 1959; Wells, 1979a). 

nie został dotychczas opracowany „zegar” do dokładnego oszacowania czasu
dywergencji Heuchera na gatunki zachodnio- i wschodniopółnonocnoamerykań-
skie, uwzględniający przechwytywanie genów chloroplastów we wczesnej historii
rodzaju (Xiang i in., 1998; moore i in., 2010). 

obszar występowania gatunków Heuchera rozciąga się od południowego mek-
syku aż po rejony środkowej alaski. zdecydowana większość gatunków jest zwią-
zana ze środowiskiem górskim, a nawet z podłożem skalnym. Wiele gatunków to
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Południowo-środkową część kontynentu, nieco oddaloną od zachodniego wy-
brzeża (Great Basin), przyjmuje się za miejsce powstania meksykańskich gatunków
Heuchera, podobnych między sobą morfologicznie i taksonomicznie, i jako jedy-
nych w rodzaju, szeroko tu rozprzestrzenionych. Jednakże teoria Great Basin jako
obszaru wykształcenia się gatunków meksykańskich nie jest zgodna dla innych
meksykańskich linii roślin (Liquidambar, Mitchella, Hamamelis, Epifagus), które
pochodzą ze wschodnich części usa. Rozprzestrzenianie się w azji Mitella nuda
i Tiarella polyphylla jest wtórne. 

mimo wielu badań, pokrewieństwo w obrębie rodzaju Heuchera nadal jest
słabo wyjaśnione. Liczba cech morfologicznych odpowiednia dla analizy filogene-
tycznej jest bardzo mała. Ponadto cechy te są często funkcjonalnie i rozwojowo
skorelowane, a wiele morfologicznych odmienności nie jest dziedziczonych.
często są one zbieżne, gdy są wystawione na podobne selektywne presje
środowiskowe (Rieseberg i soltis, 1991). szereg trudności z uzgodnieniem system-
atyki na poziomie gatunkowym i taksonów niższej rangi wynika z przechwytywa-
nia genów chloroplastowych (cpdna) we wczesnym okresie dywersyfikacji
zarówno od innych rodzajów, jak i innych gatunków w rodzaju, nakładające się
na to przechwytywanie genomu jądra oraz różnorakie inne zmiany (soltis i kuzoff,
1995). Wizualizacje pokrewieństwa oparte na zbiorach danych somatycznych,
chemicznych, genetycznych są zależne od wybranej statystyki (maximum parsi-
mony (mP), maximum likelihood (mL), Bayesian) i często sprzeczne (soltis, 1982,
1985; soltis i in., 1989; soltis i in., 2001; moore i in., 2010, Folk i Freudenstein,
2014b). niezgodności mogą być spowodowane również, udokumentowanym dla
innych blisko spokrewnionych rodzajów (Tellima, Tiarella, Tolmiea) o podobnej
historii ewolucji, rozdziałem na populacje „północne” i „południowe” ze stwierd-
zonymi zmianami w chromosomach. te zmiany chromosomalne są wynikiem
różnej historii populacji w okresie ostatnich zlodowaceń i nie uwidaczniają się
drastycznie w morfologii (soltis i in., 1991a, 1992, 1997, 2006; zanne i in., 2014).
B.h. tiffney i s.R. manchester (2001) uważają, że przerwy w zasięgu różnych linii
rodzaju Heuchera mogą być powiązane z hipotezą, że wzór rozdziałów powstawał
kilkakrotnie w różny sposób pod wpływem zmian klimatu (suszy, zimna), wulka-
nizmu, procesów górotwórczych. 

oszacowania czasu wyodrębnienia się Saxifragales z grupy Superrosidae,
na podstawie dobrze udokumentowanych szczątków kopalnych, to przedział
112 (±9,7) do 120 (±10,2) mln lat temu. Różnicowanie rodziny w obrębie rzędu
zajęło zaledwie 3–6 mln lat, co jest krótkim czasem, ale podobnym jak w innych
rodzinach (Jian i in., 2008). czas dywergencji Saxifragales pokrywa się z czasem
wydarzeń tektonicznych i wypiętrzania gór (Fréchette i de Vernal, 2013). B.h. tif-
fney i R.s. manchester (2001) podsuwają sugestię, że w wyniku wymiany flory
między wschodnią azją a północną arktyką dotarł przodek Saxifragaceae, a na-
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Rosendahl C.O., Butters F.K., Lakela O., 1936
Wszystkie gatunki Heuchera są raczej podobne co do pokroju. Większość z nich

jest prawie krzaczasta. duży, prosto zbudowany system korzeniowy jest zwykle
zakończony wolno rosnącym krótkim, ulistnionym pędem (fot. 4). u starszych
roślin pęd ma tendencję do rozgałęziania się. u niektórych gatunków pędy są
wzniesione, u części płożące. starsze rośliny często wykazują znaczne różnice
w stosunku do młodszych tego samego gatunku, jednakże pokrój roślin stanowi
ważną cechę diagnostyczną. może być sugestią do grupowania gatunków w więk-
sze jednostki (sekcje), chociaż głównym kryterium wydaje się być budowa
kwiatów.

Blaszki liściowe są zawsze szeroko sercowate, jajowate lub okrągłe z dłoni-
astym unerwieniem. są mniej lub bardziej klapowane, z brzegiem ząbkowanym
lub karbowanym. Blaszka jest wyraźnie wyodrębniona od raczej długiego ogonka
liściowego. zawiązki pędów są wyraźnie widoczne. kształt i wielkość liści, liczba
klap, forma brzegu liścia i inne podobne cechy nie są wiarygodną podstawą różni-
cowania gatunków. nierzadko na jednej roślinie występują formy liści, charak-
terystyczne dla innego gatunku.

Fot. 4. Heuchera pulchella, system korzeniowy pięciomiesięcznej siewki
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endemity (Rosendahl i in., 1936; Wells, shipes, 2009; Folk, 2013; Folk i Freudstein,
2014a, b; Folk i alexander, 2015). Żaden z gatunków, zwłaszcza endemicznych, nie
występował w środowisku naturalnym licznie i pospolicie. mimo opisywanych
przez ogrodników i szkółkarzy dużych zdolności adaptacyjnych gatunków żurawek
(oliver i oliver, 2006), stanowiły one (i nadal stanowią) raczej rzadki element flory
amerykańskiej. Świadczy o tym liczba doniesień o występowaniu egzemplarzy ro-
ślin poszczególnych gatunków w monografii Rosendahla i współautorów (1936)
oraz opracowaniach rewizyjnych wymienionych wyżej autorów.

Ponieważ badaniami opisanymi powyżej objęto zaledwie część gatunków
w rodzaju Heuchera, nie do odtworzenia wydaje się, przy obecnym stanie wiedzy,
pełna historia różnicowania się i zależności między gatunkami. 

Opisy rodzaju Heuchera L.

Poniżej przedstawiono wybrane charakterystyki rodzaju Heuchera L. różnych
autorów, uszeregowane według daty opublikowania. W niniejszej wersji opra-
cowania starano się oddać styl opisów tekstów oryginalnych: luźny, narracyjny
c.o. Rosendahla (1936) oraz mniej lub bardziej schematyczny pozostałych au-
torów.

W tłumaczeniu tekstów amerykańsko-angielskojęzycznych dużą trudność
sprawiło dobranie polskich określeń dla cechy takiej jak pokrycie organów nad-
ziemnych żurawek włoskami (trichomami). z jednej strony autorzy, przede wszyst-
kim c.o. Rosendahl i E.F. Wells, podkreślają, że ze względu na duży zakres zmien-
ności tej cechy w populacjach nie powinna ona stanowić podstawy do identyfikacji
gatunku, z drugiej zaś szczegółowo rozważają charakter włosków. Przy czym każdy
z wyżej wymienionych autorów stosuje własne definicje dla określenia typu wło-
sków i stopnia pokrycia nimi organów. te definicje nie są jednolite z definicjami
podanymi przez m.g. simpsona (2010) dla roślin występujących w ameryce Pół-
nocnej, na które powołują się autorzy najnowszych prac z botaniki.

W języku polskim nazewnictwo trichomów wydaje się mniej zasobne w okre-
ślenia. odnosząc własne obserwacje włosków na ogonkach, blaszkach liściowych
i pędach żywych egzemplarzy roślin z gatunków botanicznych, zgromadzonych
w kolekcji, do wyjaśnień określeń podanych przez c.o. Rosendahla i E.F. Wells,
zdecydowano, że wystarczające i oddające naturę włosków są typy podane przez
W. szafera i współautorów (1986). opracowanie powyższe oraz L. Rutkowskiego
(2006) były również podstawą do scharakteryzowania wszystkich innych organów
żurawek.
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tarem. całkowita długość kielicha oznacza odległość między podstawą zalążni
a zakończeniem działek kielicha. kształt, wielkość działek kielicha i płatków ko-
rony oraz krzywizny między nimi są użytecznym kryterium taksonomicznym,
podobnie jak pręciki.

Pręciki, ze względu na ich długość, można podzielić na trzy grupy: dużo dłuższe
niż działki kielicha (wyeksponowane), mniej więcej równe działkom kielicha lub
zdecydowanie krótsze. gatunki o pręcikach mocno wyeksponowanych są
uważane za bardziej prymitywne. gdy długość pręcików jest mniej więcej równa
działkom kielicha, to w obrębie gatunku (np. H. pubescens) można spotkać osob-
niki zarówno o nieco wyeksponowanych pręcikach, jak i nieco schowanych. Prę-
ciki mocno wyspecjalizowane o prawie kulistych pylnikach na bardzo krótkich,
cienkich, nie zakrzywionych nitkach można znaleźć w sekcjach Novamexicanae
i Parvifoliae.

Fot. 6. Różnice w kształcie i skośności dna kwiatowego. Przekrój poprzeczny przez kwiaty
Heuchera americana (z lewej) i Heuchera richardsonii (z prawej). Linią zaznaczono górną granicę
hypancjum. 

u wszystkich gatunków dwa owocolistki zrastają się w jeden słupek. obecność
trzeciego owocolistka jest odstępstwem od normy i jest bardzo rzadka. zalążnia
jest jednokomorowa z dwoma przyściennymi łożyskami o wielu poziomo
ułożonych zalążkach. Powyżej linii zrośnięcia z dnem kwiatowym zalążnia rozsz-
erza się na dwa dzioby, które są rozdzielone po stronie brzusznej, co czyni zalążnię
częściowo otwartą.

W rodzaju można znaleźć dwa typy słupków. u większości gatunków rozwijają
się wolno i dojrzałe nie są charakterystyczne. W pierwszym, prymitywniejszym
typie, dzioby zalążni zwężają się stopniowo w podłużne, wąsko stożkowe, a nawet
nitkowate słupki z nieco szerszym znamieniem. te słupki są zazwyczaj długie,
wiotkie i mocno wyeksponowane. utrzymują się, podczas dojrzewania nasion na
szczytach dziobów, jako długie igiełki. drugi typ słupków, dwuczłonowy, wys-
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Równie często liście wyrosłe późnym latem, zimotrwałe, są całkowicie odmi-
enne w wielkości i kształcie od liści wytworzonych w czasie aktywnego wzrostu
wiosną. okazy, na których te liście były obecne w czasie kwitnienia, traktowano
czasem jako reprezentujące inny gatunek wśród roślin, które już ich nie posiadały.
Jednakże pewne ogólne cechy liści lub kwiatów można traktować jako wyróżnia-
jące dla większych grup (sekcji).

Pokrycie organów włoskami jest bardzo zmienne i jest wyjątkowo niewiary-
godną cechą. Większość gatunków Heuchera ma dwa rodzaje włosków: delikatne,
rzadkie gruczołki i gęściejsze pokrycie z dłuższych, zwykle gruczołowatych
włosków. mimo, że te dłuższe włoski określane są dwojako (hirsute lub grandular-
puberulent) nie ma różnic w jakości pokrycia włoskami, a jedynie w ich liczbie.
mimo wszystko obecność włosków w powiązaniu z innymi osobliwościami, podob-
nie jak w przypadku form liści, może dawać pewne wskazówki. Włoski u żywych
roślin są jasne, ciemnieją (brązowieją) po śmierci rośliny (fot. 5).

kwiatostany nie są „czystego” typu. często mają zmieszane cechy (grona,
wiechy, kłosa), wyrażające się w rozbudowaniu systemu wierzchotek i szypułek
w dolnej i w górnej części kwiatostanu. niższe rozgałęzienia są zawsze bardziej
rozbudowane. Listki podkwiatkowe różnią się znacznie u różnych gatunków
i mogą stanowić o odrębnościach ściśle powiązanych form. gdy są znikome i pęd
kwiatostanowy wydaje się nagi to może stanowić solidną cechę taksonomiczną.

Fot. 5. Przykłady włosków na pędach kwiatostanowych, od lewej: Heuchera cylindrica var.
glabella, Heuchera americana var. hirsuticaulis, Heuchera cylindrica

Liczba kwiatostanów nie stanowi cechy charakterystycznej, musi być rozpa-
trywana w połączeniu z innymi, bardziej znaczącymi cechami. Różnice
w kwiatostanach mogą być znaczącym wyróżnikiem gatunków przy zachowaniu
należytej ostrożności w ocenie tej cechy.

dno kwiatowe jest bardzo zmienne co do kształtu, skośności i wielkości, ale
może stanowić cechę wyróżniającą gatunki (fot. 6). zwykle wypełnione jest nek-
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kwia to sta ny ga tun ków z ari zo ny i ne wa dy (śród lą do wa, po łu dnio wo -za chod -
nia część kon ty nen tu) są wie cho wa te, gro no po dob ne.

kwia ty cha rak te ry zu ją się sy me trią pro mie ni stą, rzad ko są lek ko dwu stron ne;
dno kwia to we jest czę ścio wo po łą czo ne z za ląż nią; kie li chy są zie lo ne lub bia łe
do ró żo we go lub czer wo na we go, dzia łek kie li cha jest 5 (rzad ko 6), są wy pro sto -
wa ne do roz ło żo nych; ko ro na ma 5 (rzad ko 6 lub 0) płat ków, któ re są ca ło brze gie;
prę ci ków 5, rzad ko 6; za ląż nia wię cej niż w po ło wie dol na, jed no ko mo ro wa; miod -
ni ki zwy kle nie wy raź ne; ło ży ska 2, przy ścien ne; szyj ki 2.

owo ce to dwu dziel ne to reb ki. na sio na są za rów no gład kie, jak i prąż ko wa ne.
Ro dzaj li czy oko ło 50 ga tun ków, wy stę pu je w ame ry ce Pół noc nej. 

H. san gu inea jest upra wia na ja ko ozdob na ro śli na ogro do wa.

Soltis D.E., 2007
Ro śli ny zwy kle z gru bym, łu sko wa tym, po kła da ją cym się pę dem oraz wy pro -

sto wa nym pę dem kwia to sta no wym, na gim lub z pod sad ka mi, ogru czo lo nym
do cza sem gład kie go.

Li ście doj rza łe, głów nie sku pio ne w ro ze tę, sta no wią do brą osło nę dla li ści naj -
młod szych. są dło nia sto kla po wa ne i zwy kle głę bo ko jed no - lub dwu krot nie kar -
bo wa no-ząb ko wa ne. 

kwia to stan z pod kwiat ka mi lub bez, kło so wy, gro nia sty lub wie cho wa ty. typ
kwia to sta nu mo że też być nie okre ślo ny, po śred ni mię dzy po wyż szy mi. kwia ty są
zbu do wa ne pra wi dło wo, cza sem nie co nie re gu lar ne. dno kwia to we, zie lon ka we,
żół ta we lub czer wo ne o kształ cie płyt ko owal nym do stoż ko wa te go lub wy dłu żo -
ne go dzwon ko wa te go, jest przy ro śnię te do za ląż ni. Płat ków jest 5, cza sem mniej,
rzad ko 0. są bia łe do zie lon ka wo żół tych lub czer wo ne, prze waż nie z wy raź nym
pa znok ciem oraz ja jo wa tą, ło pat ko wa tą lub wą ską ca ło brze gą blasz ką; prę ci ków
5; słup ki 2. 

Po ło że nie za ląż ni okre śla się od pół dol ne go do pra wie cał ko wi cie dol ne go.
mo gło ono ewo lu ować zgod nie z pre fe ren cja mi owa dów za py la ją cych. Po ło że nie
za ląż ni zmie nia się mię dzy ga tun ka mi, po nad to mo że zmie niać się (pod no sić)
w za leż no ści od eta pu roz wo ju kwia tu. Przed peł nią kwit nie nia jest ni żej. Heu che -
ra i ro dza je bli sko z nią spo krew nio ne (Ben so niel la, Mi tel la, Tia rel la, Tel li ma, Tol -
miea i2Heu che rel la) cha rak te ry zu ją się przy ścien nym po ło że niem za ląż ków. owa -
dy za py la ją ce na le żą do wie lu ro dzin: Dip te ra, Hy me nop te ra, Co le op te ra,
Le pi dop te ra, Tri chop te ra. 

to reb ka na sien na roz dzie la się wzdłuż dwóch dzio bów. gą sie ni ce pa so żyt ni -
czych ciem z ro dza ju Greya zja da ją zie lo ne czę ści to reb ki na sien nej nie nisz cząc
na sion. na sio na są ma łe i licz ne. są one po kry te ma ły mi kol ca mi, uło żo ny mi w po -
dłuż nych rzę dach, cza sem pra wie gład kie. uwa ża się, że u wie lu ga tun ków Heu -
che ra roz pra sza nie na sion za cho dzi pod czas roz huś ty wa nia gięt kich pę dów przez
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tępuje między innymi w sekcji Pilosissimae. Jeden człon to zwarte, prawdziwe
cylindryczne słupki do 0,5 mm długości z wyraźnie powiększonym główkowatym
znamieniem. Poniżej, ze zwężonych szczytów dziobów wyrastają pseudosłupki.
oba człony są mocno zbudowane, często wgłębione. Prawdziwe słupki pozostają
podczas owocowania, a pseudosłupki zazwyczaj rozpłaszczają się i są nie
do wyróżnienia. Jednakże u części gatunków (np. H. cylindrica) słupki nie są wcale
rozwinięte i znamię wygląda jak siedzące o księżycowatym lub półpierścieniowym
kształcie.

nasiona dojrzewają w rozdzielającej się wzdłuż dziobów torebce, która nigdy
nie jest całkowicie zamknięta. szczegóły budowy owocni są użyteczną cechą iden-
tyfikacyjną. nasiona są bardzo zmienne, ich wielkość rzadko przekracza 1 mm.
Większość gatunków ma nasiona pokryte drobnymi kolcami. kilka ma je raczej
brodawkowate. Wyjątkiem jest H. parviflora o całkowicie gładkich nasionach.

Elvander P., 1992
Pę dy są czę ścio wo zdrew nia łe, po kry te ze schnię ty mi reszt ka mi ogon ków li -

ścio wych, bez ce bu lek przy by szo wych (fot. 7). 
Wszyst kie li ście od ziom ko we są ze bra ne w ro ze tę. Rzad ko 1 lub 2 mniej sze list -

ki wy stę pu ją na ło dy dze; blasz ka jest okrą gła do ja jo wa tej, na sa da blasz ki ser co -
wa ta, brzeg nie re gu lar nie kla po wa ny i ząb ko wa ny do kar bo wa ne go, ząb ki zwy -
kle za koń czo ne szty le to wa to.

Fot. 7. Siew ka Heu che ra ‘Pa la ce Pur ple’, pęd w „tu ni ce” z za schnię tych ogon ków li ścio wych
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kwia ty ma ją sy me trię pro mie ni stą lub dwu stron ną; dno kwia to we (zie lo ne,
bia łe, kre mo we, żół te, ró żo we, pur pu ro we lub czer wo ne) jest przy ro śnię te do za -
ląż ni w oko ło ¼–½, wol ne po wy żej za ląż ni w za kre sie 0,1–7,0 mm, gwał tow nie roz -
sze rzo ne po nad miej scem po łą cze nia (H. al ba, H. ame ri ca na, H. ca ro li nia na, H.
chlo ran tha, H. lon gi flo ra, H. pu be scens, H. ri chard so nii) lub sła bo zwę ża ją ce się (H.
pa ri shii), wy dłu ża ją ce się pod czas kwit nie nia i doj rze wa nia na sion, po kry te gru -
czoł ko wa ty mi wło ska mi od krót kich do dłu gich; dzia łek kie li cha jest 5 (6 u H.
eastwo odiae): zie lo nych, bia łych, kre mo wych, żół tych, ró żo wych, pur pu ro wych
lub czer wo nych, czę sto zie lo no lub czer wo no na kra pia nych; płat ków mo że być
(1–)5, (–6) u H. eastwo odiae), cza sem drob nych lub nie obec nych (za zwy czaj płat -
ki nie wy stę pu ją w ga tun kach H. chlo ran tha, H. cy lin dri ca, H. eastwo odiae), są one
zie lo ne, bia łe, kre mo we, ró żo we lub czer wo ne; nek tar ni ki ota cza ją pod sta wę słup -
ków na wy so ko ści po łą cze nia za ląż ni z dnem kwia to wym, są bia łe lub żół te (żół -
te do po ma rań czo wych i wy eks po no wa ne u H. pa rvi fo lia); prę ci ków 5 (6 u H.
eastwo odiae), roz miesz czo nych na prze ciw dzia łek kie li cha, nit ki prę ci ków są cy -
lin drycz ne lub roz sze rza ją ce się przy pod sta wie (pyl ni ki po ma rań czo we lub żół -
te); za ląż nia w po ło wie dol na, owo co list ki cał ko wi cie zro śnię te, 1-ko mo ro we, uło -
że nie ło ży ska przy ścien ne, słup ki 2, zna mio na 2(–3).

to reb ka na sien na jest dwu dzio bo wa. na sio na są brą zo we lub czar ne, ogól nie
owal ne, po kry te kol ca mi (gład kie u H. pa rvi fo lia).

Wy róż nia się oko ło 37 ga tun ków w ame ry ce Pół noc nej i mek sy ku.

Park M.S., 2012
kłą cze: łu sko wa te, nie wy twa rza ce bu lek. Li ście: od ziom ko we, cza sem nie licz -

ne pę do we; blasz ka ja jo wa ta, pod sta wa blasz ki ser co wa ta do ner ko wa tej, kla py
i zę by za sad ni czo płyt kie, nie re gu lar ne. kwia to stan: wie cha, czę sto kło so - lub gro -
no po dob na; li ście pod kwiat ko we za sad ni czo przy po mi na ją ce łu ski. kwiat: o sy -
me trii pro mie ni stej lub pra wie dwu stron nej; dno kwia to we czę ścio wo zro śnię te
z za ląż nią; dział ki kie li cha rów ne lub nie; płat ki ko ro ny 0 lub 5, naj czę ściej rów ne,
z ząb kiem, za zwy czaj bia łe; prę ci ków 5, naj czę ściej rów ne; słu pek 1, za ląż nia wię -
cej niż ½-dol na, ko mo ra jed na, ło ży ska 2, przy ścien ne.

owoc nia: to reb ka. na sio na: czer wo no-brą zo we, de li kat nie kol cza ste.

Folk R.A., Freu den ste in J.V., 2014a, b
Wszyst kie ga tun ki Heu che ra (oko ło 43) są zde cy do wa nie by li na mi. spo śród in -

nych ro dza jów w gru pie Heu che ra są dość ła two wy róż nial ne po przez wie cho wa te
kwia to sta ny, 5 (rzad ko 6) prę ci ków, ca ło brze gie płat ki i drew nie ją ce pę dy.

za sad ni czo moż na wy róż nić czte ry ty py po kro ju: 
– zwar ty, po dusz ko wa ty (H. ca espi to sa, H. ele gans), 
– pra wie krza cza sty (H. vil lo sa, H. ma xi ma),
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zwie rzę ta lub wiatr (cen ser me cha nism), u in nych wy stę pu ją sztyw niej sze pę dy
kwia to sta no we, wpra wia ne w drga nia przez du żą pręd kość wia tru, któ re pod rzu -
ca ją na sio na (vi bra tor me cha nism). Pew na licz ba ga tun ków Heu che ra ma na sio -
na po kry te za dzior ka mi, co umoż li wia prze no sze nie ich przez zwie rzę ta i pta ki. 

Więk szość ga tun ków ma ka rio typ tyl ko 2n = 14, jed nak że wy stę pu ją rów nież
te tra plo idy z 2n = 28. Ba da nia ge ne tycz ne wy ka za ły, że pew na licz ba tych te tra -
plo idów mo że być au to plo ida mi. za cho dzi dość czę sta hy bry dy za cja, za rów no
we wnątrz ro dza ju, jak i z ro dza jem Tia rel la. Przy czym in te re su ją ce są ak ty sko ko -
we go prze chwy ty wa nia ge no mu chlo ro pla stów mię dzy pierw szym a dru gim skrzy -
żo wa nym ga tun kiem, a na stęp nie trze cim i osta tecz nie prze nie sie niem cpdna
z pierw sze go ga tun ku do trze cie go. 

stwier dzo no oko ło 35 ga tun ków w ame ry ce Pół noc nej od po łu dnio we go mek -
sy ku do ark ty ki, więk szość ga tun ków wy stę pu je w za chod niej czę ści usa.

ogól nie Sa xi fra ca ce ae cha rak te ry zu ją się wy so ką za war to ścią ta nin, aż do 20%
świe żej ma sy ko rze ni u Heu che ra ame ri ca na. głów ne fla wo no idy to kem fe rol,
kwer ce ty na i mi ry ce ty na. każ dy z nich wy stę pu je w po sta ci gli ko zy dów fla wo no li,
two rzą cych po łą cze nia 3-o -mo no -, 3-o -dwu -, 3-o -trój - i 3,7-o -trój gli ko zy do we.

Wells E.F., Shi pes B., 2009
ga tun ki Heu che ra to ro śli ny ziel ne (za zwy czaj zi mo zie lo ne), cza sem roz ło go -

we; pęd lub kłą cze są gru be, czę sto roz ga łę zio ne, po kry te za su szo ny mi ogon ka mi
li ścio wy mi. 

Li ście od ziom ko we są sku pio ne w ro ze tach lub ło dy go we, z przy list ka mi; ogon -
ki gład kie lub gru czo ło wa to owło sio ne. 

Blasz ka li ścio wa mo że być ner ko wa ta, okrą gła, ja jo wa ta, ser co wa ta, wy dłu -
żo na lub wie lo kąt na, roz czło no wa na dło nia sto, 3–9-kla po wa; pod sta wa blasz ki
kli no wa lub ser co wa ta do ścię tej; pod sta wo wy typ brze gu jest pił ko wa ny, ząb ko -
wa ny lub kar bo wa ny, orzę sio ny lub orzę sio no-ogru czo lo ny; wierz cho łek okrą gły,
tę py do ostro za koń czo ne go; po wierzch nia gład ka lub po kry ta gru czoł ko wa ty mi
wło ska mi o róż nej dłu go ści, rzad ko lep ka (H. ma xi ma, H. mi cran tha, H. pa ri shii, H.
pa rvi flo ra, H. pi lo sis si ma); uner wie nie dło nia ste.

Pęd kwia to wy ma dłu gość 3–145 cm, jest wy pro sto wa ny lub pod no szą cy się,
po zba wio ny li ści lub z 1–5 list ka mi pę do wy mi (H. al ba, H. ame ri ca na, H. brac te -
ata, H. ca ro li nia na, H. lon gi flo ra, H. pu be scens), gład ki lub po kry ty gru czoł ko wa -
ty mi wło ska mi, rzad ko lep ki (H. ma xi ma, H. mi cran tha, H. pa ri shii, H. pa rvi flo ra, H.
pi lo sis si ma).

kwia to stan jest roz czło no wa ny (z szy puł ka mi na bocz nych od ga łę zie niach),
cza sa mi luź ny (przy po mi na ją cy wie chę) lub gę sty (przy po mi na ją cy kłos),
100–1000-kwia to wy, z pod kwiat ka mi, jed no stron ny tyl ko u ga tun ków: H. brac te -
ata, H. ha lii, H. pa ri shii, H. pul chel la, H. ru be scens.
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Ta be la I. Ga tun ki w ro dza ju Heu che ra L., w któ rych stwier dzo no zja wi sko po li plo idal -
no ści (2n = 28), z po da ną czę sto ścią wy kry wa nia w ba da niach. Na zwy od mian w cu dzy -
sło wach są wąt pli we. 

Ga tu nek Czę stość stwier dza nia
po li plo idal no ści

Heu che ra ca espi to sa za wsze
Heu che ra cy lin dri ca czę sto 
Heu che ra cy lin dri ca „var. gla bel la” rzad ko 
Heu che ra gros su la rii fo lia var. gros su la rii fo lia czę sto 
Heu che ra mi cran tha var. mi cran tha za wsze 
Heu che ra mi cran tha var. di ver si fo lia czę sto 
Heu che ra mi cran tha var. har twe gii czę sto 
Heu che ra pa rvi flo ra rzad ko 
Heu che ra pi lo sis si ma rzad ko
Heu che ra ru be scens „var. al pi co la” za wsze 
Heu che ra ru be scens „var. ru be scens” za wsze 
Heu che ra ru be scens „var. trun ca ta” za wsze
Heu che ra ri chard so nii rzad ko

ce chy bu do wy kwia tów i kwia to sta nu, cha rak te ry zu ją ce ga tun ki z za chod niej
czę ści ame ry ki Pół noc nej to za gęsz czo ne szy puł ki, za krzy wio ne prę ci ki, żół ty py -
łek w peł ni kwit nie nia, w od róż nie niu od po ma rań czo we go pył ku ga tun ków
wschod nich, spo krew nio nych z H. ame ri ca na.

mek sy kań skie ga tun ki Heu che ra po sia da ją kil ka nie zwy kłych cech, sła bo wy -
eks po no wa nych lub nie wy stę pu ją cych u in nych. naj waż niej szą jest zwod ni cza zło -
żo ność zy go mor ficz no ści kwia tów, któ ra u Heu che ra wy ra ża się za sad ni czo w sko -
śno ści kwia tów i ich ele men tów do dat ko wych. gdy roz pa tru je się od dziel nie każ dy
z ele men tów kwia tu, mo gą wy stę po wać dwa al bo trzy stop nie sko śno ści. dno kwia -
to we więk szo ści ga tun ków jest sko śne w róż nym stop niu i jest dłuż sze po gór nej
stro nie. Jed nak u tych ga tun ków rów no wa ży się to ten den cją do wy dłu ża nia się
dzia łek kie li cha po dol nej stro nie. Po ziom, na któ rym za cze pio ne są prę ci ki jest wy -
raź nie róż ny od ką ta sko śno ści dna. są bar dziej za głę bio ne po gór nej stro nie, ale
nie wy star cza ją co do skom pen so wa nia wol nej czę ści dna. Je dy ną in ną for mą zy -
go mor ficz no ści jest de li kat ne skrę ce nie płat ków w sek cji Ele gan tes.

ga tun ki mek sy kań skie ma ją okre so wo li ście w dwóch po sta ciach. du że let nie
li ście wy ra sta ją po za mie ra ją cych li ściach zi mo wych. zi mo we li ście są za sad ni czo
mniej wy raź nie kla po wa ne i ząb ko wa ne i nie mo gą być wy ko rzy sta ne do iden ty -
fi ka cji ga tun ku. za zwy czaj obie for my li ści współ wy stę pu ją nie co dłu żej niż je den
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– pra wie pę do wy (lub pra wie pło żą cy), w któ rym ro śli na wy twa rza dłuż sze, kłą -
czo wa te od ro sty nie co drew nie ją ce z wie kiem (H. ame ri ca na, H. mi cran tha),

– wy raź nie pło żą cy (H. gla bra).
Heu che ra gla bra, któ rą wy ni ki ostat nich ba dań mo le ku lar nych ostroż nie pla -

su ją ja ko pier wot ną w ro dza ju, jest szcze gól nym przy pad kiem. za rów no wy raź nie
pło żą cy po krój kil ku let nich oka zów, jak i ostre, gru bo ząb ko wa ne kla py li ści są
w ty pie Tia rel la sp. (fot. 8).

Fot. 8. Heu che ra gla bra (z le wej) i Tia rel la sp. (z pra wej)

na li ście ga tun ków po li plo idal nych jest osiem po zy cji (bez wy od ręb nia nia od -
mian), przy czym czę stość wy stę po wa nia osob ni ków o po dwo jo nym gar ni tu rze
chro mo so mów w po pu la cjach jest róż na (tab. I).

Po li plo idy wy da ją się być skon cen tro wa ne w pół noc no-za chod niej czę ści kon -
ty nen tu: od pół noc nych par tii gór ska li stych do pół noc nej czę ści wy brze ża Pa cy -
fi ku (Pa ci fic Nor th west) i na po łu dnie od pa sma gór skie go sier ra ne va da. chro mo -
so my B są częst sze niż wcze śniej się wy da wa ło, do tych czas stwier dzo no je u 16
ga tun ków. Licz ba ta, z po wo du nie wy star cza ją cej ilo ści ba dań, wy da je się nie do -
sza co wa na. Brak do wo dów na po twier dze nie te zy, że di plo idy żu ra wek ma ją więk -
szą prze ży wal ność.

Róż no ko lo ro wość li ści wy da je się być ce chą wszyst kich ga tun ków Heu che ra,
wy stę pu ją cych w la sach mie sza nych kli ma tu umiar ko wa ne go: H. al ba, H. ame ri -
ca na, H. eastwo odiae, H. glo me ru la ta, H. la ke lae, H. lon gi flo ra, H. lon gi pe ta la, H.
me xi ca na, H. pu be scens, H. ro sen dah liae, H. sol ti sii, H. wel l siae, H. wo oto nii, słab -
sza u H. in con stans, H. no wo me xi ca na. We dług jed nej z teo rii jest to ka mu flaż
i obro na przed ro śli no żer ca mi. Wzór na li ściach ma imi to wać nad gry zie nia lub in -
ne uszko dze nia.
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Ta be la II. Wy kaz ga tun ków Heu che ra L. uję tych w mo no gra fii z uwzględ nie niem sta nu
ko lek cji w Bę dzi nie. Sym bo le ozna cza ją: W – sta dium we ge ta tyw ne, klon lub siew ka
przed pierw szym kwit nie niem; W(N+) – sta dium we ge ta tyw ne, na sio na wy sia ne
w kwiet niu 2015; G – sta dium ge ne ra tyw ne, ro śli na przy naj mniej raz za kwi tła w wa run -
kach ogro du w Bę dzi nie; NU – tak son nie upra wia ny.

Ga tu nek
Sta dium

Ga tu nek
Sta dium

roz wo ju roz wo ju

H. abram sii g H. mi cran tha var. di ver si fo lia g 
H. acu ti fo lia nu H. mi cran tha var. eru be scens nu 
H. al ba g, W(n+) H. mi cran tha var. har twe gii nu
H. ame ri ca na g, W, W(n+) H. mi cran tha var. ma cro pe ta la nu
H. ame ri ca na var. hir su ti cau lis g, W(n+) H. mis so urien sis nu
H. ame ri ca na var. hi spi da g H. no va me xi ca na nu
H. brac te ata nu H. pa ri shii g
H. bre vi sta mi nea W(n+) H. pa rvi flo ra nu
H. ca espi to sa nu H. pa rvi flo ra var. sau ren sis W(n+)
H. ca ro li nia na nu H. pa rvi fo lia W(n+)
H. chlo ran tha g, W(n+) H. pa rvi fo lia var. ni va lis g
H. cy lin dri ca g, W, W(n+) H. pa rvi fo lia var. utha nen sis W(n+)
H. cy lin dri ca var. al pi na g H. pi lo sis si ma g, W, W(n+)
H. cy lin dri ca var. gla bel la g H. pu be ru la nu
H. cy lin dri ca var. or bi cu la ris nu H. pu be scens nu
H. eastwo odiae W(n+) H. pul chel la g
H. ele gans g H. ri chard so nii g, W, W(n+)
H. gla bra g H. ro sen dah lii nu
H. glo me ru la ta nu H. ru be scens g, W(n+)
H. gros su la rii fo lia g H. ru be scens var. ver si co lor g, W(n+)
H. gros su la rii fo lia var. te nu ifo lia W(n+) H. san gu inea g, W(n+)
H. hal lii g, W, W(n+) H. san gu inea var. pul chra g
H. hir su tis si ma g, W(n+) H. sol ti sii nu
H. in con stans W(n+) H. un du la ta hort. g, W
H. la ke lae nu H. vil lo sa g
H. lon gi flo ra W(n+) H. vil lo sa var. ar kan sa na nu
H. lon gi pe ta la nu H. vil lo sa var. ma cror hi za g, W, W(n+)
H. lon gi pe ta la var. nu di cau lis nu H. wel l siae nu
H. lon gi pe ta la var. ori za ben zis nu H. wo od sia phi la nu
H. ma xi ma g, W, W(n+) H. wo oto onii nu
H. mer ria mii nu H. 2bri zo ides hort. g
H. me xi ca na nu H. 2cu ne ata nu
H. me xi ca na var. po to sien sis nu H. 2eastha mii nu
H. mi cran tha g, W(n+) H. 2pru ho ni cia na hort. g
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se zon, z wy jąt kiem, gdy pod wpły wem bar dzo ostrych wa run ków śro do wi ska let -
nie li ście szyb ko nisz cze ją. Róż no barw ność li ści ga tun ków mek sy kań skich jest wy -
raź nie wi docz na. Wy da je się być ce chą ho mo pla stycz ną.

In nym pro ble ma tycz nym za gad nie niem są list ki pod kwiat ko we. W bar dzo do -
brze roz wi nię tych kwia to sta nach mo gą być wier nie po dob ne do li ści w ro ze cie, jed -
nak że u ga tun ków mek sy kań skich są one bar dziej za ostrzo ne i głę biej po wy ci na ne.
skłon ność do wy twa rza nia li ści ło dy go wych mo że być do brą ce chą tak so no micz ną,
jed nak kształt tych li ści już nie. Przy kła dem nie zgod no ści mo gą być li ścio po dob ne
pod kwiat ki H. lon gi pe ta la, któ rych for ma jest bar dzo zbli żo na do li ści we ge ta tyw -
nych H. acu ti fo lia. 

Po nad dwu let nie mor fo lo gicz ne i mo le ku lar ne ba da nia oka zów Heu che ra
z mek sy ku po zwo li ły wy od ręb nić 5 no wych ga tun ków (H. in con stans, H. la ke lae,
H. ro sen dah liae, H. sol ti sii, H. wel l siae) oraz dwie od mia ny: H. me xia na var. po to -
sien sis i H. lon gi pe ta la var. nu di ca ulis. 

dla po pu la cji kla sy fi ko wa nych do Heu che ra pa rvi flo ra i do H. vil lo sa nie prze -
kra czal ną gra ni cą za się gu jest wschod ni brzeg mis si si pi. mniej sze roz dzia ły wy stę -
pu ją mię dzy Pła sko wy żem Pied mont a ap pa la cha mi. 

Wy ko rzy stu jąc 5 ge no wych lo ci (ItIs, Ets, GBSSI-A, GBSSI-B i pepCK), licz bę
chro mo so mów a i B, 13 cech mor fo lo gicz nych oraz cha rak te ry sty kę fi zjo ge ogra -
ficz ną sta no wisk w izo lo wa nych for ma cjach skal nych (szczy tach) wschod niej czę -
ści ame ry ki Pół noc nej, czę sto okre śla nych ja ko „sky is lands”, R.a. Folk i J.V. Freu -
den ste in (2015) do ko na li re wi zji tak so no micz nej gru py H. pa rvi flo ra. Wy kry li czte ry
czy ste li nie ro do we, moc no sko re lo wa ne z wy od ręb nio ny mi pro win cja mi fi zjo ge -
ogra ficz ny mi, a zwłasz cza z wła ści wo ścia mi gle by. mor fo lo gicz nie li nie są wy dzie -
lo ne bez cech po śred nich lub są one bar dzo rzad kie. Po now ne roz pa trze nie oka -
zów z ob sza ru ap pa la chów, kla sy fi ko wa nych do tąd ja ko na le żą cych do gru py 
H. pa rvi flo ra, za owo co wa ło przy wró ce niem ran gi ga tun ku H. mis so uriens sis, H. pu -
be ru la oraz wy od ręb nie niem no wej od mia ny H. pa rvi flo ra var. sau ren sis. 

kwia ty Heu che ra ra czej nie ma ją sil ne go za pa chu, wy jąt kiem jest H. sol ti sii.
sła by, ró ża ny za pach mo że cha rak te ry zo wać ga tun ki ta kie jak: H. ame ri ca na, H.
ca ro li nia na, H. lon gi flo ra, H. pu be scens, H. ri char so nii. 

Są kol G., 2015, ko men tarz

W ko lek cji w Bę dzi nie, w oce nie au tor ki, jak do tąd jest nie wy star cza ją ca licz -
ba ga tun ków, aby wy cią gać wła sne wnio ski o ro dza ju. Po nad to, czas ob ser wa cji
wie lu upra wia nych tak so nów, zwłasz cza wy ho do wa nych z na sion, jest krót ki 
(tab. II). z za ło że nia, wła ści we ob ser wa cje prze pro wa dza się po okre sie akli ma ty -
za cji ro śli ny do wa run ków ogro du. W wie lu przy pad kach ten okres wy dłu ża się
do dwóch lat, na przy kład, gdy sa dzon ki ro ślin są bar dzo ma łe lub by ły do star czo -
ne w złym sta nie. 
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ślin. Po wyż szy wnio sek sfor mu ło wa no na pod sta wie po bocz nych ob ser wa cji i po -
mia rów ro ślin od mian ozdob nych (‘chat ter box’, ‘ha ru no’ – siew ka z ko lek cji, ‘Ja -
de gloss’, ‘mar me la de’, ‘mi lan’, ‘Pur ple Pet ti co ats’, ‘Qu il ters Joy’, ‘Re gi na’, ‘si lver
In dia na’, ‘si lver Lo de’, ‘si lver scrolls’, ‘straw ber ry swirl’) w do świad cze niach prze -
pro wa dzo nych w la tach 2009–2013 (są kol, 2011; są kol i in., 2012; są kol, 2014). 

na fo to gra fiach 9–11, zi lu stro wa no przy kła do we for my kwia to sta nów żu ra -
wek.

Fot. 9. Ty py kwia to sta nów o pę dach nie ulist nio nych (od le wej): kło so wy, gro nia sty, jed no stron ny
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Wie lo let nie ob ser wa cje wła sne kwia to sta nów kil ku dłu żej upra wia nych ga tun -
ków, od mian ozdob nych oraz sie wek z nie kon tro lo wa nych za py leń, łącz nie po -
nad 500 tak so nów, po zwo li ły wy snuć wnio sek, że jed ną z naj bar dziej „bez piecz -
nych” cech mor fo lo gicz nych w sen sie sta ło ści, nie za leż nej od śro do wi ska, jest
kształt kwia to sta nów.

Wy żej wy mie nie ni au to rzy pod kre śla ją, że choć kwia to sta ny w ro dza ju Heu che -
ra rzad ko są czy ste go ty pu, jed nak że ce chą sta łą jest roz kwi ta nie kwia tów od do -
łu kwia to sta nu. W wa run kach ogro du ob ser wo wa no jed nak, u wie lu ga tun ków i od -
mian ozdob nych na po cząt ku kwit nie nia, roz wi ja nie po je dyn czych kwia tów
w wierz chot kach rów no cze śnie na wszyst kich „pię trach” kwia to sta nu. Pod sta wo -
we ty py kwia to sta nów to kło so wy i gro nia sty oraz wie cho wa ty, trak to wa ny cza -
sem ja ko roz bu do wa na for ma gro nia sta. Wy da je się, że w od nie sie niu do żu ra wek
słusz ne jest wy róż nie nie tych trzech ty pów. zde cy do wa nie naj bar dziej licz nym ty -
pem wśród ana li zo wa nych w ko lek cji jest kwia to stan wie cho wa ty. Roz ga łę zie nia
dol ne mo gą być aż IV rzę du, mo gą koń czyć się wierz chot ka mi jed no ra mien ny mi
lub dwu ra mien ny mi. Licz ba roz ga łę zień zmniej sza się ku gó rze. czę sto kwia ty
na szczy cie kwia to sta nu osa dzo ne są je dy nie na krót kiej szy puł ce. W tym ty pie
kwia to sta nu zda rza się, że kwia ty w wierz chot kach w środ ko wej czę ści kwia to sta nu
już prze kwi ta ją, pod czas gdy w wierz chot kach naj niż szych roz ga łę zień część jesz -
cze jest w pą kach.

ob rys kwia to sta nu wie cho wa te go mo że być trój kąt ny lub ja jo wa ty z pra wie
kli no wą pod sta wą, w za leż no ści od ką ta mię dzy dol ny mi roz ga łę zie nia mi a osią
pę du. tak że dłu gość roz ga łę zień na po szcze gól nych „pię trach” wpły wa na kształt
ob ry su. 

moż na wy od ręb nić gru pę od mian ozdob nych, zwłasz cza star szych (‘si lver 
In dia na’, si lver Lo de’, ‘si lver scrolls’), któ re ma ją kwia to sta ny wą sko gro nia ste,
co wy da je się być ce chą po Heu che ra cy lin dri ca. kwia to stan ty pu kło so we go, cha -
rak te ry stycz ny dla H. chlo ran tha, nie jest zbyt atrak cyj ny dla ho dow ców. trud no
od na leźć tę ce chę u od mian ozdob nych. 

do dat ko wo, kwia to sta ny mo gą być zwar te lub luź ne, jed no stron ne lub sy me -
trycz ne, na pę dach ulist nio nych wy raź nie lub bar dzo ską po. od mia ny ozdob ne
pre zen tu ją oczy wi ście wie le sub tel no ści w bu do wie kwia to sta nów, jak na przy -
kład skró ce nie roz ga łę zień i szy pu łek. atrak cyj no ści wi zu al nej do da ją rów nież: sto -
su nek wiel ko ści kwia tów do dłu go ści roz ga łę zień i szy pu łek, ich usta wie nie (po -
zio me do osi lub zwi sa ją ce), „sa mo oczysz cza nie” się, czy li ła twość z ja ką opa da ją
kwia ty nie za py lo ne. u nie któ rych nie płod nych od mian (ki ra ‘Eme rald gre en’, ‘Pa -
ris’, ‘swe et tart’, ‘ta ra’) prze kwit nię te kwia ty przy bie ra ją ciem niej szy od cień, za -
sy cha ją z za cho wa niem kształ tu, ale nie opa da ją.

dla jed ne go ga tun ku i/lub od mia ny kształt kwia to sta nu jest za sad ni czo sta ły,
choć roz mia ry ob ry su zmie nia ją się pro por cjo nal nie do ży wot no ści i wiel ko ści ro -

32



Fot. 11. Typ kwia to sta nu: wie cha wierz chot ko wa

spo ra dycz nie zda rza się, że kwia to sta ny i kwia ty żu ra wek ule ga ją de for ma -
cjom (fot. 12, 13). za zwy czaj de for ma cja obej mu je je den, dwa pę dy. Po ich usu -
nię ciu, po zo sta łe wy ra sta ją „nor mal ne”. ta kie przy pad ki ob ser wo wa no w ogro -
dzie w Bę dzi nie za rów no u czy stych ga tun ków, jak i u od mian ozdob nych. Je śli
de for ma cje wy stę pu ją u ga tun ków na sta no wi skach na tu ral nych mo gą wpły wać
na płod ność ro ślin i po śred nio na wiel kość po pu la cji.

ogól ny po dział tak so nów żu ra wek na kwit ną ce wio sną oraz kwit ną ce la tem,
na pod sta wie ob ser wa cji wła snych au tor ki, moż na jesz cze uszcze gó ło wić na kwit -
ną ce wcze sną wio sną, kwit ną ce la tem i kwit ną ce je sie nią. to po zwa la uzu peł niać
in for ma cje co do oce ny ro ślin w róż nych sta diach wzro stu i roz wo ju.
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ce cha mi rzad ko roz pa try wa ny mi w od nie sie niu do kwia to sta nów jest wiel -
kość i wy bar wie nie to re bek na sien nych, rów no mier ność (jak u od mian: ‘cap pu -
ci no’, ‘En co re’, ‘gin ger ale’) bądź cha os w usta wie niu to re bek wzglę dem osi (H.
mi cran tha lub H. vil lo sa), czas ich po zo sta wa nia na pę dzie po osią gnię ciu doj rza -
ło ści na sion. z ob ser wa cji wła snych wy ni ka, że ogól nie to reb ki na sien ne ła twiej
są ob ła my wa ne w kwia to sta nach luź nych i u wcze śnie kwit ną cych ga tun ków oraz
od mian ozdob nych. 

Fot. 10. Ty py kwia to sta nów (od le wej): wie cho wa ty luź ny z pę dem ulist nio nym, wie cho wa ty 
zwar ty, gro nia sto-wie cho wa ty
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Fot.13. Heu che ra ame ri ca na, zde for mo wa ne kwia ty

do tych cza so we ob ser wa cje ga tun ków wy so ko gór skich, kwit ną cych naj wcze -
śniej, by ły pro wa dzo ne w nie ogrze wa nej szklar ni. Ro śli ny mia ły za pew nio ną ni -
ską wil got ność pod ło ża i osło nę przed ostrym wio sen nym słoń cem i wia trem,
a rów no cze snie ni ską tem pe ra tu rę w cza sie mie się cy zi mo wych. okres prze chło -
dze nia jest ko niecz ny do ini cja cji kwit nie nia dla wszyst kich ga tun ków w tym ro -
dza ju (al brecht i croc kett, 1994; ca me ron i in., 2005; Fau sey i in., 2006).

na tu ral ne, nie sty mu lo wa ne sztucz nie, wcze sno wio sen ne kwit nie nie ro ślin
z ga tun ków: H. abram sii, H. hir su tis si ma, H. ele gans, H. mi cran tha, H. pul chel la jest
cha rak te ry zo wa ne przez bar dzo licz nie, pra wie rów no cze śnie wy twa rza ne pę dy
kwia to sta no we i roz wi nię tą rów no cze śnie więk szość kwia tów. kwit nie nie koń czy
się też w tym sa mym cza sie. tak so ny, któ re roz po czy na ją kwit nie nie nie co póź -
niej ma ją su ma rycz nie więk szą licz bę kwia to sta nów. za zwy czaj są one bar dziej
roz bu do wa ne. ostat nie kwia ty jesz cze się roz wi ja ją, gdy w pierw szych doj rze wa -
ją już na sio na. ogól nie licz ba kwia tów w po szcz gól nych kwia to sta nach jest wyż -
sza. Wią że się to też z fak tem, że ga tun ki „let nie” są więk sze niż „wcze sno wio-
sen ne”. do tej gru py moż na za li czyć: H. ame ri ca na, H. cy lin dri ca, H. ma xi ma, 
H. pu be scens.

Heu che ra vil lo sa jest ty po wym ga tun kiem roz po czy na ją cym kwit nie nie w dru -
giej po ło wie la ta. kwia to sta ny ce chu ją się du żą licz bą drob nych kwia tów (po rów -
na nie wielk ści kwia tów kil ku na stu gaun ków przed sta wio no na fot. 14). Roz kład kwit -
nie nia w cza sie moż na zi lu stro wać krzy wą przed sta wio ną na ryc. 1, z mak si mum
przy pa da ją cym na prze łom sierp nia i wrze śnia.
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Fot. 12. Heu che ra ame ri ca na, zde for mo wa ny kwia to stan
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kwia to sta ny wy twa rza ne są suk ce syw nie aż do koń ca li sto pa da, a przy sprzy -
ja ją cej po go dzie kwia ty są do stęp ne dla owa dów na wet w grud niu. W ko lek cji
w Bę dzi nie kwia to sta ny nie są usu wa ne ze wzglę dów es te tycz nych i po zo sta ją
na ro śli nach dłu go (na sien ni ki ki lu na stu ga tun ków przed sta wio no na fot. 15). 
za ob ser wo wa no, że owa dy wo lą ob la ty wać kwia ty w pra wie prze kwi tłych kwia -
to sta nach niż na pę dach do pie ro roz po czy na ją cych kwit nie nie. 

Fot. 15. Ga tun ki Heu che ra z ko lek cji R.A. Fol ka, na sien ni ki:
1. Heu che ra ame ri ca na var. ame ri ca na
2. Heu che ra eastwo odiae, po pu la cja a
3. Heu che ra eastwo odiae, po pu la cja b
4. Heu che ra ha lii
5. Heu che ra in con stans
6. Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis
7. Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren sis
8. Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za
9. Heu che ra lon gi flo ra
10. Heu che ra al ba
11. Heu che ra bre vi sta mi nea
12. Heu che ra gros su la rii fo lia var. te nu ifo lia
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Fot. 14. Ga tun ki Heu che ra z ko lek cji w Bę dzi nie, kwia ty:

1. Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na 
2. Heu che ra pa ri shii
3. Heu che ra mi cran tha (u gó ry) 
3. Heu che ra mi cran tha var. di ver si fo lia (ni żej) 
4. Heu che ra ri chard so nii
5. Heu che ra ame ri ca na
6. Heu che ra 2pul chel la 1? 
7. Heu che ra gla bra
8. Heu che ra vil lo sa
9. Heu che ra ru be scens

10. Heu che ra 2pul chel la 2? 
11. Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis, po czą tek kwit nie nia 
12. Heu che ra ma xi ma
13. Heu che ra hir su tis si ma
14. Heu che ra ele gans
15. Heu che ra al ba
16. Heu che ra cy lin dri ca var. gla bel la.
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Opisy gatunków i odmian ozdobnych

Wy bór tak so nów Heu che ra do ni niej szej pu bli ka cji opar to na kil ku prze słan -
kach. Pierw szą jest li sta 34 nazw ga tun ków i 7 od mian ak cep to wa nych we dług
ItIs oraz naj now sze ga tun ki i od mia ny, w tym mek sy kań skie, dru gą ana li za nazw
ga tun ków i od mian w In dex Se mi num lub In dex Plan ta rum ogro dów bo ta nicz nych
w Eu ro pie oraz w szkół kach by li no wych zrze szo nych w Rhs w Wiel kiej Bry ta nii.
trze cią, być mo że naj bar dziej istot ną z prak tycz ne go punk tu wi dze nia, jest ofer -
ta na sion lub klo nów ży wych ro ślin z na tu ral nych sta no wisk. Pol ska ko lek cja jest
wzbo ga co na o ta kie oka zy. za tem, uza sad nie niem wy bo ru opra co wa nych tak so -
nów są ży we ro śli ny, któ re już są upra wia ne w ogro dzie lub re al nie mo gą po więk -
szyć ko lek cję w przy szło ści.

kwiat w peł ni kwit nie nia jest naj bar dziej uży tecz ny do prze pro wa dze nia iden -
ty fi ka cji do ga tun ku. naj ła twiej ob ser wo wal ną okiem nie uzbro jo nym ce chą jest
wy eks po no wa nie prę ci ków i/lub słup ków. uła twie niem w wy szu ki wa niu opi su ro -
śli ny w spi sie tre ści ni niej sze go opra co wa nia mo że być ze sta wie nie ga tun ków we -
dług po wyż szej ce chy w ta be li III.

Ta be la III. Wy kaz ga tun ków Heu che ra L. uwzględ nio nych w mo no gra fii wraz ze stop -
niem wy eks po no wa nia prę ci ków i słup ków: „+” – dłuż sze niż dział ki kie li cha (wy eks po -
no wa ne), „±” – pra wie rów ne, „–” – krót sze niż dział ki kie li cha (scho wa ne), „?” – brak
in for ma cji 

Ga tu nek Prę ci ki, słup ki Ga tu nek Prę ci ki, słup ki 

H. abram sii –/± H. me xi ca na + 
H. acu ti fo lia + H. mi cran tha + 
H. al ba –/± H. mis so urien sis +/± 
H. ame ri ca na + H. no va me xi ca na – 
H. brac te ata + H. pa ri shii + 
H. bre vi sta mi nea – H. pa rvi flo ra + 
H. ca espi to sa –/± H. pa rvi fo lia –
H. ca ro li nia na –/± H. pi lo sis si ma +/±
H. chlo ran tha – H. pu be ru la +
H. cy lin dri ca – H. pu be scens –/±
H. eastwo odiae – H. pul chel la ±
H. ele gans –/± H. ri chard so nii –/±
H. gla bra + H. ro sen dah lii +
H. glo me ru la ta – H. ru be scens +
H. gros su la rii fo lia – H. san gu inea –
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Ryc. 1. Uprosz czo ne roz kła dy prze bie gu kwit nie nia żu ra wek w cza sie na pod sta wie licz by kwia -
to sta nów: 1 – gru pa tak so nów kwit ną cych naj wcze śniej, 2 – tak so ny „let nie”, 3 – tak so ny kwit -
ną ce naj póź niej (opra co wa nie na pod sta wie ba dań wła snych G. Są kol)

do oce ny czy ro śli na jest go to wa do kwit nie nia moż na wy ko rzy stać ta kie wi -
zu al ne pa ra me try jak licz ba li ści czy śred ni ca kę py. Jed nak na le ży się zgo dzić z a.
tre ty nem (2002) i B. Po li tyc ką (2007), że de cy du ją ce są sy gna ły che micz ne, wy -
twa rza ne w od po wie dzi na wa run ki śro do wi ska ta kie jak: okres chło du i cie pła,
na tę że nie świa tła, do bo wy sto su nek cza su w oświe tle niu do cza su w ciem no ści.
za ob ser wo wa no, że u naj wcze śniej kwit ną cych ga tun ków, gdy li ście zo sta ły znisz -
czo ne na przed wio śniu, kwia to sta ny są wy twa rza ne rów no cze śnie z roz wo jem no -
wych li ści. kę pa li ści przy ra sta naj in ten syw niej po fa zie doj rze wa nia na sion lub,
w przy pad ku nie płod nych od mian ozdob nych, po prze kwit nię ciu. Je sie nią ob ser -
wo wa no za ha mo wa nie wzro stu. Li ście, któ re się two rzą są ty pu „zi mo we go”. u ga -
tun ków kwit ną cych nie co póź niej wy raź nie wi docz na jest za leż ność ini cja cji kwit -
nie nia od licz by li ści. moż na za tem od róż nić fa zę ju we nil ną od fa zy ge ne ra tyw nej.
W tej gru pie li ście je sie nią rów nież ule ga ją wy raź nym zmia nom. część zmian po -
le ga na prze bar wie niach blasz ki li ścio wej, np. u form H. ame ri ca na z żył ko wa niem
i mar mur kiem, H. mi cran tha, H. san gu inea, H. pu be scens. 

Heu che ra vil lo sa wy da je się być spe cy ficz na w wa run kach ogro do wych. Eg -
zem pla rze z li ść mi o kla pach płyt ko za okrą glo nych i gę sto po kry tych wło ska mi zi -
mą prak tycz nie nie tra cą li ści, a nie co tyl ko się prze bar wia ją. Przez więk szą część
se zo nu we ge ta cyj ne go two rzą du żą, do brze ulist nio ną kę pę li ści. Po wsta ją licz ne
od ro sty. na eg zem pla rzach z li ść mi ską po po kry tych wło ska mi i o głę biej, ostrzej
wy cię tych kla pach li ście sku pio ne są ra czej w wierz choł ko wej czę ści pę dów. Wy -
raź nie wi docz na jest krze wia sta struk tu ra kę py. nie za ob ser wo wa no róż nic
w sche ma cie wy twa rza nia kwia to sta nów w obu ty pach ro ślin.
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Fot. 16. Heu che ra abram sii, po krój
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Ta be la III. c.d. 

Ga tu nek Prę ci ki, słup ki Ga tu nek Prę ci ki, słup ki 

H. hal lii – H. sol ti sii –
H. hir su tis si ma –/± H. wel l siae +
H. in con stans – H. vil lo sa +
H. la ke lae – H. wo od sia phi la –
H. lon gi flo ra –/± H. wo oto onii –
H. lon gi pe ta la + H. 2bri zo ides hort. –
H. mer ria mii + H. 2cu ne ata ± 
H. ma xi ma +/± H. 2eastha mii ? 

Heu che ra abram sii Ryd berg 1905
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: gę ste kęp ki (Ro sen dahl i in., 1936); pę dy roz ga łę zio ne w ty pie krze win ki
(Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro śli ny 5–15 cm (Park, 2012).
Ko men tarz:
kę pa li ści dwu let niej H.abram sii jest zwar ta, krót kie roz ga łę zie nia ści śle przy le -
ga ją do sie bie (fot. 16); kę pa li ści dwu let niej Heu che ra 2abram sii ‘ca ny on du et’,
upra wia nej w pod ło żu ogrod ni czym, to oko ło 15 cm, a w ubo giej gle bie na zbo czu
– 8 cm. kęp kę two rzy do kil ku na stu sła bo roz ga łę zio nych krót ko pę dów dłu go ści
0,5–2 cm, dość ści śle przy le ga ją cych do sie bie.
Li ście: ogon ki li ścio we dłu go ści 1–3 cm, ską po po kry te bar dzo drob ny mi wło ska mi
lub ogru czo lo ne; blasz ka li ścio wa o śred ni cy 5–18 mm; 5-kla po wa, kla py płyt kie,
z brze giem 3–7-krot nie ząb ko wa nym lub pił ko wa nym, orzę sio nym; obie po -
wierzch nie de li kat nie owło sio ne, dol na nie co gę ściej (Ro sen dahl i in., 1936); ogon -
ki gład kie lub zni ko mo po kry te bar dzo krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, cza -
sem są one rza dziej roz miesz czo ne i nie co dłuż sze; blasz ka li ścio wa o śred ni cy
0,5–2 cm; ja jo wa ta; płyt ko 5-kla po wa; kla py okrą głe brzeg ząb ko wa ny; pod sta wa
ścię ta lub płyt ko ser co wa ta; wierz cho łek tę py; gór na po wierzch nia po kry ta krót -
ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; wło ski na spodniej stro nie są rzad kie, dłuż sze
(Wells i shi pes, 2009); blasz ka mniej sza niż 1,5 cm, 5-kla po wa, kla py mniej wię cej
do po ło wy pod sta wy (Park, 2012).
Pęd kwia to sta no wy: 8–15 cm, bez list ny lub z bar dzo ma ły mi szy dło wa ty mi, lan ce -
to wa ty mi lub 3-ząb ko wy mi list ka mi, pod bar wio ny pur pu ro wo, ską po po kry ty gru -
czoł ka mi lub omą czo ny (Ro sen dahl i in., 1936); wy so ko ści 6–15 cm, po kry ty krót ki mi
gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); po kry ty gru czoł ko wa ty mi wło ska mi
sie dzą cy mi, wiel kość trzon ków pra wie rów na wiel ko ści głó wek (Park, 2012).
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Fot. 17. Heu che ra abram sii, kwia ty. Na dol nym zdję ciu wy eks po no wa no zy go mor ficz ność 
w bu do wie kie li cha.

Ga tun ki po dob ne: w po rów na niu z H. ele gans ga tu nek H. abram sii ma mniej sze
i bar dziej ja skra wo wy bar wio ne kwia ty, płat ki są mniej wi docz ne, a li ście mniej -
sze, głę biej kla po wa ne i za zwy czaj cał ko wi cie po zba wio ne ostrych wło sków (Ro -
sen dahl i in., 1936); H. bre vi sta mi nea, H. ca espi to sa, H. ele gans i H. pul chel la (Wells
i shi pes, 2009).
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Kwia to stan: gę sty, bez roz ga łę zień, dłu go ści 3,5–8 cm, cza sa mi roz sze rza się
w dol nej czę ści, od stę py mię dzy szy puł ka mi 1–2 cm, w gór nej czę ści bar dzo wą -
ski (Ro sen dahl i in., 1936).
Kwia ty: wą skie, dzwon ko wa te, dłu go ści 4,4–6,2 mm, ra czej moc no zy go mor ficz ne
(fot. 17) (Ro sen dahl i in., 1936).
Dno kwia to we: pra wie cy lin drycz ne, moc no sko śne, za kres dłu go ści 1,0–1,9(–2,7)
mm dla krót szej do 1,8–2,7(–3,4) mm dla dłuż szej stro ny (Ro sen dahl i in., 1936);
dno kwia to we, zde cy do wa nie dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 1,5–2 mm (Wells
i shi pes, 2009); dłu gość okwia tu 4–7 mm; część dna kwia to we go zro śnię ta z za -
ląż nią jest krót sza niż część wol na (Park, 2012).
Kie lich: dział ki kie li cha nie rów nej dłu go ści, kom pen su ją sko śne dno, za koń cze -
nia dzia łek kie li cha ciem ne (Ro sen dahl i in., 1936); kie lich cy lin drycz ny, 4–5 mm,
na gór nej po wierzch ni ró żo wy lub ró żo wo-pur pu ro wy, po kry ty gru czoł ko wa ty mi
wło ska mi od krót kich do śred niej dłu go ści; dział ki kie li cha roz chy lo ne, de li kat nie
zie lo no na kra pia ne, nie rów nej dłu go ści 1,2–1,5 mm, o wierz choł kach ścię tych lub
za okrą glo nych (Wells i shi pes, 2009); dział ki kie li cha dłu go ści 1–2 mm, nie rów ne,
za sad ni czo czer wo no-pur pu ro we (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, ró żo wie ją ce z wie kiem; prę ci ki scho -
wa ne, przy cze pio ne nie co ni żej niż płat ki, pyl ni ki we wnątrz kie li cha; słup ki roz -
wi ja ją się wol no, są sła bo wy eks po no wa ne na wet w cza sie doj rze wa nia na sion,
zma mię nie co tyl ko szer sze od słup ka (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki ło pat ko wa -
te lub lan ce to wa te, rzad ko rów no wą skie, roz chy lo ne, 1,5–2,5 mm (rów ne lub 2
ra zy dłuż sze niż dział ki kie li cha), ca ło brze gie; prę ci ki od le d wo scho wa nych
do wy eks po no wa nych do 1,5 mm; słup ki wy eks po no wa ne od 1,5–2 do 2,5–3 mm
(Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu go ści 4–5 mm, ło pat ko wa te, pa zno kieć dłuż szy
niż blasz ka; prę ci ki rów nej dłu go ści, krót sze niż dział ki kie li cha, scho wa ne (Park,
2012).
Ko men tarz:
ga tu nek wy twa rza do kil ku na stu pę dów kwia to sta no wych na jed nej ro śli nie, roz -
kwi ta ją cych w upra wie szklar nio wej od po cząt ku ma ja. 
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 3,5–5 mm, gład ka
(Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, po dob ne do ba rył ki, koń ce krót kie, ostre,
0,6–0,7 mm (Ro sen dahl i in., 1936).
Ter min kwit nie nia: li piec–sier pień (Wells i shi pes, 2009; Park, 2012).
Sie dli ska: sta no wi ska na wy so ko ści 2700–3000 m (Ro sen dahl i in., 1936); wy stę -
po wa nie ogra ni czo ne do śród lą do we go pa sma gór skie go san ga briel; la sy igla -
ste gór ne go pię tra, na wy so ko ści 1730–3100 m n.p.m., ska li ste zbo cza w zbio ro -
wi skach Abies con co lor, sta no wi ska czę ścio wo sło necz ne lub za cie nio ne (Wells
i shi pes, 2009); su che, ska li ste ob sza ry 2800–3500 m n.p.m. (Park, 2012).
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Fot. 19. H. abram sii, prze kwi ta ją cy kwia to stan 
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Ko men tarz:
Róż ni ce mię dzy ga tun ka mi H. abram sii, H. ele gans, H. hir su tis si ma, H. pa ri shii, 
H. pul chel la są sub tel ne, choć ła two za uwa żal ne, gdy kwit ną ce ro śli ny są ze sta -
wio ne obok sie bie (fot. 18).

Fot. 18. Róż ni ce mię dzy ga tun ka mi, od le wej: H. abram sii, H. hir su tis si ma ‘San ta Ro sa’, H. ele gans,
H. pa ri shii 1, H. pa ri shii 2

kwia ty H. hir su tis si ma są węż sze, dłuż sze i usta wio ne ra czej pro sto pa dle do
pę du kwia to sta no we go. kwia ty H. pa ri shii są bar dziej róż no ko lo ro we niż po zo sta -
łych ga tun ków. zie lo ne za koń cze nia dzia łek kie li cha kon tra stu ją z bia łą czę ścią
środ ko wą i pur pu ro wym dnem kwia to wym. ką ty usta wie nia to re bek na sien nych
w sto sun ku do po zy cji kwia tów wszyst kich tych ga tun ków są wy raź nie więk sze.
kwia ty H. abram sii w peł ni roz wi nię tym kwia to sta nie są w naj więk szym stop niu
skie ro wa ne w gó rę (fot. 19).
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tych ogon ków i przy list ków. cien kie, roz ło go we pę dy są ce chą dia gno stycz ną
od mia ny.
Li ście: ogon ki (2,5–)4–14,5 cm, po kry te gru czoł ka mi sie dzą cy mi, mię dzy któ ry mi
wy ra sta ją dość gę sto dłu gie weł ni ste wło ski; blasz ka 3,5–8,25(–13,25) cm dłu go -
ści, 3–7,75(–13) cm sze ro ko ści; ja jo wa ta, o głę bo kiej ser co wa tej pod sta wie; płyt -
ko 7–9-kla po wa, kla py trój kąt ne, naj dłuż sze przy wierz choł ku; zę by na brze gu
drob ne, trój kąt ne do ostrych, z koń czy kiem; brzeg śred nio orzę sio ny; gór na po -
wierzch nia po kry ta krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi, dłuż sze wy stę pu ją
na dol nej stro nie wzdłuż ner wów, cza sem mię dzy ni mi. nie za leż nie od po kro ju
(pół krze wia ste go czy roz ło go we go) ce chy li ści są sta łe.
Pęd kwia to sta no wy: (16–)26,25–76,5 cm, na gi je dy nie z drob ny mi pod kwiat ka mi,
spo ra dycz nie z nie co więk szy mi, li ścio po dob ny mi, do 3 cm dłu go ści.
Kwia to stan: luź ny, dol ne roz ga łę zie nia 1,75–5 cm dłu go ści, 2–11-kwia to we, roz -
ga łę zie nia w for mie wierz cho tek jed no ra mien nych, je dy nie na pierw szym roz ga -
łę zie niu od do łu wierz chot ki dwu ra mien ne 
Kwia ty: 4,6–7,4 mm, bia łe, ró żo wie ją ce z wie kiem, wą sko cy lin drycz ne, po kry te
gru czoł ka mi przy pod sta wie, dłuż szy mi wło ska mi ku szczy tom dzia łek kie li cha.
Dno kwia to we: dzwon ko wa te, zy go mor ficz ne, wol ne 0,7–0,9 mm po dłuż szej stro -
nie, sze ro ko ści 1,8–2,9 mm.
Kie lich: dział ki dłu go ści 1,0–1,5 mm, wy dłu żo ne i za okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki dłu go ści 2,7–3,2 mm, wy sta ją ce 1,7–2,4 mm,
wą sko lan ce to wa te z ząb kiem; prę ci ki dłu go ści 2,6–3,2 mm, wy eks po no wa ne
na 1,0–2,1 mm, za cze pio ne do hy pan cjum na róż nych wy so ko ściach, pyl ni ki ku li -
ste; wy eks po no wa ne słup ki wy dłu ża ją się suk ce syw nie do 3,5–3,9 mm, zna mio -
na głów ko wa te.
To reb ka na sien na: ja jo wa ta do cy lin drycz nej, dłu go ści 8,5–10,5 mm, sze ro ko ści
2,7–3,2 mm, wy sta je po nad kie lich.
Na sio na: ciem no brą zo we do czar nych, wrze cio no wa te, 0,5mm, de li kat nie po kry te
kol ca mi.
Ter min kwit nie nia: ko niec mar ca – po czą tek ma ja, ewen tu al nie do po cząt ku
czerw ca; wy da wa nie na sion od koń ca ma ja.
Sie dli ska: ska ły i ich wy chod nie, ska li ste ścia ny ka nio nów zwłasz cza na wy brze żu
atlan tyc kim w za to ce mek sy kań skiej, w la sach so sno wo-dę bo wych; ro ślin ność to -
wa rzy szą ca to: Pi nus pa tu la, Abies sp., Al nus sp., Gar rya sp., Ilex sp., Li qu idam bar
sp., Qu er cus sp., Pru nus sp., We iman nia sp.; pa sma gór skie od po łu dnio wej czę ści
sier ra ma dre orien tal po sier ra ma dre de oaxa ca, za chod nia gra ni ca za się gu to
sier ra trans vol ca ni ca, na wy so ko ściach 1550–2850 m n.p.m., w mek sy ku, w po łu -
dnio wej część kon ty nen tu.
Ga tun ki po dob ne: H. lon gi pe ta la w ce chach kwia tów i na po zio mie mo le ku lar -
nym (Folk i Freu den sta in, 2014a).
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Od mia ny ozdob ne:
Heu che ra 2abram sii ‘ca ny on du et’ kwit nie bar dzo ob fi cie od po cząt ku ma ja
do po ło wy lip ca (fot. 20).

Fot. 20. Heu che ra 2abram sii ‘Ca ny on Du et’, frag ment kwia to sta nu

Heu che ra acu ti fo lia Ro se 1905
na zwa za IPnI, tro pi cos®

Wy od ręb nie nie H. acu ti fo lia ja ko ga tun ku po twier dzo no apo mor ficz ny mi ce cha mi
w ge no mie chlo ro pla sto wym:

– po je dyn cza mu ta cja nu kle oty du w se kwen cji Ets,
– po je dyn cza mu ta cja nu kle oty du w se kwen cji cpdna rpl32 -trnL,
– trzy mu ta cje w se kwen cji Its.

Po krój: bez głów ne go pę du, ty pu krze win ki. Pę dy let nie o śred ni cy oko ło 1,5 mm
są ty pu roz ło gów, przy po mi na ją pę dy Ru bus, od le gło ści w mię dzy węź lach
do 3,9 cm; spo ra dycz nie wy stę pu je for ma pół krze wia sta, gdy pę dy są zwar te.
Pę dy zi mo we, po dob nie jak u in nych ga tun ków, po sia da ją „tu ni kę” z za schnię -
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chy lo ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne, 3–4 mm, wierz choł ki za okrą glo ne; za głę bie -
nia mię dzy dział ka mi węż sze niż płat ki (Wells i shi pes, 2009). 
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: prę ci ki rów ne co do dłu go ści dział kom kie li cha
i płat kom ko ro ny (Wal ton, 1996); płat ki za gię te do we wnątrz, bia łe, sze ro ko ło pat -
ko we, 2,8–3,5 mm dłu gie, brzeg z wy pust ka mi; prę ci ki od scho wa nych 2 mm
do 2 mm wy eks po no wa nych; słup ki scho wa ne 0,5–1 mm, 4–6 mm w peł ni kwit -
nie nia, o śred ni cy do 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009). 
To reb ka na sien na: 9–10 mm, gład ka, ja jo wa ta (Wells i shi pes, 2009). 
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,6–1 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Ter min kwit nie nia: maj–czer wiec (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: sta no wi ska z wy sta wą pół noc ną, pół noc no-wschod nią, po łu dnio wo-
wschod nią, w cien kiej war stwie gle by, w pod ło żu wil got ne łup ki ila ste i że la zi ste,
kwa śne ska ły (pia skow ce), wy chod nie wa pien ne, na po ro śnię tych mchem i tra wą
zbo czach wzgórz i wy so kich szczy tach, na wy so ko ściach 850–1300 m n.p.m. w pa -
smach: al le ghe ny, gór Błę kit nych, w do li nach rzek she nan do ah i Po to mak, w la -
sach z Acer pen sy lva ni cum, Be tu la al le gha nien sis, Qu er cus ru bra i kar ło wa tą so -
sną, ro śli ny to wa rzy szą ce to: Aqu ile gia, Are na ria stric ta, Asple nium ru ta -mu ra ria,
A. tri cho ma nes, Cam pa nu la ro tun di fo lia, Dra ba ra mo sis si ma, Pel la ea atro pur pu -
rea, Tri fo lium vir gi ni cum, Wo od sia ob tu sa (Wal ton, 1996); za cie nio ne lub na sło -
necz nio ne ska ły pia skow co we: wy stę py, gra nie, szczy ty; bar dzo ogra ni czo ny za -
sięg w środ ko wo-pół noc nej czę ści ap pa la chów, 1300–1500 m n.p.m. (Wells
i shi pes, 2009); wy chod nie skał kwar cy to wych, krze mia no wych, pia skow ców że -
la zi stych i wa pien nych, za zwy czaj po wy żej 900 m n.p.m. na ma łym ob sza rze cen -
tral nych ap pa la chów w do li nie she nan do ah, Re gio nie grzbie tów i do lin, w zle wi -
sku rze ki Po to mak (di gi tal atlas of the Vir gi nia Flo ra, 2014).
Ga tun ki po dob ne: w od róż nie niu od H. pu be scens ma więk sze kwia ty o bia łych
płat kach (di gi tal atlas of the Wir gi nia Flo ra, 2014). 
Ko men tarz:
W ofer cie szkó łek an giel skich jest po zy cja Heu che ra ‘al ba’. to, pod na zwą jed nej
od mia ny, gru pa nie zi den ty fi ko wa nych od mian ozdob nych o bia łych lub ró żo wa -
wych kie li chach, po dob nych ra czej do H. san gu inea niż do H. pu be scens.

Heu che ra ame ri ca na Lin ne usz 1753
Heu che ra ame ri ca na L. var. hir su ti cau lis (Whe elock) Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936
Heu che ra ame ri ca na L. var. hi spi da (Pursh) E.F. Wells 1984
na zwy za the Plant List, ak cep to wa ne przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra ame ri ca na jest wy so ce po li mor ficz nym ga tun kiem. zwięk szo na zmien -
ność wy ni ka mię dzy in ny mi z wy stę po wa nia na ob sza rze o sze ro kim geo gra ficz -
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Heu che ra al ba Ryd berg 1926 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne w ty pie pół krze win ki (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: blasz ka ner ko wa ta, o śred ni cy 4–6 cm, spodem ogru czo lo na (Wal ton, 1996);
ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; blasz -
ka o śred ni cy 4,5–9 cm, sze ro ko ja jo wa ta do ser co wa tej, z na sa dą ser co wa tą lub
pra wie ścię tą; wierz cho łek ostry lub tę py; płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą głe do sze -
ro ko ja jo wa tych; brzeg ząb ko wa ny; po wierzch nie gład kie lub de li kat nie ogru czo -
lo ne, co naj mniej wzdłuż ner wów po dol nej stro nie (Wells i shi pes, 2009).
Pęd kwia to sta no wy: 30–40 cm z 2–3 ma ły mi list ka mi (Wal ton, 1996); wy so ko ści
26–77 cm, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, czę sto ulist nio ny (Wells
i shi pes, 2009).
Kwia to stan: kło so wa ty lub wie cho wa ty zło żo ny z oko ło 20 żół ta wo bia łych lub kre -
mo wych kwia tów (fot. 21) (Wal ton, 1996); luź ny (Wells i shi pes, 2009).

Fot. 21. Heu che ra al ba, frag ment kwia to sta nu

Kwia ty: 5–9 mm, pię cio krot ne (Wal ton, 1996); 7,5–11 mm, zie lo ne, dzwon ko wa te
(Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: o śred nim stop niu sy me trii dwu stron nej, wol ne 3,5–4,5 mm (Wells
i shi pes, 2009). 
Kie lich: sko śny lub nie re gu lar ny (Wal ton, 1996); gwał tow nie roz sze rza ją cy się po -
nad za ląż nią, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha roz -
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gór na po wierzch nia jest czę sto wzo rzy sta, z czer wo no-pur pu ro wy mi lub sre brzy -
sto-bia ły mi pla ma mi („mar mur kiem”) lub żył ko wa niem wzdłuż ner wów po ja wia -
ją cy mi się na wet kil ka krot nie w cią gu ro ku w od po wie dzi na zmien ne wa run ki śro -
do wi ska. Przy sto so wa niem H. ame ri ca na do sze ro kie go za kre su fo to syn te zy
przy dra stycz nych zmia nach oświe tle nia, w le sie li ścia stym kli ma tu umiar ko wa -
ne go, oprócz pro duk cji an to cy ja nów i zmia ny we wnętrz nej struk tu ry li ścia są czę -
ste ob ro ty li ści, co umoż li wia ją dłu gie ogon ki li ścio we (skil l man i in., 1996).

Fot. 23. Heu che ra ame ri ca na, trzy let nia kę pa

Ko men tarz:
Bar dzo czę sto na ogon kach li ścio wych po ja wia ją się czar ne ne kro zy, wy da je się
nie mieć to wpły wu na ży wot ność li ści.
Pęd kwia to sta no wy: dłu go ści 40–145 cm, bez list ny lub czę ściej ulist nio ny, 1–3
ma łe, w za ry sie trój kąt ne list ki o gład kim lub 3–5 ząb ko wa nym brze gu (obie for -
my mo gą wy stę po wać na tej sa mej ro śli nie), gład ki lub po kry ty krót ki mi, sztyw -
ny mi wło ska mi lub ogru czo lo ny; zwy kle do 6 kwia to sta nów na jed nej ło dy dze,
z któ rych część za wią zu je się w koń cu la ta po przed nie go se zo nu (Wells, 1984). 
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nym za się gu, wy ma ga ją cym róż nych ada pta cji. Praw do po dob nie ka rol Lin ne usz
nie opi sy wał for my ty po wej dla ga tun ku (Ro sen dahl i in., 1936).
Po krój: zi mo zie lo na by li na two rzą ca ro ze tę z od ziom ko wych li ści, z krót ki mi, roz -
ga łę zio ny mi, drew nie ją cy mi pę da mi (fot. 22) (Wells, 1984).
Ko men tarz: 
Pę dy dłu go przy le ga ją ści śle do sie bie (fot. 23). Roz ga łę zie nia osią ga ją dłu gość
oko ło 2 cm do pie ro u 3–4-let nich ro ślin.

Fot. 22. Roz ga łę zie nia sze ścio let niej Heu che ra ‘Ame thyst Mist’ (H. ame ri ca na 2H. mi cran tha) 

Ko rze nie: wą ski sys tem ko rze nio wy ty pu pa lo wo -wiąz ko we go, w mia rę sta rze nia ro -
śli ny ko rze nie bocz ne sta no wią zna czą cą część sys te mu, za zwy czaj głów ny ko rzeń
ma oko ło 1 cm śred ni cy i 4–8 cm dłu go ści, w cią gu ży cia ro śli ny wol no roz ra sta się
na roz ga łę zie nia 2. stop nia, po kry te licz ny mi, de li kat ny mi wło śni ka mi oko ło 1 mm
śred ni cy, u sta rych oka zów przy pad ko we ko rze nie przy by szo we płyt ko le żą cych pod -
ziem nych pę dów sta no wią zna czą cą część sys te mu ko rze nio we go (Wells, 1984).
Ko men tarz: 
u kil ku let nich oka zów kar pa ko rze nio wa jest zgru bia ła i zdrew nia ła.
Li ście: bło nia ste przy list ki, ogo nek li ścio wy gład ki lub spo ra dycz nie po kry ty pro -
sty mi lub gru czoł ko wa ty mi wło ska mi od bar dzo krót kich do dłu gich; blasz ka li -
ścio wa o sze ro ko ści 3,5–11 cm, sze ro ko ja jo wa ta do okrą głej, pod sta wa ser co wa ta
do pra wie ostrej, za to ko wo 5–9-kla po wa, kla py okrą głe lub ja jo wa te; brzeg ząb -
ko wa ny; wierz cho łek ostry lub ścię ty (fot. 24); gór na po wierzch nia gład ka, po kry ta
krót ki mi wło ska mi, czę sto z bia łym mar mur kiem, po wierzch nia dol na gład ka lub
ogru czo lo na krót ki mi wło ska mi czę sto tyl ko wzdłuż ner wów (Wells, 1984).
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Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki (5) wznie sio ne, wy ra sta ją mię dzy dział ka mi
kie li cha; są przy ro śnię te w po ło wie za ląż ni; po kry te drob ny mi wy pust ka mi na gór -
nej po wierzch ni; zie lon ka we, bia łe lub pur pu ro we; rów ne, w kształ cie rom bo wo-
ło pat ko wa tym, szczyt za okrą glo ny; o zmien nej dłu go ści 0,9–4,0 mm i sze ro ko ści
0,2–1,1(–1,8) na po szcze gól nych kwia tach, rów ne lub do oko ło 1,5 dłu go ści dzia -
łek kie li cha; prę ci ki róż nej dłu go ści, wy eks po no wa ne 3–5 mm; szyj ki rów nej dłu -
go ści, wy eks po no wa ne 2,6–6,4 mm (wy dłu ża ją się na dal pod czas roz wo ju na sion
do 4–7 mm) i 0,1 mm śred ni cy, zna mię dość du że (Wells, 1984).
Za kres zmien no ści cech kwia tu: wy stę pu ją ce na tu ral nie, spon ta nicz ne krzy żów ki
H. ame ri ca na z H. pu be scens i z H. ri chard so nii wy ka zu ją ce chy po śred nie co do dłu -
go ści wol ne go dna kwia to we go i wiel ko ści słup ka ze zna mie niem mię dzy ga tun -
ka mi ro dzi ciel ski mi. dla hy bryd H. ame ri ca na z H. pu be scens za kres dłu go ści dna
kwia to we go to 1,9–2,5 mm, a dłu go ści słup ków w peł ni kwit nie nia wy no szą od 4,9
do 9,2 mm. dla mie szań ców H. ame ri ca na i H. ri chard so nii to od po wied nio: 2,0–
2,8 mm oraz 3,9–7,8 mm. da ne z upra wy do świad czal nej z udzia łem tych dwóch
ga tun ków wska za ły na ist nie nie ten den cji do skró ce nia dłu go ści dna kwia to we go
u ga tun ku H. ame ri ca na w sztucz nych krzy żów kach H. ame ri ca na i H. ri chard so nii
(Wells, 1979).

Fot. 25. Heu che ra ame ri ca na, frag ment kwia to sta nu. Po rów naj fot. 12, str. 36
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Fot. 24. Heu che ra ame ri ca na, li ście let nie

Kwia to stan: luź ny, wie lo krot nie (do III rzę du) roz ga łę zio ny; kwia ty w pą kach zwi -
sa ją ce, prze cho dzą ce do usta wie nia pra wie po zio me go w mia rę roz wi ja nia się
i eks po no wa nia prę ci ków i słup ków (fot. 25); gdy to reb ki na sien ne doj rze wa ją pęd
kwia to sta no wy sztyw nie je a roz ga łę zie nia sta ją się kru che (Wells, 1984).
Kwia ty: wy po sa żo ne są w sys tem za po bie ga ją cy sa mo za płod nie niu, po le ga ją cy
na wcze śniej szym doj rze wa niu pył ku, ko lor po ma rań czo wy pył ku świad czy o zdol -
no ści do za płod nie nia, prze bar wie nie do żół te go – o ob umar ciu zia ren; ziar na pył -
ku nie wy ka zu ją flu ore scen cji w świe tle uV; zna mię doj rze wa gdy nit ki prę ci ków
za czy na ją za sy chać, choć szyj ki wy ła nia ją się za nim pierw szy py łek osią gnie doj -
rza łość; zna mię jest wraż li we na py łek przez trzy dni, po czym szyj ki zmie nia ją ko -
lor z bia ło-kre mo we go na czer wo ny (Wells, 1984). 
Dno kwia to we: wol ne 0,6–2 mm; ja sno zie lo ne; hy pan cjum i dział ki kie li cha wy ka -
zu ją sła bą sy me trię osio wą, są dłuż sze od gór nej stro ny; po za płod nie niu zmie nia
wiel kość tyl ko nie wie le w prze ci wień stwie do szyb kie go po więk sza nia się za ląż ni,
co mo że sta no wić ce chę dia gno stycz ną za koń cze nia kwit nie nia (Wells, 1984).
Kie lich: dłu gość kie li cha 2,9–7,2 mm, śred ni ca 2,4–7,5 mm; po kry ty bar dzo krót -
ki mi gru czoł ko wa ty mi lub sztyw ny mi wło ska mi; zie lon ka wy; 5- krot ny, urno wa ty
(sy me tria jed no osio wa) do dzwon ko wa te go (sy me tria pro mie ni sta); w prze kwi ta -
ją cych kwia tach roz sze rza się gwał tow nie po nad miej scem zro śnię cia z dwu ko -
mo ro wą za ląż nią; dział ki kie li cha dłu go ści 1–2,4 cm, za okrą glo ne, wy pro sto wa ne,
za głę bie nia mię dzy dział ka mi wą skie (Wells, 1984). 
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n.p.m. (Ro sen dahl i in., 1936). za sie dla ży zne la sy, po ra sta ją ce prze pusz czal ne
pod ło ża szcze gól nie na do brze zdre no wa nych, osło nię tych wzgó rzach, wy chod -
nie skał lub za cie nio ne przy dro ża we wschod niej czę ści ame ry ki Pół noc nej. Pre -
fe ru je cie plej szy kli mat. mi mo, że ogól nie za sięg wy stę po wa nia H. ame ri ca na po -
kry wa się z za się ga mi wy stę po wa nia in nych ga tun ków ta kich jak H. ca ro li nia na,
H. lon gi flo ra, H. pu be scens i H. ri chard so nii, to róż ni ce w to le ro wa niu tem pe ra tur
pro wa dzą do izo la cji prze strzen nej i nie zdol no ści do mi gra cji tych ga tun ków oraz
po pu la cji po wsta łych z krzy żo wa nia mię dzy ga tun ko we go z H. pu be scens i z H. ri -
chard so nii (Wells, 1979, 1984; Wells i shi pes, 2009; usda, 2014). sto ki lub te ra sy
po ro śnię te la sem li ścia stym (Qu er cus al ba, Ca rya to men to sa, Acer ru brum, Fra xi -
nus ame ri ca na, Car pi nus ca ro li nia na, pod szyt two rzą: Lin de ra ben zo in, Itea vir gi -
ni ca, Al nus ser ru la ta, Vi bur num ru fi du lum i siew ki drzew, w ru nie wy stę pu ją: Po ly -
sti chum acro sti cho ides, Athy rium fe lix -fe mi na subsp. asple nio ides, Pac ke ra obo va ta,
Ca rex spp. i Ti pu la ria di sco lor), nie za le sio ne sto ki wzgórz z prze sią kli wym wa pien -
nym pod ło żem, w po bli żu źró deł stru mie ni i rzek. uwa ża się, że w tek sa sie (po łu -
dnio wo-środ ko wa część kon ty nen tu) jest pe ry fe rium za się gu z za le d wie kil ko ma
po pu la cja mi (hol mes i in., 2011). 

Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis
jest od mia ną utwo rzo ną w wy ni ku krzy żo wa nia Heu che ra ame ri ca na z H. ri chard -
so nii. Po sia da ce chy po śred nie mię dzy ga tun ka mi ro dzi ciel ski mi. z ga tun ku H.
ame ri ca na od mia nę wy róż nia ob fi te po kry cie wło ska mi ogon ków li ścio wych, dol -
nej po wierzch ni blasz ki i pę du kwia to sta no we go, od H. ri chard so nii – krót szy kie -
lich.
Li ście: ogon ki li ścio we są po kry te gę sto dłu gi mi pro sty mi, gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi dłu go ści 1,0–3,6 mm, jed nak gór na po wierzch nia blasz ki jest gład ka lub
rzad kie wło ski nie co przy le ga ją.
Ko men tarz:
kształt li ści jak u H. ame ri ca na, kla py są bar dziej wy dłu żo ne, wierz cho łek ostry,
na za cie nio nym sta no wi sku ujaw nia się srebr ny „mar mu rek”.
Kwia ty: dno kwia to we 1,1–2 mm, dzwon ko wa te; płat ki zie lon ka we, bia łe lub ró -
żo we, węż sze niż dział ki kie li cha, brzeg gład ki lub ząb ko wa ny.
Kwit nie nie: kwie cień–czer wiec.
Ko men tarz:
W wa run kach ogro du ko lek cjo ner skie go w Bę dzi nie kwit nie nie trwa od koń ca
kwiet nia do po cząt ku lip ca.
Sie dli ska: buj ne la sy lub od kry te łą ki, czę sto na prze sią kli wym pod ło żu gra ni to -
wym lub gnej so wym lub w płyt kiej ska li stej gle bie; do wy so ko ści 200–400 m n.p.m.
(Wells, 1984).
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W opra co wa niu z 1984 ro ku B. F. Wells wy róż nia trzy od mia ny w ga tun ku: H. ame -
ri ca na var. ame ri ca na, H. ame ri ca na var. hi spi da i H. ame ri ca na var. hir su ti cau lis.
od mia na ame ri ca na we dług tej kla sy fi ka cji ma płat ki zie lon ka we, bia łe, ró żo we,
ca ło brze gie lub płyt ko ząb ko wa ne w od róż nie niu od od mia ny hi spi da o płat kach
pur pu ro wych, za koń czo nych strzę pia sto, szer szych niż dział ki kie li cha. obie od -
mia ny ma ją gład kie ogon ki li ścio we, pod czas gdy u od mia ny hir su ti cau lis są one
gę sto po kry te wło ska mi.
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 4–10,5 mm, gład ka;
doj rza ła jest usta wio na pio no wo (Wells, 1984).
Na sio na: licz ba za ląż ków – do 50, na sio na ciem no brą zo we, elip so idal ne z ostrym
koń cem i wy pust ka mi lub za dzior ka mi na po wierzch ni, 0,55–0,99 mm. 
na sio na mo gą roz sie wać się gdy:
– pęd z otwar ty mi to reb ka mi na sien ny mi wi bru je pod wpły wem ru chów po wie trza

(cen ser me cha nizm), 
– po ry wi ste po dmu chy wia tru mo gą uła my wać to reb ki i uno sić je da le ko od ro -

śli ny ma tecz nej,
– z pierw szy mi kro pla mi desz czu do pó ki to reb ki na sien ne nie na mok ną: wo da

po ry wa na sio na i uno si je na da le kie od le gło ści (na sio na dzię ki wy pust kom
na po wierzch ni ma ją otocz kę po wietrz ną, nie na ma ka ją od ra zu),

– z udzia łem zwie rząt, gdy ich fu tro za ha cza o to reb ki na sien ne, ob ła mu je je i roz -
no si po swo im te ry to rium. 

ko rzy ścią z wy twa rza nia lek kich, drob nych na sion są zwięk szo ne szan se, że ro śli -
na po tom na znaj dzie się da le ko od ma tecz nej kosz tem mniej szych szans na wy -
kieł ko wa nie (Wells, 1984). 
W wa run kach na tu ral nych na sio na kieł ku ją przy do stę pie świa tła i w tem pe ra tu -
rze w cią gu dnia oko ło 23° c, któ ra no cą spa da do oko ło 7° c (Wells 1979). 
Ter min kwit nie nia: od po ło wy kwiet nia lub ma ja do czerw ca, spo ra dycz nie w lip -
cu, w za leż no ści od re gio nu geo gra ficz ne go (Wells, 1979, 1984). 
Ko men tarz:
W wa run kach ogro du ko lek cjo ner skie go w Bę dzi nie ro śli ny za kwi tły w trze cim se -
zo nie od skieł ko wa nia na sion. W se zo nie 2012 H. ame ri ca na roz po czę ła kwit nie -
nie 10 ma ja. Wy da ła je den pęd kwia to sta no wy. Po kwit nie niu sa dzon kę po dzie lo -
no, uzy sku jąc trzy eg zem pla rze klo nal ne. W po ło wie ma ja 2013 dwie ro śli ny
roz po czę ły kwit nie nie, trze cia ro śli na nie za kwi tła. Jed na z ro ślin za koń czy ła kwit -
nie nie w po ło wie lip ca (dwa kwia to sta ny). na dru giej ro śli nie by ło 5 kwia to sta -
nów. W ostat nim kwia to sta nie pą ki roz wi ja ły się od 18 ma ja do koń ca lip ca. W se -
zo nie 2014 na jed nym pę dzie by ło od 1 do 5 kwia to sta nów.
Sie dli ska: sta no wi ska w buj nych la sach lub na od kry tych łą kach, czę sto na prze -
sią kli wym gra ni to wym lub gnej so wym pod ło żu lub w płyt kiej ska li stej gle bie; wy -
stę pu je na du żym ob sza rze we wschod niej czę ści ame ry ki Pół noc nej, 70–1300 m
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Kwit nie nie: kwie cień–czer wiec.
Sie dli ska: ży zne la sy na prze sią kli wym gra ni to wym lub gnej so wym pod ło żu lub
w płyt kiej ska li stej gle bie; do wy so ko ści 200–1300 m. n.p.m. (Wells, 1984).
Ga tun ki po dob ne: du ża zmien ność cech mor fo lo gicz nych zwią za na z sze ro kim
geo gra ficz nym za się giem jest w znacz nej mie rze wy ni kiem na cho dze nia na sie bie
po pu la cji, wpły wu róż nych ada pta cji oraz dry ftu ge ne tycz ne go. na ob sza rze
współ wy stę po wa nia Heu che ra ame ri ca na łą czy się za rów no z H. pu be scens jak
i z H. ri chard so nii. upra wa do świad czal na H. ame ri ca na oraz in nych ga tun ków udo -
wod ni ła ła twość sztucz ne go krzy żo wa nia mię dzy H. ame ri ca na, H. pu be scens i H.
ri chard so nii z two rze niem płod nych na sion. H. ame ri ca na nie krzy żu je się jed nak że
z H. lon gi flo ra, H. pa rvi flo ra oraz H. vil lo sa, cho ciaż za się gi wy stę po wa nia tych ga -
tun ków rów nież się na kła da ją. Praw do po dob ną przy czy ną są róż ne wy ma ga nia
ter micz ne co do sie dlisk, de cy du ją ce o izo la cji tych ga tun ków (Wells, 1979).
dan he ims, naj waż niej szy współ cze śnie se lek cjo ner, wy ko rzy stu je Heu che ra ame -
ri ca na w pra cach ho dow la nych od mian ozdob nych żu ra wek (krzy żo wa nie ga tun -
ków i kul ty wa rów) ze wzglę du na jej od por ność na ni skie tem pe ra tu ry, okre so we
su sze oraz skład i za war tość barw ni ków w li ściach (he ims, Wa re, 2005). na sta -
no wi skach na tu ral nych wy stę pu ją dwie for my kwia tów: owa do pyl ne oraz wia -
tro pyl ne z moc niej wy eks po no wa ny mi słup ka mi i pyl ni ka mi (he ims, Wa re, 2005;
d. he ims, in for ma cja ust na).

Li sta od mian ozdob nych w ko lek cji ro dza ju Heu che ra, o ce chach li ści i kwia to sta -
nów wi zu al nie naj bar dziej zbli żo nych do ga tun ku: 
,Bir kin’ two rzy zwar tą kę pę nie co skę dzie rza wio nych li ści;
‘da le’s stra in’ to kul ty war wy od ręb nio ny dla nie bie ska wej bar wy li ści, pier wot nie
dys try bu owa ny i roz mna ża ny ru ty no wo z na sion, zwy kle nie po wta rza tej 
ce chy;
‘Eco -ma gni fo lia’ ma szcze gól nie atrak cyj ny wzór na li ściach;
‘gre en spi ce’ ma dłu gie ogon ki, wy raź ny srebr ny „mar mu rek” i czer wo ne za bar -
wie nie ner wów głów nych;
‘knoc ko ut’ wio sną ma ciem no czer wo ny „ru mie niec” na li ściach, bled ną cy w środ -
ku se zo nu;
‘ma rve lo us mar ble’ wy róż nia zmien na w se zo nie mo zai ka barw;
‘mint Frost’ to bar dzo cha rak te ry stycz na od mia na do pół cie nia o ja sno zie lo nej ko -
lo ry sty ce li ści z wy raź nym srebr nym mar mur kiem, li ście spra wia ją wra że nie ak -
sa mit nych;
‘Ring of Fi re’ – de li kat na od mia na na su che sta no wi ska, je sie nią pod wpły wem
chło du na li ściach two rzą się czer wo ne ob wód ki, śred ni ca kę py 20–25 cm;
‘Ve nus’ – du ża od mia na z wy raź nym wzo rem na li ściach srebr no-ró żo wo-fio le to -
wo-pur pu ro wym (fot. 27).
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Heu che ra ame ri ca na var. hi spi da
po wsta ła w wy ni ku krzy żo wa nia Heu che ra ame ri ca na z H. pu be scens. cha rak te ry -
zu ją ją ce chy po śred nie mię dzy H. ame ri ca na a H. pu be scens. ce chy od róż nia ją ce
od mia nę od ga tun ku H. ame ri ca na to więk sze kwia ty z dłuż szym kie li chem i więk -
szy mi, pur pu ro wy mi, strzę pia sto za koń czo ny mi płat ka mi. obec ność pię ciu li ścio -
po dob nych pod kwiat ków i gład kie ogon ki li ścio we upo dab nia ją ją do H. pu be -
scens, jed nak że w po rów na niu z tym ga tun kiem ma mniej sze kwia ty z moc no
wy eks po no wa ny mi prę ci ka mi
Ogon ki li ścio we: gład kie lub po kry te bar dzo krót ki mi wło ska mi lub gru czoł ka mi.
Kwia ty: wol ne dno kwia to we dłu go ści 1,5–2 mm, kie lich dzwon ko wa ty, 2,9–
5,5 mm dłu go ści, płat ki pur pu ro we lub ró żo we, szer sze niż dział ki kie li cha, brzeg
płat ków z cien ki mi wy pust ka mi.
Ko men tarz:
Płat ki są wy raź nie szer sze niż u H. ame ri ca na i H. ame ri ca na var. hir su ti cau lis, wy -
pust ki na brze gu płat ków są wi docz ne przy ob ser wa cji pod lu pą o po wiek sze niu
3x tyl ko na nie któ rych płat kach (fot. 26).

Fot. 26. Heu che ra ame ri ca na var. hi spi da, kwia ty
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cha wy pro sto wa ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne, 1,0–1,5 mm, wierz choł ki za okrą -
glo ne (Wells i shi pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: nit ki prę ci ków gru be, szy dło wa te; słup ki cy lin drycz -
ne zna mio na ma łe, pra wie głów ko wa te (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki wy pro sto -
wa ne, zie lo ne; od wrot nie lan ce to wa te, 2 mm dłu gie, ca ło brze gie; prę ci ki 0,5–1 mm
wy eks po no wa ne; słup ki do 1 mm wy eks po no wa ne, 1,5–2 mm w peł ni kwit nie nia,
o śred ni cy 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009); bia łe, zni ko me, ła twe do prze ocze nia (B.
ste wart z fir my ar ro whe ad al pi nes, ko re spon den cja pry wat na).
To reb ka na sien na: roz dę ta, ra czej moc no prąż ko wa na (Ro sen dahl i in., 1936); 4–
6 mm, gład ka, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: po kry te ostry mi, krót ki mi kol ca mi, uło żo ny mi w rzę dach (Ro sen dahl i in.,
1936); ciem no brą zo we, pła sko-wy pu kłe, oko ło 0,7–0,8 mm (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: maj–czer wiec (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: za cie nio ne pół ki i wy stę py skal ne, za sięg ogra ni czo ny do lą do wej, cen -
tral no-po łu dnio wej czę ści kon ty nen tu, na wy so ko ściach 1700–3500 m n.p.m w gó -
rach ska li stych i na ich przed gó rzu (Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra bre vi sta mi nea Wig gins 1929 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy są otu lo ne ze schły mi li ść mi, two rzą gę ste kęp ki (Ro sen dahl i in.,
1936); pę dy roz ga łę zio ne w for mę pół krze win ki (Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro -
śli ny 18–25 cm (Park, 2012). 
Li ście: ogon ki li ścio we po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi;
blasz ka 1,5–4 cm, okrą gła lub ner ko wa ta, płyt ko 5-kla po wa, kla py za okrą glo ne,
pod sta wa płyt ko ser co wa ta, brzeg ząb ko wa ny, szczyt li ścia tę py; gór na po wierzch -
nia gład ka lub z dłu gi mi wło ska mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi; na dol nej po -
wierzch ni rzad kie, dłu gie wło ski wzdłuż ner wów (Wells i shi pes, 2009).
Pęd kwia to sta no wy: 20–30 cm, po kry ty rzad ki mi wło ska mi trzon ko wo-gru czoł -
ko wa ty mi (Wells i shi pes, 2009); gru czoł ki pra wie sie dzą ce lub na dłu gich trzon -
kach (Park, 2012).
Kwia to stan: śred nio luź ny (Wells i shi pes, 2009); luź ny (Park, 2012).
Kwiat: dzwon ko wa ty, ra czej moc no zy go mor ficz ny (Ro sen dahl i in., 1936); 4–
5 mm, po kry ty wło ska mi krót szy mi po stro nie gór nej, dłuż szy mi po dol nej (Wells
i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: moc no sko śne: 0,7–1,5 mm (Ro sen dahl i in., 1936); wol ne 1,5–
2,2 mm; cy lin drycz ne, in ten syw nie ró żo wo-pur pu ro we (Wells i shi pes, 2009). 
Kie lich: dział ki kie li cha rów ne, 1,3–1,4 mm, roz chy lo ne, na kra pia ne zie lo no i ciem -
no czer wo no, szczy ty za okrą glo ne (Wells i shi pes, 2009); dział ki kie li cha o dłu go -
ści 1–1,5 mm, nie co nie rów ne; czer wo no-pur pu ro we (Park, 2012). 
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Fot. 27. Heu che ra ‘Ma rve lo us Mar ble’ (z le wej) i Heu che ra ‘Mint Frost’ (z pra wej)

Heu che ra brac te ata Se rin ge 1830 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy są zwy kle roz ga łę zio ne, two rzą for mę pół krze wia stą (Wells i shi pes,
2009).
Li ście: ogon ki (2–)4,5–7,5(–10) cm, po kry te de li kat nie wło ska mi gru czoł ko wa ty -
mi; blasz ka (1–)2–3(–3,7) cm sze ro ko ści (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te
krót ki mi lub nie co dłuż szy mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; blasz ka
o śred ni cy 1,5–4 cm, ner ko wa ta do sze ro ko ja jo wa tej, z na sa dą pra wie ser co wa tą
lub ścię tą; wierz cho łek na gle krót ko ostry; płyt ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe;
brzeg ostro ząb ko wa ny; po wierzch nie po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa -
ty mi wło ska mi, na dol nej ewen tu al nie rzad kie dłu gie wło ski (Wells i shi pes, 2009). 
Pęd kwia to sta no wy: (6–)8,5–28(–38) cm, za zwy czaj z 2–3 po mniej szo ny mi list ka -
mi (Ro sen dahl i in., 1936); ulist nio ny, wy so ko ści 6–28(–38) cm, po kry ty krót ki mi
wło ska mi gru czoł ko wa ty mi (Wells i shi pes, 2009).
Kwia to stan: (1–)2–7(–8) dłu go ści, zwar ty kło so po dob ny, cza sem pra wie głów ko -
wa ty, zde cy do wa nie jed no stron ny, roz ga łę zie nia bar dzo krót kie 1–5(–7)-kwia to -
we, prze waż nie jed no ra mien ne, pra wie sie dzą ce z szy puł ka mi 1–2 mm, pod kwiat -
ki 5–8 mm, wy dłu żo ne do od wrot nie lan ce to wa tych, brzeg mo że być ząb ko wa ny
(Ro sen dahl i in., 1936); gę sty, jed no stron ny (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: 2,5–5 mm, zie lo ne, dzwon ko wa te (Ro sen dahl i in., 1936).
Dno kwia to we: moc no ogru czo lo ne, nie co sko śne, 0,6–0,7 cm po dłuż szej stro nie
(Ro sen dahl i in., 1936); o sła bej sy me trii dwu stron nej, wol ne 0,5–1 mm (Wells i shi -
pes, 2009).
Kie lich: dział ki pra wie rów ne (Ro sen dahl i in., 1936); 3–5 mm, zie lon ka wo żół ty,
wą sko dzwon ko wa ty, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li -

60



Kwia to stan: śred nio gę sty (Wells i shi pes, 2009); wą ski, luź ny (Park, 2012). 
Kwia ty: wą sko cy lin drycz ne, oko ło 5 mm dłu go ści, moc no zy go mor ficz ne (Ro sen -
dahl i in., 1936;  Wells i shi pes, 2009); pra wie dwu stron nie sy me trycz ne (Park,
2012).
Dno kwia to we: bar dzo sko śne: od 0,8–1,3 do 2,2 mm (Ro sen dahl i in., 1936); zde -
cy do wa nie dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 2–2,8 mm po stro nie gór nej (Wells
i shi pes, 2009); część dna kwia to we go zro śnię ta z za ląż nią 1–2,2 mm jest pra wie
rów na dłuż szej czę ści (Park, 2012). 
Kie lich: hy pan cjum jest po kry te krót ki mi a dział ki kie li cha dłu gi mi, rzad ki mi wło -
ska mi, dział ki są nie co roz ło żo ne, po dłuż ne z za okrą glo nym szczy tem (Ro sen dahl
i in., 1936); wą sko dzwon ko wa ty, roz sze rza ją cy się przy ko ro nie, 4–7 mm, bli żej
szy puł ki po kry ty krót ki mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi, da lej są one dłu -
gie; dział ki kie li cha roz chy lo ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne 1–1,2 mm, o wierz choł -
kach za okrą glo nych (Wells i shi pes, 2009); dłu gość okwia tu (4–)5–7 mm; dział ki
kie li cha dłu go ści 1–3 mm, nie co nie rów ne, ró żo wo-czer wo ne, na kra pia ne zie lo no
(Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki nie rów nej dłu go ści 2,5–3,5 mm (Ro sen dahl
i in., 1936); płat ki bia łe, roz chy lo ne, od wrot nie lan ce to wa te, za koń czo ne ząb kiem,
2–2,5 mm (dłuż sze niż dział ki kie li cha), ca ło brze gie; prę ci ki od scho wa nych
na 0,5 mm do wy eks po no wa nych 0,5 mm; słup ki scho wa ne 0,5–1,5 mm (Wells
i shi pes, 2009); płat ki nie rów nej dłu go ści 4,5–6 mm, od wrot nie lan ce to wa te do ło -
pat ko wa tych, pa zno kieć pra wie rów ny z blasz ką; prę ci ki za sad ni czo krót sze
od dzia łek kie li cha, nie rów ne: od głę bo ko scho wa nych do moc no wy eks po no wa -
nych; doj rza łe szyj ki dłuż sze niż 1,5 mm, scho wa ne (Park, 2012).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 4 mm, gład ka. 
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne oko ło 0,7 mm (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: czer wiec (Wells i shi pes, 2009); maj–li piec (Park, 2012).
Sie dli ska: za cie nio ne skal ne zbo cza 1900–2300 m n.p.m. (Wells i shi pes, 2009);
wy nie sie nia skal ne w pa smach gór skich ka li for nii (Park, 2012). 
Ga tun ki po dob ne: H. ca espi to sa jest bar dzo po dob na do H. ele gans z wy jąt kiem
szcze gó łów w bu do wie kwia tów: węż szej za ląż ni i ja skraw sze go dna kwia to we go,
któ re sta je się urno wa te, gdy na sio na za czy na ją się for mo wać (Ro sen dahl i in.,
1936); bar dzo po dob na do H. abram sii, H. bre vi sta mi nea, H. hir su tis si ma i H. pul -
chel la (Wells i shi pes, 2009). 

Heu che ra ca ro li nia na Wells 1979 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra ca ro li nia na jest sto sun ko wo ma ło zróż ni co wa na co do cech we ge ta tyw -
nych i zwią za nych z kwit nie niem.
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Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki od wrot nie lan ce to wa to-ło pat ko wa te, ja sne,
3,5 mm dłu go ści, 1 mm sze ro ko ści; prę ci ki po ło żo ne ni żej niż płat ki, krót kie, gru -
be, się ga ją do po ło wy dzia łek kie li cha, cza sem są źle wy kształ co ne; szyj ki roz wi -
ja ją się wol no, są krót sze niż dział ki kie li cha, ma ją za le d wie 0,5 mm po nad za ląż -
nią (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki bia łe, roz po star te, sze ro ko od wrot nie
lan ce to wa te, 4–5 mm, wy raź nie dłuż sze niż dział ki kie li cha, ca ło brze gie; prę ci ki
dłu go ści 1 mm, scho wa ne; szyj ki dłu go ści 1–2 mm, scho wa ne (Wells i shi pes,
2009); płat ki dłu go ści 4–5 mm, ło pat ko wa te, pa zno kieć i blasz ka rów nej dłu go ści;
prę ci ki rów ne, du żo krót sze niż dział ki kie li cha, scho wa ne (Park, 2012). 
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 3 mm (Wells i shi pes,
2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,7 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Ter min kwit nie nia: lipiec–sier pień (Wells i shi pes, 2009); kwiecień–li piec (Park,
2012). 
Sie dli ska: ob szar wy stę po wa nia ogra ni czo ny do La gu na mo un ta ins, san die go co -
un ty na wy brze żu Pa cy fi ku na wy so ko ściach 1500–1900 m n.p.m.; ska li ste wą wo zy,
po kry te kol cza sty mi krze wa mi zbo cza, la sy z Pi nus pon de ro sa (Wells i shi pes, 2009);
su che, stro me, ska li ste zbo cza na wy so ko ści 1400–1900 m n.p.m. (Park, 2012).
Ga tun ki po dob ne: H. abram sii, H. ca espi to sa, H. ele gans, H. pul chel la (Wells i shi -
pes, 2009).

Heu che ra ca espi to sa Eastwo od 1896
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Wy róż nio na przez licz bę chro mo so mów 2n = 28 (Folk i Freu den ste in, 2014). 
Rzad ki en de mit wy stę pu ją cy je dy nie w gó rach po łu dnio wej czę ści Val ley of ca li -
for nia (Ro sen dahl i in., 1936).
Po krój: ty pu gę stej krze win ki o licz nych, sła bo roz ga łę zio nych pę dach, zro śnię -
tych u pod sta wy, co sta no wi ce chę dia gno stycz ną ga tun ku (Wells i shi pes, 2009);
wiel kość ro śli ny 10–36 cm (Park, 2012).
Li ście: ogon ki po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi; blasz ka li -
ścio wa o śred ni cy 1–4 cm okrą gła lub ner ko wa ta z na sa dą ser co wa tą lub ścię tą,
wierz cho łek tę py, płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; obie po -
wierzch nie po kry te krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi
(Wells i shi pes, 2009); ogon ki 1–6 cm, blasz ka 1,5–4 cm, okrą gła do ner ko wa tej,
płyt ko 5-kla po wa (Park, 2012).
Pęd kwia to sta no wy: wy so ko ści 10–40 cm, po kry ty dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło -
wa ty mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); po kry ty gru czo ło wa ty mi wło ska mi sie -
dzą cy mi i dłu gi mi trzon ko wy mi, wiel kość trzon ków du żo więk sza od gru czoł ków
(Park, 2012).
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Po krój: pę dy roz ga łę zio ne w for mę pół krze wia stą (Wells i shi pes, 2009). 
Li ście: ogon ki (5–)9–15(–27) po kry te dłu gi mi, weł ni sty mi wło ska mi; blasz ka nie -
co bło nia sta (–3)4,5–8,5 cm dłu go ści, (–3)4–8 cm sze ro ko ści, klap 7–9, nie co za -
cho dzą cych na sie bie; zę by na brze gu sze ro kie, spłasz czo ne; gór na po wierzch nia
cał kiem gład ka, dol na owło sio na rzad ko, typ wło sków po dob ny jak na ogon kach
(Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi; blasz ka li ścio wa o śred ni cy 3–8 cm, ja jo wa ta do pra wie okrą głej z głę bo ką
na sa dą ser co wa tą; płyt ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; wierz -
cho łek tę py; obie po wierzch nie po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi (Wells i shi pes, 2009). 
Pęd kwia to sta no wy: 50–100 cm (Ro sen dahl i in., 1936); 40–110 cm (Wells i shi pes,
2009); w dol nej czę ści mięk kie, dłu gie brą zo wa we wło ski, wy żej po kry ty krót ki mi,
bia ły mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (klin gen berg, 2014); dłu gość wło sków w dol -
nej czę ści pę du 2–5 mm (P. slich ter, ko re spon den cja pry wat na).
Kwia to stan: ty pu kło so we go ale czę sto nie co się roz sze rza do łem, za zwy czaj nie
zło żo ny, roz ga łę zie nia 1–2-kwia to we, pod kwiat ki w więk szo ści 8–9 mm, dol ne trój -
dziel ne, gór ne ja jo wa to-lan ce to wa te, ich brzeg jest po strzę pio ny (Ro sen dahl i in.,
1936); gę sty (Wells i shi pes, 2009); ty pu kło so we go, gę sty, do 15 cm, pod kwiat ki
bło nia ste (klin gen berg, 2014).
Kwia ty: w peł ni kwit nie nia 7–8 mm (Ro sen dahl i in., 1936); sze ro ko dzwon ko wa te,
dłu go ści 6–8,5 mm (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: sła bo dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne do 1 mm (Wells i shi pes,
2009).
Kie lich: 6–11 cm; zie lo ny; roz sze rza ją cy się po nad za ląż nią; krót kie lub rzad kie dłu -
gie trzon ko wo-gru czoł ko wa te wło ski na ze wnątrz, we wnętrz na stro na po kry ta wy -
pust ka mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, na kra pia ne ciem no zie lo no, rów ne, 4–
6 mm, wierz choł ki za okrą glo ne lub tę pe (Wells i shi pes, 2009); zie lo ny
do zie lo no żół te go, wą sko dzwon ko wa ty (klin gen berg, 2014).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: pyl ni ki po ma rań czo we owal nie – ser co wa te; zna -
mię tyl ko nie co szer sze niż słu pek (Ro sen dahl i in., 1936); płat ków brak lub 1–5,
zie lo ne, wy pro sto wa ne, wą skie od wrot nie lan ce to wa te, 1,2–1,4 mm, ca ło brze gie;
prę ci ki scho wa ne, 2–3 mm, nit ki prę ci ków wy pro sto wa ne, gru be, oko ło trzy ra zy
dłuż sze niż pyl ni ki; słup ki scho wa ne 2–2,5 mm do 0,5–1 mm, grub sze niż 1 mm
(Wells i shi pes, 2009); płat ki czę sto nie wy stę pu ją, bia łe do zie lon ka wo żół tych,
krót sze niż po ło wa dłu go ści dzia łek, od wą skich do ło pat ko wa tych; prę ci ków 5,
wy ra sta ją na prze ciw dzia łek kie li cha (klin gen berg, 2014).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 10–12 mm, gład ka
(Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, 0,6–0,9 mm, de li kat nie po kry te ostry mi
kol ca mi (Wells i shi pes, 2009).
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Po krój: pę dy nie roz ga łę zio ne lub roz ga łę zio ne w for mę pół krze wia stą.
Li ście: ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi;
blasz ka o śred ni cy 3–10,5 cm, sze ro ko ja jo wa ta z na sa dą ser co wa tą lub pra wie ścię -
tą; wierz cho łek ostry lub tę py, płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą głe lub ja jo wa te do trój -
kąt nych, brzeg ząb ko wa ny i de li kat nie orzę sio ny; gór na po wierzch nia gład ka lub
de li kat nie ogru czo lo na wzdłuż ner wów, dol na gład ka lub z krót ki mi wło ska mi.
Pęd kwia to sta no wy: wy so ko ści 30–105 cm, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi
wło ska mi, ulist nio ny: na pę dzie ma łe łu sko wa te list ki, pod roz ga łę zie nia mi kwia -
to sta nu ziel ne, ca ło brze gie lub ząb ko wa ne.
Kwia to stan: luź ny.
Kwia ty: 2,8–4,5 mm, zie lo ne.
Dno kwia to we: o sła bej sy me trii dwu stron nej, wol ne 1,3–2,5 mm. 
Kie lich: pół ku li sty, gwał tow nie roz sze rza ją cy się po nad za ląż nią, po kry ty krót ki mi
gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, zie lo no na kra pia ne,
rów ne, 0,4–1,5 mm, wierz choł ki za okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki wy pro sto wa ne, bia łe lub ró żo we, sze ro ko
ło pat ko we, 0,6–1 mm dłu gie, 0,2–0,9 mm sze ro kie, ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po -
no wa ne po nad kie lich od 0,2 do 1,5 mm w peł ni kwit nie nia; słup ki od nie co scho -
wa nych, krót szych niż kie lich, do nie co wy eks po no wa nych: 0,7–1,1 mm, a w peł -
ni kwit nie nia od 1 do 3,5 mm, zna mio na scho wa ne (0,5 mm ni żej), wy ła nia ją się
na 1,1 mm w peł ni kwit nie nia. 
To reb ka na sien na: 4–7 mm, gład ka, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach. 
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,5–0,8 mm.
Ter min kwit nie nia: kwiecień–czer wiec.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14.
Sie dli ska: ży zne wy żyn ne la sy na prze pusz czal nym pod ło żu, wy stę po wa nie ogra -
ni czo ne do wą skie go, dłu gie go pa sa w środ ko wej czę ści wy brze ża atlan tyc kie go-
pła sko wy żu Pied mont na przed gó rzu wschod nich ap pa la chów.
Ga tun ki po dob ne: H. ca ro li nia na przy po mi na H. ame ri ca na ma ły mi kwia ta mi
z krót kim kie li chem, a H. pu be scens stop niem wy eks po no wa nia prę ci ków i słup -
ków. spo ra dycz nie mo że się krzy żo wać z H. pu be scens, tam gdzie ich za się gi się
po kry wa ją. za się gi po pu la cji H. ca ro li nia na i H. ame ri ca na są od ręb ne. Wszyst kie
trzy ga tun ki ma ją po dob ne wy ma ga nia śro do wi sko we i ce chy cha rak te ry zu ją ce
roz wój we ge ta tyw ny (Wells, 1979, 1984; Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra chlo ran tha Pi per 1913 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

ga tu nek o wy raź nych, sta łych ce chach w pra wie ca łym za sie gu wy stę po wa nia (Ro -
sen dahl i in., 1936).
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wło ska mi; blasz ka za sad ni czo mniej sza niż 3 cm, sze ro ko ja jo wa ta, 3–5-kla po wa,
ścię ta do pra wie ser co wa tej (Park, 2012). 
Pęd kwia to sta no wy: wy so ko ści 10–90 cm, po kry ty krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko -
wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); po kry ty krót ki mi gru czoł -
ko wa ty mi wło ska mi (Park, 2012).
Kwia to stan: kło so wo-wie cho wa ty, zło żo ny z 50–200 żół ta wo-zie lo nych kwia tów,
któ re otwie ra ją się ko lej no, ale oko ło 10–30 kwia tów jest otwar tych jed no cze śnie
(Pel l myr i in., 1996); gę sty, przy list ki pod szy puł ka mi cza sem moc no po strzę pio ne
(Wells i shi pes, 2009); kło so wy, gę sty (Park, 2012).
Kwia ty: bez moż li wo ści sa mo za płod nie nia (Pel l myr i in., 1996); sze ro ko dzwon -
ko wa te, dłu go ści 6–8,5 mm (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: sła bo dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 1–2 mm (Wells i shi pes,
2009); część dna kwia to we go zro śnię ta z za ląż nią 2–2,5 cm, krót sza niż część wol -
na (Park, 2012). 
Kie lich: kre mo wy lub żół ty, czę sto pod bar wio ny czer wo no lub zie lo no zwłasz cza
przy szy puł ce; po kry ty krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska -
mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, cza sem czer wo no na kra pia ne, rów ne: 2,5–
5 mm, wierz choł ki za okrą glo ne lub tę pe (Wells i shi pes, 2009); dłu gość okwia tu
5–9 mm; dział ki kie li cha kre mo wo-bia łe, na szczy tach cza sem ró żo we; dłu go ści
2–4 mm, nie rów ne (Park, 2012). 
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ków brak lub 1–5, zie lo ne, wy pro sto wa ne, wą -
skie od wrot nie lan ce to wa te, 1 mm, ca ło brze gie; prę ci ki scho wa ne, 1–2 mm, nit ki
prę ci ków wy pro sto wa ne, gru be, dwa ra zy dłuż sze niż pyl ni ki; słup ki scho wa ne 1–
3 mm (Wells i shi pes, 2009); płat ków brak; prę ci ki krót sze od dzia łek kie li cha, scho -
wa ne; doj rza łe szyj ki krót sze niż 1 mm, scho wa ne (Park, 2012). 
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 6–10 mm, gład ka
(Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, okrą gło-elip so idal ne oko ło 0,6–0,9 mm (Wells i shi pes,
2009). W śro do wi sku na tu ral nym na sio na kieł ku ją póź ną je sie nią. oko ło 3 mie -
sięcz na zim na stra ty fi ka cja (5° c) w świe tle nie wpły wa na prze rwa nie okre su spo -
czyn ku na sion (hi day ati i Walck, 2002).
Ter min kwit nie nia: kwie cień–sier pień (Wells i shi pes, 2009); maj–sier pień (Park,
2012). 
Ko men tarz:
dwu let nia H. cy lin dri ca w wa run kach ogro du w Bę dzi nie kwit nie od po ło wy ma ja
do koń ca lip ca. na sło necz nym sta no wi sku kwit nie nie jest bar dzo ob fi te.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009).
Ba da nia ka rio ty pów H. cy lin dri ca wy ka za ły, że choć za się gi po pu la cji di plo idal -
nych i te tra plo idal nych są roz dzie lo ne, to wa run ki śro do wi sko we (kli ma tycz ne)
tych sta no wisk są po dob ne. Wa run ki kli ma tycz ne pół noc no-za chod nie go wy brze -
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Ter min kwit nie nia: maj–sier pień (Wells i shi pes, 2009). 
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: tra wia ste zbo cza i skal ne urwi ska wzdłuż li nii brze go wej oce anu, brze gi
śród lą do wych stru mie ni, brze gi po lan i prze ci nek w la sach, w sze ro kim pa sie
od wschod niej czę ści pod nó ża gór ka ska do wych na za chód i wzdłuż za chod nie go
wy brze ża Pa cy fi ku od środ ko wej czę ści aż po ala skę, na wy so ko ściach 100–1200 m
n.p.m. (Wells i shi pes, 2009); wy żyn ne pre rie, mie sza ne la sy li ścia ste na zbo czach,
na pod ło żu żwi ro wym, ro ślin ność to wa rzy szą ca: Ago se ris glau ca, Ca stil le ja mi nia ta,
Ca rex sp. Epi lo bium ci li tum, Hy pe ri cum for mo sum, Mi mu lus gut ta tus, M. pri mu lo -
ides, Pi nus pondero sa, Se ne cio trian gu la ris, Vi cia ame ri ca na (cPnh, 2007–2013);
śred nio wil got ne do wil got nych po ro śnię te tra wą zbo cza wzgórz, brze gi stru mie ni,
łą ki, sta no wi ska na ska li stych brze gach rzek, zbo czach prze ko pów wzdłuż dróg,
na brze gach la sów na ni żu i w gó rach (klin ken berg, 2014); pod mo kłe łą ki, ro wy,
żwi ro wi ska, wil got ne, po ro śnię te la sem wzgó rza (P. slich ter, ko re spon den cja pry -
wat na).

Heu che ra cy lin dri ca Do uglas 1832 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na s. Wat son 1871
na zwa ak cep to wa na przez IPnI, tro pi cos®

Heu che ra cy lin dri ca var. gla bel la Whe elock 1890
na zwa ak cep to wa na przez IPnI

Heu che ra. cy lin dri ca var. or bi cu la ris cal der & sa vi le 1959
na zwa ak cep to wa na przez tro pi cos®

sze ro ki za kres zmien no ści w ce chach mor fo lo gicz nych każ de go z or ga nów na każ -
dym eta pie roz wo ju (Wells i shi pes, 2009).
Po krój: pę dy roz ga łę zio ne w for mę pół krze wu (Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro -
śli ny 8,5–55 cm (Park, 2012).
Ko men tarz:
Śred ni ca kę py li ści dwu let niej H. cy lin dri ca upra wia nej w pod ło żu ogrod ni czym to
oko ło 40 cm. kę pę two rzy kil ka drew nie ją cych krót ko pę dów dłu go ści do 8 cm, luź -
no przy le ga ją cych do sie bie.
Li ście: li ście sza ro-zie lo ne do brą zo wa wych lub czer wo na wo-zie lo nych (cal der
i sa vi le, 1959); ogon ki gład kie lub po kry te trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi
krót ki mi lub dłu gi mi; blasz ka li ścio wa o śred ni cy 2,2–8 cm, ja jo wa ta do okrą głej
z na sa dą ser co wa tą, ucię tą lub kli no wa tą; płyt ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe,
brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek ostry lub tę py; obie po wierzch nie gład kie lub po -
kry te krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Wells i shi pes,
2009); ogon ki dłu go ści 1–9 cm, po kry te gru czoł ko wa ty mi, mięk ki mi lub sztyw ny mi
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Fot. 28. Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na, kwiat

Heu che ra cy lin dri ca var. gla bel la

jest gól nie po dob na do ga tun ku, róż ni się je dy nie bar dzo ską pym po kry ciem wło -
ska mi lub cał ko wi tym ich bra kiem (Ro sen dahl i in., 1936). u H. cy lin dri ca var. gla -
bel la pod sta wa blasz ki jest za zwy czaj wy raź nie ser co wa ta, ogon ki li ścio we i pę dy
są na gie lub de li kat nie ogru czo lo ne (mon ta na Plant Li fe, brak da ty).

Heu che ra. cy lin dri ca var. or bi cu la ris

jest nie co mniej sza od ga tun ku, ma też niż sze kwia to sta ny (cal der i sa vi le, 1959).

Li sta od mian ozdob nych w ko lek cji ro dza ju Heu che ra, o ce chach li ści i kwia to sta -
nów wi zu al nie naj bar dziej zbli żo nych do ga tun ku: 
‘gre en finch’ ma kwia to sta ny ja sno zie lo ne, kwia ty są szorst ko owło sio ne, dział ki
kie li cha po prze kwit nię ciu zbli ża ją się do sie bie i otu la ją po więk sza ją cą się za ląż -
nię, jed no li cie zie lo ne li ście są po kry te dłu gi mi, rzad ki mi wło ska mi;
‘sham rock’ – ską po owło sio ne li ście ma ją wy raź ny bia ły mar mu rek, kwia to sta ny
są niż sze i ja śniej sze niż u ‘gre en finch’, ra czej se le dy no we niż zie lo ne, dział ki kie -
lich są bar dziej roz chy lo ne w peł ni kwit nie nia, choć po prze kwit nię ciu kwia ty obu
od mian są po dob ne. 
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ża Pa cy fi ku miesz czą się w sze ro kim za kre sie: od pu styn nych przez umiar ko wa -
ne/tro pi kal ne aż do śro do wi ska al pej skie go. za sad ni czo ga tu nek był do brze przy -
sto so wa ny do za sie dla nia pół noc no-za chod nie go wy brze ża Pa cy fi ku kil ka na ście
ty się cy lat te mu mi mo ka ta stro fal nych po wo dzi zwią za nych z ustę po wa niem lo -
dow ca, jed nak że ogól nie ma sła be przy sto so wa nia do roz pra sza nia się na du że
od le gło ści. ma ma łe na sio na bez wi docz nych ada pta cji po moc nych w roz pra sza -
niu się, dla te go obec ne za się gi wy stę po wa nia po pu la cji o róż nych ka rio ty pach
moż na uwa żać za ni szo we (god soe i in., 2013).
Sie dli ska: na du żym ob sza rze po łu dnio wo-za chod niej czę ści ame ry ki Pół noc nej,
na pod ło żu ska li stym i ru mo szo wym stro mych zbo czy w stre fie sub - i al pej skiej
na wy so ko ści 1000–3400 m n.p.m. (Wells i shi pes, 2009); ska li ste brze gi rzek, zbo -
cza w po łu dnio wo-za chod niej czę ści ame ry ki Pół noc nej wzdłuż wy brze ża Pa cy fi -
ku, 1400–3000 m n.p.m. (Park, 2012); su che do śred nio wil got nych sta no wi ska
na ska łach, kli fach i zbo czach wzgórz (klin ken berg, 2014).
Ga tun ki po dob ne: od H. gros su la rii fo lia ma bar dziej skó rza ste li ście i węż szy kwia -
to stan, ogól nie jest nie co więk sza (Ro sen dahl i in., 1936); H. wo od sia phi la (Wells
i shi pes, 2009). 

Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na

od mia na kar ło wa ta, do 15 cm wy so ko ści. Wszyst kie or ga ny nad ziem ne bar dzo de -
li kat nie po kry te krót ki mi wło ska mi lub za zwy czaj gład kie. kwia ty nie co więk sze
niż u ga tun ku, bia łe lub kre mo we, cza sem ze śla da mi czer wie ni (Ro sen dahl i in.,
1936). ma li ście i niż sze par tie pę dów de li kat nie ogru czo lo ne, dłuż szą niż szer szą
blasz kę li ścio wą, o pod sta wie bar dziej za okrą glo nej i nie co zwę żo nej a nie ser -
co wa tej, ma śred ni cę 1–2,5 cm (mon ta na Plant Li fe, brak da ty). Blasz ka li ścio wa
dło nia sto-kla po wa na, do 2,5 cm śred ni cy. ogon ki li ścio we gład kie, krót kie. kwia -
ty kre mo we, dzwon ko wa te two rzą zwar ty, wą ski kwia to stan. od le gło ści mię dzy
kwia ta mi są ma łe. Płat ki ko ro ny nie obec ne lub, je śli wy stę pu ją, są krót sze niż
dział ki kie li cha (fot. 28). czę sto my lo na z H. gros su la ri fo lia (P. slich ter, ko re spon -
den cja pry wat na).
Ko men tarz:
sze ścio let nia kar ło wa ta for ma H. cy lin dri ca (H. cy lin dri ca var. al pi na) two rzy zwar -
tą kę pę o śred ni cy do 15 cm, zło żo ną z po nad 20 krót kich, dłu go ści oko ło 1–2 cm,
pę dów. W wa run kach ogro du w Bę dzi nie kwit nie od po ło wy kwiet nia do po cząt -
ku ma ja. kwit nie nie jest ską pe, do pię ciu kwia to sta nów z jed nej kę py. Pierw sze
kwia to sta ny są czę sto uszka dza ne przez przy mroz ki (fot. 29), a póź niej sze przez
pta ki, po lu ją ce na owa dy. kwia to sta ny są zbu do wa ne z bli sko sie bie uło żo nych
kwia tów, bez roz ga łę zień i wy raź nych od stę pów.
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Heu che ra eastwo odiae Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, It Is, tro pi cos®

Je dy ny ga tu nek w ro dza ju, któ ry ma kwia ty sze ścio krot ne, bez płat ko we. En de -
mit, ob szar wy stę po wa nia ogra ni czo ny do nie wiel kich pasm gór skich w cen tral -
nej czę ści ari zo ny, po łu dnio we obrze ża Wy ży ny ko lo ra do (Ro sen dahl i in., 1936;
Wells i shi pes, 2009).
Po krój: pę dy bez roz ga łę zień for mu ją krze win kę (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki li ścio we 4–16 cm; dłu gość blasz ki 2,5–5,5 cm, okrą gło-ser co wa ta
z sied mio ma ząb ko wa ny mi kla pa mi (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki ogru czo lo ne;
dłu gość blasz ki 1,5–1,7 cm, brzeg płyt ko 7–10-kla po wy, kla py kar bo wa ne (Elvan -
der, 1992); ogon ki li ścio we pra wie gład kie lub po kry te krót ki mi, cza sem dłu gi mi
trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; blasz ka 2,5–8,5 cm, okrą gło-ser co wa ta,
płyt ko 5-kla po wa, kla py za okrą glo ne, pod sta wa ser co wa ta, brzeg ząb ko wa ny,
szczyt krót ko ostro za koń czo ny; gór na po wierzch nia z bia łym mar mur kiem, dol -
na – pod bar wio na pur pu ro wo, obie po kry te krót ki mi lub rzad ki mi dłu gi mi wło -
ska mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi (Wells i shi pes, 2009); li ście ciem no zie lo ne
z ciem no czer wo nym żył ko wa niem wzdłuż ner wów (yava pai co un ty & na ti ve
Plants, 2014).
Pęd kwia to sta no wy: 45–75 cm (Elvan der, 1992); 30 cm, ogru czo lo ny lub z dłuż -
szy mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936); 30–50 cm, po kry ty krót ki mi lub dłu gi mi
wło ska mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi (Wells i shi pes, 2009); nie ulist nio ny, pod -
bar wio ny czer wo no (yava pai co un ty & na ti ve Plants, 2014). 
Kwia to stan: roz ga łę zie nia 6–8 mm, 1–3-kwia to we, pod kwiat ki 3–5 mm, bło nia -
ste, lan ce to wa te lub trój dziel ne, po strzę pio ne lub orzę sio ne (Ro sen dahl i in.,
1936); wą ski, wy cią gnię ty, w gór nej par tii pra wie gro nia sty (Elvan der, 1992); gę -
sty (Wells i shi pes, 2009); luź ny, sła bo roz ga łę zio ny (yava pai co un ty & na ti ve
Plants, 2014).
Kwiat: 3–5 mm, o sy me trii sze ścio krot nej, dzwon ko wa ty (Ro sen dahl i in., 1936);
3–7 cm, żół to-kre mo wy, po kry ty krót ki mi gru czoł ka mi; (Elvan der, 1992); 3–4,5 mm,
kre mo wy lub zie lon ka wy, od wrot nie stoż ko wa ty lub dzwon ko wa ty, po kry ty krót -
ki mi do śred nich wło ska mi (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: nie znacz nie urno wa te, 2 mm (Ro sen dahl i in., 1936); część zro śnię -
ta z za ląż nią 1–2,5 mm, mniej wię cej ja jo wa ta, krót sza niż część wol na (Elvan der,
1992); wol ne 1,5–2 mm; sła bo dwu stron nie sy me trycz ne (Wells i shi pes, 2009). 
Kie lich: dział ki sze ro ko ja jo wa te, ra czej wy pro sto wa ne, cza sa mi zie lo no lub ró żo -
wo na kra pia ne; płat ki nie obec ne lub 6, je śli są to bar dzo drob ne, rów no wą skie;
prę ci ków 6, krót szych niż dział ki kie li cha; doj rza łe szyj ki krót sze niż dział ki kie li -
cha (Elvan der, 1992); dzia łek kie li cha 6, rów ne, 1–1,5 mm, za krzy wio ne przy wierz -
choł ku, na kra pia ne czer wo no, szczy ty tę pe (Wells i shi pes, 2009. 
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Fot. 29. Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na, po krój
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Pęd kwia to sta no wy: 10–40 cm, po kry ty rzad ki mi wło ska mi śred niej dłu go ści. 
Kwia to stan: gę sty.
Dno kwia to we: zde cy do wa nie dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 3–3,5 mm po gór -
nej stro nie.
Kie lich: 4–7 cm, ró żo wy do pur pu ro we go, wą sko cy lin drycz ny lub cy lin drycz no-
urno wa ty; gru czoł ko wa te wło ski gęst nie ją i wy dłu ża ją się im da lej od szy puł ki;
dział ki kie li cha roz chy lo ne, nie rów ne – 2 mm na gór nej stro nie, na kra pia ne zie lo -
no, szczy ty tę pe lub za okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, roz ło żo ne, sze ro ko od wrot nie lan ce to -
wa te z pa znok ciem, 3–4 mm, dłuż sze niż dział ki kie li cha, ca ło brze gie; prę ci ki scho -
wa ne 0,5 mm do wy eks po no wa ne na 0,5 mm; szyj ki scho wa ne do 2 (1,5–2) mm.
To reb ka na sien na: urno wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 4–6 mm, gład ka. 
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,7 mm.
Ter min kwit nie nia: maj–czer wiec.
Ko men tarz:
Ro śli na ozna czo na tą na zwą, w wa run kach ogro du w Bę dzi nie, kwit nie bar dzo ob -
fi cie od po ło wy ma ja do po ło wy lip ca. kwia ty ma ją od cień ra czej be żu niż ró żu
(fot. 30, 31).
Sie dli ska: sta no wi ska nie co ocie nio ne, zwy kle na wy stę pach ska la nych na su -
chych zbo czach gór po łu dnio wej ka li for nii (wą ski pas przy wy brze żu Pa cy fi ku
w po łu dnio wo-za chod niej czę ści kon ty nen tu) (Wells i shi pes, 2009).

Fot. 30. Heu che ra ele gans, kwit nie nie
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Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: zde cy do wa nie brak; prę ci ki żół te, o sto sun ko wo
du żych, elip tycz nych pyl ni kach; słup ki gru be, dłu go ści 1,5–2 mm w peł ni kwit nie -
nia (Ro sen dahl i in., 1936); płat ków brak lub 1(–6) moc no zre du ko wa ne do 1 mm
dłu go ści, lan ce to wa te, zie lon ka we; prę ci ków 6, dłu go ści 1 mm, scho wa ne; szyj ki
scho wa ne dłu go ści 1,5 mm do 1 mm, śred ni cy po wy żej 1 mm (Wells i shi pes, 2009).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 5–7 mm (Wells i shi -
pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, nie sy me trycz nie elip so idal ne lub wy pu kło wrze cio no -
wa te, oko ło 0,6 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Ter min kwit nie nia: kwiecień–czer wiec (Elvan der, 1992); maj–sier pień (Wells i shi -
pes, 2009).
Sie dli ska: skal ne zbo cza i urwi ska, 1350–2300 m n.p.m. (Elvan der, 1992); sta no -
wi ska z wy sta wą pół noc ną, szcze li ny mię dzy ba zal to wy mi gła za mi, gle by roz wi -
nię te na ba zal to wym pod ło żu, wil got ne sto ki w la sach i ka nio nach z Pi nus pon de -
ro sa, ro ślin ność to wa rzy szą ca: Abies con co lor, Acer gran di den ta tum, Achil lea
mil le fo lium, Aga ve to umey ana var. bel la, Ber be ris re pens, Cer co car pus, Echi no ce -
reus tri glo chi dia tus, Eri ge ron ore ophi lus, Fen dle ra ru pi co la, Go ody era ob lon gi fo lia,
Ju ni pe rus dep pe ana, No li na mi cro car pa, Pte lea tri fo lia ta, Qu er cus gam bel lii, Q. tur -
bi nel la, Ro bi nia neo me xi ca na, Va le ria na (agFd, 2005); za cie nio ne ska li ste zbo cza
i urwi ska, na wy so ko ściach 1500–1900 m n.p.m. (Wells i shi pes, 2009); za ro śla ja -
łow co we w par tiach szczy to wych gór, gór skie la sy igla ste, wśród ro ślin no ści przy -
brzeż nej rzek (yava pai co un ty & na ti ve Plants, 2014). 

Heu che ra ele gans Abrams 1902 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

du że zróż ni co wa nie w wiel ko ści kwia tów, ob ser wo wa ne w ba da niach te re no wych,
wy da je się za le żeć przede wszyst kim od wa run ków śro do wi sko wych. cał ko wi cie
po dob na do H. ce aspi to sa z wy jąt kiem drob nych od mien no ści w bu do wie kwia tu
(Ro sen dahl i in., 1936).
H. ele gans przy po mi na H. ce aspi to sa, ga tu nek wy ma ga fi lo ge ne tycz nych ba dań
(Wells i shi pes, 2009).
R. Folk i J. V. Freu den ste in (2014 b) wy kry li, że H. ele gans róż ni od H. ca espi to sa
licz ba chro mo so mów. dla H. ele gans 2n wy no si 14, a H. ca espi to sa jest te tra plo -
idem (2n = 28).
Po krój: pę dy roz ga łę zio ne w for mę krze win ki.
Li ście: ogon ki li ścio we po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi;
blasz ka 1,5–3,5 cm, ner ko wa ta lub okrą gła, płyt ko 5-kla po wa, kla py za okrą glo ne,
pod sta wa ser co wa ta lub ścię ta, brzeg ząb ko wa ny, szczyt li ścia tę py; po wierzch -
nie po kry te krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi.
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Pęd kwia to sta no wy: 15–70 cm, zwy kle z 1–3 li ść mi (Ro sen dahl i in., 1936); 15–
60 cm, gład ki lub po kry ty krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi (Wells i shi pes,
2009); od jed ne go do kil ku, wy so ki, z 1–2 zre du ko wa ny mi list ka mi (klin gen berg,
2014).
Kwia to stan: luź ny (Wells i shi pes, 2009); luź ny wie lo krot nie roz ga łę zio ny, licz no -
kwia to wy, pod kwiat ki rów no wą skie (klin gen berg, 2014).
Kwia ty: zie lon ka wo bia łe na kra pia ne czer wo no, 2–3,5 mm w peł ni kwit nie nia, stoż -
ko wo-dzwon ko wa te (Ro sen dahl i in., 1936); bia łe, o sy me trii pro mie ni stej (Wells
i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: wol ne 0,4–0,5 mm (Wells i shi pes, 2009); wol na część dna krót sza
niż 0,5 mm (klin gen berg, 2014).
Kie lich: od wrot nie stoż ko wy, 2–3,5 mm, po kry ty śred niej dłu go ści gru czoł ko wa -
ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha 0,5 mm, wy pro sto wa ne, zie lo no na kra pia ne, rów -
ne, wierz choł ki za okrą glo ne (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009); pię cio krot ny, zie -
lon ka wo żół ty, stoż ko wy, ogru czo lo ny, po łą czo ny z za ląż nią pra wie na ca łej
dłu go ści; dział ki kie li cha owal nie-ja jo wa te, oko ło ⅔ dłu go ści dol nej czę ści (klin -
gen berg, 2014).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: bia łe, wą sko elip tycz ne z ząb kiem, 1,8–2 mm dłu -
gie, ca ło brze gie, skrę co ne; prę ci ki wy eks po no wa ne 1–1,5 mm; słup ki wy eks po no -
wa ne 2–2,5 (2–4) mm, o śred ni cy do 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki bia łe, 2–
4 ra zy dłuż sze niż dział ki kie li cha z ma łym ząb kiem, ło pat ko wa te; prę ci ki dłuż sze
niż dział ki kie li cha (klin gen berg, 2014).
To reb ka na sien na: 4–6 mm, gład ka, o roz cho dzą cych się dzio bach (Wells i shi pes,
2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, wą sko elip tycz ne, oko ło 0,7–0,8 mm, po kry te drob ny mi
kol ca mi (Wells i shi pes, 2009); 0,7–0,8 mm dłu go ści po kry te kol ca mi, po oko ło 20,
w po dłuż nych rzę dach (klin gen berg, 2014).
Ter min kwit nie nia: czer wiec–sier pień (Wells i shi pes, 2009).
Ko men tarz: 
W ogro dzie w Bę dzi nie kwit nie od koń ca ma ja do koń ca lip ca, roz po czy na kwit -
nie nie oko ło trzy ty go dnie póź niej niż H. mi cran tha var. di ver si fo lia na tym sa mym
sta no wi sku. 
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: w po łu dnio wo-za chod niej ala sce aż do ko ła pod bie gu no we go (Pa narc -
tic Flo ra, brak da ty); tra wia ste wzgó rza, brze gi stru mie ni, wil got ne skal ne ścia ny
i ich wy chod nie, zbo cza w stre fie al pej skiej, od wy brze ża po li nię la su w gó rach
(an na ble, 1992; klin gen berg, 2014); na wy so ko ściach 0–1500 m n.p.m. wzdłuż pół -
noc no-za chod nie go wy brze ża kon ty nen tu (Wells i shi pes, 2009). 
Ga tun ki po dob ne: H. mi cran tha, któ ra, w po kry wa ją cych się za się gach, wy stę pu je
na niż szych wy so ko ściach (Wells i shi pes, 2009).
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Fot. 31. Heu che ra ele gans, kwia ty

Heu che ra gla bra Wil l de now 1820 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne, two rzą for mę pół krze wia stą (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki gład kie, (3–)7–20(–32) cm dłu go ści; mło de li ście są de li kat nie po -
kry te krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, dłuż sze tri cho my wy stę pu ją wzdłuż
ner wów, star sze li ście są cał ko wi cie gład kie (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki gład -
kie lub po kry te krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi; blasz ka owal nie-ser co wa ta
do okrą głej, czę sto wie lo kąt na, 3,5–10 cm dłu go ści; pod sta wa za zwy czaj ser co -
wa ta, cza sem ścię ta; głę bo ko kla po wa na, licz ba klap zmien na od 5 do po wy żej 7,
kla py za zwy czaj trój kąt ne, cza sem ja jo wa te; brzeg nie rów no ząb ko wa ny lub pił -
ko wa ny; wierz cho łek zwy kle ostry; po wierzch nie gład kie lub z rzad ki mi, krót ki mi
wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); blasz ka ser co wa to -ja jo wa ta 3–9(–14) cm sze ro -
ko ści, krót sza niż szer sza; dło nia sto 5-kla po wa na 1/3 – 1/2 do pod sta wy, kla py
płyt ko kla po wa ne i ząb ko wa ne; gór na po wierzch nia gład ka, dol na po kry ta rzad -
ki mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi; przy list ki bło nia ste, zro śnię te z ogon kiem; z wie -
kiem za schnię te na sa dy li ści otu la ją pęd (klin gen berg, 2014).
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Kwia to stan: 6–13 cm dłu go ści; ty pu kło so we go ale czę sto nie co się roz sze rza do -
łem, roz ga łę zie nia 3–10-kwia to we, dol ne do 14 mm dłu go ści, pod kwiat ki 1,5–
2,5 mm, bło nia ste pur pu ro wo-brą zo we, wy dłu żo ne, lan ce to wa te lub trój zęb ne
(Ro sen dahl i in., 1936); zbi ty w gro no, nie co wie cho wa ty w dol nej czę ści (Elvan -
der, 1992); z od stę pa mi w sku pie niach kwia tów, roz ga łę zie nia 1–3(–4)-kwia to we,
szy puł ki 0,5–1,2 mm dłu go ści, zwar te (Folk i ale xan der, 2015).
Kwia ty: dzwon ko wa te, nie co zy go mor ficz ne, w peł ni kwit nie nia 3,5–4,5 mm (Ro -
sen dahl i in., 1936); za zwy czaj po kry te gę sto pro sty mi wło ska mi do 0,45 mm, cza -
sem tyl ko ogru czo lo ne; ze wnętrz na po wierzch nia czy sto bia ła, dol na część za ląż ni
jest ja skra wo zie lon ka wa a koń ce dzia łek kie li cha za ró żo wio ne, 4,3–5,2 mm; cy -
lin drycz no-dzwon ko wa te, otwar te; brak dys ku nek tar ni ka, ale pod sta wa za ląż ni
jest cza sem fio le to wo-pur pu ro wa (Folk i ale xan der, 2015).
Dno kwia to we: 1 mm (Ro sen dahl i in., 1936); część zro śnię ta z za ląż nią 1–1,5 mm,
ja jo wa ta, pra wie rów na czę ści wol nej (Elvan der, 1992); o sy me trii pro mie ni stej,
wol ne do 0,8–1,2 mm (Wells i shi pes, 2009); moc no zy go mor ficz ne, dłu gość czę -
ści wol nej po gór nej, dłuż szej stro nie to 1,4–2,0 mm, sze ro kość 3,3–4,4 mm (Folk
i ale xan der, 2015).
Kie lich: pur pu ro wo-bia ły, gę sto po kry ty gru czoł ka mi z dłuż szy mi wło ska mi
na dział kach kie li cha, któ rych dłu gość to 1,5–2 mm, są wy dłu żo ne, owal ne (Ro -
sen dahl i in., 1936); 3–5 mm, za zwy czaj ja sno żół to-kre mo wy, po kry ty gę sto dłu -
gi mi wło ska mi; dział ki kie li cha rów ne, wy dłu żo ne, spo ra dycz nie na kra pia ne czer -
wo no (Elvan der, 1992); po kry ty gę sty mi dłu gi mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi
wy mie sza ny mi z krót ki mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne lub za krzy wio ne
na szczy cie, na kra pia ne zie lo no, rów ne, 1,5–2 mm, wierz choł ki za okrą glo ne lub
tę pe (Wells i shi pes, 2009); dział ki kie li cha 1,07–1,83 mm, za okrą glo ne na szczy -
cie i nie co za gię te (Folk i ale xan der, 2015).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: ró żo we, pra wie rów ne dział kom kie li cha, nit ki
prę ci ków 0,7 mm; zna mię pra wie głów ko wa te, szer sze niż słu pek (Ro sen dahl
i in., 1936); płat ki bia łe, wy pro sto wa ne, wą skie od wrot nie lan ce to wa te z ząb -
kiem, 1,5–1,8 mm, ca ło brze gie; prę ci ki scho wa ne, 0,5 mm, nit ki prę ci ków cien -
kie, moc no za krzy wio ne i za wsze skry te pod pyl ni ka mi; słup ki scho wa ne 1 mm
do 0,5 mm, grub sze niż 1 mm (Wells i shi pes, 2009); dłu go ści 0,48–0,90 mm, bia -
łe do nie co za ró żo wio nych, ja jo wa to-lan ce to wa te z bar dzo krót kim pa znok ciem;
pła skie, nie za gi na ją ce się wzdłuż ner wu; wy pro sto wa ne, wy eks po no wa ne po -
nad dział ki kie li cha; prę ci ki dłu go ści 0,9–1,2 mm, moc no za krzy wio ne, cał ko wi -
cie scho wa ne (0,7–0,8 mm po ni żej dzia łek kie li cha), pyl ni ki ku li ste, cał ko wi cie
ciem no pur pu ro we wraz z łącz ni kiem, czer nie ją gdy za sy cha ją; słup ki bar dzo
krót kie 0,4–0,5 mm, moc no za głę bio ne, zna mio na głów ko wa te (Folk i ale xan -
der, 2015).
To reb ka na sien na: 4–5 mm (Ro sen dahl i in., 1936); ja jo wa ta o roz cho dzą cych się
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Ko men tarz: 
na li ściach H. mi cran tha są licz niej sze i dłuż sze tri cho my. Wy raź ne róż ni ce wy stę -
pu ją w bu do wie kwia to sta nów, któ re u H. gla bra są wyż sze i luź niej sze: dłuż sze są
bocz ne roz ga łę zie nia i szy puł ki a kwia ty drob niej sze, po nad to kie li chy nie prze -
bar wia ją się na ró żo wo-pur pu ro wo w mia rę prze kwi ta nia, jak to za cho dzi u H. mi -
cran tha, H. mi cran tha var. ru be scens i H. mi cran tha var. di ver si fo lia.

Heu che ra glo me ru la ta Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936, 
zmie nio ne Folk 2015
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

ga tu nek jest cha rak te ry stycz ny ze wzglę du na kwia to stan, zbu do wa ny z od da lo -
nych od sie bie wierz cho tek w for mie kon glo me ra tów z kwia tów o bar dzo krót kich,
za gęsz czo nych szy puł kach (są pra wie zbi te w kłę bek).
Po krój: bez głów ne go pę du, roz ga łę zio ne ło dy gi wy ra sta ją z gru bej szyi ko rze nio -
wej (Ro sen dahl i in., 1936, Folk i ale xan der, 2015); nie co zdrew nia ły, łu sko wa ty
(Elvan der, 1992).
Li ście: ogon ki 5–9 cm, de li kat nie ogru czo lo ne; blasz ka okrą gło-ser co wa ta 4–
6,5 cm dłu go ści, 3,5–5,5 cm sze ro ko ści; 7 za okrą glo nych klap; brzeg ząb ko wa ny
i orzę sio ny; gór na po wierzch nia gład ka, dol na z gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, pod -
bar wio na pur pu ro wo (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki gład kie lub z nie licz ny mi ma -
ły mi wło ska mi, 2–9 cm dłu go ści; blasz ka 1–5,5 cm dłu go ści, sze ro ko ja jo wa to-ser -
co wa ta, płyt ko 7–10-kla po wa, kla py kar bo wa ne (Elvan der, 1992); ogon ki 2–15 cm
(agFd, 2004); ogon ki po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi;
blasz ka li ścio wa o śred ni cy 3–8 cm, ja jo wa ta do pra wie okrą głej z na sa dą ser co -
wa tą; płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek tę py; 
z ja snym mar mur kiem na gór nej po wierzch ni, pur pu ro wa na dol nej, obie po -
wierzch nie po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, dłu gie 
wło ski wy stę pu ją wzdłuż ner wów na dol nej stro nie (Wells i shi pes, 2009); ogon ki
(3,0–)4,5–10,5 cm, gę sto po kry te gru czoł ka mi krót szy mi niż 0,1 mm; blasz ka li ścio -
wa dłu go ści (2,2–)3,5–6 cm, sze ro ko ści (1,7–)2,5–5,2 cm, zde cy do wa nie ja jo wa ta,
z głę bo ko wy cię tą, sze ro ko otwar tą, ser co wa tą na sa dą; płyt ko 7-kla po wa; zę by
płyt ko kar bo wa ne z wy raź nym ostrym za koń cze niem; brzeg orzę sio ny; gór na po -
wierzch nia gę sto ogru czo lo na, na dol nej pro ste rzad kie wło ski tyl ko wzdłuż ner -
wów; wy raź ny ja sny mar mu rek na gór nej po wierzch ni, zwy kle z pur pu ro wym żył -
ko wa niem wzdłuż głów nych ner wów, dol na po wierzch nia czę sto ró żo wa wa lub
pur pu ro wa (Folk i ale xan der, 2015). 
Pęd kwia to sta no wy: 30–60 cm (Elvan der, 1992); 25–40 cm, po kry ty dłu gi mi wło -
ska mi (Ro sen dahl i in., 1936; Wells i shi pes, 2009); 28–66 cm, nie ulist nio ny je dy -
nie z bło nia sty mi pod kwiat ka mi do 3 mm dłu go ści (Folk i ale xan der, 2015).
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nio 2,5 cm sze ro ko ści, 2–3-krot nie gru bo ząb ko wa ne kla py w licz bie (3–)5–7 cza -
sem za cho dzą na sie bie; brzeg za zwy czaj orzę sio ny lub z krót ką szcze cin ką (camp
i ga mon, 2011). 
Pęd kwia to sta no wy: od 1 do 50 na ro śli nę (ser gra ves i thomp son, 1999); wy so -
ko ści 15–65 cm, gład ki lub po kry ty krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska -
mi (Wells i shi pes, 2009); 15–80 cm, ogru czo lo ny lub gład ki (camp i ga mon, 2011).
Kwia to stan: kwia ty uło żo ne są wzdłuż pę du spi ral nie, ich licz ba to za zwy czaj 10–
80, u te tra plo idów kwia to stan ma mniej szą licz bę kwia tów, jed nak nie ma za sa dy
co do róż nic w dłu go ści pę dów i sa mych kwia to sta nów u osob ni ków o róż nych
stop niach plo idal no ści (ser gra ves i thomp son, 1999); gę sty, z prze rwa mi mię dzy
ko lej ny mi sku pie nia mi roz ga łę zień (Wells i shi pes, 2009); zbi ty, dłu go ści 1–6 cm,
roz luź nia i wy dłu ża się po prze kwit nię ciu kwia tów aż do 20 cm, a roz ga łę zie nia
bocz ne z 1,5 do 8 cm (camp i ga mon, 2011).
Kwia ty: gdy licz ba chro mo so mów 2n = 14 to są ogól nie mniej sze (śred nia dłu gość
kie li cha 5,5 mm), gdy 2n = 28 są ogól nie więk sze szcze gól nie w 9 ce chach, w tym
ta kich jak: dłu gość szy puł ki, dłu gość kie li cha (śred nio 6,5 mm), są nie co szer sze
(w kształ cie nie co cy lin drycz ne lub ra czej stoż ko we), część dna kwia to we go zro -
śnię ta z za ląż nią jest płyt sza, płat ki są dłuż sze i bar dziej roz chy lo ne, u di plo idów
są za zwy czaj ścią gnię te, two rząc bar dziej ku li stą for mę, po nad to róż nią się ko lo -
rem: więk szość di plo idów ma płat ki ciem no zie lo no-żół te do żół to-zie lo ne go,
a płat ki ro ślin o 2n = 28 są ja sno żół to-zie lo ne do bia łe go (ser gra ves i thomp son,
1999); kre mo we, sze ro ko dzwon ko wa te, dłu go ści 4–7 mm (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: sła bo dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 1,2–1,9 mm (Wells i shi -
pes, 2009). 
Kie lich: po kry ty krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha
2 mm, wy pro sto wa ne, czę sto czer wo no na kra pia ne, rów ne, wierz choł ki za okrą -
glo ne (Wells i shi pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: bia łe lub ró żo we, wy pro sto wa ne, ło pat ko wa te
do wą sko od wrot nie lan ce to wa tych, ewen tu al nie z ząb kiem, 1–3 mm, ca ło brze -
gie; prę ci ki scho wa ne, 1,5 mm, nit ki prę ci ków moc no pod gię te, pra wie przy kry te
przez pyl ni ki; słup ki scho wa ne na 1(–0,5) mm (Wells i shi pes, 2009). 
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 5 mm, gład ka (Wells
i shi pes, 2009); 4,5–7 mm (camp i ga mon, 2011). 
Na sio na: po pu la cje o 2n = 28 ma ją więk sze na sio na, któ re wcze śniej kieł ku ją, za -
tem ro śli ny ma ją in ną fe no lo gię (Wolf i in., 1989); ciem no brą zo we, elip so idal ne,
0,6 mm (Wells i shi pes, 2009); 0,6–0,8 mm ja jo wa to-elip so idal ne, z krót kim stoż -
ko wym ostrzem (camp i ga mon, 2011). 
Ter min kwit nie nia: na sta no wi skach na tu ral nych te tra plo idy za czy na ją kwit nąć
na wet 9 dni wcze śniej, na to miast w upra wie ogro do wej kwit ną śred nio 5 dni póź -
niej niż di plo idy (to mo że po ten cjal nie zwięk szać izo la cję ro ślin o róż nym stop niu
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dzio bach, 4–5 mm, gład ka (Wells i shi pes, 2009); dłu go ści 4,2–6,2 mm, sze ro ko ści
3,2–4,6 m, dzio by le d wo za zna czo ne (~ 0,5 mm) (Folk i ale xan der, 2015).
Na sio na: czar ne, wrze cio no wa te, 0,5 mm, de li kat nie po kry te kol ca mi (Ro sen dahl
i in., 1936; Wells i shi pes, 2009); brą zo we do czar nych, 0,5–0,6 mm wrze cio no wa te,
nie co pół księ ży co wa te, cał ko wi cie po kry te kol ca mi (Folk i ale xan der, 2015).
Ter min kwit nie nia: maj–sier pień (Elvan der, 1992); maj (Wells i shi pes, 2009); po -
czą tek kwiet nia – po czą tek czerw ca, wy da wa nie na sion po ło wa ma ja – ko niec
sierp nia (Folk i ale xan der, 2015). 
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B = 0, 1 (Folk i ale xan der, 2015).
Sie dli ska: po bli że stru mie ni, la sy li ścia ste na pod ło żu ska li stym, 1200–2750 m
n.p.m. (Elvan der, 1992); w próch nicz nej war stwie gle by na za cie nio nych ska łach
z wy sta wą pół noc ną, na wil got nych brze gach rzek i stru mie ni, w la sach li ścia stych
(Qu er cus ari zo ni ca, Q. emo ryi, Q. re ti cu la ta) i mie sza nych z Cu pres sus ari zo ni ca, Pi -
nus cem bro ides, P. edu lis, P. pon de ro sa, Pi nus sp., Ju ni pe rus dep pe ana, Ju ni pe rus
sp., wśród ro ślin no ści to wa rzy szą cej wy stę pu ją: Arc to sta phy los sp., Ce ano thus sp.,
Pen ste mon pia ifo lius (agFd, 2004); wy chod nie skał gnej so wych i gra ni to wych, ska -
li ste wzgó rza po kry te la sa mi dę bo wo-igla sty mi w gó rach chi ri ca hua, ga liu ro, Pi -
nal, Pi na le no, san ta Wa ta li na i san ta the re sa w po łu dnio wo wschod niej czę ści
Gre at Ba sin w ari zo nie (Folk i ale xan der, 2015).
Ga tun ki po dob ne: od H. no va me xi ca na od róż nia ją brak szorst kich wło sków
na ogon kach i blasz kach li ścio wych, jed nak nie jest to ce cha sta ła. Bar dziej sta -
bil ne, utrzy mu ją ce się rów nież w upra wie ogro do wej, to:
– skó rza stość wy raź nie grub szych bla szek li ścio wych, z wy raź nym ja snym wzo -
rem na gór nej po wierzch ni, pod bar wio nych pur pu ro wo na dol nej; 
– więk sze, moc no owło sio ne kwia ty, któ re ma ją moc niej za krzy wio ne prę ci ki
z więk szy mi pyl ni ka mi oraz więk sze płat ki, to reb ka na sien na ma krót sze dzio by
(Ro sen dahl i in., 1936; Folk i ale xan der, 2015).

Heu che ra gros su la rii fo lia Ryd berg 1900 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra gros su la rii fo lia var. te niu fo lia (Whe elock) c.L. hitch cock 1961
na zwa ak cep to wa na przez tro pi cos®

Heu che ra gros su la rii fo lia var. gros su la rii fo lia obec nie sy no nim H. gros su la rii fo lia

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne, two rzą for mę pół krze wu (fot. 32) (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska -
mi; blasz ka li ścio wa o śred ni cy 1–7 cm, ser co wa ta lub okrą gła z na sa dą ser co wa tą;
płyt ko 3–5-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek tę py; obie po -
wierzch nie gład kie lub po kry te krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Wells i shi -
pes, 2009); blasz ka ser co wa ta do ner ko wa tej, za zwy czaj szer sza niż dłuż sza, śred -
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nich roz mia rów z kwia ta mi o moc niej za zna czo nej zy go mor ficz no ści; (Ro sen dahl
i in., 1936); ba da nia cpdna nie po twier dzi ły tej moż li wo ści (ser gra ves i in., 1999);
ogól nie po dob na z li ści i kwia tów do H. cy lin dri ca, wy raź ną róż ni cą jest obec ność
elip tycz nych płat ków (slich ter, 2013); H. cy lin dri ca ma w peł ni kwit nie nia dłuż szy
kie lich (4,5–8 mm), mniej niż 5 płat ków a li ście są dłuż sze niż szer sze (camp i ga -
mon, 2011). 

Heu che ra gros su la rii fo lia var. gros su la rii fo lia
Heu che ra gros su la rii fo lia var. te niu fo lia

obie od mia ny ro sną wśród traw na zbo czach wzgórz lub na ska li stych sto kach
na ni żu oraz w skal nym ru mo szu na zbo czach lub szcze li nach gór skich gra ni. od -
mia na gros su la rii fo lia jest mniej sza: li ście za zwy czaj 1–2,5 cm sze ro ko ści, pęd
kwia to sta no wy krót szy niż 45 cm, zie lon ka wy kie lich 4–5 mm dłu go ści przy czym
dział ki kie li cha są rów ne bądź krót sze niż płat ki (fot. 33). Pę dy kwia to sta no we od -
mia ny te nu ifo lia mo gą być wyż sze niż 80 cm. 

Fot. 32. Heu che ra gros su la rii fo lia var. gros su la rii fo lia, po krój
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plo idal no ści w po pu la cjach sym pa trycz nych), dłu go ści cza su kwit nie nia ro ślin
o róż nej plo idal no ści nie róż nią się, choć czas mię dzy otwie ra niem się po szcze -
gól nych kwia tów jest dłuż szy u 2n = 28 (ser gra ves i thomp son, 1999); maj–sier -
pień (Wells i shi pes, 2009); maj–po czą tek sierp nia (camp i ga mon, 2011). 
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009).
Ba da nia ka rio ty pów H. gros su la rii fo lia wy ka za ły, że po pu la cje di plo idal ne i te tra -
plo idal ne, choć wy stę pu ją na tym sa mym ob sza rze to, ze wzglę du na wy ma ga nia
śro do wi sko we, są roz dzie lo ne i nie krzy żu ją się. te tra plo idy za zwy czaj za sie dla ją
od kry te miej sca w su chych ka nio nach, pod czas gdy di plo idy pre fe ru ją wil got niej -
sze, do brze zdre no wa ne sta no wi ska pod oka pem Pi nus pon de ro sa i Pseu dot sun -
ga men zie sii. te tra plo idy są au to plo ida mi (Wolf i in., 1989). W sze ro ko za kro jo nych
ba da niach ge ne tycz no-geo gra ficz nych stwier dzo no, że eg zem pla rze tri plo idal ne
sta no wi ły oko ło 1,4% pró bek i nie two rzy ły po pu la cji. za ląż ki tri plo idów ma ją ma -
łą ży wot ność (nu ismer i in. 2005). H. gros su la rii fo lia jest en de mi tem. Wy stę po wa -
nie po pu la cji di plo idów i te tra plo idów jest ogra ni czo ne do trud no do stęp nych gó -
rzy stych re gio nów wzdłuż 14 głów nych cie ków wod nych, two rzą cych sys tem
rzecz ny cen tral no-po łu dnio wej czę ści gór ka ska do wych. są one od dzie lo ne geo -
gra ficz nie od sie bie (thomp son i in., 1997). 
Po pu la cje te tra plo idów utwo rzy ły się praw do po dob nie aż sied mio krot nie w geo -
gra ficz nie bli skich po pu la cjach di plo idal nych, jed nak obec nie stwier dzo no trud -
ną do wy tłu ma cze nia roz bież ność mię dzy geo gra ficz nym roz miesz cze niem te tra -
plo idów a ich di plo idal ny mi przod ka mi. Ewo lu cyj ne wy kształ ce nie się po li plo idów
mo gło na stą pić pod wpły wem owa dów za py la ją cych, mię dzy in ny mi ciem Greya
po li tel la, któ rych gą sie ni ce że ru ją na tym ga tun ku. Greya po li tel la istot nie czę ściej
wi zy tu ją eg zem pla rze te tra plo idal ne, co mo że po wo do wać róż ni ce w prze no sze -
niu pył ku mię dzy plo ida mi (ser gra ves i thomp son, 1999). 
Sie dli ska: stro me skal ne ścia ny i skal ny ru mosz wzdłuż rzek i stru mie ni (thomp -
son i in., 1997); tra wia ste wzgó rza, skal ne ścia ny ka nio nów, piar gi w stre fie al pej -
skiej, na wy so ko ści 100–3400 m n.p.m. w środ ko wej czę ści za chod nie go wy brze ża
(Wells i shi pes, 2009); wil got ne ba zal to we urwi ska i stro me zbo cza przed gó rza gór
ka ska do wych, pod ło że do brze prze pusz czal ne; czę sto wśród ro ślin no ści po ra sta -
ją cej brze gi (ko ry ta) stru mie ni okre so wych i sta le pły ną cych, na sta no wi skach sto -
sun ko wo do brze oświe tlo nych; wśród ro ślin no ści to wa rzy szą cej wy stę pu ją Acer
gla brum, Pi nus pon de ro sa, Qu er cus gray ana, Lo ni ce ra ci lio sa, Pen ste mon ru bi co la,
Co ry lus cor nu ta, Arc to sta phy los uva -ur si, Se dum spa thu li fo lium, Sym pho ri car pos
al bus, Pru nus emar gi na ta (camp i ga mon, 2011). 
Ga tun ki po dob ne: H. cy lin dri ca, któ ra ma bar dziej skó rza ste li ście, węż szy kwia -
to stan i jest ogól nie nie co więk sza. c.o. Ro sen dahl i je go ze spół po dej rze wa li, że
H. gros su la rii fo lia mo że krzy żo wać się z H. cy lin dri ca var. gla bel la w gó rach ka ska -
do wych, gdzie za się gi tych ga tun ków po kry wa ją się. Ro śli ny po tom ne są po śred -
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Fot. 34. Heu che ra hal lii, po krój mło dej ro śli ny

Pęd kwia to sta no wy: 8–30 cm z 1–3 wy raź ny mi trój zęb ny mi bło nia sty mi pod kwiat -
ka mi, któ re cza sem roz wi ja ją się w ma łe zie lo ne list ki (Ro sen dahl i in., 1936); 10–
30 cm, gład ki lub po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009).
Kwia to stan: 2–7 cm dłu go ści, wą sko cy lin drycz ny czę sto roz sze rza ją cy się u do łu,
wierz chot ki 2–4- kwia to we, zwar te, szy puł ki 5 mm (Ro sen dahl i in., 1936); gę sty,
cza sem jed no stron ny (Wells i shi pes, 2009).
Kwiat: 4–5,5 mm, zie lon ka wy lub ró żo wa wo-żół ty (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: wol ne 0,8 mm; o sła bej sy me trii dwu stron nej (Wells i shi pes, 2009). 
Kie lich: 4–5 mm z u kształt ny mi za głę bie nia mi, dział ki kie li cha 1,5–1,8 mm (Ro sen -
dahl i in., 1936); po kry ty gru czoł ka mi krót szy mi przy szy puł ce do śred nich ku dział -
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kie lich ma 5–6,5 mm dłu go ści, a je go dział ki są dłuż sze niż płat ki. ty po wa wiel -
kość li ści to 3–7 cm. ce chą wspól ną od mian jest kło so wy, zwar ty kwia to stan 1–
6 cm dłu go ści w cza sie kwit nie nia, któ ry pod czas doj rze wa nia na sion wy dłu ża się
do 12 cm i roz luź nia. oko ło 2 cm roz ga łę zie nia są 2–6-kwia to we, kwia ty ma ją
kształt wy dłu żo ny, dzwon ko wa ty. Po nad to po kry te rzad ko gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi lub czę sto gład kie blasz ki li ścio we są szer sze niż dłuż sze, a ogon ki na wet
kil ka krot nie dłuż sze. obie od mia ny wy stę pu ją na tym sa mym ob sza rze. Eks pe dy -
cje pro fe so ra P. slich te ra obej mu ją je dy nie do ku men ta cję sta no wisk rzad kich ro -
ślin, a nie ba da nia ich ka rio ty pu (P. slich ter, ko re spon den cja pry wat na). 

Fot. 33. Heu che ra gros su la rii fo lia, kwia ty na róż nym eta pie roz kwi ta nia

Heu che ra hal li A. Gray 1864 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne lub nie roz ga łę zio ne for mu ją krze win kę (fot. 34) (Wells
i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki cien kie, 2–7 cm, po kry te gru czoł ka mi (Ro sen dahl i in., 1936); ogon -
ki li ścio we gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi;
blasz ka 1–3,8 cm, okrą gło-ner ko wa ta z ser co wa tą na sa dą, głę bo ko 5–7-kla po wa,
kla py za okrą glo ne; brzeg ząb ko wa ny; szczyt li ścia tę py; po wierzch nie gład kie lub
po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009).

82



Heu che ra hir su tis si ma Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: gę ste kęp ki (Ro sen dahl i in., 1936); pę dy roz ga łę zio ne do po kro ju krze -
win ki (Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro śli ny 8–25 cm (Park, 2012).
Li ście: ogon ki li ścio we dłu go ści 1–4 cm, je sie nią wy dłu ża ją się do 7 cm, po kry te
wło ska mi lub ogru czo lo ne; blasz ka li ścio wa śred ni cy 1–3,5 cm, nie co krót sza niż
szer sza, okrą gła lub ner ko wa ta, pod sta wa ser co wa ta do cię tej, płyt ko kla po wa na,
brzeg ząb ko wa ny lub pił ko wa ny, orzę sio ny drob ny mi ostro za koń czo ny mi, pro -
sty mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru -
czoł ko wa ty mi wło ska mi; blasz ka li ścio wa o śred ni cy 1–1,5 cm okrą gła lub ner ko -
wa ta z ser co wa tą na sa dą, wierz cho łek tę py, płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą głe,
brzeg ząb ko wa ny; obie po wierzch nie po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty -
mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009).
Pęd kwia to sta no wy: (8–)11–15(–22) cm, bez list ny lub z 1–2 list ka mi pod naj niż -
szym roz ga łę zie niem bar dzo ma ły mi szy dło wa ty mi, lan ce to wa ty mi lub 3-ząb ko -
wy mi, pod bar wio ny pur pu ro wo, gę sto po kry ty gru czoł ka mi (Ro sen dahl i in., 1936);
wy so ko ści 6–15 cm, po kry ty krót ki mi ostry mi lub gru czoł ko wa ty mi wło ska mi
(Wells i shi pes, 2009); po kry ty gru czoł ko wa ty mi wło ska mi sie dzą cy mi, wiel kość
trzon ków pra wie rów na wiel ko ści głó wek (Park, 2012).
Kwia to stan: 4–12 cm, wą ski, roz ga łę zie nia dwu krot ne 2–6(–12), kwia ty za zwy czaj
na nie rów nych szy puł kach 5–15mm, naj wyż sze roz ga łę zie nia 1–2-kwia to we; nie -
roz ga łę zio ne, skró co ne szy puł ki 1–3 mm wy dłu ża ją się, gdy wcho dzą w owo co wa -
nie; gę sty (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: cy lin drycz no-dzwon ko wa te, dłu go ści 5–6,5 mm, ra czej moc no zy go mor -
ficz ne (Ro sen dahl i in., 1936).
Dno kwia to we: zde cy do wa nie dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 1,8 mm po stro -
nie gór nej i 0,8 mm po dol nej (Wells i shi pes, 2009); część dna kwia to we go zro -
śnię ta z za ląż nią jest krót sza niż część wol na (Park, 2012).
Kie lich: dział ki kie li cha nie rów nej dłu go ści, kom pen su ją sko śne dno, za koń cze -
nia dzia łek kie li cha ciem ne (Ro sen dahl i in., 1936); kie lich wą sko cy lin drycz ny 5–
6,5 mm, bli żej szy puł ki po kry ty krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi,
da lej są one dłu gie; dział ki kie li cha roz chy lo ne, de li kat nie zie lo no i czer wo no na -
kra pia ne, nie rów nej dłu go ści: 0,5–1,5 mm w gór nej czę ści a 0,5 mm w dol nej,
o wierz choł kach za okrą glo nych (Wells i shi pes, 2009); dłu gość okwia tu 4–7 mm;
dział ki kie li cha dłu go ści 0,8–2,5 mm, nie rów ne, na wy dłu żo nej czę ści dna kwia to -
we go są nie po zor ne (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, roz chy lo ne, od wrot nie lan ce to wa te
za koń czo ne ząb kiem, 1,5–2,5 mm (rów ne lub dłuż sze niż dział ki kie li cha, rzad ko
krót sze), ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po no wa ne na 0,5 mm; słup ki scho wa ne 0,5–
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kom; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, rów ne, 1,2–2 mm, na kra pia ne zie lo no, szczy -
ty okrą gło-ja jo wa te (Wells i shi pes, 2009). 
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki wy sta ją ce po nad dział ki kie li cha, za zwy czaj
dwa ra zy dłuż sze; prę ci ki 1,5 mm, za krzy wio ne, pyl ni ki oko ło 0,7 mm; słup ki
na koń cach stoż ko wych dzio bów za ląż ni, wą sko stoż ko we 1,5 mm, zna mię głów -
ko wa te, po dłuż ne, oko ło dwa ra zy szer sze niż słu pek (Ro sen dahl i in., 1936); płat -
ki bia łe, za zwy czaj roz chy lo ne, sze ro ko od wrot nie lan ce to wa te z ząb kiem, 1,8–
2,5 mm dłu go ści, ca ło brze gie; prę ci ki scho wa ne 1 mm, nit ki prę ci ków
wy pro sto wa ne lub za krzy wio ne przy pyl ni kach, sto sun ko wo de li kat ne; szyj ki scho -
wa ne 1,5 do 1 mm, o śred ni cy więk szej niż 1 mm (fot. 35). (Wells i shi pes, 2009). 

Fot. 35. Heu che ra hal lii, kwiat

To reb ka na sien na: okrą gła lub ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 3,5–4 mm,
gład ka (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, wrze cio no wa te, oko ło 0,6 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Ter min kwit nie nia: czerwiec–sier pień (Wells i shi pes, 2009).
Ko men tarz:
W upra wie szklar nio wej za kwi tła z po cząt kiem ma ja.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: stre fa al pej ska i sub al pej ska, na wy so ko ściach 2200–3000 m n.p.m.
w gó rach po łu dnio wo-cen tral nej czę ści za chod nie go wy brze ża ame ry ki Pół noc -
nej (Wells i shi pes, 2009). 
Ga tun ki po dob ne: H. brac te ata co do kształ tu i wiel ko ści kwia tów oraz bu do wy
kwia to sta nu, ale od róż nia je wy eks po no wa nie prę ci ków i słup ków (Wells i shi pes,
2009).
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Li ście: ogon ki o dłu go ści 3,5–11,5(–16) cm są po kry te śred nio gę sto weł ni sty mi
wło ska mi dłu go ści (0,4–)0,5–2,2 mm, rzad ko tyl ko są ogru czo lo ne; blasz ka cien -
ka, nie co bło nia sta, okrą gła lub nie co ja jo wa ta, o śred ni cy 3–7,8 cm, dłu go ści 3,5–
6,5 cm z na sa dą głę bo ko ser co wa tą wą sko lub sze ro ko otwar tą; głę bo ko po dzie -
lo na na 7 klap, zę by sze ro ko kar bo wa ne, za koń czo ne nie co ostro; jed no li cie
zie lo na, na gór nej po wierzch ni cza sa mi wą skie pa sma prze bar wień mię dzy głów -
ny mi ner wa mi, dol na po wierzch nia spo ra dycz nie ró żo wa wa lub pur pu ro wie ją ca;
wło ski na gór nej po wierzch ni to sie dzą ce gru czoł ki, na dol nej krót kie, pro ste
wzdłuż głów nych ner wów; orzę sie nie brze gu sła bo wi docz ne.
Pęd kwia to sta no wy: 50–62 cm, za zwy czaj nie ulist nio ny, ewen tu al nie z kil ko ma
ma ły mi (do 5 mm) zie lo ny mi bło nia sty mi pod kwiat ka mi, po kry ty rzad ki mi pro sty -
mi, krót ki mi tri cho ma mi. 
Kwia to stan: dłu gi i wą ski, z prze rwa mi w sku pie niach kwia tów; roz ga łę zie nia I
stop nia wy dłu żo ne, ale szy puł ki bar dzo za gęsz czo ne i skró co ne (0,5–)0,7–3,3 cm;
roz ga łę zie nia 1–5-kwia to we.
Kwia ty: o nie jed no rod nej bu do wie: 5-krot nej, 6-krot nej lub po śred niej z do dat ko -
wym płat kiem, do dat ko wym prę ci kiem lub wy twa rza niem płat ko wa tej dział ki kie -
li cha, część kwia tów (oko ło 1/3) jest cał ko wi cie sze ścio krot nych; 3,1–4,2 mm dłu -
go ści, sze ro ko dzwon ko wa te do pra wie ku li stych, gdy dział ki kie li cha i płat ki
za krzy wia ją się; jed no li cie śred nio zie lo ne wraz z gór ną po wierzch nią za ląż ni.
na roz ga łę zie niu naj niż sze go rzę du kwia ty są za wsze te go sa me go ro dza ju, choć
w po je dyn czej wierz chot ce mo gą być róż ne.
Dno kwia to we: sła bo zy go mor ficz ne, dłu gość czę ści wol nej po gór nej, dłuż szej
stro nie to 1,4–1,7 mm, sze ro kość 3,0–3,9 mm; pra wie cy lin drycz ne, brak dys ku
nek tar ni ka ale w miej scu po łą cze nia z za ląż nią na kra pia ne żół to.
Kie lich: po kry ty pra wie sie dzą cy mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha
za krzy wio ne do środ ka, rów ne, 1,1–1,2 mm, trój kąt ne o wierz choł kach tę pych.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, 1,1–1,5 mm dłu go ści, 0,2–0,3 mm sze -
ro ko ści, lan ce to wa te ze sła bo wy kształ co nym pa znok ciem, zło żo ne wzdłuż głów -
ne go ner wu, pra wie rów ne dział kom kie li cha, nie co za krzy wia ją ce się do wnę trza;
prę ci ki 0,8–1,2 mm dłu gie, za krzy wio ne, cał ko wi cie scho wa ne (~ 1 mm po ni żej
szczy tów dzia łek kie li cha); słup ki bar dzo krót kie 0,8–1,0 mm, za głę bio ne, zna mio -
na głów ko wa te.
To reb ka na sien na: 5,2–6,8 mm dłu go ści, 2,9–4,2 mm sze ro ko ści, ja jo wa ta, dzio -
by wy dłu żo ne do oko ło 1 mm.
Na sio na: czar ne, wrze cio no wa te, za krzy wio ne, po kry te kol ca mi, dłu go ści 0,7–
1 mm.
Ter min kwit nie nia: po ło wa ma ja – ko niec czerw ca, wy da wa nie na sion: ko niec 
ma ja – po ło wa lip ca.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B = 0.
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2 mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu go ści 4–5 mm, od wrot nie lan ce to wa te, pa -
zno kieć pra wie rów ny z blasz ką; prę ci ki pra wie rów ne dział kom kie li cha, scho wa -
ne (Park, 2012).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 3 mm, gład ka (Wells
i shi pes, 2009);
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne oko ło 0,7 mm (Wells i shi pes, 2009);
Ter min kwit nie nia: li piec–sier pień (Wells i shi pes, 2009); li piec (Park, 2012).
Sie dli ska: ty po wo al pej ski ga tu nek z gór po łu dnio wej czę ści ka li for nii, w pa śmie
san ta Ro sa mo un ta ins zna le zio no nie co róż nią cy się okaz (Ro sen dahl i in., 1936);
wy stę po wa nie ogra ni czo ne do śród lą do we go pa sma gór skie go san ga briel; la sy
jo dło we i la sy stre fy sub al pej skiej, na wy so ko ści 2100–3500 m n.p.m. (Wells i shi -
pes, 2009); ob sza ry ska li ste w ze spo le pasm gór skich Pe nin su lar Ran ges 2200–
3500 m n.p.m. (Park, 2012).
Ko men tarz:
Śred ni ca kę py li ści dwu let niej Heu che ra hir su tis si ma ‘san ta Ro sa’ upra wia nej
w pod ło żu ogrod ni czym to oko ło 15 cm. kęp kę two rzy do kil ku na stu krót ko pę -
dów dłu go ści 0,5–2 cm, luź no przy le ga ją cych do sie bie. dwu let nia ro śli na w wa -
run kach ogro du w Bę dzi nie kwit nie od koń ca ma ja do koń ca czerw ca, na sło necz -
nym sta no wi sku kwit nie nie jest bar dzo ob fi te.
Ga tun ki po dob ne: w po rów na niu z H. ele gans ga tu nek H. hir su tis si ma ma nie co
bar dziej wy eks po no wa ne pyl ni ki, dno kwia to we ma więk szą sko śność, dział ki kie -
li cha po dłuż szej stro nie są pra wie złą czo ne, a po zo sta łe ma ją pra wie za okrą glo ne
szczy ty (Ro sen dahl i in., 1936); H. ca espi to sa i H. ele gans – ogól ne po do bień stwo
z wy jąt kiem gę sto owło sio ne go dna kwia to we go i nie co prze su nię tych na gór ną
stro nę dzia łek kie li cha (Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra in con stans Folk i Ale xan der 2014

u ga tun ku H. in con stans naj bar dziej cha rak te ry stycz na jest nie sta łość krot no ści
w bu do wie kwia tu. Pra wi dło we 5- lub 6-krot ne kwia ty wy mie sza ne są z kwia ta mi
o do dat ko wym płat ku, prę ci ku lub or ga nie po śred nim mię dzy płat kiem a dział ką
kie li cha – płat ko wa tą dział ką kie li cha (te pa lo id), osa dzo ną za wsze na hy pan cjum
i zaj mu ją cą po zy cję szó stej dział ki. Jest ona zbu do wa na z nie jed no rod nych zie lo -
nych, gru czo ło wa tych ko mó rek, ra czej po dob nych do ko mó rek two rzą cych kie -
lich, wy mie sza nych z bia ły mi, ta ki mi jak w praw dzi wych płat kach. Te pa lo id ma
ten den cję do wzdłuż ne go skła da nia się, po dob nie jak płat ki.
spe cy fi ka sie dlisk H. in con stans po le ga na ogra ni cze niu wy łącz nie do pia skow -
ców. Pre fe ren cja te go ty pu pod ło ża jest wy jąt ko wa w ro dza ju, wy stę pu je jesz cze
tyl ko u H. pa rvi fo lia na wscho dzie kon ty nen tu.
Po krój: bar dzo krót kie, gru be, nie roz ga łę zio ne pę dy, z wie kiem po dusz ko wa ty.
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wa te do rom bo wo-ło pat ko wa tych z wy dat nym ząb kiem, wy sta ją po nad dział ki
kie li cha; prę ci ki 1,5–2 mm, scho wa ne moc no lub sła biej, pyl ni ki ja jo wa te; słup ki
scho wa ne oko ło 1 mm, zna mio na głów ko wa te.
To reb ka na sien na: 8–10 mm dłu go ści, 4–5 mm sze ro ko ści, ja jo wa ta.
Na sio na: czar ne, 0,7–0,8 mm, wrze cio no wa te, nie co za krzy wio ne, po kry te krót -
ki mi kol ca mi. 
Ter min kwit nie nia: czer wiec–wrze sień, wy da je na sio na od sierp nia do paź dzier -
ni ka.
Sie dli ska: wil got ne, zbo cza gór i wy chod nie skał z wy sta wą pół noc ną, prze waż -
nie wa pie ni, w stre fie sub al pej skiej i al pej skiej, wy łącz nie na wy so ko ściach 3250–
3700 m n.p.m. (wy żej niż wy stę pu je H. san gu inea); ro ślin ność to wa rzy szą ca: Pseu -
do tun ga men zie sii, Pi nus ru dis, P. cul mi ni co la, P. har twe gii, Abies ve ja ri, Ho lo di scus
sp., Sa lix sp., Qu er cus sp., Gar rya sp., Sym pho ri car pus sp., ogra ni czo ny za sięg w po -
łu dnio wej czę ści ame ry ki Pół noc nej (mek syk).
Ga tun ki po dob ne: li ście po dob ne do li ści H. ru be scens, kwia ty przy po mi na ją kwia -
ty H. san gu inea, ale są ład niej sze (Folk, 2013).

Heu che ra lon gi flo ra Ryd berg 1901 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: roz ga łę zio ne pę dy two rzą for mę pół krze wu (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi; blasz ka
sze ro ko ja jo wa ta do ser co wa tej, 3–12 cm dłu go ści; płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą -
głe do sze ro ko ja jo wa tych lub trój kąt nych, czę sto dol ne kla py są wy cią gnię te;
brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek ostry lub tę py; gór na po wierzch nia czę sto z wy -
raź nym bia łym „mar mur kiem”, obie po wierzch nie gład kie lub z rzad ki mi, krót ki -
mi wło ska mi wzdłuż ner wów (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009); li ście wzo rzy ste,
ze srebr nym i/lub czer wo nym mar mur kiem i żył ko wa niem (mt. cu ba cen ter,
2014). 
Pęd kwia to sta no wy: 20–90 cm (Ro sen dahl i in., 1936); wy so ko ści 30–95 cm, gład -
ki lub po kry ty krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi, czę sto ulist nio ny z licz ny mi
ma lut ki mi bło nia sty mi oraz 2–5 du ży mi zie lo ny mi, li ścio po dob ny mi pod kwiat ka -
mi, choć z wie kiem mo gą one za sy chać (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Kwia to stan: luź ny (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: zie lon ka we, cy lin drycz ne z wy pu kło ścią; moc no sko śne, o zde cy do wa nej
sy me trii dwu stron nej (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: wol ne 2,2–6,2 mm (Wells i shi pes, 2009).
Kie lich: 6,6–13,6 mm na po cząt ku kwit nie nia, gwał tow nie roz sze rza ją cy się po -
nad za ląż nią, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha 2,0–
3,7 mm, za gię te do środ ka, ciem no zie lo no na kra pia ne, rów ne: 1,3–4,2 mm, wierz -
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Sie dli ska: sta no wi ska ze zmien nym na sło necz nie niem, wy eks po no wa ne lub czę -
ścio wo ocie nio ne wy chod nie skał pia skow co wych lub pła ty piasz czy stej gle by
w są siedz twie, ścia ny ka nio nów zwią za ne z rze ka mi, w la sach li ścia stych i li ścia -
sto-igla stych w oak cre ek ca ny on, mo gol lon Rim i w po łu dnio wej czę ści obrze ża
Wiel kie go ka nio nu w cen tral nej ari zo nie (Gre at Ba sin), na wy so ko ściach 1350–
2200 m n.p.m.; ga tun ki to wa rzy szą ce: Abies con co lor, Acer ru brum, Fra xi nus ve lu -
ti na, Ju glans ma jor, Pi nus pon de ro sa, Pseu do tun ga men zie sii, Qu er cus ari zo ni ca,
Q. pal me ri, Ro bi nia neo me xi ca na. 
Ga tun ki po dob ne: H. eastwo odiae ze sta łą ce chą sze ścio krot nej sy me trii kwia tu,
H. glo me ru la ta co do pię cio krot nych kwia tów, H. no va me xi ca na w bu do wie płat -
ków, po kry tych wło ska mi ogon kach, cien kich blasz kach li ścio wych z bar dzo sła -
bym za czer wie nie niem, H. pa rvi fo lia w bu do wie kwia tów 5- krot nych ale ma ogru -
czo lo ne ogon ki li ścio we, a u H. in con stans są po kry te dłuż szy mi tri cho ma mi. 

Heu che ra la ke ale Folk 2013
na zwa za IPnI

Wy od ręb nie nie H. la ke lae ja ko ga tun ku po twier dzo no dwie ma ce cha mi mo le ku -
lar ny mi o cha rak te rze dia gno stycz nym, obie w ge no mie chlo ro pla sto wym:
– po je dyn cza mu ta cja pa ry za sad Rna (Its),
– przy cze pie nie 3 par za sad w se kwen cji cpdna rpl32 -trnL.
Po krój: sła bo roz ga łę zio ne pę dy, wy ra sta ją z gru be go, wie lo odro sto we go „pnia”. 
Li ście: ogon ki (1,5–)3–10 cm, po kry te dłu gi mi i krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa -
ty mi; blasz ka jed no li cie zie lo na, okrą gła do ja jo wa tej, (1–)2–5 cm sze ro ko ści
i (1,25–)1,5–4 cm dłu go ści; pod sta wa ser co wa ta z wą skim lub sze ro kim za głę bie -
niem; płyt ko 5–7-kla po wa; zę by na brze gu du że, zgrub ne, trój kąt ne do kar bo wa -
nych lub na gle za ostrzo nych; gór na po wierzch nia rzad ko lub gę sto po kry ta krót -
ki mi lub dłu gi mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi, dol na po dob nie, ale dłu gie wło ski
przede wszyst kim sku pio ne wzdłuż ner wów; brzeg orzę sio ny. 
Pęd kwia to sta no wy: (11,5–)18,5–54 cm, po kry ty wło ska mi gru czoł ko wa ty mi, któ -
rych dłu gość skra ca się ku wierz choł ko wi; pod kwiat ki moc no zre du ko wa ne, rzad -
ko li ścio po dob ne.
Kwia to stan: krót ki, ty pu mie sza ne go, two rzy wie chę wierz chot ko wą, roz sze rza -
ją cy się w dol nej czę ści; roz ga łę zie nia 2–7-kwia to we, dłu go ści 1,5–5,5 cm.
Kwia ty: bia łe, ró żo wie ją ce z wie kiem, 3–7 mm, cy lin drycz ne, pę ka te.
Dno kwia to we: dzwon ko wa te, (2,5–)3–6 mm sze ro ko ści, zy go mor ficz ne w śred -
nim stop niu: dłu go ści 2,5–3,5 mm po stro nie gór nej.
Kie lich: po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi przy szy puł ce, dłuż szy mi ku
szczy tom dzia łek kie li cha; dział ki kie li cha za okrą glo ne, (1–)1,5–3 mm. 
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, 2–3 mm dłu go ści, ja jo wa to-ło pat ko -
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Po nad to kwia to sta ny są niż sze, luź niej sze, gdyż licz ba kwia tów jest mniej sza. 
H. ame ri ca na ma wy raź nie wy eks po no wa ne prę ci ki i słup ki a kwia ty zwi sa ją ce
w dół. Roz ga łę zie nia kwia to sta nu H. pu be scens ma ją pod kwiat ki su cho bło nia ste,
pod czas gdy u H. lon gi flo ra są one więk sze, zie lo ne i ży we. nie jest to jed nak re -
gu łą (Wells, 1984).

Heu che ra lon gi pe ta la Mo ciño ex Se rin ge 1830
na zwa za IPnI, tro pi cos®

Heu che ra lon gi pe ta la var. nu di cau lis Folk 2014a
na zwa za IPnI

Heu che ra lon gi pe ta la var. ori za ben zis Folk 2014a
na zwa za IPnI

Heu che ra lon gi pe ta la jest w znacz nym stop niu po li mor ficz nym ga tun kiem ze
wzglę du na dość sze ro ki za sięg geo gra ficz ny i za kres wy so ko ści nad po zio mem
mo rza. Róż ni ce w dłu go ści kwia tów oraz uwy dat nie niu klap blasz ki li ścio wej i roz -
ga łę zień kwia to sta nu są sko re lo wa ne z roz miesz cze niem geo gra ficz nym, w tym
z wy so ko ścią sie dlisk.
Wy róż nia się spo śród in nych ga tun ków moc no zre du ko wa ny mi kla pa mi z ma ły mi
ostry mi ząb ka mi na brze gu i bar dzo wcze snym, sta bil nym, ter mi nem kwit nie nia.
Po krój: pę dy wy ra sta ją z gru bej kłą czo wa tej kar py i two rzą ni ski pół krzew. oka zy
z ob sza ru, któ ry po kry wa się lub są sia du je z za się giem H. acu ti fo lia ma ją roz ga łę -
zie nia o mię dzy węź lach dłu go ści do 3 cm.
Li ście: wiel kość wy raź nie sko re lo wa na z wy so ko ścią nad po zio mem mo rza; ogon -
ki (3,5–)5,5–27 cm, po kry te gru czoł ka mi sie dzą cy mi lub rzad ko, cza sem gę sto, 
weł ni sty mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi; blasz ka (3,25–)4,5–12,5 cm dłu go ści,
(3,25–)4,5–10,5 cm sze ro ko ści; ja jo wa ta do okrą głej, o głę bo kiej ser co wa tej pod -
sta wie; mniej lub bar dziej wy raź nie po dzie lo na na 9–11 kar bo wa nych klap; zę by
na brze gu drob ne, trój kąt ne, z koń czy kiem; brzeg śred nio orzę sio ny; gór na po -
wierzch nia po kry ta sie dzą cy mi gru czoł ka mi, cza sem de li kat nie krót ki mi, dłuż sze
wy stę pu ją na dol nej stro nie wzdłuż ner wów.
Pęd kwia to sta no wy: 25–67 cm, na gi, je dy nie z drob ny mi pod kwiat ka mi, spo ra -
dycz nie z nie co więk szy mi, li ścio po dob ny mi, do 4 cm dłu go ści.
Kwia to stan: luź ny, dol ne roz ga łę zie nia 1,5–5,25 cm dłu go ści, 3–8-kwia to we, więk -
szość dol nych roz ga łę zień na pierw szym stop niu wy stę pu je w for mie wierz cho tek
dwu ra mien nych, dal sze są jed no ra mien ne, kil ka roz ga łę zień w gór nej par tii to
wierz chot ki jed no ra mien ne. 
Kwia ty: 6,8–9,1 mm, bia łe, ró żo wie ją ce z wie kiem, wą sko cy lin drycz ne do sze ro -
ko dzwon ko wa tych, po kry te gru czoł ka mi przy pod sta wie, dłuż szy mi wło ska mi ku
szczy tom dzia łek kie li cha, ale czę sto dłu gie wło ski są na ca łej po wierzch ni. 
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choł ki za okrą glo ne; za głę bie nia mię dzy dział ka mi wą skie (Wells, 1984; Wells i shi -
pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: bia łe, ró żo we lub pur pu ro we; za gię te do we wnątrz,
ło pat ko we, 1,8–5,5 mm dłu gie, 0,9–2,4 sze ro kie; brzeg czę sto po strzę pio ny; prę -
ci ki od 2,4 mm scho wa ne do 0,7 mm wy eks po no wa ne; zna mio na słup ków scho -
wa ne 1,3–5,3 mm, słup ki o śred ni cy 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009).
To reb ka na sien na: 5–13 mm, gład ka, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach
(Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: licz ba za ląż ków – 75, na sio na ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,5–
0,9 mm, po kry te drob ny mi kol ca mi (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: maj–czer wiec (Wells i shi pes, 2009); doj rze wa nie na sion 
lipiec–sier pień (cu sick, 1990).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: za cie nio ne skal ne eks po zy cje i la sy na pod ło żu wa pien nym (cu sick,
1990); rzad ki ga tu nek, wy stę pu ją cy wy łącz nie w zbio ro wi sku wy chod ni skał ser -
pen ty ni to wych Co re op sis – Schi za chy rium, cha rak te ry zo wa nym przez za sa do wy
od czyn pod ło ża i je go wy so ką prze sią kli wość, la sy li ścia ste te go re gio nu (po łu dnio -
wa część ap pa la chów) two rzą głów nie Qu er cus ru bra, Acer ru brum i Tsun ga ca ro li -
nia na, na wy so ko ści 1250–1700 m n.p.m. (Wi ser i in., 1996); za sob ne, wil got ne sta -
no wi ska w la sach, wy stę po wa nie ogra ni czo ne do usko ków i wy chod ni na ska łach
wa pien nych, na wy so ko ściach 100–500 m n.p.m. w po łu dnio wo-wschod niej czę ści
kon ty nen tu (Wells i shi pes, 2009); cie ni ste, bo ga te w sub stan cje próch nicz ne la sy
na pod ło żu z wa pie ni, do lo mi tów, łup ków wa pien nych i mu łow co wych oraz pia -
skow ców (ska ły osa do we), za sięg ogra ni czo ny do po łu dnio wo-wschod nie go przed -
gó rza ap pa la chów (We akley, 2012).
Ga tun ki po dob ne: H. ame ri ca na, H. pu be scens. Li ście H. lon gi flo ra i H. ame ri ca -
na są bar dzo po dob ne. za sad ni cze róż ni ce są w kwia tach: u H. lon gi flo ra dłuż -
szych, wy raź nie wy brzu szo nych, o „za mknię tych ustach” oraz usta wie niu na szy -
puł kach pra wie po zio mym wzglę dem pę du (ryc.2). 

Ryc. 2. Sche ma tycz ne po rów na nie kwia tów Heu che ra lon gi flo ra (z le wej) i Heu che ra ame ri ca -
na (z pra wej), od cin ki od wzo ro wu ją dłu gość kie li chów
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śnię te la sa mi so sno wo-dę bo wy mi, zwy kle na skal nych ścia nach ka nio nów wzdłuż
wy brze ża; ro ślin ność to wa rzy szą ca to: Li qu idam bar sp., Pi nus sp., Qu er cus sp.;
na wy so ko ściach 1900–3000 m n.p.m. (Folk i Freu den ste in, 2014a).

Heu che ra lon gi pe ta la var. ori za ben zis

Wy stę pu je prze mie sza na z oka za mi ty po wy mi dla ga tun ku.
Li ście: 6,0–12,0(–17) cm, po kry te gru czoł ko wa ty mi wło ska mi do 3,5 mm; śred ni ca
blasz ki 5,5–13,5 cm, weł ni ste wło ski na gór nej po wierzch ni, na dol nej ra czej pro -
ste, zwłasz cza wzdłuż ner wów (Pérez – ca lix, 2011); rzad ko lub gę sto po kry te weł -
ni sty mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi (Folk i Freu den ste in, 2014a).
Pęd kwia to sta no wy: 24,0–60 cm, ogru czo lo ny i po kry ty dłuż szy mi wło ska mi, 3–9
pod kwiat ków pod roz ga łę zie nia mi (Pérez – ca lix, 2011).
Kwia to stan: luź ny, szy puł ki dłu go ści (2,0–)2,5–9,0(–10,0) mm (Pérez – ca lix, 2011). 
Kwia ty: bia ło-ró żo we, cy lin drycz ne, dłu go ści 4,0–5,5 mm, w tym dział ki kie li cha
2–3 mm; płat ki 3,0–5,0 mm rów no wą skie lub lan ce to wa te; prę ci ki wy eks po no wa -
ne pra wie raz ty le co dział ki kie li cha; słup ki wy eks po no wa ne, o zmien nej dłu go -
ści, zna mio na pra wie głów ko wa te (Pérez – ca lix, 2011); sze ro ko dzwon ko wa te;
dłu go ści 4,1–5,2 mm, śred ni ca na wy so ko ści hy pan cjum ma 3,0–4,9 mm;
przy dział kach kie li cha gę sto po kry te dłuż szy mi, pro sty mi wło ska mi (Folk i Freu -
den ste in, 2014a).
Ter min kwit nie nia: po pu la cje z cen tral nej czę ści mek sy ku (sier ra ma dre de oaxa -
ca): kwie cień–maj (Pérez – ca lix, 2011); po czą tek mar ca (po pu la cje w sier ra ma -
dre de oaxa cai sier ra ma dre del sur), za zwy czaj maj–ko niec paź dzier ni ka, gdy wy -
stę pu ją bar dziej na pół noc, w sier ra trans vol ca ni ca; wy da wa nie na sion od po ło wy
kwiet nia (Folk, 2014).
Sie dli ska: za sięg ogra ni czo ny do po łu dnio wej czę ści za się gu ga tun ku; ska ły po -
ro śnię te la sa mi so sno wo-dę bo wy mi i so sno wo-świer ko wy mi, ska li ste ścia ny ka -
nio nów na wy brze żu; ro ślin ność to wa rzy szą ca to: Abies re li gio sa, Pi nus ay aca hu -
ite, P. har twe gii, Qu er cus sp.; szczy ty w po łu dnio wo-wschod niej czę ści sier ra
trans vol ca ni ca, zwłasz cza nie czyn ny wul kan ori za ba, z dys junk cj mi dla sier ra ma -
dre de oaxa ca i sier ra ma dre del sur, na wy so ko ściach 2000–3150 m n.p.m (Folk
i Freu den ste in, 2014a).

Heu che ra ma xi ma Gre ene 1886
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: ga łę zi ste, mię si ste, moc ne pę dy są 30–60 cm dłu gie i pra wie 2,5 cm gru be;
cza sem po krój jest po zor nie krze wia sty (Ro sen dahl i in., 1936); by li na ło dy go wa,
pę dy roz ga łę zio ne (Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro śli ny 45–60 cm (Park, 2012). 
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Dno kwia to we: dzwon ko wa te, zy go mor ficz ne, wol ne 0,8–2,1 mm po dłuż szej stro -
nie, sze ro ko ści 2,8–4,4 mm.
Kie lich: bia ły, ró żo wie ją cy z wie kiem, dział ki dłu go ści 1,4–2,2 mm, wy dłu żo ne i za -
okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki dłu go ści 3,3–4,4 mm, wy sta ją ce 1,4–3,3 mm,
wą sko lan ce to wa te z ząb kiem; prę ci ki dłu go ści 2,6–5,1 mm, wy eks po no wa ne
na 1,0–2,1 mm, za cze pio ne do hy pan cjum na róż nych wy so ko ściach, pyl ni ki ku li -
ste; wy eks po no wa ne słup ki wy dłu ża ją się suk ce syw nie do 4,9–6,7 mm, zna mio -
na głów ko wa te.
To reb ka na sien na: ja jo wa ta, dłu go ści 7,8–9,1 mm, sze ro ko ści 2,6–3,3 mm, wy -
sta je po nad kie lich.
Na sio na: ciem no brą zo we do czar nych, wrze cio no wa te, 0,5–0,6 mm, de li kat nie
po kry te kol ca mi.

Heu che ra lon gi pe ta la var. lon gi pe ta la

Li ście: po kry te rzad ki mi weł ni sty mi, gru czoł ko wa ty mi wło ska mi. 
Kwia ty: wą sko cy lin drycz ne; dłu go ści 4,0–6,0 mm, śred ni ca na wy so ko ści hy pan -
cjum ma 2,5–3,1 mm; po kry te rzad ki mi dłuż szy mi wło ska mi, cza sem tyl ko
przy dział kach kie li cha.
Ter min kwit nie nia: ko niec lu te go – po czą tek ma ja, ewen tu al nie do po cząt ku
czerw ca; wy da wa nie na sion od koń ca kwiet nia.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14.
Sie dli ska: ska ły po ro śnię te la sa mi so sno wo-dę bo wy mi i so sno wo-świer ko wy mi,
ska li ste ścia ny ka nio nów na wy brze żu; ro ślin ność to wa rzy szą ca to: Abies sp., Ce -
ra stium sp. Dry ma ria sp., Li qu idam bar sp., Lla vea sp., Lo be lia sp., Me car do nia sp.,
Pi nus sp., Pi qu eria sp., Qu er cus sp., Re se da sp., Ro man schult zia sp.; pa sma gór skie
od po łu dnio wej czę ści sier ra ma dre orien tal po sier ra trans vol ca ni ca z dys junk -
cją dla sier ra ma dre de oaxa ca, na wy so ko ściach 2000–3150 m n.p.m., w mek sy ku,
w po łu dnio wej część kon ty nen tu.

Heu che ra lon gi pe ta la var. nu di cau lis

wy stę pu je rzad ko, po mię dzy oka za mi ty po wy mi dla ga tun ku.
Li ście: po kry te sie dzą cy mi gru czoł ka mi, je śli wy ra sta ją dłuż sze, weł ni ste wło ski
gru czoł ko wa te to tyl ko rzad ko i do 1/3 dłu go ści ogon ków. 
Kwia ty: jak u Heu che ra lon gi pe ta la var. lon gi pe ta la.
Ter min kwit nie nia: cza sem ko niec lu te go, za zwy czaj ko niec mar ca – po czą tek
czerw ca, ewen tu al nie do koń ca lip ca; wy da wa nie na sion od po ło wy kwiet nia. 
Sie dli ska: za sięg ogra ni czo ny do pół noc nej czę ści za się gu ga tun ku; ska ły po ro -
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Kwia to stan: wą sko-cy lin drycz ny, 20–30 cm, wierz chot ki rzad ko roz sta wio ne, z dłu -
gi mi ogon ka mi, szcze gól nie niż sze są luź no roz miesz czo ne lub cza sem stło czo ne,
niż sze od ga łę zie nia mo gą być ulist nio ne lub w for mie po dob ne do list ków, gór ne
pod kwiat ki lan ce to wa te do wą skich, mniej lub bar dziej orzę sio ne, od ga łę zie nia
do kwia tów pro ste; szczyt kwia to sta nu po kry ty gru czoł ka mi, mięk ki mi wło ska mi
lub cza sem roz rzu co ny mi dłuż szy mi wło ska mi na głów nym pę dzie (Ro sen dahl i in.,
1936); gę sty (Wells i shi pes, 2009); wą ski, mniej wię cej luź ny mię dzy ko lej ny mi roz -
ga łę zie nia mi, spo ra dycz nie z li ścio po dob ny mi pod kwiat ka mi (Park, 2012).
Kwia ty: krót ko dzwon ko wa te ze stoż ko wa tą pod sta wą, bia ła we, dość gę sto po -
kry te weł ni sty mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936); o sy me trii pro mie ni stej, pół ku -
li ste, bia łe do ró żo wych (Wells i shi pes, 2009); o sy me trii pro mie ni stej (Park, 2012).
Dno kwia to we: wol ne 0,3–1,4 mm (Wells i shi pes, 2009); część dna kwia to we go
zro śnię ta z za ląż nią 2,5–3,5 mm du żo więk sza niż część wol na (Park, 2012).
Kie lich: bia ły do ró żo we go, gę sto po kry ty dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło -
ska mi, dział ki kie li cha roz chy lo ne, zie lo no lub czer wo no na kra pia ne, rów ne, 
0,7–2 mm, o wierz choł kach za okrą glo nych lub ścię tych (Wells i shi pes, 2009); dłu -
gość okwia tu 3,5–4,5 mm; dział ki kie li cha dłu go ści 1–1,5 mm, rów ne, bia łe do ró -
żo wych (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia ła we, oko ło 3 ra zy dłuż sze niż dział ki kie -
li cha (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki bia łe, roz chy lo ne, wy dłu żo ne i lan ce to wa te,
za koń czo ne ząb kiem, 2–4 mm, ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po no wa ne 0,4–2,5 mm;
słup ki wy eks po no wa ne na 2 (1,5–4) mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu go ści 3,5–
6 mm, ło pat ko wa te, pa zno kieć pra wie rów ny z blasz ką; prę ci ki dłuż sze od dzia łek
kie li cha, mniej wię cej wy eks po no wa ne; doj rza łe szyj ki 3–4 mm, wy eks po no wa ne
(Park, 2012).
H. ma xi ma jest sa mo pyl na. Jed nak że ni ska pro duk cja płod nych na sion po sztucz -
nym sa mo za py le niu (7,3 na kwiat) w sto sun ku do 28,8 na sion wy two rzo nych w wa -
run kach na tu ral nych su ge ru je, że ro śli ny są za leż ne od udzia łu owa dów w za py -
la niu (mcEacher i in., 1997).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 4–8 mm, gład ka (Wells
i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem ne, czar ne, wrze cio no wa te, 0,4 mm dłu go ści (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: marzec–maj (Wells i shi pes, 2009); kwie cień (Park, 2012).
Sie dli ska: wy stę po wa nie ogra ni czo ne do wysp san ta cruz i san ta Ro sa (Ro sen -
dahl i in., 1936); po ni żej 500 m n.p.m., kli fy w ka nio nach w pół noc nej czę ści Wysp
san ta Bar ba ra u wy brze ży ka li for nii (Park, 2012).
Ga tun ki po dob ne: po do bień stwo H. ma xi ma do H. mi cran tha opie ra się na kwia -
tach: dość gę sto po kry tych mięk ki mi wło ska mi, ze stoż ko wa tą ba zą i smu kły mi,
wy sta ją cy mi szyj ka mi. ce chy, któ re prze wa ża ją na ko rzyść po do bień stwa do H. pi -
lo sis si ma to nie co więk sze kwia ty i mniej wy sta ją ce prę ci ki (Ro sen dahl i in., 1936). 
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Li ście: ogon ki 8–20 cm, gę sto owło sio ne mięk ki mi lub szorst ki mi rdza wo-brą zo -
wy mi wło ska mi; blasz ka okrą gło ser co wa ta 6–18 cm śred ni cy, czę sto z ma ły mi
list ka mi przy na sa dzie, z 7–9-kla pa mi i sze ro ki mi, okrą gły mi pod kla pa mi, brzeg
ząb ko wa ny; zę by orzę sio ne i czę sto jesz cze drob no ząb ko wa ne; gór na po wierzch -
nia gład ka, dol na po kry ta pro sty mi mięk ki mi wło ska mi wzdłuż li nii głów nych ner -
wów a na po zo sta łej czę ści oszczęd nie ostry mi (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki od 7
do 22 cm, po kry te gę sto dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; blasz ka
li ścio wa pię cio - do sied mio bocz nej, o śred ni cy 6,3–17 cm, z na sa dą głę bo ko wy -
cię tą, ser co wa tą, wierz cho łek tę py, wy raź nie 5-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb -
ko wa ny; po wierzch nie gład kie je dy nie z dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi wzdłuż ner wów i na brze gu (Wells i shi pes, 2009); ogon ki 8–20 cm, blasz ka
6–18 cm, okrą gła z sze ro ki mi 7–9 kla pa mi (Park, 2012).
Ko men tarz:
za cho wu je li ście nie usz ko dzo ne przez wa run ki at mos fe rycz ne przez zi mę (fot. 36).
sta no wi to jej du ży wa lor ozdob ny, któ ry moż na wy ko rzy stać w zie le ni miej-
skiej.
Pęd kwia to sta no wy: 45–60 cm, moc niej lub sła biej po kry ty weł ni sty mi i/lub sztyw -
ny mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936); wy so ko ści 9–30 cm, po kry ty krót ki mi lub
dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, lep ki (Wells i shi pes, 2009); po -
kry ty gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Park, 2012).

Fot. 36. Heu che ra ma xi ma, stan li ści po se zo nie zi mo wym, w kwiet niu

94



Sie dli ska: wy eks po no wa ne gra ni to we pół ki w stre fie la su sub al pej skie go w pa -
smach gór skich si skiy ou i tri ni ty mo un ta ins na gra ni cy ka li for nii i ore go nu (Wells
i shi pes, 2009); su che, ska li ste sta no wi ska na wy so ko ściach 1500–2500 m n.p.m.,
kla math Ran ges (Park, 2012). 
Ga tun ki po dob ne: H. pi lo sis si ma ma więk sze kwia ty i nie co bar dziej okrą głe li ście
z krót szy mi ogon ka mi po kry ty mi ra czej pro sty mi, a nie weł ni sty mi wło ska mi (Ro -
sen dahl i in., 1936). 

Heu che ra me xi ca na W. Shaf f ner ex Ryd berg 1905
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, tro pi cos®

Heu che ra me xi ca na var. po to sien sis Folk i Freu den ste in 2014b
na zwa ak cep to wa na przez IPnI

Heu che ra me xi ca na var. me xi ca na Folk i Freu den ste in 2014b

Heu che ra me xi ca na jest wy so ce po li mor ficz nym ga tun kiem. zwięk szo na zmien -
ność mor fo lo gicz na wy ni ka z wy stę po wa nia na ob sza rze o sto sun ko wo du żym
za się gu geo gra ficz nym co do po wierzch ni i wy so ko ści nad po zio mem mo rza. Ro -
śli ny wy stę pu ją ce na niż szych wy so ko ściach za się gu pio no we go są więk sze, bar -
dziej oka za łe, zgod ne z opi sem H. amo ena. Ro śli ny ze sta no wisk w wyż szych par -
tiach gór są skar ło wa cia łe, co mo że błęd nie su ge ro wać przy na leż ność do in ne go
ga tun ku.
Wy od ręb nie nie H. me xi ca na ja ko ga tun ku po twier dzo no ce chą mo le ku lar ną w ge -
no mie chlo ro pla sto wym – przy cze pie nie 17 bp w se kwen cji cpdna rpl32 -trnL. 
Po krój: pół krzew, pę dy wy ra sta ją z gru bej kłą czo wa tej kar py. 
Li ście: ogon ki 3–14 cm, po kry te rzad ko do gę sto dłu gi mi weł ni sty mi wło ska mi;
blasz ka (1,5–)3,25–8(–10,25) cm dłu go ści, (1,5–)3–6,25(–11) cm sze ro ko ści; ja jo -
wa ta do okrą głej, o głę bo kiej ser co wa tej ba zie, 5–7 nie zbyt głę bo ko wcię tych klap;
zę by na brze gu sze ro kie i pła skie, kar bo wa ne, wy raź nie z koń czy kiem; brzeg orzę -
sio ny; gór na po wierzch nia po kry ta sie dzą cy mi gru czoł ka mi i krót ki mi wło ska mi,
dłuż sze wy stę pu ją na dol nej stro nie wzdłuż ner wów.
Pęd kwia to sta no wy: (13–)25–51,5 cm, z ma ły mi pod kwiat ka mi, cza sem więk szy -
mi, li ścio po dob ny mi, do 1,5 cm dłu go ści.
Kwia to stan: luź ny, wie lo krot nie roz ga łę zio ny, dol ne roz ga łę zie nia 1,5–8 cm, 
(1–)2–11-kwia to we, gór ne 1-kwia to we. 
Kwia ty: 4,8–7,7 mm, bia łe, ró żo wie ją ce z wie kiem, wą sko cy lin drycz ne do sze ro -
ko dzwon ko wa tych, po kry te gru czoł ka mi przy pod sta wie, dłuż szy mi wło ska mi ku
szczy tom dzia łek kie li cha. 
Dno kwia to we: dzwon ko wa te i zy go mor ficz ne, wol ne 0,6–2 mm po dłuż szej stro -
nie, sze ro ko ści 1,6–3,1(–4,8) mm.
Kie lich: dział ki dłu go ści 0,5–1,7 mm, wy dłu żo ne i za okrą glo ne.
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Heu che ra mer ria mii Eastwo od 1905 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy sła bo roz ga łę zio ne, for mu ją krze win kę (Wells i shi pes, 2009); wiel -
kość ro śli ny 7–23 cm (Park, 2012); pę dy są pło żą ce, wy twa rza ją ko rze nie, któ ry mi
przy cze pia ją się do pod ło ża (skał), co mo że być ce chą dia gno stycz ną (Folk i Freu -
den ste in, 2014a).
Li ście: ogon ki li ścio we, 2,4–5 cm, po kry te śred nio dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko -
wa ty mi wło ska mi; blasz ka 2,5–4,5 cm, okrą gła, ner ko wa ta lub pię cio bocz na, płyt -
ko 5–7–kla po wa, kla py za okrą glo ne, pod sta wa płyt ko ser co wa ta do ścię tej, brzeg
ząb ko wa ny, szczyt li ścia okrą gły do tę pe go; na gór nej po wierzch ni de li kat ne dłu -
gie wło ski trzon ko wo-gru czoł ko wa te; dol na po kry ta rzad ko dłu gi mi wło ska mi
(Wells i shi pes, 2009); ogon ki 2–5 cm, blasz ka 2–5 cm, za sad ni czo okrą gła, płyt ko
5–7-kla po wa (Park, 2012). 
Pęd kwia to sta no wy: (6,5–)9–23 cm, przy pod sta wie gład ki, wy żej po kry ty weł ni -
sty mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936). 
Kwia to stan: (2–)4–11 cm z wy raź ny mi 1–3 su cho bło nia sty mi list ka mi pod kwiat -
ko wy mi, szer szy u pod sta wy, 4–15-kwia to we wierz chot ki dwu ra mien ne (Ro sen -
dahl i in., 1936); gę sty, pod sad ki wą skie, su cho bło nia ste 3–5-czę ścio we lub tra -
wo po dob ne ziel ne (Wells i shi pes, 2009); ogru czo lo ny, wą ski, ko lej ne roz ga łę zie nia
od da lo ne od sie bie (Park, 2012). 
Kwiat: 3–5,5 mm, pół ku li sty o sy me trii pro mie ni stej, gę sto po kry ty gru czoł ko wa -
ty mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); (2–)3–5 mm (Park, 2012).
Dno kwia to we: wol ne 0,5–1,5 mm; pół ku li ste, ró żo we (Wells i shi pes, 2009); część
hy pan cjum zro śnię ta z za ląż nią 1,5–2,5 mm, dłuż sza niż część wol na (Park, 2012).
Kie lich: dział ki kie li cha rów ne, wy pro sto wa ne, 1–2 mm czę sto szer sze niż dłuż sze,
na kra pia ne zie lo no i czer wo no, szczy ty za okrą glo ne (Wells i shi pes, 2009); dział ki
kie li cha o dłu go ści (0,5–)1–1,5 mm, pra wie rów ne, ró żo we, czę sto na kra pia ne zie -
lo no (Park, 2012). 
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, wy pro sto wa ne, od wrot nie lan ce to wa -
te z pa znok ciem, 2–3,5 mm dłu go ści, ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po no wa ne na 0,8–
2 mm; szyj ki wy eks po no wa ne 1–2 (1,5–2,5) mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu -
go ści 1,5–3 mm, od wrot nie lan ce to wa te, pa zno kieć krót szy niż blasz ka; prę ci ki
wy eks po no wa ne, dłuż sze niż dział ki kie li cha; szyj ki sła bo wy sta ją ce, krót sze niż
1,8 mm (Park, 2012).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 3–5 mm, gład ka (Wells
i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,6 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Ter min kwit nie nia: lipiec–sier pień (Wells i shi pes, 2009; (Park, 2012).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
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Heu che ra mi cran tha Do uglas ex Lin dley 1830 
Heu che ra mi cran tha do uglas ex Lindl. var. di ver si fo lia (Rydb.) Ro send., 
But ters & La ke la 1936
Heu che ra mi cran tha do uglas ex Lindl. var. eru be scens (Braun & Bo uché) 
Ro send. 1905
Heu che ra mi cran tha do uglas ex Lindl. var. har twe gii (Wat son ex Whe elock) 
Ro send. 1905
Heu che ra mi cran tha do uglas ex Lindl. var. ma cro pe ta la shi pes & Wells 1996
na zwy za the Plant List, ak cep to wa ne przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra mi cran tha jest wy so ce po li mor ficz nym ga tun kiem. Róż ni ce wy stę pu ją
w licz bie i for mie klap blasz ki li ścio wej, owło sie niu li ści i pę dów kwia to sta no wych
oraz w kształ cie i wiel ko ści kwia tów. zwięk szo na zmien ność wy ni ka mię dzy in -
ny mi z wy stę po wa nia na ob sza rze o sze ro kim geo gra ficz nym za się gu, wy ma ga ją -
cym róż nych ada pta cji (Ro sen dahl i in., 1936). 
Po krój: pół krze wia sty z do brze roz wi nię tym pę dem, któ ry z wie kiem sta je się kłą -
czo wa ty (Ro sen dahl i in., 1936); pę dy roz ga łę zio ne w for mę krze win ki (Wells i shi -
pes, 2009); wiel kość ro śli ny 10–100 cm (Park, 2012).
Ko men tarz:
We dług da na he im sa w po łu dnio wej czę ści sta nu ore gon (usa) ga tu nek roz prze -
strze nia się pod ziem ny mi roz ło ga mi a li ście wy stę pu ją w dwóch po sta ciach, jak
to za zna czył na od ręcz nym ry sun ku (ryc.3). 
Li ście: ogon ki li ści ro ze to wych (3–)5–15(–30) cm, bar dzo zmien ne co do dłu go ści
na jed nej ro śli nie, rzad ko lub gę sto po kry te weł ni sty mi wło ska mi ale cza sem pra -
wie gład kie; blasz ka od okrą głej do wy dłu że nie ser co wa tej, 2–8 cm dłu go ści, 2–
7 cm sze ro ko ści, kla py okrą głe od bar dzo sła bo za zna czo nych do ra czej moc no
i sze ro ko ząb ko wa nych, zę by za koń czo ne ostro, do dat ko wo mo gą być jesz cze
drob no ząb ko wa ne lub rzad ko orzę sio ne, dol na po wierzch nia za zwy czaj po kry ta
wzdłuż głów nych ner wów dłu gi mi bia ły mi wło ska mi, po gru bio ny mi przy pod sta -
wie, spo ra dycz nie ca ła po wierzch nia al bo gład ka al bo z wło ska mi (Ro sen dahl i in.,
1936); ogon ki li ścio we gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi
wło ska mi o róż nym za gęsz cze niu; blasz ka 2,5–10 cm, okrą gła do wie lo kąt nej, płyt -
ko 5–7(–9)-kla po wa, kla py płyt kie lub głę bo kie, za okrą glo ne, pod sta wa ser co wa ta,
brzeg ząb ko wa ny, szczyt li ścia za okrą glo ny lub tę py; po wierzch nie gład kie lub po -
kry te wło ska mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi od krót kich do dłu gich, lep kie (Wells
i shi pes, 2009); ogon ki li ścio we 3–30 cm, za sad ni czo ogru czo lo ne, blasz ka li ścio wa
2–12 cm, sze ro ko owal na do wy dłu żo nej, 5–7-kla po wa, za zwy czaj po kry ta wło -
ska mi (Park, 2012).
Pęd kwia to sta no wy: od 10 do 100 cm wy so ko ści, moc no po kry ty weł ni sty mi wło -
ska mi a przy naj mniej przy pod sta wie, rzad ko cał ko wi cie gład ki, z list ka mi ło dy -
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Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki dłu go ści 1,7–3,1 mm, wy sta ją ce 0,8–1,9 mm,
wą sko lan ce to wa te z ząb kiem; prę ci ki dłu go ści 2,1–3,9 mm, wy eks po no wa ne 1,6–
2,6 mm, za cze pio ne do hy pan cjum na róż nych wy so ko ściach, pyl ni ki ku li ste; słup -
ki wy eks po no wa ne wy dłu ża ją się suk ce syw nie do 2,3–3,4 mm, zna mio na głów ko -
wa te.
To reb ka na sien na: ja jo wa ta, dłu go ści 8,3–9,2 mm, sze ro ko ści 2,4–4,1 mm, wy -
sta je po nad kie lich.
Na sio na: czar ne, wrze cio no wa te, 0,6–0,9 mm, de li kat nie po kry te kol ca mi.
Ter min kwit nie nia: marzec–li sto pad, ro śli ny zaj mu ją ce sta no wi ska wy so ko w gó -
rach kwit ną zna czą co póź niej, wy da wa nie na sion kwie cień–li sto pad.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14.
Sie dli ska: zbo cza i wy chod nie skał wa pien nych, czę sto na urwi skach lub ścia nach
ka nio nów, w la sach so sno wo-dę bo wych i so sno wo-świer ko wych; ro ślin ność to -
wa rzy szą ca to: Abies co ahu ilen sis, Abies gra ver sii, He spe ra loe fu ni fe ra, Pi nus ay -
aca hu ite, Acer sp., Al nus sp., Ar bu tus sp., Arc to sta phy los sp., Aga ve sp., Ca rya sp.,
Cer cis sp., Cor nus sp., Ilex sp., Ju glans sp., Ostrya sp., Qu er cus sp., Ti lia sp., Yuc ca
sp.; pa sma gór skie od sier ra ma dre orien tal i sier ra ma dre oc ci den tal po sier ra
trans vol ca ni ca w mek sy ku, na wy so ko ściach 1000–3125 m n.p.m., w po łu dnio wej
część kon ty nen tu.

Heu che ra me xi ca na var. me xi ca na

od mia na ma li ście po kry te wy łącz nie sie dzą cy mi gru czoł ka mi lub zni ko mo krót -
ki mi (0,5–0,9 mm), sztyw ny mi wło ska mi. kwia ty są rur ko wa te, wy dłu żo ne, dłu go -
ści 2,8–5,1 mm i sze ro ko ści 2,1–3,1 mm.

Heu che ra me xi ca na var. po to sien sis

tę en de micz ną od mia nę wy róż nia gę ste po kry cie li ści i kwia tów pro sty mi gru czoł -
ko wa ty mi wło ska mi dłu go ści 1,0–1,7 mm. kwia ty są sze ro ko dzwon ko wa te, dłu -
go ści 4,4–5,9 mm i sze ro ko ści (3–)3,5–5,1 mm.
Ter min kwit nie nia: czer wiec–sier pień, doj rze wa nie na sion od koń ca czerw ca
do sierp nia.
Sie dli ska: wy chod nie skał, łą ki w stre fie al pej skiej, wzdłuż gra ni cy drzew w la sach
so sno wych i so sno wo-świer ko wych, ro ślin ność współ wy stę pu ją ca: Pi nus cul mi ni -
co la, Abies sp., Ho lo di scus sp., Se ne cio sp.; szczyt cer ro Po to si (wy so kość 3700 m
n.p.m.) oraz wą ski, dłu go ści 150 km, pas na za chod nich zbo czach pół noc nej czę -
ści sier ra ma dre orien tal w mek sy ku, na wy so ko ściach 2600–3700 m n.p.m. (Folk
i Freu den ste in, 2014b).
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Kwia ty: zie lon ka we, mniej lub bar dziej pod bar wio ne ró żo wo, 1–3 mm w peł ni
kwit nie nia, od wrot nie stoż ko wa te przy pod sta wie prze cho dzą ce w dzwon ko wa -
te (Ro sen dahl i in., 1936); sze ro ko stoż ko wa te lub dzwon ko wa te 1–4,9 mm po -
kry te dłu gi mi wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); pro mie ni ste (Park, 2012).
Dno kwia to we: wol na część hy pan cjum oko ło 0,5 mm, dno kwia to we i dział ki kie -
li cha po kry te weł ni sty mi lub gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936);
wol ne do 1,5 mm; od wrot nie stoż ko wa te do pół ku li ste go, o sy me trii pro mie ni stej,
zie lon ka wo bia łe, czę sto na kra pia ne ró żo wo (Wells i shi pes, 2009); dłu gość okwia -
tu 1,5–3(–5) mm, część hy pan cjum zro śnię ta z za ląż nią 0,5–2,5 mm, dłuż sza niż
część wol na (Park, 2012).
Kie lich: dział ki kie li cha rów ne, 0,5–1,8 mm roz chy lo ne do pra wie wy pro sto wa -
nych, na kra pia ne zie lo no i ciem no czer wo no, szczy ty za okrą glo ne do za ostrzo -
nych (Wells i shi pes, 2009); dział ki kie li cha o dłu go ści 0,5–1,5 mm za koń czo ne zie -
lo no lub czer wo no (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe lub lek ko za ró żo wio ne, oko ło dwu krot -
nie dłuż sze niż dział ki kie li cha, od wrot nie lan ce to wa te z wą skim ząb kiem; prę ci ki
wą sko wrze cio no wa te, wy eks po no wa ne, dłuż sze niż płat ki, słup ki wy eks po no wa -
ne na 2–4 mm (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki bia łe lub bla do ró żo we, czę sto za wi -
nię te, od wrot nie lan ce to wa te z wą skim ząb kiem, 1,6–3,3 mm, 2–3 ra zy dłuż sze niż
dział ki kie li cha, ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po no wa ne na 3 mm; szyj ki wy eks po no -
wa ne do 2,5 mm, 0,2–4,2 mm, śred ni ca 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu -
go ści 2–3 mm, od wrot nie lan ce to wa te, pa zno kieć krót szy niż blasz ka, cza sa mi ró -
żo wa we; prę ci ki du żo dłuż sze niż dział ki kie li cha, wy eks po no wa ne; doj rza łe szyj ki
2–4 mm, wy eks po no wa ne (Park, 2012).
To reb ka na sien na: 4–6 mm, ja jo wa ta, cza sem o pół ku li stej pod sta wie (Ro sen dahl
i in., 1936); ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 3–8,5 mm, gład ka (Wells i shi -
pes, 2009).
Na sio na: czar ne, 0,5 mm, tę po za koń czo ne, po kry te kol ca mi lub cza sem za le d wie
bro daw ka mi (Ro sen dahl i in., 1936); czar ne, sze ro ko elip so idal ne, nie za krzy wio ne,
oko ło 0,5–0,8 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Ter min kwit nie nia: kwiecień–li piec (Park, 2012).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: wy stę pu je na du żym ob sza rze w za chod niej, gó rzy stej czę ści ame ry ki
Pół noc nej, za sie dla wil got ne, ska li ste zbo cza, brze gi rzek i kli fy po ni żej 2500 m
n.p.m. (Park, 2012); śred nio wil got ne aż do su chych sta no wi ska na otwar tych prze -
strze niach: brze gach stru mie ni, wy stę pach skal nych i zbo czach wzgórz po kry tych
rzad kim la sem, w pod ło żu o róż nej ży zno ści, od bar dzo ubo gich w skład ni ki od -
żyw cze do śred nio ży znych; ra czej stre fa sub al pej ska wy brze ża Pa cy fi ku niż re jon
kor dy lie rów (klin gen berg, 2014).
Ga tun ki po dob ne: zin te gro wa na z H. pi lo sis si ma (Park, 2012).
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go wy mi, szczyt kwia to sta nu i szy puł ki po kry te krót ki mi wło ska mi gru czoł ko wa -
ty mi, któ re cza sem prze mie sza ne są z dłuż szy mi (Ro sen dahl i in., 1936); 6–57 cm,
po kry ty rzad ki mi wło ska mi trzon ko wy mi, ogru czo lo ny lub gład ki, lep ki (Wells i shi -
pes, 2009); 

Ryc. 3. Róż ni ce w for mie li ści Heu che ra mi cran tha, re pro du ko wa no za zgo dą D. He im sa 

Kwia to stan: luź ny, niż sze pod kwiat ki ostro ząb ko wa ne, przy po mi na ją ce li ście,
gór ne zre du ko wa ne, rów no wą skie (Ro sen dahl i in., 1936); luź ny (Wells i shi pes,
2009); sze ro ki do wą skie go, luź ny, po kry ty wło ska mi gru czoł ko wa ty mi, za zwy czaj
ma kil ka ma łych, li ścio po dob nych list ków pę do wych (Park, 2012).

100



Heu che ra mi cran tha var. har twe gii

spe cy ficz ność Heu che ra mi cran tha var. har twe gii po le ga na wy stę po wa niu na gór -
nej po wierzch ni blasz ki licz nych pro stych wło sków przy nie re gu lar nym owło sie -
niu ogon ków. Rów nież część szczy to wa pę du kwia to sta no we go jest po kry ta ra -
czej pro sty mi wło ska mi niż krót ki mi gru czoł ka mi. Róż ni ce w bu do wie kwia tu: są
one szer sze, za okrą glo ne, gę ściej owło sio ne niż u ga tun ku. to reb ka na sien na jest
za zwy czaj krót sza, tyl ko 4–5 mm (Ro sen dahl i in., 1936).
Li ście: ogon ki li ścio we po kry te wy mie sza ny mi krót ki mi lub dłu gi mi gru czo ło wa -
ty mi wło ska mi; blasz ka pię cio - sze ścio kąt na, głę bo ko wy cię ta.
Kwia ty: dno kwia to we sze ro ko stoż ko we 1,5–4,7 x 1,5–3,8 mm, po kry te dłu gi mi
wło ska mi, po dob nie jak pęd kwia to sta no wy; dział ki kie li cha 0,5–1,3 mm ostro za -
koń czo ne do za okrą glo nych; płat ki o sze ro ko ści 0,3–0,7 mm; słup ki 1,8–4,2 mm.
Kwit nie nie: czer wiec–li piec. 
Sie dli ska: la sy so sno wo-se kwo jo we na pod ło żu pia skow co wym, gra ni to wym lub
ser pen ty ni to wym w co ast Ran ges do 1600 m n.p.m. (shi pes, 1996; Wells i shi pes,
2009).

Heu che ra mi cran tha var. ma cro pe ta la

od mia nę wy róż nia kształt kwia tów, uni kal ny jest roz dę ty kie lich oraz sze ro ko ja -
jo wa te płat ki. cha rak te ry stycz ny jest tak że węż szy niż u in nych od mian kwia to -
stan, sła biej roz ga łę zio ny. Śred nia licz ba kwia tów na bocz nych roz ga łę zie niach
jest mniej sza. Jed nak że wiel kość kwia tów, wy eks po no wa nie prę ci ków i słup ków,
kształt li ści oraz po kry cie wło ska mi mie ści się w za kre sie wła ści wym dla ga tun ku.
Li ście: ogon ki li ścio we po kry te krót ki mi lub dłu gi mi, rzad ki mi gru czo ło wa ty mi
wło ska mi; blasz ka pię cio kąt na, głę bo ko wy cię ta.
Kwia ty: dno kwia to we 1,0–3,5 x 1,0–3,5 mm (tak sa mo dłu gie jak sze ro kie) pół ku -
li ste jest po kry te krót ki mi wło ska mi, po dob nie jak pęd kwia to sta no wy; dział ki 
kie li cha 0,5–1,5 mm sze ro ko za okrą glo ne; płat ki o sze ro ko ści 0,4–1,4 mm; słup ki 
1,2–3,9 mm.
Kwit nie nie: kwie cień–czer wiec.
Sie dli ska: mie sza ne la sy igla ste na pod ło żu wa pien nym lub ser pen ty ni to wym
w gó rach kla math i si skiy ou na wy so ko ści 100–1800 m n.p.m. (shi pes, 2007; Wells
i shi pes, 2009).

Heu che ra mi cran tha var. mi cran tha
obec nie sy no nim Heu che ra mi cran tha

Li ście: ogon ki li ścio we gład kie lub po kry te dłu gi mi gru czo ło wa ty mi wło ska mi;
blasz ka okrą gła do pię cio kąt nej, płyt ko kla po wa na.
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Heu che ra mi cran tha var. di ver si fo lia

od mia na ma w od róż nie niu od ga tun ku dłuż sze li ście z bar dziej za zna czo ny mi dol -
ny mi kla pa mi a ogon ki li ścio we są za zwy czaj po kry te gę ściej szy mi weł ni sty mi wło -
ska mi. zę by na brze gu są bar dziej za ostrzo ne niż u in nych od mian. nie ma wy raź -
nych róż nic w bu do wie kwia to sta nu (Ro sen dahl i in., 1936).
Li ście: ogon ki li ścio we po kry te krót ki mi do dłu gich gru czo ło wa ty mi wło ska mi;
blasz ka pię cio - sze ścio kąt na, głę bo ko wy cię ta.
Kwia ty: dno kwia to we 1,5–4,9 na 1,2–3,4 mm, w kształ cie bącz ka do dzwon ko wa -
te go, jest po kry te rzad ki mi dłu gi mi wło ska mi, po dob nie jak pęd kwia to sta no wy;
dział ki kie li cha 0,6–1,2 mm ostro krót ko za koń czo ne; płat ki o sze ro ko ści 0,2–
0,7 mm; słup ki 0,4–3,6 mm.
Kwit nie nie: maj–czer wiec (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo wo-czer wo ne, 0,6–0,7 mm, po kry te 25–30 kol ca mi, uło żo -
ny mi w rzę dach (klin ken berg, 2014).
Sie dli ska: mie sza ne la sy igla ste po ra sta ją ce łup ki gra ni to we, ba zal to we lub ser -
pen ty ni ty na wy so ko ści 100–1900 m n.p.m: co ast Ran ges, ca sca de Ran ges, pa -
sma kla math i san ta Lu cia (Wells i shi pes, 2009). 
Ko men tarz:
w wa run kach ogro du ko lek cjo ner skie go w Bę dzi nie kwit nie nie trwa od po ło wy
kwiet nia do po cząt ku lip ca.

Heu che ra mi cran tha var. eru be scens

od mia na wy róż nia się gład ki mi blasz ka mi li ścio wy mi, spo ra dycz nie tyl ko z rzad -
ki mi, krót ki mi wło ska mi. Po kry cie wło ska mi ogon ków li ścio wych i dol nej czę ści
pę dów kwia to sta no wych jak u ga tun ku. kwia ty, czę ściej za ró żo wio ne niż u in nych
od mian, są mniej sze, do 2 mm w peł ni kwit nie nia, ale wkrót ce po tem wy dłu ża ją
się aż do for my dzwon ko wa tej (Ro sen dahl i in., 1936). 
Li ście: ogon ki li ścio we po kry te krót ki mi lub dłu gi mi, rzad ki mi gru czo ło wa ty mi
wło ska mi; blasz ka pię cio - sze ścio kąt na, głę bo ko wy cię ta.
Kwia ty: dno kwia to we 1,7–3,1 x 1,0–2,3 mm (1,4 ra zy dłuż sze niż szer sze) od wrot -
nie stoż ko wa te jest po kry te krót ki mi wło ska mi, po dob nie jak pęd kwia to sta no wy;
dział ki kie li cha 0,5–1,8 mm ostro za koń czo ne; płat ki o sze ro ko ści 0,2–0,6 mm;
słup ki 0,2–0,6 mm.
Kwit nie nie: czerwiec–li piec (shi pes, 2007).
Sie dli ska: mie sza ne la sy igla ste na pod ło żu wa pien nym, łup ków mi ko wych, gra -
ni to wych lub ser pen ty ni to wych w gó rach kla math, środ ko wej czę ści sier ra ne va -
da, pa smach dia blo i san ta Lu cia; za kres wy so ko ści 100–2200 m n.p.m. (Wells i shi -
pes, 2009).
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Li sta kul ty wa rów w ko lek cji ro dza ju Heu che ra w Bę dzi nie, o ce chach li ści i kwia -
to sta nów wi zu al nie naj bar dziej zbli żo nych do ga tun ku Heu che ra mi cran tha var.
di ver si fo lia: 
‘Ruf fles’ – bar dzo zwar ta for ma, ma moc no skę dzie rza wio ne li ście. dan he ims,
twór ca od mia ny, zna lazł okaz wyj ścio wy (o wy jąt ko wo po wy ci na nych i po fał do -
wa nych li ściach) na pra wie pio no wej ska le pod czas jed nej z wy cie czek w gó ry 
ka ska do we. klon te go oka zu stał się ro śli ną ro dzi ciel ską dla se rii od mian, ce chu -
ją cych się „prze strzen ną” for mą li ści (d. he ims, in for ma cja ust na) ta kich jak:
‘crim son curls’ to dość du ża od mia na o brą zo wo-pur pu ro wych li ściach, pol ska
od mia na ozdob na ‘an na’ jest łu dzą co po dob na, na wet w trud nym uko rze nia niu
się od szcze pek,
‘cur ly crisp’ jest nie co więk sza od ‘Ruf fles’,
‘ma la chi te’ – nie co mniej sza od ‘Ruf fles’ i bar dziej zwar ta, li ście są mniej błysz -
czą ce (fot. 37), 
‘me tal li ca’ – ja śniej sza wer sja ‘crim son curls’, wło ski na li ściach i ogon kach są de -
li kat niej sze, kwia ty są wy jat ko wo ma łe, ok. 1 mm dłu go ści ale bar dzo licz ne.
‘straw ber ry swirl’ – ma ró żo we, więk sze kwia ty w niż szych, sku pio nych kwia to -
sta nach i do dat ko wo ma ło wy raź ny „mar mu rek” na li ściach.

Fot. 37. Heu che ra ‘Ruf fles’ (z le wej) i Heu che ra ‘Ma la chi te’ (z pra wej)

Heu che ra mis so urien sis Ro sen dahl 1951, zmie nio ne Folk 2014
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: bez głów ne go pę du, pę dy sła bo roz ga łę zio ne, wzno szą ce się. 
Li ście: ogon ki 5–22,5 cm po kry te dłu gi mi weł ni sty mi wło ska mi, dłu gość wło sków
na ogon kach 1,28–1,57 mm, przy list ki za okrą glo ne 5–10 mm; blasz ka wy jąt ko wo
cien ka; ner ko wa ta, (3,25–)5,75–6,5 (–8) cm dłu go ści, (4,75–)8,5–9,75(–14,25) cm
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Kwia ty: dno kwia to we od wrot nie stoż ko we 1,4–4,5 x 1,0–3,7 mm, po kry te krót -
ki mi do dłu gich wło ska mi; dział ki kie li cha 0,6–1,2 mm za okrą glo ne do za koń czo -
nych ostro; płat ki o sze ro ko ści 0,2–0,7 mm; słup ki 1,6–3,1 mm; na pę dzie kwia to -
sta no wym ogru czo lo nym krót ki mi lub śred niej dłu go ści wło ska mi.
Kwit nie nie: maj–czer wiec. 
Sie dli ska: od 10 do 1600 m n.p.m. w wiecz nie zie lo nych la sach igla stch na pod ło -
żu łup ków ba zal to wych, gnej so wych, ze skał zme ta mor fi zo wa nych lub ser pen ty -
ni to wych w co ast Ran ges, ca sca de Ran ges, pa smach Blue i kla math, w pół noc -
nej czę ści gór sier ra ne va da, w wą wo zie i na bar dziej pła skich, za drze wio nych
brze gach rze ki co lum bia (shi pes, 1996; Wells i shi pes, 2009).

Ba da nia ka rio ty pów od mian Heu che ra mi cran tha wy ka za ły, że w po pu la cjach var.
di ver si fo lia oraz var. har twe gii wy stę pu ją eg zem pla rze za rów no di plo idal ne (2n =
14), jak i te tra plo idal ne (4n = 28). od mia na var. mi cran tha jest wy łącz nie te tra plo -
idem, a var. eru be scens wy łącz nie di plo idem. Po pu la cje te tra plo idal ne są sku pio -
ne w cen trum ob sza ru wy stę po wa nia ga tun ku. 
te tra plo idy są au to po li plo ida mi, u któ rych wy stę pu je te tra so micz ny spo sób dzie dzi -
cze nia. Praw do po dob nie w to ku ewo lu cji osob ni ki te tra plo idal ne w każ dej z trzech
od mian po wsta wa ły nie za leż nie oraz kil ka krot nie, trzy lub czte ry ra zy. ana li zy wiel -
ko ści or ga nów po twier dza ją, że ce chy ana to micz ne i mor fo lo gicz ne u osob ni ków te -
tra po li dal nych są sta ty stycz nie więk sze. nie moż na ta kich wnio sków wy cią gnąć w od -
nie sie niu do cech „nie roz mia ro wych” jak ko lor żył ko wa nia li ści, wy bar wie nie
wło sków, czy ukształ to wa nie mar gi ne su blasz ki li ścio wej. za sad ni czo, o ile w te re -
nie w mia rę ła two wy róż nić od mia ny H. mi cran tha po ce chach mor fo lo gicz nych, z wy -
jąt kiem po pu la cji za sie dla ją cych gra ni ce za się gów tych od mian, to w upra wie szklar -
nio wej róż ni ce od mia no we za ni ka ją. Róż ni ce wiel ko ści mię dzy osob ni ka mi o tym
sa mym cy to ty pie są więk sze niż mię dzy po pu la cja mi tej sa mej od mia ny. na wet, je -
śli opie rać się wy łącz nie na ce chach „nie roz mia ro wych” żad na od mia na nie jest jed -
no znacz nie od ręb na (ness i in., 1989; sol tis i sol tis, 1989; sol tis i in., 1989).
Heu che ra mi cran tha var. di ver si fo lia wy twa rza płod ne na sio na tyl ko w przy pad ku
za płod nie nia krzy żo we go. stwier dzo no sys tem za po bie ga ją cy sa mo za płod nie niu,
ob ja wia ją cy się za bu rze niem wzro stu ła giew ki w słup ku, czę sto ro ze rwa niem go.
tyl ko nie wiel ka część ła gie wek do cie ra do za ląż ków i za pład nia je, jed nak w krót -
kim cza sie (do 4 dni) na stę pu je ich abor cja. Roz wią za nie za po bie ga ją ce sa mo za -
płod nie niu u H. mi cran tha var. di ver si fo lia nie jest stan dar do we. Wy da je się być
po łą cze niem kla sycz nej sa mo nie zgod no ści ga me to fi tycz nej i na stę pu ją ce go póź -
niej ob umar cia za płod nio ne go za ląż ka. osob ni ki di plo idal ne i te tra plo idal ne re -
agu ją iden tycz nie (Ra be i sol tis, 1999).
nie ma in for ma cji o wy stę po wa niu osob ni ków te tra plo idal nych w H. mi cran tha
var. ma cro pe ta la.
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nia rzad ko po kry ta krót ki mi wło ska mi, dol na z dłu gi mi wło ska mi, zwłasz cza
wzdłuż ner wów (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki za zwy czaj gę sto po kry te wło ska mi
gru czoł ko wa ty mi do pro stych, za koń czo nych ostro, 2–15 cm dłu go ści; blasz ka 2–
6 cm dłu go ści, okrą gło-ser co wa ta, śred nio głę bo ko 7–10-kla po wa, kla py kar bo -
wa ne (Elvan der, 1992); po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi,
po pu la cja z gład ki mi ogon ka mi wy stę pu je w gó rach or gan; blasz ka li ścio wa
o śred ni cy 2–6 cm, ner ko wa ta lub okrą gło-ser co wa ta z na sa dą ser co wa tą; płyt ko
5-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek tę py; z ja snym mar mur -
kiem na gór nej po wierzch ni, pur pu ro wa na dol nej, obie po wierzch nie po kry te
krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, dłu gie wło ski wy stę pu ją wzdłuż
ner wów na dol nej stro nie (Wells i shi pes, 2009). 
Pęd kwia to sta no wy: 25–50 cm, po kry ty dłu gi mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936).
Kwia to stan: 4–15 cm dłu go ści; ko lej ne roz ga łę zie nia z wy raź ną prze rwą, dol ne
roz ga łę zie nia 3-kwia to we, szy puł ki oko ło 1 cm, gór ne 1-kwia to we, pod kwiat ki brą -
zo we, 2–3 mm, lan ce to wa te lub trój zęb ne (Ro sen dahl i in., 1936); 30–40 cm, wy -
dłu żo na zwar ta wie cha (Elvan der, 1992); gę sty (Wells i shi pes, 2009). 
Kwia ty: czy sto bia łe, wy glą da ją jak by nie by ły do koń ca roz wi nię te (kle in man
i zim mer man, brak da ty); 3,5 mm, krót ko cy lin drycz no-dzwon ko wa te z od wrot -
nie stoż ko wa tą pod sta wą, po kry te gru czoł ka mi (Ro sen dahl i in., 1936); 4–6 mm,
kre mo we do żół to-zie lo nych, ogru czo lo ne (Elvan der, 1992); dłu go ści 3–5 mm, kre -
mo we lub żół ta wo zie lo ne, sze ro ko dzwon ko wa te (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: część zro śnię ta z za ląż nią 1–2 mm, ja jo wa ta, krót sza od czę ści wol -
nej (Elvan der, 1992); oko ło 1 mm (Ro sen dahl i in., 1936); o sy me trii pro mie ni stej,
wol ne do 1–1,8 mm (Wells i shi pes, 2009).
Kie lich: dział ki kie li cha owal ne, za koń czo ne ostro, za zwy czaj za krzy wio ne (Ro sen -
dahl i in., 1936); dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, rów ne, wy dłu żo ne lub ja jo wa te,
spo ra dycz nie na kra pia ne zie lo no (Elvan der, 1992); po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa -
ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne lub za krzy wio ne, na kra pia ne zie -
lo no, rów ne, 0,6–1,2 mm, wierz choł ki ja jo wa te (Wells i shi pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: od wrot nie lan ce to wa te, krót sze niż dział ki kie li -
cha, prę ci ki i słup ki scho wa ne, prę ci ki oko ło 1,2 mm, pyl ni ki 0,6 mm dłu go ści (Ro -
sen dahl i in., 1936); płat ki 1,5–2,5 mm, mniej wię cej rów ne dział kom kie li cha, wą -
sko od wrot nie lan ce to wa te; prę ci ki krót sze niż dział ki kie li cha, pyl ni ki żół te;
doj rza łe słup ki, krót sze niż dział ki kie li cha (Elvan der, 1992); płat ki bia łe, zwy kle
wy pro sto wa ne, elip tycz ne, 0,5–1 mm, ca ło brze gie; prę ci ki scho wa ne, 0,5 mm,
nit ki prę ci ków wy pro sto wa ne lub za krzy wio ne przy pyl ni kach, rów ne, nie ukry te
pod pyl ni ka mi; słup ki scho wa ne 0,5–1 mm, grub sze niż 1 mm (Wells i shi pes,
2009).
To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 5,5–6,5 mm, gład ka
(Wells i shi pes, 2009).
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sze ro ko ści; pod sta wa płyt ko do głę bo ko ser co wa ta; 7 ra czej płyt kich, okrą głych
klap; zę by trój kąt ne do kar bo wa nych; brzeg weł ni sto orzę sio ny; gór na po wierzch -
nia po kry ta krót ki wło ska mi i in ten syw nie lep ka, dol na z dłu gi mi wło ska mi wzdłuż
ner wów. 
Pęd kwia to sta no wy: 15–31 cm, na gi, spo ra dycz nie z kil ko ma ma ły mi (do 2,75 mm)
li ścio po dob ny mi pod kwiat ka mi; po kry ty krót ki mi gru czoł ka mi wy mie sza ny mi
z dłu gi mi wło ska mi.
Kwia to stan: gę sty, 10–18 cm dłu go ści; roz ga łę zie nia 2–10-kwia to we; szy puł ki krót -
kie (1,9–)3,9–5,3 mm; pod kwiat ki brą zo we, 3–8 mm, ra czej trój zęb ne.
Kwia ty: bia łe, spo ra dycz nie ró żo we, dzwon ko wa te, dłu go ści (1,41–)1,85–2,0 mm,
sze ro ko ści (1,11–)1,39–1,49(–1,96) mm; przyj mu ją po zy cję pra wie po zio mą. 
Dno kwia to we: czer wo no-brą zo we, krót ko cy lin drycz ne z od wrot nie stoż ko wa tą
pod sta wą; wol ne oko ło 0,2 mm.
Kie lich: po kry ty weł ni sty mi wło ska mi; dział ki kie li cha 0,57–0,77 mm, za okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, wą sko ło pat ko wa te, skrę co ne, dłu go -
ści 1,6 mm, sze ro ko ści 0,6 mm, wy eks po no wa ne na 1,25–1,75 mm; prę ci ki wy eks -
po no wa ne sła bo 1,06–1,18 mm; słup ki wy eks po no wa ne sła bo (0,99–1,07 mm),
zna mio na pra wie głów ko wa te.
To reb ka na sien na: dłu go ści 3,09–3,53 mm, sze ro ko ści 1,77–2,53 mm, ja jo wa ta
o roz cho dzą cych się dzio bach i za krzy wio nych, za schnię tych słup kach.
Na sio na: czar ne, błysz czą ce, nie znacz nie po kry te bro daw ka mi lub pra wie gład -
kie 0,3–0,5 mm.
Ter min kwit nie nia: li piec (Ro sen dahl, 1951; Folk i Freu den ste in, 2014a). 
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B = 1, 2, 3.
Sie dli ska: pod ło że obo jęt ne do kwa śne go, moc no za cie nio ne szcze li ny skal ne
w kwar cy tach i pia skow cach wschod niej czę ści We wnętrz nych Rów nin (ukła du ni -
skich pła sko wy żów); za zwy czaj bez ro ślin no ści to wa rzy szą cej (Folk i Freu den ste in,
2014a). 

Heu che ra no va me xi ca na Whe elock 1890
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne, pod no szą ce się w for mę pół krze wu (Wells i shi pes,
2009). 
Li ście: ciem no zie lo ne, kla po wa ne, kar bo wa ne i nie re gu lar nie ząb ko wa ne z ostry -
mi za koń cze nia mi na brze gu li ści, cen tral na część blasz ki jest pod bar wio na pur -
pu ro wo (kle in man i zim mer man, brak da ty); ogon ki 5–10 cm po kry te dłu gi mi weł -
ni sty mi wło ska mi do 3mm; blasz ka okrą gła do wy dłu żo nej, o głę bo kiej ser co wa tej
pod sta wie, 3,5–7 cm dłu go ści, 3,5–5,5 cm sze ro ko ści; 7 nie re gu lar nie pił ko wa no-
ząb ko wa nych klap; zę by za koń czo ne szpi cem, brzeg orzę sio ny; gór na po wierzch -
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roz ga łę zie nia dwu krot ne (Wells i shi pes, 2009); wą ski, śred nio gę sty, ogru czo lo ny
(Park, 2012).
Kwia ty: dzwon ko wa te, roz sze rzo ne przy szy puł ce, dłu go ści 4–4,5(–6) mm, ra czej
moc no zy go mor ficz ne; ró żo we z zie lon ka wą za ląż nią i szczy ta mi dzia łek kie li cha
(fot. 38) (Ro sen dahl i in., 1936); 3,5–6 mm, po kry te wło ska mi dłuż szy mi im da lej
od szy puł ki, wą sko dzwon ko wa te, ró żo we do czer wo na wych (Wells i shi pes, 2009);
mniej wię cej dwu stron nie sy me trycz ne 3,5–6 mm (Park, 2012).

Fot. 38. Heu che ra pa ri shii, kwia to stan

Dno kwia to we: zde cy do wa nie sko śne: 1,4–2 mm po dłuż szej stro nie, 0,7–1,0
po krót szej (Ro sen dahl i in., 1936); moc no dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne
0,8 mm po stro nie gór nej i 1,2–2 mm po dol nej, sła bo roz dę te (Wells i shi pes, 2009);
dno kwia to we wy brzu szo ne po dłuż szej stro nie, część zro śnię ta z za ląż nią 1,4 mm
mniej wię cej rów na czę ści wol nej (Park, 2012).
Kie lich: dział ki kie li cha wy dłu żo ne z za okrą glo nym lub cza sem ścię tym szczy tem,
kom pen su ją sko śne dno, za koń cze nia dzia łek kie li cha ciem ne (Ro sen dahl i in.,
1936); dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, zie lo no na kra pia ne, nie rów ne 0,5–1mm
po gór nej stro nie, 1,5–2 mm po dol nej, szczy ty za okrą glo ne, de li kat nie zie lo no
i czer wo no na kra pia ne, nie rów nej dłu go ści: 0,5–1,5 mm w gór nej czę ści a 0,5 mm
w dol nej, o wierz choł kach za okrą glo nych (Wells i shi pes, 2009); dział ki kie li cha
dłu go ści 1–2 mm, ra czej rów ne, ró żo we, zie lo no na kra pia ne (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki od wrot nie lan ce to wa te, oko ło 1,5 ra zy dłuż -
sze niż dział ki kie li cha, uner wio ne 1–3-krot nie, osa dzo ne po krót szej stro nie kwia -
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Na sio na: ciem no brą zo we, asy me trycz nie elip so idal ne lub stoż ko wo-wrze cio no -
wa te, 0,5 mm (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: kwiecień–czer wiec (Elvan der, 1992); czer wiec (Wells i shi pes,
2009). 
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: ska ły z prze są cza ją cą się wo dą (kle in man i zim mer man, brak da ty); bar -
dzo ogra ni czo ny za sięg w po łu dnio wo-wschod niej czę ści no we go mek sy ku (Ro -
sen dahl i in., 1936); w gę stych za ro ślach po ra sta ją cych wzgó rza (cha par ral) lub
w la sach na pod ło żu skal nym, na wy so ko ściach 1500–2450 m n.p.m. w gó rach gi -
la i Pi nal (Elvan der, 1992); za cie nio ne skal ne pół ki, kra wę dzie i wy chod nie skał
w po łu dnio wej czę ści kon ty nen tu, m. in. gó ry or gan, na wy so ko ściach 1800–
2200 m n.p.m. (Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra pa ri shii Ryd berg 1905
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: bar dzo moc no „roz ga łę zio ny”, ale zwar ty (Ro sen dahl i in., 1936); pę dy roz -
ga łę zio ne w for mę krze win ki (Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro śli ny 5–27 cm (Park,
2012).
Li ście: ogon ki li ścio we dłu go ści 2–10 cm, gę sto po kry te bia ły mi lub sza ra wy mi
wło ska mi o dłu go ści po wy żej 1 mm; dol ne li ście w kę pie za zwy czaj du żo mniej -
sze; w peł ni roz wi nię ta blasz ka li ścio wa o dłu go ści 2–4 cm i śred ni cy 1,6–3,5 cm,
sze ro ko ja jo wa ta do okrą gło-ner ko wa tej, pod sta wa ser co wa ta, płyt ko, sze ro ko
(1–)–5-kla po wa, kla py o róż nym kształ cie od za okrą glo ne go do ostre go; brzeg ząb -
ko wa ny, pił ko wa ny lub cza sem gład ki, licz ba klap i zę bów na brze gu li ścia zmie -
nia się w sze ro kim za kre sie na wet na jed nej ro śli nie; brzeg moc no orzę sio ny; obie
po wierzch nie po kry te krót ki mi wło ska mi, star sze mo gą być gład kie, je dy nie z wło -
ska mi wzdłuż ner wów na dol nej po wierzch ni (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po -
kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi; blasz ka li ścio wa o śred ni cy
2–4 cm sze ro ko ja jo wa ta lub ner ko wa ta z na sa dą ser co wa tą lub ścię tą, wierz cho -
łek tę py, głę bo ko wcię ta, 5-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; obie po -
wierzch nie po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi, lep kie (Wells
i shi pes, 2009); ogon ki 1–10 cm, blasz ka li ścio wa 5–40 mm, sze ro ko ja jo wa ta
do okrą gło-ner ko wa tej, płyt ko 5-kla po wa (Park, 2012).
Pęd kwia to sta no wy: 12–27 cm, z kil ko ma ma ły mi brą zo wa wy mi bło nia sty mi przy -
list ka mi, po kry ty gru czoł ka mi lub dłuż szy mi wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936); wy -
so ko ści 8–40 cm, po kry ty dłu gi mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, lep ki (Wells i shi -
pes, 2009).
Kwia to stan: 5–11 cm dłu go ści, ra czej wą ski i jed no stron ny, roz ga łę zie nia 3–7-kwia -
to we, dol ne w for mie wierz cho tek dwu ra mien nych (Ro sen dahl i in., 1936); gę sty,
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gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; blasz ka li ścio wa czę sto pur pu ro wo pod bar wio -
na od spodu, o śred ni cy 3–13 cm, ner ko wa ta do okrą głej z na sa dą ser co wa tą; płyt -
ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek tę py; gór na po -
wierzch nia po kry ta krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi,
dol na ra czej krót ki mi; lep kie (Wells i shi pes, 2009). 
Pęd kwia to sta no wy: (5–)10–45 cm, roz ga łę zie nia po kry te wło ska mi, spo ra dycz -
nie z kil ko ma zre du ko wa ny mi, ciem no brą zo wy mi list ka mi (Ro sen dahl i in., 1936);
wy so ko ści 9–45 cm, po kry ty krót ki mi lub dłu gi mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, lep -
ki, pod kwiat ki przy roz ga łę zie niach kwia to sta nu są wy raź nie ząb ko wa ne, łu sko -
wa te lub li ścio po dob ne (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Kwia to stan: luź ny (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: 1,5–2 mm dłu go ści w peł ni kwit nie nia (Ro sen dahl i in., 1936); o sy me trii
pro mie ni stej (Wells i shi pes, 2009).
Dno kwia to we: wol ne 0,3 mm, gę sto po kry te dłu gi mi wło ska mi (Wells i shi pes,
2009). 
Kie lich: bia ły lub ró żo wy, zwy kle zie lo no na kra pia ny, od wrot nie stoż ko wa ty 1,2–
3,2 mm; po kry ty gę sto śred nio dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi;
dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne: 0,5–1,3 mm, wierz choł -
ki za okrą glo ne (Wells i shi pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki 2–3 ra zy dłuż sze niż dział ki kie li cha, od wrot -
nie lan ce to wa te z wą skim ząb kiem; prę ci ki moc no wy eks po no wa ne; słup ki wy -
eks po no wa ne, bar dzo cien kie 0,06 (0,1) mm, ich dłu gość ra zem z „dzio ba mi” (wy -
dłu że niem) za ląż ni to oko ło 2 mm; zna mię pra wie głów ko wa te, oko ło dwa ra zy
szer sze niż słu pek (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki bia łe lub ró żo we, od gię te, wą skie
od wrot nie lan ce to wa te, 1,5–3,5 mm, ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po no wa ne, 1,2–
3,2 mm; słup ki wy eks po no wa ne 1–3 mm, 1,5–4,1 mm w peł ni kwit nie nia (Wells,
1984; Wells i shi pes, 2009). 
To reb ka na sien na: 3,0–4,5 mm, ja jo wa ta z nie co od wrot nie stoż ko wą pod sta wą
(Ro sen dahl i in., 1936); ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 2–5,7 mm, de li -
kat nie po kry ta wło ska mi lub gład ka (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: lipiec–paź dzier nik, wy da wa nie na sion: sierpień–paź dzier nik
(schne ider, 1994); lipiec–wrze sień (Wells i shi pes, 2009). 
Na sio na: nie co szorst kie (Ro sen dahl, 1951); ciem no brą zo we, ja jo wa te oko ło 0,4–
0,6 mm, gład kie, są nie licz ne i sła bo kieł ku ją, przy le pia ją się do lep kich pod kwiat -
ków i szy pu łek kwia to sta nu i po zo sta ją na wy stę pach i ska łach wraz z ro śli ną ma -
tecz ną a nie roz sie wa ją się w są sia du ją cym le sie (Wells, 1979; Wells i shi pes, 2009).
H. pa rvi flo ra ma zdol ność do sa mo za płod nie nia. W po pu la cji, gdzie ro śli ny i ich
wła sne po tom stwo (z ty mi sa my mi ge no ty pa mi) za sie dla ją otwar te wy stę py skal -
ne i zbo cza, sa mo za płod nie nie mo że być za sad ni cze dla zwięk sze nia pro duk cji
na sion. cho ciaż H. pa rvi flo ra jest by li ną, sche mat wzro stu fa wo ry zu je na tych mia -
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tu w za głę bie niach mię dzy dział ka mi kie li cha a po dłuż szej – po ni żej ich; prę ci ki
nie rów ne, gru be, szer sze u pod sta wy, nie co scho wa ne, krót sze niż dział ki kie li cha;
słup ki dość gru be (0,15 mm) wą sko stoż ko we, mo gą się nie co skrę cać, zna mię nie -
znacz nie po więk szo ne (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki ró żo we, roz chy lo ne, od wrot -
nie lan ce to wa te 2–3 mm (rów ne lub dłuż sze niż dział ki kie li cha), ca ło brze gie; prę -
ci ki wy eks po no wa ne na 1,5 mm; słup ki wy eks po no wa ne 0,5–1,5 mm, grub sze niż
0,1 mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu go ści 2–3 mm, nie rów ne, od wrot nie lan -
ce to wa te; prę ci ki dłuż sze niż dział ki kie li cha, ra czej nie rów ne, wy eks po no wa ne;
doj rza łe słup ki dłuż sze niż 1,5 mm, wy eks po no wa ne (Park, 2012).
To reb ka na sien na: wrze cio no wa to-elip tycz na, 5–6 mm dłu go ści i 3 mm sze ro ko -
ści, moc no prąż ko wa na (Ro sen dahl i in., 1936); ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio -
bach, 4–6 mm, bez zgru bień (bro da wek) (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: pra wie czar ne, wrze cio no wa te: z jed ne go koń ca za okrą glo ne z dru gie -
go za ostrzo ne, oko ło 0,9 mm (Ro sen dahl i in., 1936).
Ter min kwit nie nia: li piec–sier pień (Wells i shi pes, 2009); czer wiec–li piec (Park,
2012).
Sie dli ska: za cie nio ne ska li ste miej sca wśród la sów so sno wych (Pi nus pon de ro sa)
i jo dło wych (Abies ma gni fi ca) (Wells i shi pes, 2009); ska ły w gó rach san Ber nar di -
no, na wy so ko ściach 1500–3800 m n.p.m. (Park, 2012).

Heu che ra pa rvi flo ra Bar tling 1838
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, Tro pi cos®

Heu che ra pa rvi flo ra var. pu be ru la (mac ken zie & Bush) E.F. Wells zo sta ła pod nie -
sio na do ran gi ga tun ku H. pu be ru la (mac ke zie & Bush) Folk i Freu den ste in, 2015
Heu che ra pa rvi flo ra Bar tling var. pa rvi flo ra jest toż sa ma z Heu che ra pa rvi flo ra var.
ty pi ca (Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936) Folk i Freu den ste in, 2015
Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren sis Folk i Freu den ste in, 2015
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez ItIs

od mia ny H. pa rvi flo ra moż na wy róż nić ra czej przez za sięg wy stę po wa nia i pre fe -
ren cje co do pod ło ża, choć pew ne sub tel ne ce chy mor fo lo gicz ne są wy raź nie od -
ręb ne na sta no wi skach na tu ral nych (Folk i Freu den ste in, 2015).
Po krój: bez głów ne go pę du, sła bo roz czło no wa na w póź niej szym wie ku (Ro sen -
dahl i in., 1936); by li na ziel na, 10–40 cm (schne ider i in., 1994).
Li ście: ogon ki 2(–3)–25(–35) cm, czę sto moc no zróż ni co wa ne co do dłu go ści
na jed nej ro śli nie; wy mia ry blasz ki: 3–13 cm dłu go ści i 4–16(–22) cm sze ro ko ści,
czę sto drob niej sze li ście wy stę pu ją u do łu ro ze ty; sze ro ko ner ko wa ta z za okrą glo -
ny mi 7–9 kla pa mi, cza sem le d wo za zna czo ny mi; sto pień za czer wie nie nia dol nej
stro ny blasz ki mo że być zmien ny, u więk szo ści oka zów to głę bo ka pur pu ra (Ro -
sen dahl i in., 1936); ogon ki za zwy czaj po kry te dłu gi mi 0,7–2,5 mm, trzon ko wo-
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Kie lich: dział ki kie li cha ja jo wa to-trój kąt ne, wierz choł ki tę pe (Ro sen dahl i in., 1936).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki nie co dłuż sze niż dział ki kie li cha; słup ki krót -
kie, ko lum no we, zna mio na nie znacz nie po więk szo ne (Ro sen dahl i in., 1936); prę -
ci ki wy eks po no wa ne 1,85–2,05 mm; słup ki wy eks po no wa ne 2,15–2,34 mm (Folk
i Freu den ste in, 2015).
To reb ka na sien na: 5–7 mm, z nie co elip tycz na pod sta wą, dzio by moc no wy dłu -
żo ne z po zo sta ło ścia mi pro stych słup ków (Ro sen dahl i in., 1936).
Na sio na: oko ło 0,6–0,8 mm (Ro sen dahl i in., 1936).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B = 0, 1, 2, 3, 4.
Sie dli ska: płyt kie war stwy zle pień ców pia skow co wych o od czy nie obo jęt nym lub
kwa śnym, szcze li ny w moc no za cie nio nych wy chod niach skał, pre fe ru je tzw. „kie -
sze nie skal ne”; zwy kle bez ro ślin no ści to wa rzy szą cej (Folk i Freu den ste in, 2015).

Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren sis

wy róż nio na przez lep kie, jak by po kry te gu mą li ście. 
Li ście: ogon ki (3–)5–24 cm, po kry te weł ni sty mi wło ska mi (1,67–2,38 mm); blasz -
ka dłu go ści (2–)5–7(–9,5) cm, o śred ni cy (3–)6–10(–14,25) cm, ner ko wa ta, z pod -
sta wą sze ro ko lub wą sko ser co wa tą; 7–9-kla po wa, kla py okrą głe; zę by trój kąt ne
do kar bo wa nych; cien ka, bło nia sta; gór na po wierzch nia doj rza łych li ści wy raź nie
lep ka, po kry ta gu mo wa tą wy dzie li ną, wło ski ra czej rzad kie, krót kie i pro ste,
na dol nej po wierzch ni weł ni ste tri cho my wzdłuż głów nych ner wów; brzeg weł ni -
sto orzę sio ny. 
Pęd kwia to sta no wy: nie ulist nio ny, u szcze gól nie ży wot nych oka zów mo że być
kil ka li ścio po dob nych pod kwiat ków do 4,5 mm dłu go ści; 15,5–36 cm. 
Kwia to stan: luź ny, dłu gość szy pu łek dol nych roz ga łę zień to 7,06–9,25 mm; roz -
ga łę zie nia 2–7-kwia to we.
Kwia ty: bia łe, spo ra dycz nie ró żo we; dzwon ko wa te, po kry te weł ni sty mi wło ska mi;
2,25–2,75(–3) mm dłu go ści, 1,7–2,1 mm sze ro ko ści; zwi sa ją ce; płat ki ło pat ko wa te,
nie co skrę co ne i zwi nię te.
Dno kwia to we: wol ne oko ło 0,2 mm. 
Kie lich: dział ki kie li cha okrą głe, dłu go ści 0,81–1,27 mm.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki wą sko ło pat ko we z pa znok ciem, skrę co ne,
wy eks po no wa ne 1,92–2,11 mm; prę ci ki wy eks po no wa ne 1,51–1,83(–2,04) mm;
słup ki wy eks po no wa ne 1,79–2,24 mm, zna mio na sła bo głów ko wa te.
To reb ka na sien na: dłu go ści 2,92–4,57 mm, sze ro ko ści 1,83–3,11 mm, ja jo wa ta,
dzio by moc no wy dłu żo ne.
Na sio na: czar ne, błysz czą ce, pra wie gład kie lub z wy pu kło ścia mi, oko ło 0,4–
0,6 mm.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B =? 
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sto wą do brą kon dy cję lub utrwa le nie „zwy cię skie go” ge no ty pu w wą skim, po ten -
cjal nie cięż kim śro do wi sku. Lep ka wy dzie li na na or ga nach ro śli ny, do któ rej przy -
le pia ją się na sio na po ma ga im utrzy mać się przy ży ciu i na pęcz nieć, co sprzy ja
kieł ko wa niu (Wells, 1979; Wells, 1984).
W śro do wi sku na tu ral nym na sio na kieł ku ją wcze sną wio sną, gdy tem pe ra tu ra do -
bo wa pod wyż szy się. oko ło 3 mie sięcz na zim na stra ty fi ka cja (5° c) w świe tle zna -
czą co zwięk sza prze rwa nie okre su spo czyn ku na sion (hi day ati i Walck, 2002).
Sie dli ska: cie ni ste lub pół cie ni ste, wil got ne sta no wi ska na pod ło żu pia skow co -
wym, na wet bez po śred nio na ska le lub w cien kiej war stwie gle by na niej („w kie -
sze niach”) (schne ider, 1994); pół ki lub na wi sy skal ne, moc no za cie nio ne lub z wy -
sta wą pół noc ną lub wschod nią na wy so ko ściach 300–800 m n.p.m., na pod ło żu
pia skow ców lub wa pie ni w po łu dnio wo-wschod niej czę ści ame ry ki Pół noc nej: po -
łu dnio wa część ap pa la chów i ob sza ry Wiel kich Rów nin na wschód od rze ki mis si -
si pi; zaj mu ją bar dzo wą ską eko lo gicz ną ni szę (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Ga tun ki po dob ne: od H. vil lo sa od róż nia ją okrą głe kla po wa nie li ści, nie co krót -
sza wol na część dna kwia to we go, od wrot nie lan ce to wa ty kształt płat ków, dłuż -
sze szy puł ki kwia to sta nu oraz gład kie na sio na (Wells, 1984); H. vil lo sa zaj mu je po -
dob ne sie dli ska i kwit nie w tym sa mym cza sie. Jest jed nak wy raź nie więk sza i ma
grub sze li ście, któ re u H. pa rvi flo ra są bar dzo cien kie i ciem no zie lo ne (schne ider,
1994). 

Heu che ra pa rvi flo ra var. pa rvi flo ra

wy róż nio na przez kar ło wa ty po krój, wy ni ka ją cy z nie zwy kle ma łych w gru pie 
Pa rvi flo ra li ści. Ich śred ni ca za zwy czaj jest mniej sza niż 3 cm (Ro sen dahl i in., 1936).
Li ście w do ty ku są su che, za mszo wa te, co jest wy jąt ko we w tym ga tun ku (Folk
i Freu den ste in, 2015).
Li ście: ogon ki (2–)2,5–6(–10) cm, po kry te pro sty mi, krót ki mi wło ska mi; blasz ka
(1,5–)2–3(–4) cm śred ni cy, pra wie okrą gła lub nie co pię cio kąt na, cza sem z głęb -
szy mi okrą gły mi kla pa mi (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te weł ni sty mi wło -
ska mi dłu go ści 1,10–1,40 mm; blasz ka cien ka, bło nia sta, u doj rza łych li ści wy raź -
nie „za mszo wa ta”, nie jest lep ka; kla py okrą głe (Folk i Freu den ste in, 2015).
Pęd kwia to sta no wy: nie ulist nio ny; 17–44 cm (Ro sen dahl i in., 1936).
Kwia to stan: dłu go ści (2–)5–12(–16) cm, za zwy czaj moc no roz sze rzo ny przy pod -
sta wie, gór ne roz ga łę zie nia pra wie sie dzą ce (Ro sen dahl i in., 1936); dol ne roz ga -
łę zie nia dłu go ści 8,94–10,18 cm, pod kwiat ki trój dziel ne (Folk i Freu den ste in, 2015).
Kwia ty: 2–4 mm dłu go ści w peł ni kwit nie nia, (Ro sen dahl i in., 1936); zwi sa ją ce;
płat ki ło pat ko wa te, nie co skrę co ne i zwi nię te (Folk i Freu den ste in, 2015).
Dno kwia to we: 0,6–0,8 mm, cy lin drycz ne, dysk nek tar ni ka nie jest wy raź nie za -
zna czo ny (Ro sen dahl i in., 1936).
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z pa znok ciem krót szym niż blasz ka; prę ci ki scho wa ne, du żo krót sze niż dział ki kie -
li cha; słup ki scho wa ne, w peł ni kwit nie nia krót sze niż 1 mm (Park, 2012). 
To reb ka na sien na: 3–6 mm, ja jo wa ta lub pra wie okrą gła o roz cho dzą cych się dzio -
bach (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, ja jo wa to-elip so idal ne oko ło 0,6–1 mm (Wells i shi pes,
2009).
Ter min kwit nie nia: maj–wrze sień (Wells i shi pes, 2009; Park, 2012).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: wy chod nie skał w zbo czach do lin i ka nio nów, na pod gó rzu, sto ki w stre -
fie sub - i al pej skiej na wy so ko ściach 1200–3900 m n.p.m. w środ ko wej czę ści kon -
ty nen tu (Wells i shi pes, 2009); ob sza ry ska li ste od wschod niej czę ści sier ra ne -
va da aż po gó ry ska li ste (Roc ky mo un ta ins), 2200–3900 m n.p.m. (Park, 2012).

Heu che ra pa rvi fo lia var. ni va lis

od róż nia się od ga tun ku krót szym i bar dziej zwar tym kwia to sta nem, szer szy mi
i płyt szy mi kwia ta mi z bar dziej roz wi nię tym dys kiem nek ta ro wym (fot. 39, 40),
mniej szy mi to reb ka mi na sien ny mi. na sio na są ra czej bro daw ko wa te niż kol cza -
ste. Wy stę pu je w wy so kich gó rach (po wy żej li nii drzew, oko ło 3500 m n.p.m.) w gó -
rach ska li stych i na Wy ży nie ko lo ra do (Ro sen dahl i in., 1936).

Fot. 39. Heu che ra pa rvi fo lia var. ni va lis, frag ment kwia to sta nu. W naj wy żej po ło żo nym kwie cie
do brze wi docz ny dysk nek ta ro wy.
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Sie dli ska: ga tu nek pre fe ru je wy raź nie kwa śne pod ło że, „kie sze nie skal ne”: płyt -
kie war stwy zle pień ców pia skow co wych w szcze li nach kwar cy to wych urwisk,
szcze li ny skal ne u pod nó ży kwar cy to wych ostań ców w gó rach Pi lot, sau ra town,
ta ble Rock, rów nież w ap pa la chach; zwy kle bez ro ślin no ści to wa rzy szą cej (Folk
i Freu den ste in, 2015).

Heu che ra pa rvi fo lia Nut tall ex Tor rey & A. Gray 1840 
Heu che ra pa rvi fo lia var. ni va lis Á. Löve, d. Löve & ka po or 1971
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra pa rvi fo lia nutt. Ex torr. &a. gray var. utha nen sis gar ret 1911
na zwa ak cep to wa na przez IPnI

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne lub nie roz ga łę zio ne w for mę pół krze wu (Wells i shi -
pes, 2009); wiel kość ro śli ny 14–20(–75) cm (Park, 2012).
Li ście: ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi;
blasz ka li ścio wa zie lon ka wo si na o śred ni cy 1–8 cm, ner ko wa ta do sze ro ko ser co -
wa tej z na sa dą ser co wa tą; wierz cho łek tę py, płyt ko do głę bo ko 5–7-kla po wa, kla -
py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; gór na po wierzch nia gład ka lub po kry ta krót ki mi
wło ska mi, cza sem wzdłuż ner wów wi docz ne są dłuż sze wło ski; dol na – gład ka lub
po kry ta krót ki mi gru czoł ka mi (Wells i shi pes, 2009); ogon ki 1(–2,5)–5(–15) cm,
blasz ka li ścio wa 0,5–2(–7,5) cm, okrą gło-ner ko wa ta, płyt ko 5–9-kla po wa (Park,
2012). 
Pęd kwia to sta no wy: wy so ko ści 4–71 cm, po kry ty krót ki mi gru czo ło wa ty mi wło -
ska mi (Wells i shi pes, 2009); po kry ty ra czej krót ki mi gru czoł ka mi (Park, 2012).
Kwia to stan: gę sty w cza sie kwit nie nia, roz luź nia się w cza sie doj rze wa nia na sion
(Wells i shi pes, 2009); za gęsz cza się ku wierz choł ko wi (Park, 2012).
Kwia ty: o sy me trii pro mie ni stej, zie lon ka we lub kre mo we do żół tych, płyt kie,
spodecz ko we 2–5,5 mm (Wells i shi pes, 2009); pro mie ni ste, dłu go ści 2–3(–4,2) mm
(Park, 2012).
Dno kwia to we: wol ne 0,4–1 mm, po kry te krót ki mi, spo ra dycz nie rzad ki mi dłu gi mi
wło ska mi (Wells i shi pes, 2009); część zro śnię ta z za ląż nią 0,8–1,0(–1,5) mm jest
krót sza niż część wol na (Park, 2012).
Kie lich: dział ki kie li cha wy gię te, zie lo no lub czer wo no na kra pia ne, rów ne: 0,5–
1,5 mm, wierz choł ki ostre (Wells i shi pes, 2009); dział ki kie li cha oko ło 1 mm, kre -
mo we do pra wie żół tych, na kra pia ne ró żo wo lub zie lon ka wo (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, od gię te, elip tycz ne do rom bo idal nych,
z ząb kiem, 0,7–3 mm, ca ło brze gie; prę ci ki 0,5 mm, scho wa ne, za krzy wio ne
nad zna mio na mi; słup ki scho wa ne 0,3–0,5 (1–1,5) mm; do brze wi docz ne są żół te
lub po ma rań czo we nek tar ni ki w kształ cie dys ku przy pod sta wie słup ków (Wells
i shi pes, 2009); płat ki (0,7–)1,5–3 mm, od wrot nie lan ce to wa te do ło pat ko wa tych,
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Fot. 40. Heu che ra pa rvi fo lia var. ni va lis, po krój
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Ko men tarz:
W upra wie szklar nio wej, w 2015 ro ku za kwi tła w trze ciej de ka dzie kwiet nia ja ko
pierw szy spo śród ga tun ków bo ta nicz nych upra wia nych w ta kich sa mych wa run -
kach. Śred ni ca dwu let niej kę py nie prze kra cza 15 cm. Śred ni ca li ści – oko ło 1, 5 cm.
trud na w upra wie.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14.
Sie dli ska: su che zbo cza wy nie sień po kry te tun drą, na niż szych wy so ko ściach niż
po da je Ro sen dahl i współ au to rzy (1936) (Löve i in., 1971).

Heu che ra pa rvi fo lia var. uta hen sis

wy róż nio na ra czej przez za sięg wy stę po wa nia (środ ko wa część ame ry ki Pół noc -
nej: pół noc na część sta nu utah i Wy oming obej mu ją ca gó ry ska li ste (Roc ky mo -
un ta ins) i środ ko wą część ka na dy, na wschód od gór ska li stych), niż ce chy we ge -
ta tyw ne i ge ne ra tyw ne (Ro sen dahl i in., 1936). 
Po krój: pę dy pło żą ce, roz ga łę zie nia są gru be, łusz czą ce się (sask her ba rium, brak
da ty).
Li ście: 1–3 cm, okrą głe do ser co wa tych, gór na po wierzch nia gład ka, dol na mo że
być sła bo owło sio na, brzeg głę bo ko, wie lo krot nie roz cię ty, kar bo wa ny (sask her -
ba rium, brak da ty); po kry te gru czoł ka mi i rzad ki mi pro sty mi wło ska mi, blasz ka
(1–)2–6 cm, okrą gła do ner ko wa tej, ra czej szer sza niż dłuż sza, 5–7-kla po wa, kla -
py wcię te płyt ko lub głę bo ko (go odrich i nes se, 1986).
Pęd kwia to sta no wy: 20–40 cm, ogru czo lo ny (sask her ba rium, brak da ty); 
(12–)20–70 cm, po kry ty gru czoł ka mi i rzad ki mi pro sty mi wło ska mi (go odrich i nes -
se, 1986).
Kwia to stan: wą ski i gę sty, wy dłu ża się i roz sze rza w cza sie kwit nie nia do 10–30 cm
(sask her ba rium, brak da ty).
Kwia ty: bia łe do żół ta wych, dno kwia to we oko ło 2 mm, w kształ cie spodka, ogru -
czo lo ne; dział ki kie li cha wy dłu żo ne do 2–3 mm w peł ni kwit nie nia, 5 zni ko mych
płat ków, sze ro ko elip tycz nych do ja jo wa tych; prę ci ki bar dzo krót kie, za krzy wio -
ne; nad za ląż nią le ży ogru czo lo ny dysk (sask her ba rium, brak da ty); żół to zie -
lo ne, dział ki kie lich krót sze niż 2 mm, za krzy wio ne, płat ki bia łe, dłu go ści oko ło
1 mm.
Ter min kwit nie nia: maj–sier pień.
To reb ka na sien na: (4–)6–10 mm (go odrich, nes se, 1986).
Sie dli ska: żwi ro we, tra wia ste lub krze wia ste sto ki i grzbie ty; ga tun ki to wa rzy szą ce:
Dan tho nia in ter me dia, Fe stu ca cam pe stris, Geum tri flo rum (sask her ba rium, brak
da ty); sta no wi ska na ska łach, wśród in nej ro ślin no ści, na wy so ko ściach 2134–
2440 m n.p.m. (go odrich i nes se, 1986).
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Fot. 42. Heu che ra pi lo sis si ma, ogo nek li ścio wy z tri cho ma mi

Pęd kwia to sta no wy: wy so ko ści 3–22 cm, po kry ty krót ki mi do dłu gich trzon ko wo-
gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, lep ki (Wells i shi pes, 2009); z kil ko ma ma ły mi list -
ka mi, po kry ty gru czoł ko wa ty mi wło ska mi (Park, 2012).
Kwia to stan: gę sty (Wells i shi pes, 2009); ra czej gę sty (Park, 2012). 
Kwia ty: ró żo we (Wells i shi pes, 2009); o sy me trii pro mie ni stej (Park, 2012).
Dno kwia to we: wol ne 1,6 mm (Wells i shi pes, 2009); część dna kwia to we go zro -
śnię ta z za ląż nią oko ło 1,5 mm, wy raź nie dłuż sza od czę ści wol nej (fot. 43) (Park,
2012). 
Kie lich: pół ku li sty, 2–3 mm, gę sto po kry ty dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi
wło ska mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, zie lo no lub czer wo no na kra pia ne, rów -
ne 0,8–2,2 mm, o wierz choł kach tę pych (Wells i shi pes, 2009); dłu gość okwia tu
2,5–4,5 mm, po kry ty gę sty mi wło ska mi; dział ki kie li cha dłu go ści 1–1,5 mm, ró -
żo we do czer wo nych (Park, 2012).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki 1,5–3,5 mm, bia łe lub ró żo we, owal nie-elip -
tycz ne, ca ło brze gie, roz chy lo ne, ca ło brze gie; prę ci ki wy eks po no wa ne 0,4–2,3 mm;
słup ki wy eks po no wa ne od 1–1,4 mm do (1,5–2) mm (Wells i shi pes, 2009); płat ki
dłu go ści 2–3 mm, od wrot nie lan ce to wa te, bia łe do ró żo wych; prę ci ki dłuż sze
od dzia łek kie li cha, wy eks po no wa ne; doj rza łe szyj ki 1–1,5 mm, sła bo wy eks po no -
wa ne (Park, 2012).
Ko men tarz:
Pęd jest cha rak te ry stycz ny, sła bo drew nie ją cy, szyb ko przy ra sta na dłu gość;
na sta no wi sku za cie nio nym lub w upra wie do mo wej blasz ka jest ja sno zie lo na,
cien ka, brzeg jest wy raź nie pod wi nię ty; kwia ty są bia ło-zie lo ne, prze kwi ta ją c bar -
dzo szyb ko czer wie nie ją, co da je cie ka wy efekt de ko ra cyj ny (fot. 44).
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Heu che ra pi lo sis si ma Fi scher & C.A. Mey er 1838
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: ło dy go wa ty, pę dy sła bo roz ga łę zio ne, wzno szą ce się (fot. 41) (Wells i shi -
pes, 2009); wiel kość ro śli ny 15–55 cm (Park, 2012).
Li ście: ogon ki 2–22 cm, gę sto po kry te dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wy mi wło ska mi
(fot. 42); blasz ka li ścio wa o śred ni cy 8–9 cm pra wie okrą gła lub pię cio - sze ścio kąt -
na z na sa dą moc no wcię tą, ser co wa tą, wierz cho łek tę py, głę bo ko 5–7-kla po wa,
kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; obie po wierzch nie śred nio lub gę sto po kry te dłu -
gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi, lep kie (Wells i shi pes, 2009); ogon ki
7–20 cm, blasz ka 4,5–9,0 cm, ja jo wa ta, płyt ko 5–7-kla po wa (Park, 2012).

Fot. 41. Heu che ra pi lo sis si ma, pęd
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To reb ka na sien na: ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, 2,5–10 mm, gład ka
(Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: czar ne, sze ro ko wrze cio no wa te, 0,6 mm (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: marzec–czer wiec (Wells i shi pes, 2009; Park, 2012).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009); 2n = 14 (Park, 2012).
Ga tun ki po dob ne: in te gru je się z H. mi cran tha (Park, 2012).
Sie dli ska: w la sach so sno wych na pod ło żu kwar cy tów lub zde gra do wa nych gra -
ni tów oraz na urwi skach w wą skim nad mor skim pa sie po łu dnio wo-środ ko wej czę -
ści wy brze ża Pa cy fi ku, 10–500 m n.p.m. (Wells i shi pes, 2009); urwi ska nad oce -
anem, za cie nio ne zbo cza do wy so ko ści 500 m n.p.m. w pa smach gór skich wzdłuż
wy brze ża Pa cy fi ku (Park, 2012). 
Ko men tarz:
zde cy do wa nie cie pło lub ny ga tu nek. kil ku mie sięcz ne siew ki są bar dzo wraż li we
na prze chło dze nie, re agu ją ne kro za mi i ob umar ciem li ści. Ini cja cja kwit nie nia wy -
ma ga jed nak okre su prze chło dze nia. upra wa w grun cie jest moż li wa na cie płym,
za cisz nym, ra czej su chym sta no wi sku. W se zo nie zi mo wym 2014/2015 w ogro dzie
nie za no to wa no tem pe ra tur po ni żej –15° c. Ro śli ny mo gą być za sto so wa ne ja ko
ozdob ne z li ści w miesz ka niu.

Heu che ra pu be ru la Mac ken zie & Bush 1905 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Wy róż nio na przez za sięg wy stę po wa nia, ogra ni czo ny do Pła sko wy żu ozark w sta -
nie mis so uri i pre fe ren cję sta no wisk (Ro sen dahl i in., 1936; Folk, 2015). 
Po krój: pę dy nie zdrew nia łe, krót kie (Ro sen dahl i in., 1936; Folk i Freu den ste in,
2015).
Li ście: ogon ki bar dzo zróż ni co wa ne co do dłu go ści na jed nej ro śli nie (3–24 cm),
cał ko wi cie i rów no mier nie po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi;
blasz ka li ścio wa (2–)3–13 cm dłu go ści, o śred ni cy (2,5–)3,5–15 cm, okrą gło-ner ko -
wa ta za zwy czaj z 7–9 sze ro kich, pła skich, okrą głych klap, spo ra dycz nie naj niż sze
li ście mo gą mieć kla py ostre, trój kąt ne; brzeg sze ro ko ząb ko wa ny, orzę sio ny; gór -
na po wierzch nia ogru czo lo na z krót ki mi pro sty mi i nie licz ny mi dłuż szy mi wło ska -
mi, dol na pod bar wio na pur pu ro wo jest po kry ta weł ni sty mi gru czoł ka mi z nie co
dłuż szy mi wzdłuż ner wów (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te krót ki mi (0,18–
0,28 mm) tri cho ma mi; blasz ka li ścio wa skó rza sta z okrą gły mi, płyt ki mi kla pa mi,
lep ka (Folk i Freu den ste in, 2015).
Pęd kwia to sta no wy: 10–40 cm, ogru czo lo ny, nie ulist nio ny (Ro sen dahl i in., 1936).
Kwia to stan: luź ny, zwę ża ją cy się ku gó rze; pod kwiat ki bło nia ste, brą zo we, lan ce -
to wa te, orzę sio ne (Ro sen dahl i in., 1936); dol ne roz ga łę zie nia dłu gie 7,65–
9,18 mm; pod kwiat ki w więk szo ści ca ło brze gie (Folk i Freu den ste in, 2015). 
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Fot. 43. Heu che ra pi lo sis si ma, frag ment kwia to sta nu oraz kwia ty z wy raź nie wi docz nym dnem
kwia to wym (na prawym zdję ciu)

Fot. 44. Heu che ra pi lo sis si ma, po krój
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czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha roz chy lo ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne: 2–
4,2 mm, wierz choł ki za okrą glo ne; za głę bie nia mię dzy dział ka mi węż sze niż płat ki.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki za gię te do we wnątrz, ró żo we lub czer wo ne,
sze ro ko ło pat ko we, 2,4–4,4 mm dłu gie, o brze gu sfa lo wa nym; prę ci ki od 1,1 mm
scho wa ne do 3,7 mm wy eks po no wa ne; słup ki od nie co scho wa nych 0,6 mm
do 3 mm wy eks po no wa nych, 4–6 mm w peł ni kwit nie nia, o śred ni cy 0,1 mm. 
To reb ka na sien na: 7–11 mm, gład ka, ja jo wa ta.
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,6–1 mm.
Ter min kwit nie nia: maj–czer wiec.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14.
Sie dli ska: sta no wi ska na pod ło żu neu tral nym – ga tu nek to le ran cyj ny co do ży -
zno ści pod ło ża i wła ści wo ści che micz nych skał, la sy na pod ło żu skal nym, za cie -
nio ne skal ne wy stę py, pół ki i urwi ska; sto sun ko wo ogra ni czo ny za sięg w środ ko -
wej czę ści wy brze ża atlan tyc kie go, 100–1400 m n.p.m., wy żej niż wy stę pu je H.
ame ri ca na (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra pul chel la Wo oton & Stan dley 1913
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy sła bo roz ga łę zio ne, w for mie krze win ki (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki 2–5 cm, de li kat nie po kry te bia ły mi wło ska mi do 1,5 mm dłu go ści;
blasz ka pię cio kąt na, 1,5–2,7 mm (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te krót ki mi
lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi wło ska mi; blasz ka li ścio wa 0,5–2 cm,
okrą gła z na sa dą ser co wa tą; wierz cho łek tę py, głę bo ko 5-kla po wa, kla py okrą głe,
brzeg ząb ko wa ny; po wierzch nia gór na po kry ta krót ki mi wło ska mi, rzad kie dłuż -
sze wzdłuż ner wów na dol nej (Wells i shi pes, 2009). 
Pęd kwia to sta no wy: 8–13 cm, cza sem z ma ły mi pur pu ro wy mi list ka mi (Ro sen -
dahl i in., 1936); wy so ko ści 7–15 cm, po kry ty krót ki mi gru czo ło wa ty mi wło ska mi
(Wells i shi pes, 2009).
Kwia to stan: 3,5–6 cm, wą ski, od ga łę zie nia 5–10 mm, 1–3 kwia to we, pod kwiat ki
o róż nych kształ tach na róż nej wy so ko ści, wszyst kie ele men ty pur pu ro we i po kry -
te wło ska mi (Ro sen dahl i in., 1936); gę sty, jed no stron ny (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: o śred nim stop niu sy me trii dwu stron nej, ró żo wa we do ciem no ró żo wych,
dzwon ko wa te, 4–5,5 mm (Wells i shi pes, 2009). 
Dno kwia to we: nie co sko śne: 1,5 mm po krót szej stro nie, 2 mm po dłuż szej, skom -
pen so wa ne dłu go ścią dzia łek kie li cha (Ro sen dahl i in., 1936); wol ne 1–1,5 mm,
po kry te krót ki mi wło ska mi przy szy puł ce, dłu gi mi bli żej dzia łek kie li cha (Wells
i shi pes, 2009).
Kie lich: dział ki kie li cha nie co roz chy lo ne, na kra pia ne ciem no czer wo no na szczy -
tach, rów ne, 0,8–1,8 mm, wierz choł ki ostre lub tę pe (Wells i shi pes, 2009). 
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Kwia ty: zie lon ka we z do miesz ką ciem no czer wo ne go; dłu go ści 2–4 mm (Ro sen -
dahl i in., 1936), zwi sa ją ce (Folk i Freu den ste in, 2015). 
Dno kwia to we: od wrot nie stoż ko we, 0,3 mm (Ro sen dahl i in., 1936).
Kie lich: po kry ty weł ni sty mi wło ska mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne (Ro sen dahl
i in., 1936).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki rów no wą sko-lan ce to wa te z dłu gim ząb kiem,
2–3 ra zy dłuż sze od dzia łek kie li cha; prę ci ki moc no wy eks po no wa ne; słup ki wy -
eks po no wa ne, smu kłe, zwę ża ją ce się, dłu gość po je dyn cze go łącz nie z dzio bem
za ląż ni to oko ło 3,5 mm, zna mio na głów ko wa te, o śred ni cy 2 ra zy więk szej niż słu -
pek (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki ło pat ko wa te, nie co skrę co ne i zwi nię te; wy eks -
po no wa nie prę ci ków 1,75–1,93 mm, wy eks po no wa nie słup ków 2,03–2,24 mm
(Folk i Freu den ste in, 2015). 
To reb ka na sien na: 4,2–5,5 mm, ja jo wa ta wy dłu żo na, o dłu gich dzio bach (Ro sen -
dahl i in., 1936).
Na sio na: czar ne, oko ło 0,5 mm, prąż ko wa ne, nie co kol cza ste (Ro sen dahl i in.,
1936).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B = 1. 
Sie dli ska: nie co wy eks po no wa ne ska ły do lo mi to we i wa pien ne nad brze ga mi rzek
(Folk i Freu den ste in, 2015). 

Heu che ra pu be scens Pursh 1813 
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Je den z bar dziej zmien nych ga tun ków co do dłu go ści kie li cha, wol nej czę ści dna
kwia to we go, wy eks po no wa nia pyl ni ków i zna mion. Ro śli ny z pół noc nej czę ści za -
się gu wy stę po wa nia ma ją dłuż sze kie li chy, słup ki i prę ci ki (9–13 mm), a z po łu -
dnio wej sto sun ko wo krót sze (5,5–8 mm). za sad ni czo jed nak wszę dzie ro śli ny ma -
ją sła bo wy eks po no wa ne prę ci ki i słup ki.
Po krój: pę dy roz ga łę zio ne, for mu ją pół krzew.
Li ście: ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska -
mi; blasz ka o śred ni cy 3–9 cm, sze ro ko ja jo wa ta do ser co wa tej, z na sa dą ser co -
wa tą lub pra wie ścię tą; wierz cho łek ostry lub tę py; płyt ko 5-kla po wa, kla py okrą -
głe do sze ro ko ja jo wa tych; brzeg ząb ko wa ny; po wierzch nie gład kie lub de li kat nie
ogru czo lo ne, co naj mniej wzdłuż ner wów po dol nej stro nie.
Pęd kwia to sta no wy: wy so ko ści 30–95 cm, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi, czę sto ulist nio ny i z bło nia sty mi pod kwiat ka mi.
Kwia to stan: luź ny.
Kwia ty: 5,5–13,2 mm, zie lo ne, dzwon ko wa te.
Dno kwia to we: o sy me trii dwu stron nej, czę ścio wo pro mie ni ste, wol ne 2–6,2 mm. 
Kie lich: gwał tow nie roz sze rza ją cy się po nad za ląż nią, po kry ty bar dzo krót ki mi gru -
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To reb ka na sien na: 5 mm, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach (Wells i shi pes,
2009).
Na sio na: ciem no brą zo we, elip so idal ne oko ło 0,8 mm (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: sierpień–wrze sień (Wells i shi pes, 2009). 
Ko men tarz:
W ogro dzie w Bę dzi nie kwit nie nie ro ślin upra wia nych w po jem ni kach przy pa da
na ko niec kwiet nia – maj, jest ob fi te. 
Sie dli ska: wy chod nie wa pien nych skał i urwi ska w gór skich la sach igla stych, gó -
ry san dia i man za no, na wy so ko ściach 2450–3260 m n.p.m. (ke arns, si vin ski 1999);
zbo cza gór i ka nio ny, na wy so ko ściach 2700–3300 m n.p.m. w no wym mek sy ku,
śród lą do we gó ry po łu dnio wej, pół pu styn nej czę ści kon ty nen tu (Wells i shi pes,
2009).
Ko men tarz:
W ogro dzie w Bę dzi nie, ro śli ny po sa dzo ne na skar pie z wy sta wą po łu dnio wo-za -
chod nią ocie nio ną ko ro na mi brzóz, za mie ra ły do cza su osło nię cia sta no wi ska du -
ży mi frag men ta mi wa pie ni. ka mie nie spo wo do wa ły przede wszyst kim osu sze nie
pod ło ża.
Ga tun ki po dob ne: H. san gu inea, po do bień stwo w pra wie re gu lar nych, dzwon ko -
wa tych kwia tach, róż ni ca w wiel ko ści płat ków i wy eks po no wa niu prę ci ków i słup -
ków (Ro sen dahl i in., 1936). nie wiel kie róż ni ce mię dzy H. ru be scens, któ ra jest bar -
dzo zmien nym ga tun kiem są sia du ją cym, ale izo lo wa nym geo gra ficz nie.
W po rów na niu do H. pul chel la, H. ru be scens ma luź niej sze kwia to sta ny, krót sze
hy pan cjum, węż sze płat ki oraz moc niej wy eks po no wa ne prę ci ki (pyl ni ki) i słup ki.
za koń cze nia klap blasz ki li ścio wej są ostre (ke arns i si vin ski 1999).

Heu che ra ri chard so nii R. Brown 1823
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

ga tu nek sze ro ko roz prze strze nio ny w cen tral nej czę ści kon ty nen tu, zmien ny co
do dłu go ści kie li cha, wy eks po no wa nia pyl ni ków, po kry cia wło ska mi ogon ków
i wiel ko ści li ści (Wells, 1984).
Po krój: pę dy roz ga łę zio ne w for mę pół krze wu (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki (2–)6–20(–25) cm, po kry te mniej lub bar dziej bia ły mi wło ska mi gru -
czoł ko wa ty mi; blasz ka okrą gło-ser co wa ta 2–13 cm dłu go ści, 2–11 cm sze ro ko ści;
brzeg roz sz cze pio ny na oko ło 9 płyt kich, czę sto za cho dzą cych na sie bie klap i ząb -
ko wa ny, zę by nie re gu lar ne, cza sem trój kąt ne; gór na po wierzch nia gład ka, cza sa -
mi z rzad ki mi krót ki mi, przy le ga ją cy mi wło ska mi, na dol nej – dłu gie wło ski wzdłuż
ner wów (Ro sen dahl i in., 1936); mło de są ży wo zie lo ne, z wie kiem brą zo wie ją;
ogon ki po kry te gę sto lub bar dzo gę sto krót ki mi lub dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł -
ko wa ty mi wło ska mi, rzad ko cał kiem gład kie; blasz ka o śred ni cy 2,5–10 cm, sze -
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Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: słup ki ra czej gru be – 0,17 mm, wą sko stoż ko we,
sła bo wy od ręb nio ne z dzio bów za ląż ni, zna mio na nie wie le więk sze niż śred ni ca
słup ków (Ro sen dahl i in., 1936); płat ki ró żo we, od gię te, lan ce to wa te z ząb kiem,
2–2,5 mm, ca ło brze gie, więk sze niż dział ki kie li cha; prę ci ki wy eks po no wa ne 1 mm;
słup ki wy eks po no wa ne 1–8 (1,5–2) mm, grub sze niż 1 mm (fot. 45) (Wells i shi pes,
2009).

Fot. 45. Heu che ra pul chel la, frag ment kwia to sta nu
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Kwia to stan: wą sko cy lin drycz ny, szy puł ki na krót kich roz ga łę zie niach, nie dłuż -
szych niż 3–4 cm w dol nej czę ści (Ro sen dahl i in., 1936); gę sty do luź ne go (Wells
i shi pes, 2009).
Kwia ty: 5–10 mm, zie lon ka we, cy lin drycz no-dzwon ko wa te (Ro sen dahl i in., 1936).
Dno kwia to we: od wrot nie stoż ko wa te, bar dzo moc no sko śne (Ro sen dahl i in.,
1936); o zde cy do wa nej sy me trii dwu stron nej, wol ne 2–7 mm (Wells i shi pes, 2009).
Kie lich: 5–14 mm, zie lo ny, gwał tow nie roz sze rza ją cy się po nad za ląż nią, po kry ty bar -
dzo krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha wy pro sto wa ne, zie lo ne lub
zie lon ka wo-bia łe, rzad ko ró żo we, zie lo no na kra pia ne, rów ne, 1,3–4,2 mm, wierz choł -
ki za okrą glo ne; za głę bie nia mię dzy dział ka mi szer sze niż płat ki (Wells i shi pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki wy pro sto wa ne, zie lo ne lub zie lon ka wo-bia -
łe, rzad ko ró żo we; wą sko ło pat ko we, 1,3–4 mm dłu gie; brzeg de li kat nie ząb ko wa -
ny lub po strzę pio ny; prę ci ki od 1,5 mm scho wa ne do 4 mm wy eks po no wa ne; słup -
ki od nie co scho wa nych 0,6 mm do 0,3 mm wy eks po no wa nych, 4–6 mm w peł ni
kwit nie nia, o śred ni cy 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009).
To reb ka na sien na: elip so idal na, dzio by nie co tyl ko wy eks po no wa ne lub scho wa -
ne (Ro sen dahl i in., 1936); 7–14,5 mm, gład ka, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio -
bach (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: licz ba za ląż ków – 75, na sio na czar ne oko ło 0,75 mm, ja jo wa te z dwo ma
wy brzu sze nia mi, gę sto po kry te igło wa ty mi kol ca mi (Ro sen dahl i in., 1936); ciem -
no brą zo we, elip so idal ne, oko ło 0,6–1 mm (Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: maj–czer wiec (Wells i shi pes, 2009).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: pre ria, su che i wil got ne sta no wi ska na ni zi nach lub wy ży nach, wy stę py
i urwi ska skał wa pien nych, spo ra dycz nie w su chych la sach na pod ło żu piasz czy -
stym; ob szer ny za sięg od cen tral nej po pół noc no-za chod nią część kon ty nen tu,
na wy so ko ściach 200–800 m n.p.m. (usda brak da ty; Wells, 1984; Wells i shi pes,
2009); su che, piasz czy ste mu ra wy, żwi ro we brze gi je zior i zbo cza wzgórz w stre fie
re gla dol ne go, sta no wi ska ja sne, lek ko za cie nio ne lub w peł nym na sło necz nie niu
(klin ken berg, 2014).
Ga tun ki po dob ne: H. ame ri ca na, H. lon gi flo ra, H. pu be scens. Wie le cech zwią za nych
z kwit nie niem i wzro stem we ge ta tyw nym upo dab nia H. ri chard so nii do H. ame ri ca -
na, jed nak H. ri chard so nii pre fe ru je ostrzej szy kli mat pre rii a H. ame ri ca na cie plej -
sze sta no wi ska w dol nej par tii la sów. Po dob nie jak u H. lon gi flo ra kwia ty są dłu gie
i nie co „gar ba te”, a słup ki krót sze niż gór na część kie li cha. W prze ci wień stwie do H.
lon gi flo ra słup ki ni gdy nie są cał ko wi cie scho wa ne, z po wo du sil nej zy go mor ficz no -
ści kwia tów (dol na część kie li cha jest krót sza niż słup ki). kwia ty H. pu be scens nie są
tak sko śne, choć u obu ga tun ków ich kształt jest dzwon ko wa ty. H. ri chard so nii róż -
ni się od H. lon gi flo ra i H. pu be scens krót szy mi i węż szy mi płat ka mi, szer szym za głę -
bie niem mię dzy dział ka mi kie li cha i bar dziej zwar tym kwia to sta nem (Wells, 1984).
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ro ko ja jo wa ta do ser co wa tej, z na sa dą ser co wa tą lub pra wie ścię tą; wierz cho łek
ostry; płyt ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe do sze ro ko ja jo wa tych; brzeg ząb ko wa ny,
orzę sio ny; po wierzch nia gór na gład ka lub z dłu gi mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi
wło ska mi, na dol nej dłu gie wło ski (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009); dol ne li ście
ser co wa to-ner ko wa te, 3–6 cm sze ro ko ści; 7–9-kla po we, kla py płyt kie; gór na po -
wierzch nia za zwy czaj gład ka, dol na po kry ta bia ła wy mi wło ska mi; przy list ki bło -
nia ste, ze spo lo ne z pę dem (klin gen berg, 2014). 
Ko men tarz:
Li ście, prze bar wio ne na zi mę, wcze sną wio sną ob umie ra ją i roz pa da ją się. Pę dy
roz ga łę zia ją się wol no. Wcze sną wio sną pą ki wierz choł ko we nie są wy eks po no -
wa ne nad po wierzch nię gle by, od mien nie niż np. u H. ame ri ca na, H. mi cran tha, H.
pu be scens (fot. 46). 
Pęd kwia to sta no wy: 20–90 cm (Ro sen dahl i in., 1936); wy so ko ści 40–70 cm, po -
kry ty krót ki mi wło ska mi przy pod sta wie, gru czoł ko wa ty mi wy żej (klin gen berg,
2014).

Fot. 46. Heu che ra ri chard so nii, stan li ści po se zo nie zi mo wym, w kwiet niu. Po rów naj fot. 35 na str. 84
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sp., Qu er cus sp., Ti lia sp., Yuc ca sp.; po sier ra trans vol ca ni ca w mek sy ku, na wy -
so ko ściach 1000–3125 m n.p.m., w po łu dnio wej część kon ty nen tu.
Wy od ręb nie nie sek cji Ro sen dah liae z dwo ma ga tun ka mi (H. ro sen dah lii i H. wel l -
siae) po twier dzo no mu ta cją punk to wą w se kwen cji cpdna rpl32 -trnL (Folk i Freu -
den ste in, 2014a).

Heu che ra ru be scens Tor rey 1852
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra ru be scens torr. var. ver si co lor m.g. ste ward 1934
na zwa ak cep to wa na przez IPnI

mi mo sze ro kie go za kre su zmien no ści w ce chach mor fo lo gicz nych każ de go z or -
ga nów na każ dym eta pie roz wo ju nie jest on po wią za ny z okre ślo nym wzo rem
roz miesz cze nia geo gra ficz ne go (Wells i shi pes, 2009).
Po krój: pę dy roz ga łę zio ne w for mę krze win ki (Wells i shi pes, 2009); wiel kość ro -
śli ny 7–55 cm (Park, 2012).
Ko men tarz:
Śred ni ca kę py li ści dwu let niej H. ru be scens upra wia nej w pod ło żu ogrod ni czym
to oko ło 8 cm. zwar tą kęp kę two rzy kil ka krót ko pę dów dłu go ści 0,5–1 cm, ści śle
przy le ga ją cych do sie bie. Li ście ma ją ko lor sza ro-zie lo ny. Ro śli ny H. ru be scens var.
ver si co lor, uzy ska ne z na sion ze sta no wisk na tu ral nych, już w pierw szym se zo nie
są nie co in ne. ma ją 3–5-krot nie więk sze blasz ki li ścio we na dłu gich ogon kach. Po -
wyż sze ce chy spra wia ją, że kę py li ści są oko ło dwu krot nie więk sze i wy da ją się luź -
niej sze. Li ście ma ją ko lor in ten syw nie zie lo ny (fot. 47).
Li ście: ogon ki gład kie lub po kry te krót ki mi do dłu gich trzon ko wo-gru czoł ko wa ty -
mi wło ska mi; blasz ka li ścio wa o śred ni cy 0,6–4,5 cm, pra wie okrą gła lub sze ro ko ja -
jo wa ta z ser co wa tą lub ścię tą na sa dą, wierz cho łek ostry lub ostro wy cią gnię ty, płyt -
ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe, brzeg ząb ko wa ny; obie po wierzch nie gład kie lub
po kry te trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi wło ska mi: krót ki mi po gór nej, dłu gi mi wzdłuż
ner wów po dol nej stro nie Wells i shi pes, 2009); ogon ki 1–15 cm; blasz ka sze ro ko ja -
jo wa ta do pra wie okrą głej 0,8–6,0 cm, 5–9 klap, dość głę bo ko wcię tych (Park, 2012).
Pęd kwia to sta no wy: (6–)10–32(–50) cm, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi (Wells i shi pes, 2009); 
Kwia to stan: gę sty, roz luź nia się gdy na sio na za czy na ją doj rze wać, czę sto jed no -
stron ny (Wells i shi pes, 2009); luź ny lub za gęsz czo ny w kształ cie cy lin dra lub stoż -
ka, ogru czo lo ny (Park, 2012).
Kwia ty: o sy me trii dwu stron nej (Park, 2012).
Dno kwia to we: sła bo dwu stron nie sy me trycz ne, wol ne 0,5–2 mm, dłuż sze po stro -
nie gór nej (Wells i shi pes, 2009); część dna kwia to we go zro śnię ta z za ląż nią 0,9–
2,5 mm, jest dłuż sza niż część wol na (Park, 2012).
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Heu che ra ro sen dah lii Folk i Freud ste in 2014

En de mit z bar dzo ma łe go ob sza ru pół noc nej czę ści sier ra ma dre oc ci den tal, są -
sia du ją ce go z pu sty nią so no ra.
Po krój: licz ne pę dy wy ra sta ją z gru bej na sa dy i for mu ją pół krzew. 
Li ście: ogon ki (1,5–)7–17,5 cm, po kry te śred nio gę sto sie dzą cy mi gru czoł ka mi
i dłu gi mi weł ni sty mi wło ska mi; blasz ka (2–)5–8,5) cm dłu go ści, 4,25–8 cm sze ro -
ko ści; ja jo wa ta o głę bo kiej ser co wa tej ba zie, płyt ko 5–7-kla po wa, kla py kar bo wa -
ne; zę by na brze gu sze ro kie i pła skie, kar bo wa ne, wy raź nie z koń czy kiem; brzeg
orzę sio ny w śred nim stop niu, rzę ski przy le ga ją ce ku szczy to wi; gór na po wierzch -
nia po kry ta krót ki mi wło ska mi gdy li ście nie są w peł ni doj rza łe, star sze li ście wy -
łącz nie z gru czoł ka mi sie dzą cy mi, dłuż sze pro ste wło ski i gru czoł ki wy stę pu ją
na dol nej stro nie wzdłuż ner wów.
Pęd kwia to sta no wy: 35–50 cm, z ma ły mi pod kwiat ka mi: dwa naj ni żej na pę dzie
są pra wie na prze ciw le głe, wy żej pod roz ga łę zie nia mi kwia to sta nu są lan ce to wa te,
bło nia ste, do 7 mm dłu go ści.
Kwia to stan: w dol nej czę ści roz sze rzo ny, ście śnia się ku szczy to wi; roz ga łę zie nia
roz ło żo ne wzdłuż pę du skrę to le gle, 5–8-kwia to we, szy puł ki moc no skró co ne, dłu -
go ści 1,5–3 cm, moc no za gęsz czo ne, co sta no wi ce chy dia gno stycz ne; naj niż sze
roz ga łę zie nia to wierz chot ki dwu ra mien ne, wyż sze jed no ra mien ne.
Kwia ty: 6,0–7,3 mm, bia łe, wą sko cy lin drycz ne, rzad ko po kry te gru czoł ka mi
przy pod sta wie, zni ko mo ku szczy tom dzia łek kie li cha. 
Dno kwia to we: cy lin drycz ne, wy dłu żo ne, sła bo zy go mor ficz ne, wol ne 1,9–2,7 mm
po dłuż szej stro nie, sze ro ko ści 2,1–2,6 mm.
Kie lich: dział ki dłu go ści 0,6–1,2 mm, za okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, ja jo wa to-spi cza ste z wy raź nym ząb -
kiem, dłu go ści 1,4–2,1 mm; prę ci ki rów ne co do dłu go ści dział kom kie li cha lub 
wy sta ją ce do 0,7 mm, za cze pio ne do hy pan cjum na róż nych wy so ko ściach, nit ki
prę ci ków pła sko-wrze cio no wa te, naj szer sze w ⅔ dłu go ści (co jest ce chą dia gno -
stycz ną), pyl ni ki ku li ste; wy eks po no wa ne słup ki wy dłu ża ją się suk ce syw nie
do 2,0 mm, zna mio na głów ko wa te.
To reb ka na sien na: cy lin drycz na, dłu go ści 8,1–9,2 mm, sze ro ko ści 3,1–3,8 mm, wy -
sta je po nad kie lich.
Na sio na: czar ne, wrze cio no wa te, oko ło 0,7 mm, de li kat nie po kry te kol ca mi.
Ter min kwit nie nia: po ło wa kwiet nia – ko niec ma ja, wy da wa nie na sion ko niec
kwiet nia – ko niec ma ja.
Sie dli ska: wą wo zy i urwi ska lub ścia ny ka nio nów, w la sach so sno wo-dę bo wych
i so sno wo-świer ko wych; ro ślin ność to wa rzy szą ca to: Abies co ahu ilen sis, Abies gra -
ver sii, He spe ra loe fu ni fe ra, Pi nus ay aca hu ite, Acer sp., Al nus sp., Ar bu tus sp., Arc to -
sta phy los sp., Aga ve sp., Ca rya sp., Cer cis sp., Cor nus sp., Ilex sp., Ju glans sp., Ostrya
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Kie lich: wą sko dzwon ko wa ty z od wrot nie stoż ko wą pod sta wą, prze cho dzą cy
w urno wy, 3–6,5 mm, bli żej szy puł ki po kry ty krót ki mi trzon ko wo-gru czo ło wa ty mi
wło ska mi, da lej są one dłu gie; ja sno ró żo wy do ró żo we go; dział ki kie li cha wy pro -
sto wa ne, czę sto zie lo no lub czer wo no na kra pia ne, 1–3,3 mm, rów ne lub nie (wte -
dy dłuż sze od gó ry), o wierz choł kach tę pych lub za okrą glo nych (Wells i shi pes,
2009); dłu gość okwia tu 3–6 mm; dział ki kie li cha dłu go ści (0,5–)1–2 mm, za sad ni -
czo nie rów ne, bia łe do ró żo wo-czer wo ne go, za koń czo ne zie lo no, czer wie nie ją ce
(Park, 2012) (fot. 48).

Fot. 48. Heu che ra ru be scens, kwiat

Płat ki ko ro ny, słup ki i prę ci ki: płat ki ró żo we, roz chy lo ne, rów no wą skie lub wą -
sko od wrot nie lan ce to wa te z pa znok ciem rów nym dłu go ści blasz ki; 2–3(–6) mm
(rów ne lub dłuż sze niż dział ki kie li cha, rzad ko krót sze), ca ło brze gie; prę ci ki wy -
eks po no wa ne na 0,8–3 mm; słup ki wy eks po no wa ne 0,5–2 mm do 1,5–2,5 mm,
0,1 mm śred ni cy (Wells i shi pes, 2009); płat ki dłu go ści 3–6 mm, nit ko wa te do wą -
sko od wrot nie lan ce to wa tych, pa zno kieć pra wie rów ny blasz ce; prę ci ki dłuż sze
niż dział ki kie li cha, wy eks po no wa ne; doj rza łe słup ki za sad ni czo znacz nie dłuż sze
niż 1,5 mm, wy eks po no wa ne (Park, 2012).
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Fot. 47. Heu che ra ru be scens var. ver si co lor, po krój
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Fot. 50. Heu che ra ru be scens var. ver si co lor, frag ment kwia to sta nu z prze kwi ta ją cy mi kwia ta mi

Heu che ra san gu inea En gel mann 1848
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra san gu inea var. pul chra Ro sen dahl 1905
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI

ga tu nek bar dzo zmien ny co do po kry cia wło ska mi, kształ tu i for my oraz wiel ko -
ści li ści i cech (kształ tu i ko lo ru) kwia tów. ze wzglę du na wiel kość i bar wę kwia -
tów wy od ręb nio no oka zy do upra wy ogro do wej i uzna no za od mia ny ozdob ne
(Ro sen dahl i in. 1936; Wells i shi pes, 2009). 
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To reb ka na sien na: urno wa o roz cho dzą cych się dzio bach, 3–6 mm, gład ka lub
po kry ta bro daw ka mi (Wells i shi pes, 2009);
Na sio na: ciem nobrą zo we, wrze cio no wa te, oko ło 0,5–0,9 mm (Wells i shi pes,
2009);
Ter min kwit nie nia: kwiecień–wrze sień (Wells i shi pes, 2009); maj–wrze sień (Park,
2012).
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, 28 (Wells i shi pes, 2009; Park, 2012).
Sie dli ska: roz pa dli ny i pół ki na za cie nio nych skal nych kli fach i wy chod niach skał
wzdłuż za chod nie go wy brze ża: od je go środ ko wej czę ści aż do mek sy ku; na wy -
so ko ściach 900–3700 m n.p.m. (Wells i shi pes, 2009); su che, ska li ste sta no wi ska
na wy so ko ściach 2200–3500 m n.p.m. w pa smach gór skich cią gną cych się od mek -
sy ku do cen tral nej czę ści ame ry ki Pół noc nej (Park, 2012).

Heu che ra ru be scens var. ver si co lor 

Bez cech cha rak te ry stycz nych, trud na do wy róż nie nia. Je dy nie eg zem pla rze wy -
so ko gór skie są wy raź nie kar ło wa te: li ście 1–2 cm śred ni cy, kwia to stan 5–10 cm
wy so ko ści (Ro sen dahl i in., 1936).
Ko men tarz:
W upra wie szklar nio wej w se zo nie 2015 ro śli ny za kwi tły naj póź niej z ga tun ków
upra wia nych w tych sa mych wa run kach. Wy raź ną ce chą od róż nia ją cą H. ru be -
scens var. ru be scens i H. ru be scens var. ver si co lor jest ko lor prze kwi tłych kie li chów.
u od mia ny ru be scens przy bie ra ją one bar wę ciem no ró żo wo-pur pu ro wą, a u od -
mia ny ver si co lor po zo sta ją bia ło-zie lon ka we (fot. 49, 50).

Fot. 49. Heu che ra ru be scens var. ru be scens, frag ment kwia to sta nu z prze kwi ta ją cy mi kwia ta mi
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Fot. 51. Heu che ra san gu inea

Ko men tarz:
W ogro dzie w Bę dzi nie jest zde cy do wa nie bar dziej ży wot na na sta no wi skach cie -
płych, su chych, ja snych, na wet w peł nym słoń cu. cie ka wost ką jest zróż ni co wa -
na to le ran cja sie wek na sil ną eks po zy cję sło necz ną. nie któ re są wraż li we i na ich
li ściach two rzą się ne kro zy, pod czas gdy są sia du ją ce, w tym sa mym wie ku, nie
wy ka zu ją ta kich ob ja wów. 
za rów no ga tu nek H. san gu inea oraz H.2bri zo ides, dla któ rej H. san gu inea jest jed -
ną z ro ślin ro dzi ciel skich, jak i od mia ny ozdob ne tych ga tun ków, są po dat ne
na rdze (Puc ci nia sp.).
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Po krój: pę dy roz ga łę zio ne, wzno szą ce się, two rzą pół krzew (Wells i shi pes, 2009).
Li ście: ogon ki (2–)4–12,5(–14,5) cm; blasz ka (1,5–)2–5,5(–6,5) cm sze ro ko ści; ner -
ko wa ta, pra wie okrą gła lub nie co ja jo wa ta, zwy kle wie lo kąt na (Ro sen dahl i in.
1936); ogon ki po kry te dłu gi mi wło ska mi trzon ko wo-gru czoł ko wa ty mi; blasz ka
ner ko wa ta do okrą głej, 2–5,5 cm; pod sta wa ser co wa ta; płyt ko 5–7-kla po wa, kla -
py okrą głe; brzeg ząb ko wa ny; wierz cho łek ostry lub tę py; po wierzch nia gór -
na gład ka lub rzad ko owło sio na dłu gi mi wło ska mi, dol na z dłu gi mi wło ska mi
wzdłuż ner wów (Wells i shi pes, 2009); na gór nej po wierzch ni czę sto ja sny „mar -
mu rek” (Folk, 2013).
Pęd kwia to sta no wy: 22–50(–57) cm, bez list ny lub z 2–3 ma ły mi list ka mi (Ro sen -
dahl i in. 1936); 20–40 cm, po kry ty krót ki mi, cza sem dłu gi mi wło ska mi gru czoł ko -
wa ty mi (Wells i shi pes, 2009).
Kwia to stan: (4–)5,5–15(–18) cm, nie co jed no stron ny, luź ny lub gę sty, roz sze rza ją -
cy się przy pod sta wie, dol ne roz ga łę zie nia od 1 do 7 cm, 2–8(–13)-kwia to we, pod -
kwiat ki czer wo ne, 4–20 mm, róż no kształt ne, wszyst kie osie kwia to sta nu czer wo ne,
ogru czo lo ne (Ro sen dahl i in. 1936); śred nio gę sty do luź ne go (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: ciem no ró żo we do czer wo nych, dzwon ko wa te lub urno wa te.
Dno kwia to we: o sła bej sy me trii lu strza nej do pro mie ni ste go, wol ne 2,5–2,8 mm.
Kie lich: 4–8 mm, od gór nej stro ny po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi,
na dol nej stro nie dłu gie wło ski są rzad kie; dział ki kie li cha 2–3 mm, roz chy lo ne,
na kra pia ne ciem no czer wo no, rów ne, 1,3–4,2 mm, wierz choł ki wy dłu żo ne lub za -
okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: ró żo we lub kre mo we; wą sko od wrot nie lan ce to -
wa te, 1,2–1,8 mm, krót sze niż dział ki kie li cha, ca ło brze gie; prę ci ki 1,5–3 mm, scho -
wa ne; słup ki scho wa ne 1,5–3 mm, o śred ni cy po nad 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009).
To reb ka na sien na: 4,5–6 mm, gład ka, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach.
Na sio na: ciem no brą zo we, elip tycz ne, oko ło 0,5–0,6 mm, gę sto po kry te drob ny mi
kol ca mi.
Ter min kwit nie nia: marzec–paź dzier nik (Wells i shi pes, 2009).
Ko men tarz: 
W wa run kach ogro du w Bę dzi nie kwit nie od dru giej po ło wy kwiet nia do koń ca lip ca,
nie po wta rza kwit nie nia. Jed na ro śli na wy twa rza śred nio 5 kwia to sta nów, któ re dłu -
go się roz wi ja ją. na sio na doj rze wa ją szyb ko i wo kół ro śli ny ma tecz nej moż na zna -
leźć siew ki o ce chach kwia tów nie co róż nych co do kształ tu i bar wy kie li cha (fot. 51).
Sie dli ska: gó ry i ska ły ob sza rów pół pu styn nych w mek sy ku (Ro sen dahl i in. 1936);
wil got ne sta no wi ska na za cie nio nych ska łach na wy so ko ściach 1200–2600 m
n.p.m.; w po łu dnio wo-za chod niej czę ści kon ty nen tu (Wells i shi pes, 2009). 
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Li sta kul ty wa rów w ko lek cji ro dza ju Heu che ra, o ce chach naj bar dziej zbli żo nych
do ga tun ku: 
‘al ba’ – kul ty war z 1896 ro ku, kwia ty bia łe (fot. 53); 
‘co ral Fo rest’ – kwia ty ró żo wo-czer wo ne; 
‘Ru by Bells’ – kwia ty ciem no czer wo ne, li ście z ciem niej szym żył ko wa niem i srebr -
nym mar mur kiem, śred ni ca kę py ok. 15 cm;
‘Lip stic’ – bar dzo in ten syw ne kwit nie nie, kwia to sta ny gę ste o kwia tach w ży wej
czer wie ni, bar dzo nie trwa ła, wraż li wa na prze la nie ko rze ni, po dat na na Phy to ph -
to ra sp.

Fot. 53. Heu che ra san gu inea ‘Al ba’

Va ria:
biał ko hs -aFP o wła ści wo ściach an ty sep tycz nych, wy izo lo wa ne z li ści i na sion H.
san gu inea, znaj du je za sto so wa nie w zwal cza niu za ka żeń bak te ryj nych i grzy bi -
czych u lu dzi i w upra wach np. zbóż (osborn i in., 1995; Bro eka ert i in., 1998; Pre -
to rius i Vi vier, 2004; aerts i in., 2011; gi lit zer i in., 2012).
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Heu che ra san gu inea var. pul chra 

ogól nie po dob na do ga tun ku, nie co mniej sza co do li ści i kwia to sta nów, któ re wy -
da ją się być bar dziej zwar te. kwia ty są bar dziej ku li ste: krót sze i szer sze (Ro sen -
dahl i in. 1936). 
Ko men tarz:
ro śli ny, wy ho do wa ne z na sion z na tu ral ne go sta no wi ska, ma ją ce chy kwia to sta nu
in ne niż po da ne wy żej, kwia to sta ny są luź niej sze (fot. 52). 

Fot. 52. Heu che ra san gu inea var. pul chra
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Sie dli ska: czę ścio wo ocie nio ne wy chod nie skał i zbo cza w gór skich la sach dę bo -
wo-igla stych w pa smach gór skich (na po łu dniu gó ry or gan, mag da le na i san ma -
teo, co okes Ran ge na pół no cy za się gu) wzdłuż po łu dnio wej czę ści wy brze ża atlan -
tyc kie go (Ba sin and Ran ge), na wy so ko ściach 1800–3200 m n.p.m.; ga tun ki
to wa rzy szą ce: Cer co car pus mon ta nus, Ju ni pe rus dep pe ana, Qu er cus ari zo ni ca, Q.
gam be li. 
Ga tun ki po dob ne: H. pa rvi fo lia, od H. no va me xi ca na róż ni się bu do wą płat ków
i krót ki mi tri cho ma mi na ogon kach. 

Heu che ra vil lo sa Mi chaux 1803
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Heu che ra vil lo sa mi chx. var. ar kan sa na (Rydb.) E. m. smith 1977 
na zwa ak cep to wa na przez ItIs, IPnI

Heu che ra vil lo sa mi chx. var. ma cror hi za (small) Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936 

ga tu nek bar dzo zmien ny co do po kry cia wło ska mi, kształ tu li ści i cech kwia tów,
ob ser wo wa ne róż ni ce są cha rak te ry stycz ne dla róż nych ob sza rów i za kre sów wy -
so ko ści nad po zio mem mo rza w za się gu wy stę po wa nia. Po pu la cje wy stę pu ją ce
w wy so kich gó rach, bli żej wschod nie go wy brze ża ma ją kla py li ści trój kąt ne, ostrzej
za koń czo ne. Im bar dziej na za chód od ap pa la chów, ku we wnętrz nym rów ni nom,
tym kla py ma ją ten den cję do za okrą gla nia się (Wells i shi pes, 2009). 
Po krój: pę dy roz ga łę zio ne, ra czej pło żą ce się w for mie pół krze wu (Wells i shi pes,
2009).
Li ście: ogon ki po kry te dłu gi mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi; blasz ka okrą gła lub
ser co wa ta, wy dłu żo na lub czę sto wie lo kąt na, 3–26 cm dłu go ści; pod sta wa ser co -
wa ta do pra wie ścię tej; głę bo ko kla po wa na, licz ba klap zmien na od 5 do po wy żej
9, kla py ja jo wa te do trój kąt nych; brzeg ząb ko wa ny lub pił ko wa ny; wierz cho łek
ostry lub tę py; po wierzch nie gład kie lub z dłu gi mi wło ska mi wzdłuż ner wów
(Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Pęd kwia to sta no wy: 20–100 cm, zwy kle nie ulist nio ny, spo ra dycz nie 1–6 zmi nia -
tu ry zo wa ne li ście (Ro sen dahl i in., 1936); list ki pod kwiat ko we 1–2(–4) ziel ne, ca -
ło brze gie i ząb ko wa ne na tej sa mej ro śli nie (Wells, 1984).
Kwia to stan: cy lin drycz ny, gę sty lub z rzad ko roz miesz czo ny mi roz ga łę zie nia mi,
pod kwiat ki przy roz ga łę zie niach od rów no wą skich do ło pat ko wa tych (Ro sen dahl
i in., 1936); gę sty lub luź ny, 21–85 cm dłu go ści i 2–14 cm sze ro ko ści, roz ga łę zie nia
0,7–3 mm, szy puł ki 0,9–3 mm; pod kwiat ki ster czą ce (Wells i shi pes, 2009).
Kwia ty: bia łe lub ró żo we, o sy me trii pro mie ni stej (Wells, 1984; Wells i shi pes,
2009).
Dno kwia to we: od wrot nie stoż ko wa te lub pra wie ku li ste, wol ne 0,2–0,5 mm (Wells
i shi pes, 2009).
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Heu che ra sol ti sii Folk i Ale xan der 2014

Heu che ra sol ti sii ma wie le cech mor fo lo gicz nych po śred nich w sto sun ku do H. no -
va me xi ca na i H. pa rvi fo lia, po nad to wiel kość kwia tów jest za leż na od ob sza ru wy -
stę po wa nia. Ro śli ny z więk szy mi kwia ta mi (hy pan cjum > 1,0 mm) wy stę pu ją w po -
łu dnio wej czę ści za się gu.
Po krój: bar dzo krót kie, gru be, nie roz ga łę zio ne pę dy, z wie kiem po dusz ko wa ty.
Li ście: ogon ki o dłu go ści (1,5–)5,0–10,5 cm są po kry te gę sto gru czoł ko wa ty mi wło -
ska mi dłu go ści po ni żej 1 mm; blasz ka zde cy do wa nie ja jo wa ta, o śred ni cy 2,5–
5,7 cm, dłu go ści 2,8–6,0 cm z na sa dą głę bo ko ser co wa tą wą ską; po dzie lo na na 7
płyt kich klap, zę by sła bo kar bo wa ne, za koń czo ne nie co ostro; na gór nej, ogru czo -
lo nej, po wierzch ni in ten syw ne ja sne prze bar wie nia po mię dzy wy bar wio ny mi pur -
pu ro wo głów ny mi ner wa mi, dol na po wierzch nia czę sto ró żo wa wa lub pur pu ro -
wie ją ca z krót ki mi, pro sty mi wło ska mi wzdłuż głów nych ner wów; orzę sie nie
brze gu sła bo wi docz ne.
Pęd kwia to sta no wy: 28–68(–79) cm, za zwy czaj nie ulist nio ny, ewen tu al nie z kil -
ko ma ma ły mi (do 4 mm) bło nia sty mi pod kwiat ka mi, po kry ty ogru czo lo ny lub
z rzad ki mi pro sty mi, krót ki mi tri cho ma mi. 
Kwia to stan: dłu gi i wą ski; roz ga łę zie nia I  stop nia wy dłu żo ne, ale szy puł ki bar dzo
za gęsz czo ne i skró co ne (0,3–)0,7–3,2 cm; roz ga łę zie nia 1–9-kwia to we.
Kwia ty: 3,4–4,2 cm dłu go ści, bia łe, sze ro ko dzwon ko wa te; w wy so kich tem pe ra -
tu rach wy dzie la ją sil ny piż mo wy za pach. 
Dno kwia to we: sła bo zy go mor ficz ne, dłu gość czę ści wol nej po gór nej, dłuż szej
stro nie to (0,7–)1,3–2,0 mm, sze ro kość 3,0–4,25 mm; sze ro ko mi secz ko wa te, dysk
nek tar ni ka zło to-żół ty.
Kie lich: po kry ty krót ki mi pro sty mi i gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha
(0,7–)0,8–1,1 mm, pro ste, od gię te na ze wnątrz.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe do nie co ró żo wych, 1,1–1,2 mm dłu go -
ści, dłuż sze niż dział ki kie li cha (0,4–)0,6–0,7 mm sze ro ko ści, ja jo wa te do sze ro ko
ja jo wa tych z bar dzo krót kim pa znok ciem, wy pro sto wa ne, nie co skrę co ne; prę ci ki
0,8–1,1 mm, cał ko wi cie scho wa ne (0,3–0,7 mm po ni żej szczy tów dzia łek kie li cha);
słup ki bar dzo krót kie 0,5–0,7 mm, za głę bio ne, zna mio na głów ko wa te.
To reb ka na sien na: 5,5–7,2 mm dłu go ści, 3,4–4,4 mm sze ro ko ści, ja jo wa ta, dzio -
by wy dłu żo ne do oko ło 1,5 mm.
Na sio na: czar ne, sze ro ko wrze cio no wa te z wy raź nym szwem, po kry te kol ca mi,
dłu go ści oko ło 0,7 mm.
Ter min kwit nie nia: ko niec kwiet nia – po czą tek paź dzier ni ka, wy da wa nie na sion:
po czą tek czerw ca – po czą tek paź dzier ni ka; fe no lo gia jest zróż ni co wa na, za leż -
na od wy so ko ści sta no wisk.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14, B = 0.
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od mia na ma cror hi za, a w róż ni cach gru czoł ko wa te wło ski pra wie sie dzą ce (0,05–
0,1 mm dłu go ści) oraz ostrzej za koń czo ne kla py li ści, dol ne tak sa mo dłu gie jak
sze ro kie. 
Ko men tarz: 
Ro śli ny H. vil lo sa var. ma cror hi za, za ku pio ne w pol skiej szkół ce by lin, ma ją licz ne,
wy so kie, luź ne kwia to sta ny. kwia ty wy dzie la ją bar dzo sil ny, „mio do wy” za pach
i są in ten syw nie ob la ty wa ne przez owa dy, zwłasz cza pszczo ły. u ro ślin ro sną cych
w peł nym słoń cu kla py li ści są ra czej ostrzej za koń czo ne, na za cie nio nym, chłod -
niej szym sta no wi sku – bar dziej owal ne (fot. 54).

Li sta kul ty wa rów w ko lek cji ro dza ju Heu che ra, o ce chach naj bar dziej zbli żo nych
do ga tun ku (fot. 55): 
‘au tumn Bri de’ – two rzy zwar tą kę pę sre brzy sto-se le dy no wych moc no owło sio -
nych li ści o kla pach płyt kich, za okrą glo nych, kwia to sta ny są sto sun ko wo krót kie
i gę ste, ra czej cy lin drycz ne,
‘chan til ly’ – ja sno zie lo ne li ście ma ją wy dłu żo ne trój kąt ne kla py, są gę sto po kry te
wło ska mi; kwia to sta ny na wy so kich pę dach są zwar te ale ra czej stoż ko we, 
‘Felt Ro om’ – ma du że blasz ki li ścio we o se le dy no wo-żół tym od cie niu, moc no
owło sio ne; kwia to sta ny są wy so kie i dość luź ne.
Ko men tarz: 
W ogro dzie w Bę dzi nie te od mia ny, w za leż no ści od sta no wi ska, kwit ną od koń ca
lip ca do koń ca li sto pa da. W cie niu, po czą tek kwit nie nia mo że być prze su nię ty na -
wet o 8 dni. Pierw sze na sio na doj rze wa ją na po cząt ku wrze śnia.

Fot. 54. Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za, liść ze sta no wi ska za cie nio ne go (po le wej) i sta no wi ska
w peł nym słoń cu (po pra wej)
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Kie lich: 1,5–3,6 mm, zwy kle po kry ty dłu gi mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi, spo ra -
dycz nie mo że być gład ki lub dłu gie wło ski są rzad kie; dział ki kie li cha 0,5–1,7 mm,
wy pro sto wa ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne, 1,3–4,2 mm, wierz choł ki za okrą glo ne
(Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: bia łe; rów no wą skie, lan ce to wa te lub od wrot nie
lan ce to wa te, 1–3 mm dłu gie, ca ło brze gie, czę sto skrę co ne lub od gię te; prę ci ki 2–
2,5 mm, wy eks po no wa ne; słup ki wy eks po no wa ne 1,5–2,5 (2–4) mm, o śred ni cy
do 0,1 mm.
To reb ka na sien na: 3–6,4 mm, gład ka, ja jo wa ta o roz cho dzą cych się dzio bach, wi -
docz ne za schnię te słup ki (Wells i shi pes, 2009).
Na sio na: licz ba za ląż ków – 50, na sio na ciem no brą zo we, wrze cio no wa te, oko ło
0,5–0,9 mm, po kry te drob ny mi kol ca mi (Wells, 1984; Wells i shi pes, 2009).
Ter min kwit nie nia: czerwiec–wrze sień.
Licz ba chro mo so mów: 2n = 14 (Wells i shi pes, 2009).
Sie dli ska: zbio ro wi ska z Aster sp. w chat ta go ga Ba sin w gó rach Błę kit nych, ska -
ły na wil ża ne wy się ka mi wod ny mi i wo do spa da mi, okre so wo za le wa ne, co zwięk -
sza szan se na roz prze strze nia nie się na sion (za rt man i Pit til lo, 1998); na wil ża ne
sta no wi ska na za cie nio nych gra ni to wych lub gnej so wych ska łach i ich wy chod -
niach, w pod ło żu z kwa śnej próch ni cy nad ska ła mi wa pien ny mi, w płyt kich war -
stwach ska li stej gle by na wy so ko ściach 100–2000 m n.p.m.; na du żym ob sza rze
po łu dnio wo-wschod niej aż do cen tral nej czę ści kon ty nen tu (Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra vil lo sa var. ar kan sa na

ogól nie jest po dob na do ga tun ku, nie co mniej sza co do li ści i kwia to sta nów, któ -
re wy da ją się być bar dziej zwar te. kwia ty są bar dziej ku li ste, krót sze i szer sze (Ro -
sen dahl i in. 1936). 
Kwia to stan: gę sty, 10–35(–62) cm dłu go ści i 1–3(–4) cm sze ro ko ści, roz ga łę zie nia
0,3–1mm, szy puł ki 0,2–0,9 mm (Wells i shi pes, 2009).

Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za

nie po sia da istot nych cech wy róż nia ją cych z ga tun ku. smith (1977) pró bo wał zna -
leźć ta kie od mien no ści i po wią zać je z ob sza rem wy stę po wa nia. We dług te go au -
to ra od mia nę cha rak te ry zu je wy so ki pęd kwia to sta no wy (20–50 cm, pod czas gdy
pęd od mia ny ar kan sa na ma 7–15 cm). na to miast gę ste po kry cie dłu gi mi (0,2–0,4
cm), mięk ki mi, ale ster czą cy mi wło ska mi, jest ta kie sa mo jak u H. vil lo sa var. ar -
kan sa na, po dob nie jak spłasz czo ne kla py blasz ki: naj niż sze są pra wie dwa ra zy
szer sze niż dłuż sze. ga tu nek, z wy róż nio ny mi dwie ma „ra sa mi” (atlan tyc ką i z Pła -
sko wy żu ozark w sta nie ar kan sas) ma rów nie wy so kie pę dy kwia to sta no we jak
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Pęd kwia to sta no wy: 26–67 cm, za zwy czaj z 1–2 du ży mi, do 4 cm dłu go ści, li ścio -
po dob ny mi pod kwiat ka mi, spo ra dycz nie z ma ły mi, za su szo ny mi, z któ rych dwa
naj niż sze są pra wie na prze ciw le głe.
Kwia to stan: w dol nej czę ści roz sze rzo ny, roz ga łę zie nia (2–)7–16-kwia to we, dłu -
go ści 1–4,5 cm, szy puł ki moc no skró co ne i za gęsz czo ne, co sta no wi ce chy dia gno -
stycz ne; naj niż sze dwa roz ga łę zie nia to wierz chot ki dwu ra mien ne, wyż sze jed no -
lub dwu ra mien ne.
Kwia ty: 3,5–4,7 mm, bia łe, dzwon ko wa te do krót ko cy lin drycz nych.
Dno kwia to we: dzwon ko wa te, bar dzo sła bo zy go mor ficz ne, wol ne 1,0–1,2 mm
po dłuż szej stro nie, sze ro ko ści 2,4–2,6 mm.
Kie lich: po kry ty pro sty mi wło ska mi, dział ki dłu go ści 0,9–1,3 mm, za okrą glo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki bia łe, lan ce to wa te z wy raź nym ząb kiem, dłu -
go ści 2,2–2,9 mm, wy sta ją ce do 0,9–1,6 mm; prę ci ki dłu go ści 1,9–2,7 mm, wy sta -
ją ce do 0,6–1,5 mm, za cze pio ne do hy pan cjum na róż nych wy so ko ściach, nit ki
prę ci ków, za nim się wy cią gną w peł ni kwit nie nia są wrze cio no wa te, naj szer sze
w 2/3 dłu go ści (co jest ce chą dia gno stycz ną), pyl ni ki ku li ste; wy eks po no wa ne słup -
ki wy dłu ża ją się suk ce syw nie do 3,0 mm, zna mio na głów ko wa te.
To reb ka na sien na i na sio na: brak da nych.
Ter min kwit nie nia: ko niec mar ca – po czą tek ma ja.
Sie dli ska: pół noc ne, wil got ne ścia ny wą wo zów i urwi ska na ścia nach ka nio nów,
czę sto z są czą cą się wo dą, w wil got nych la sach so sno wo-dę bo wych (Pi nus sp., 
Qu er cus sp.); na wy so ko ściach 1800–2600 m n.p.m., w po łu dnio wej część kon ty -
nen tu.
Ga tun ki po dob ne: wy łącz nie H. ro sen dah lii, choć po kry te pro sty mi krót ki mi wło -
ska mi kwia ty są mniej sze i krót ko dzwon ko wa te, prę ci ki nie są tak moc no wy eks -
po no wa ne, płat ki zaś lan ce to wa te i wy raź nie ostro za koń czo ne.
Wy od ręb nie nie sek cji Ro sen dah liae z dwo ma ga tun ka mi (H. ro sen dah lii i H. wel l -
siae) po twier dzo no mu ta cją punk to wą w se kwen cji cpdna rpl32 -trnL (Folk i Freu -
den ste in, 2014a).

Heu che ra wo od sia phi la Ale xan der 2008
na zwa ak cep to wa na przez IPnI, tro pi cos®

H. wo od sia phi la wy da je się być en de mi tem z po łu dnio wo-wschod niej czę ści ame -
ry ki Pół noc nej, o za się gu ogra ni czo nym do szczy tu ca pi tan w nie wiel kim pa śmie
ca pi tan w środ ko wo-po łu dnio wej czę ści sta nu no wy mek syk, choć te wy so ko gór -
skie ob sza ry są sła bo eks plo ro wa ne bo ta nicz nie. ga tun ki ta kie jak H. cy lin dri ca,
H. cho ran tha, któ re ma ją po dob ną ce chę mor fo lo gicz ną – brak płat ków, wy stę -
pu ją w pół noc no-za chod niej czę ści kon ty nen tu, w re jo nie gór ska li stych i na wy -
brze żu Pa cy fi ku. 
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Fot. 55. For my li ści od mian ozdob nych Heu che ra vil lo sa (od le wej w gór nym rzę dzie): ‘Chan til ly’
i ‘Felt Ro om’, ‘Au tumn Bri de’ (po ni żej)

Heu che ra wel l siae Folk i Freud ste in 2014

Rzad ki en de mit z bar dzo ma łe go ob sza ru w cen tral no-po łu dnio wej czę ści sier ra
ma dre oc ci den tal.
Po krój: licz ne pę dy wy ra sta ją z gru bej na sa dy i two rzą pół krzew. 
Li ście: ogon ki 6–16 cm, po kry te na ca łej dłu go ści śred nio gę sto sie dzą cy mi gru -
czoł ka mi, ewen tu al nie bar dzo rzad ki mi dłu gi mi weł ni sty mi wło ska mi, gę ściej sze
po kry cie z dłuż szych weł ni stych wło sków wy stę pu je wy żej, bli żej pod sta wy blasz -
ki; blasz ka (3–)4–9,5 cm dłu go ści, (2,5–)4–7 cm sze ro ko ści; ja jo wa ta o głę bo kiej
ser co wa tej pod sta wie z sze ro kim za głę bie niem, (5–)7-kla po wa, kla py kar bo wa ne
do trój kąt nych; zę by na brze gu kar bo wa ne do trój kąt nych, wy raź nie z koń czy kiem;
brzeg orzę sio ny; gór na po wierzch nia gę sto po kry ta krót ki mi bia ły mi wło ska mi,
zwłasz cza gdy li ście nie są w peł ni doj rza łe, na dol nej stro nie pro ste wło ski wy stę -
pu ją tyl ko wzdłuż ner wów.
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Heu che ra wo oto nii Ryd berg 1905
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez IPnI, ItIs, tro pi cos®

Po krój: pę dy roz ga łę zio ne lub nie roz ga łę zio ne w for mę pół krze wu (Wells i shi -
pes, 2009).
Li ście: (7–)12–14(–18) cm, po kry te bia ły mi wło ska mi dłuż szy mi niż 1 mm, brzeg
moc no orzę sio ny (Ro sen dahl i in., 1936); ogon ki po kry te dłu gi mi wło ska mi gru -
czoł ko wa ty mi; blasz ka nie bie ska wo zie lo na, okrą gła, 4–7 cm dłu go ści; pod sta wa
ser co wa ta; płyt ko 5–7-kla po wa, kla py okrą głe do ja jo wa tych; brzeg ząb ko wa ny;
wierz cho łek tę py; po wierzch nia gór na gład ka, dol na z dłu gi mi wło ska mi wzdłuż
ner wów (Wells i shi pes, 2009).
Pęd kwia to sta no wy: 45–85 cm, z kil ko ma ma ły mi brą zo wy mi pod kwiat ka mi (Ro -
sen dahl i in., 1936); 40–60 cm, po kry ty dłu gi mi wło ska mi gru czoł ko wa ty mi (Wells
i shi pes, 2009).
Kwia to stan: 12–26 cm, wą ski ale nie zwar ty, roz ga łę zie nia w od stę pach, dol ne 1–
2 cm, wierz chot ki 3–7–kwia to we, pod kwiat ki przy roz ga łę zie niach brą zo we, lan -
ce to wa te, nie co po strzę pio ne, 2–3 mm (Ro sen dahl i in., 1936); gę sty (Wells i shi -
pes, 2009).
Kwia ty: oko ło 3 mm (Ro sen dahl i in., 1936).
Dno kwia to we: o sy me trii pro mie ni stej, wol ne 0,5 mm (Wells i shi pes, 2009).
Kie lich: dział ki kie li cha krót kie, trój kąt ne, czę sto pod bar wio ne brą zo wo na za -
okrą glo nych szczy tach (Ro sen dahl i in., 1936); zie lo ny, 2–3 mm, pła ski, spode czo -
wa ty, po kry ty krót ki mi gru czoł ko wa ty mi wło ska mi; dział ki kie li cha trój kąt ne, roz -
chy lo ne, zie lo no na kra pia ne, rów ne, 0,5 mm, wierz choł ki ostre (Wells i shi pes,
2009).
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki sze ro ko-ja jo wa te do pra wie okrą głych,
znacz nie wy sta ją po nad dział ki kie li cha; (Ro sen dahl i in., 1936); bia łe; sze ro ko elip -
tycz ne z ząb kiem, dłu go ści 1mm, ca ło brze gie, od gię te; prę ci ki 0,5–0,8 mm, scho -
wa ne, za gię te nad zna mio na mi; słup ki scho wa ne 1–1,5 (0,5) mm, o śred ni cy po -
wy żej 0,1 mm (Wells i shi pes, 2009).
To reb ka na sien na: 6 mm, gład ka, po dłuż na o roz cho dzą cych się dzio bach. 
Na sio na: ciem no brą zo we, wrze cio no wa te, 0,7 mm.
Ter min kwit nie nia: czerwiec–wrze sień.
Sie dli ska: zbo cza gór i osło nię te, za zwy czaj skie ro wa ne na pół noc wy chod nie skał,
w la sach mie sza nych z Qu er cus gam be lii, Pi nus edu lis, Ju ni pe rus sp., w la sach igla -
stych dol ne go i gór ne go pię tra, na wy so ko ściach 2150–3650 m n.p.m w pa smach
gór Bia łych, da til i sa cra men to (ke arns, 1999); ska li ste zbo cza, na wy so ko ściach
2100–3700 m n.p.m.
Ga tun ki po dob ne: H. pa rvi fo lia (Wells i shi pes, 2009).
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Po krój: for ma pół krze wu z roz ga łę zio ny mi pę da mi.
Li ście: ogon ki dłu go ści 4–8 cm, po kry te rzad ki mi weł ni sty mi wło ska mi do 5–8 mm
dłu go ści, prze mie sza ny mi z krót ki mi gru czoł ko wa ty mi; blasz ka zie lo na, 2,5–4 cm
sze ro ko ści i 2–3,5 cm dłu go ści, pra wie ner ko wa ta do sze ro ko ja jo wa tej; pod sta wa
ser co wa ta; płyt ko 5-kla po wa z mniej wię cej 25–30 sze ro ki mi zę ba mi, za koń czo -
ny mi bia ła wy mi koń czy ka mi dłu go ści do 1 mm; po wierzch nie de li kat nie ogru czo -
lo ne, dol na z rzad ki mi, dłu gi mi do 2 mm, wło ska mi wzdłuż ner wów.
Pęd kwia to sta no wy: 8–20 cm, ogru czo lo ny, zwy kle z 1–3 zie lo ny mi, li ścio po dob -
ny mi pod kwiat ka mi, 3–5-kla po wy mi, o brze gu kar bo wa no-ząb ko wa nym, dłu go -
ści i sze ro ko ści 4–15 mm. 
Kwia to stan: 3–4 cm, pra wie jed no stron ny; roz ga łę zie nia 1–4 kwia to we, mniej wię -
cej 1 mm, niż sze mo gą się wy dłu żyć do 7 mm; szy puł ki 1–2 mm; pod kwiat ki
pod roz ga łę zie nia mi rów no wą skie, 3–5 mm, zie lo ne lub bia ła we w peł ni kwit nie -
nia, ró żo wie ją z wie kiem.
Kwia ty: dłu go ści 5,25–6 mm, re gu lar ne.
Dno kwia to we: 1–1,5 mm, de li kat nie roz sze rza ją ce się w czę ści wol nej. 
Kie lich: zie lon ka wo bia ły do kre mo we go w peł ni kwit nie nia; moc no ogru czo lo ny
po ze wnętrz nej i we wnętrz nej stro nie; dział ki kie li cha rów ne, 2,75–3,75 mm, owal -
ne z tę pym szczy tem, któ ry ró żo wie je w mia rę prze kwi ta nia. 
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ków brak; prę ci ki scho wa ne, dłu go ści mniej
wię cej 2 mm, nit ki nie co za krzy wio ne, oko ło 1,5 mm, pyl ni ki 0,7 mm, głę bo ko ser -
co wa te, w peł ni kwit nie nia po ma rań czo we, czer wo ne lub pur pu ro we; słup ki nie -
co wy gię te na ze wnątrz, rów ne dział kom kie li cha lub wy eks po no wa ne do 1 mm. 
To reb ka na sien na: 5,5–6,5 mm, ja jo wa ta z pra wie pół ku li stą pod sta wą, o roz cho -
dzą cych się dzio bach. 
Na sio na: ciem no brą zo we, wą sko elip tycz ne, śred nio 0,75 mm dłu go ści i 0,3 mm
sze ro ko ści, kol cza ste.
Ter min kwit nie nia: nie okre ślo ny, w czerw cu i we wrze śniu ro śli ny by ły za rów no
w peł ni kwit nie nia, jak i mia ły doj rza łe na sio na. 
Sie dli ska: wil got ne sta no wi ska z wy sta wą pół noc ną lub pół noc no-wschod nią, za -
le sio ne zbo cza gra ni to wych la ko li tów (wy brzu szeń po wierzch ni w wy ni ku in tru zji
mag my), w la sach z Pseu dot sun ga men zi sii i Abies con co lor, Pi cea pun gens, Abies
bi fo lia, wśród Wo od sia plum me rae, na wy so ko ściach 2550–2900 m n.p.m. 
Ga tun ki po dob ne: H. wo od sia phi la jest je dy nym ga tun kiem z re gio nu mek sy ku,
któ re go kwia ty nie ma ją płat ków (ale xan der, 2008, 2009). 
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‘chat ter box’ ma ró żo wo-bia łe kwia ty w kwia to sta nach do 50 cm, wcze śnie kwit -
nie (ko niec kwiet nia – po czą tek lip ca), nie po wta rza kwit nie nia, od mia na zwe ry -
fi ko wa na przez prof. ch. oli ve ra,
‘Plu ie de Feu’ – ja snoczer wo ne kwia ty,
‘Ro se ma ry Blo om’ – kwia ty ró żo we, kwia to sta ny bar dzo roz bu do wa ne, wy so kie
do 80 cm, od mia na zwe ry fi kow na przez prof. ch. oli ve ra,
‘splen dens’ – ja sno czer wo ne kwia ty z ja sną gar dzie lą.

Heu che ra ✕cu ne ata Ho well 1898
na zwa za the Plant List, ak cep to wa na przez ItIs

mie sza niec wy stę pu ją cy na tu ral nie w ore go nie, w środ ko wej czę ści wy brze ża Pa -
cy fi ku, gdzie po kry wa ją się za się gi ga tun ków ro dzi ciel skich: Heu che ra cy lin dri ca
i Heu che ra ru be scens. ce chy mor fo lo gicz ne są bar dzo nie sta bil ne, zmie nia ją się
na tej sa mej ro śli nie.
Li ście: zmien ne, nie któ re po dob ne do li ści H. ru be scens, in ne elip tycz ne, okrą głe
(ce cha po H. cy lin dri ca) lub mniej czy bar dziej ostre przy pod sta wie.
Pęd kwia to sta no wy: dłu gość w gra ni cach 6–55 cm. 
Kwia ty: dłu go ści 3–5 mm, mo gą być nie co za ró żo wio ne; bar dzo zmien ne co
do kształ tu i wiel ko ści, sze ro ko dzwon ko wa te, re gu lar ne lub bar dzo nie re gu lar ne;
dział ki kie li cha sze ro kie lub wą skie; płat ki nie rów ne, nie któ re sze ro ko ło pat ko wa -
te o dłu go ści dzia łek kie li cha, in ne le d wie wi docz ne; prę ci ki na po cząt ku kwit nie -
nia scho wa ne (ce cha po H. cy lin dri ca), po tem nie co wy eks po no wa ne; dzio by za -
ląż ni bar dzo moc no za zna czo ne (ce cha po H. cy lin dri ca), koń czą ce się na gle
gru by mi słup ka mi, nie co scho wa ny mi lub sła bo wy eks po no wa ny mi.
Na sio na: brak in for ma cji (Ro sen dahl i in., 1936).

Heu che ra  ✕eastha mii Cal der & Sa vi le 1959
na zwa ak cep to wa na przez IPnI, ItIs

mie sza niec wy stę pu ją cy na tu ral nie w pół noc nej czę ści wy brze ża Pa cy fi ku, gdzie
po kry wa ją się za się gi ga tun ków ro dzi ciel skich: Heu che ra chlo ran tha i H. mi cran -
tha var. di ver si fo lia. ma ce chy po śred nie mię dzy ga tun ka mi ro dzi ciel ski mi. 
Li ście: są bar dzo zmien ne co do kształ tu i wiel ko ści, z ce cha mi po śred ni mi ga tun -
ków wyj ścio wych. 
Kwia to stan: wy so ko ści 18–30 cm, 3,4–4,5 cm sze ro ko ści, choć nie jest sil nie wie -
cho wa ty, to ma dłuż sze roz ga łę zie nia dol ne, co jest ce chą po H. mi cran tha.
To reb ka na sien na: 5–7 mm dłu go ści.
Na sio na: nie zde for mo wa ne, nie ba da no ich zdol no ści do kieł ko wa nia (Ro sen dahl
i in., 1936).
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Heu che ra ✕bri zo ides hort. Le mo ine 1897 (da ta nie pew na)

gru pa kul ty wa rów po cho dze nia ogrod ni cze go, wy od ręb nio na ze wzglę du
na ozdob ne kwia to sta ny. sła bo udo ku men to wa na co do ga tun ków ro dzi ciel skich
i cza su utwo rze nia.
au tor stwo pierw szej krzy żów ki, da to wa nej na 1897 rok, przy pi su je się Vic to ro wi
Le mo ine i je go sy nom, zwłasz cza Emi lo wi. na zwę ‘Bri zo ides’ dla te go kul ty wa ru
spo pu la ry zo wa ło w 1899 ro ku an giel skie cza so pi smo ogrod ni cze the gar den. 
od mia na ozdob na ‘Bri zo ides’ cha rak te ry zo wa ła się luź ny mi kwia to sta na mi z licz -
ny mi drob ny mi, czer wo ny mi kwia ta mi, po dob ny mi do kwia tów jed ne go z ga tun -
ków ro dzi ciel skich – H. san gu inea, wy ra sta ją cym nad kę pą ciem no brą zo wych 
li ści, zi mą prze bar wia ją cych się na czer wo no. dru gim „ro dzi cem’ mia ła być H. ame -
ri ca na f. pur pu rea o nie okre ślo nej po zy cji tak so no micz nej, choć ciem ne, brą zo we
wy bar wie nie li ści jest dość czę ste u H. ame ri ca na var. hi spi da. 
Ko men tarz:
W ro ku 2005 z nie pew ne go źró dła zo stał za ku pio ny do ko lek cji tak son H. ame ri -
ca na f. pur pu rea. cha rak te ry zu je się ciem no brą zo wo-pur pu ro wym wy bar wie niem
li ści i pę dów kwia to sta no wych. ogon ki li ścio we są po kry te śred niej dłu go ści wło -
ska mi, blasz ki są ja jo wa to-okrą głe z 5–7 ostry mi kla pa mi, ską po owło sio ne na gór -
nej po wierzch ni, do łem gę ściej wzdłuż ner wów. kwia to sta ny (30–35 cm wy so ko -
ści) i kwia ty kształ tem oraz wiel ko ścią przy po mi na ją ra czej od mia nę ozdob ną H.
vil lo sa ‘Pa la ce Pur ple’ niż ga tu nek H. ame ri ca na, choć kwit nie nie jest wcze śniej -
sze, za czy na się z po cząt kiem lip ca.
o ile udział H. san gu inea w krzy żów ce H.2bri zo ides jest nie kwe stio no wa ny, to po -
zo sta łe ga tun ki H. ame ri ca na i H. mi cran tha – do mnie ma ne. do lat 80. ubie głe go
wie ku pa no wa ła mo da na żu raw ki ozdob ne ra czej z kwia to sta nów. W tym cza sie
wy ho do wa no licz ne od mia ny z krzy żó wek wstecz nych i z udzia łem praw do po dob -
nie tak że H. vil lo sa. By ły „pod cią ga ne” pod H.2bri zo ides, bo mia ły dzwon ko wa te
kwia ty w róż nych od cie niach czer wie ni. ofe ro wa no na wet bia łe kwia ty po H. san -
gu inea ‘al ba’. spo śród wie lu ogrod ni ków ak tyw nym ho dow cą był zwłasz cza alan
Blo om, któ ry jed nak nie do ku men to wał swo ich prac, ogra ni cza jąc się do wy sta -
wia nia naja trak cyj niej szych oka zów (od mian) na kon kur sach Rhs (he ims i Wa re,
2005).
zni ko ma część tych kul ty wa rów jest na dal w ofer cie szkó łek. opi sy wa ne by ły (i są)
dość zgrub nie np. „wy jąt ko wo ja skra wo czer wo ne kwia ty”, trud no więc oce nić
czy stość od mia no wą.

Li sta kul ty wa rów Heu che ra 2bri zo ides hort. w ko lek cji ro dza ju Heu che ra, któ re
zwe ry fi ko wa no po zy tyw nie co do nazw od mia no wych:
‘Bres sin gham hy brid’ – licz ne kwia to sta ny wy so ko ści oko ło 30 cm z ja snych, drob -
nych kwia tów, mie dzia no-brą zo we li ście z wy raź ną fak tu rą na blasz ce;
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li we (vul ne ra ble), na przy kład: H. eastwo odiae, H. gros su la rii fo lia var. te nu ifo lia, 
H. lon gi flo ra, H. mer ria ii, H. pa ri shii (us Fo rest se rvi ce, 2014). 

Jed nym z roz wią zań dla za cho wa nia ga tun ków jest prze nie sie nie ro ślin
na sztucz nie stwo rzo ne sta no wi ska. za pew nie nie cią gło ści ga tun ków po przez
ochro nę po za miej scem wy stę po wa nia mo że być re ali zo wa ne wszę dzie tam, gdzie
ist nie ją wa run ki, umoż li wia ją ce ada pta cję in tro du ko wa nych ro ślin do no we go śro -
do wi ska. dla każ de go ga tun ku moż na okre ślić pe wien ze staw pa ra me trów śro do -
wi sko wych, opty mal ny dla funk cjo no wa nia or ga ni zmu. W wa run kach na tu ral nych
czę sto wy stę pu ją od stęp stwa od ide al ne go mo de lu, ge ne ru jąc dość du żą „pla -
stycz ność” żu ra wek. 

Przy wdra ża niu idei stwo rze nia ko lek cji ro dza ju Heu che ra L. w Bę dzi nie za sad -
ni czym py ta niem by ło czy róż ni ce mię dzy wa run ka mi kli ma tycz ny mi i gle bo wy mi
sie dlisk w ame ry ce Pół noc nej a ogro dem w środ ko wej czę ści Eu ro py nie prze kra -
cza ją gra nic pla stycz no ści ga tun ków. co naj mniej trzy let nia upra wa róż nych ga -
tun ków bo ta nicz nych te go ro dza ju po zwa la na za cho wa nie opty mi zmu co do re -
ali za cji pro jek tu. 

ko lek cjo no wa nie ro ślin we dług kry te rium przy na leż no ści do ro dza ju Heu che ra
L. słu ży za cho wa niu za so bów ge no wych ro ślin. Po nad to ko lek cja w Bę dzi nie pre -
zen tu je i do ku men tu je wy ni ki wie lo let nich prac ogrod ni czych w two rze niu od mian
ozdob nych wy wo dzą cych się z ga tun ków. Wy szu ki wa nie w in nych ko lek cjach czy
ogro dach pry wat nych tzw. sta rych od mian, gro ma dze nie w ogro dzie w Bę dzi nie
oraz utrzy my wa nie w jak naj lep szej kon dy cji, eks po nu ją cej ich wa lo ry ozdob ne,
jest wy ra zem sza cun ku i uzna nia dla ogrod ni ków i ich wkła du w hi sto rię kul tu ry
ogrod ni czej, któ ra sta no wi na sze wspól ne dzie dzic two. każ dy ga tu nek w na tu rze
oraz od mia na wy ho do wa na przez czło wie ka są nie po wta rzal ne i dla te go za słu -
gu ją na ochro nę.

ogród, w któ rym gro ma dzo ne są ro śli ny sta no wią ce ko lek cję ro dza ju Heu che ra
L., po ło żo ny jest w po łu dnio wej czę ści Pol ski, na pe ry fe riach mia sta Bę dzin: 50°21ˊ sze -
ro ko ści geo gra ficz nej pół noc nej, 19°08ˊ dłu go ści geo gra ficz nej wschod niej (ryc.4). 

Śro do wi sko przy rod ni cze, w tym lo kal ny kli mat pod le ga ją tu sil nej pre sji an -
tro po ge nicz nej ze wzglę du na wy so kie uprze my sło wie nie zwią za ne ze zło ża mi su -
row ców. de for ma cje po wierzch ni dział ki, na któ rej za ło żo no ogród, są wy ni kiem
wie lo let niej płyt kiej eks plo ata cji wę gla ka mien ne go (cie pie la i zyg munt, 1993).
dla ilu stra cji te go za gad nie nia za miesz czo no po ni żej pro fil wy so ko ścio wy dział ki
w ska li 1:700 (ryc.5), wy ko na ny na pod sta wie ma py wy so ko ścio wej z geo por ta lu
gIs sta ro stwa Bę dzin (geo por tal gIs, brak da ty). 

Po dob ną przy czy nę ma zu bo że nie cien kiej (30–40 cm) war stwy gle by, prze ja -
wia ją ce się w ni skiej za war to ści próch ni cy i ma kro skład ni ków od żyw czych (azot,
fos for, po tas) oraz kon ta mi na cja me ta la mi cięż ki mi ta ki mi jak kadm, ołów, cynk
(ab sa lon i in., 2005; są kol i in., 2011).
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Heu che ra  ✕pru ho ni cia na hort. F. Ze man 1918? Dr. Si tar 1990?

gru pa kul ty wa rów po cho dze nia ogrod ni cze go, wy od ręb nio na ze wzglę du
na ozdob ne kwia to sta ny. sła bo udo ku men to wa na co do ga tun ków ro dzi ciel skich
i do cza su utwo rze nia. na zwa jest sko ja rzo na z ogro dem Bo ta nicz nym w Průho -
ni cach, w cze chach.
au tor stwo pierw szej krzy żów ki (Heu che ra cy lin dri ca x Heu che ra ma xi ma), da to wa -
nej nie pew nie na 1918 rok, przy pi su je się ze ma no wi. na stęp ne kul ty wa ry po wsta -
wa ły w an glii, na ba zie Heu che ra cy lin dri ca i Heu che ra san gu inea. kil ka nazw kul -
ty wa rów z tej gru py (Dr. Si tar’s hy brids), wy mie nia ją d. he ims i g. Wa re, da tu jąc je
na la ta 90. ubie głe go wie ku. Współ twór cą tych od mian był ke en sa hin (Flo ria nus,
brak da ty; he ims i Wa re, 2005).
Ko men tarz: 
Ro śli ny H. 2pru ho ni cia na ofe ro wa ne przede wszyst kim przez szkół ki an giel skie
i ho len der skie są roz mna ża ne z na sion lub sprze da wa ne ja ko na sio na. ce chu ją się
cie ka wą ga mą ko lo rów kwia tów, ze bra nych w dość gę stych kwia to sta nach na wy -
so kich pę dach. 
okaz z czech ma czer wo ne kwia ty w kło so wa tym kwia to sta nie, w pą kach są wie -
lo ko lo ro we. Być mo że wła ści we jest za sto so wa nie do ro ślin z czech wy łącz nie na -
zwy od mia no wej ‘Pru ho ni cia na’. to za strze że nie na su wa się wo bec nie ja sno ści
czy są jesz cze in ne kul ty wa ry wy wo dzą ce się z hy bry dy H. cy lin dri ca x H. ma xi ma,
wy ho do wa ne w Průho ni cach.

Ogól ne in for ma cje o ko lek cji rodzaju Heuchera L.

Pre sja an tro po ge nicz na na śro do wi sko na tu ral ne zmie nia pa ra me try te go śro -
do wi ska, a tym sa mym wa run ki eg zy sten cji or ga ni zmów, któ re je za sie dla ją.
W skraj nych przy pad kach nie ko rzyst ne zmia ny śro do wi ska są za bój cze dla tych
or ga ni zmów. osza co wa ne, roz po zna ne ga tun ki za gro żo ne wy gi nię ciem miesz czą
się w trzech ka te go riach: 

– kry tycz nie za gro żo ne (cri ti cal ly en dan ge red), naj bar dziej za gro żo ne ga tun ki;
– za gro żo ne (en dan ge red), przy pi su je się im wy so kie ry zy ko wy mar cia w nie -

da le kiej przy szło ści;
– na ra żo ne (vul ne ra ble), ga tun ki, któ re mo gą wy mrzeć sto sun ko wo nie dłu go,

choć nie tak szyb ko jak za gro żo ne (Iucn, 2013).
W za się gu na tu ral ne go wy stę po wa nia ro śli ny z ro dza ju Heu che ra L. two rzą nie -

wiel kie, izo lo wa ne po pu la cje, dla któ rych wy mie nio ne są czyn ni ki pre sji śro do wi -
sko wej (Wal ter i gil lett, 1997). z te go po wo du są trak to wa ne ja ko ga tun ki wraż -
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kli ma tycz ne (typ 4). ukształ to wa nie po wierzch ni te re nu oraz bi lans cie pła pro mie -
nio wa nia sło necz ne go, któ re za le ży od prze zro czy sto ści at mos fe ry mo że su ge ro -
wać, że w ogro dzie, wy dzie lo nym na oma wia nym te re nie, utwo rzył się to po kli mat
for my wklę słej (ab sa lon i in., 2005). za rów no typ 4 to po kli ma tu, jak i wklę sła for -
ma ogro du mo gą nie ko rzyst nie od dzia ły wać na upra wia ne w grun cie ro śli ny. słab -
sze prze wie trza nie mo że skut ko wać więk szym za wil go ce niem sta no wisk, co sprzy -
ja roz wo jo wi cho rób grzy bi czych i bak te ryj nych ro ślin.

za cho wa nie ro ślin w do brej kon dy cji wy ma ga za tem od opie ku na ko lek cji
zwięk szo nych wy sił ków.

W bę dziń skim ogro dzie zgro ma dzo no po nad 1000 żu ra wek. są to ga tun ki bo -
ta nicz ne i od mia ny ozdob ne. od 15 lat spro wa dza się do ogro du wszyst kie do stęp -
ne od mia ny, tak że te „sta re”, któ re obec nie ma ją war tość hi sto rycz ną. Pra wa ryn -
ku spra wia ją, że tyl ko kil ka z tej mno go ści ma hi sto rię dłuż szą niż 10 lat.
na za gad nie nie ce lo wej an nu ali za cji od mian ogro do wych wśród róż nych ro dza -
jów by lin, zwró co no uwa gę już w koń cu XX wie ku (an dre son, 2007). do ty czy to
rów nież od mian ozdob nych żu ra wek. sta re od mia ny nie są roz mna ża ne przez pro -
du cen tów, gdyż na byw cy za in te re so wa ni są tyl ko no wo ścia mi. sta re od mia ny,
czę sto o więk szej to le ran cji na nie ko rzyst ne wa run ki oto cze nia lecz wi zu al nie
skrom niej sze, mo gą prze trwać je dy nie w ogro dach ko lek cjo ne rów. 

Więk szość z żu ra wek kwit nie w tym sa mym cza sie, przy cią ga jąc nie tyl ko ludz -
ki wzrok, ale rów nież mnó stwo owa dów. mi mo, że są to by li ny, wie le z nich pre -
zen tu je ziel ny cha rak ter, ob ja wia ją cy się ob fi tym kwit nie niem, licz nym za wią zy -
wa niem na sion a po tem za mie ra niem. te ce chy mo gą być czę ścio wo za cho wa ne
u od mian ozdob nych i spra wiać pro ble my upra wia ją cym. moż na te mu za ra dzić
czę sto dzie ląc kę py, co dwa–trzy la ta, a na wet co ro ku.

nad rzęd ną ideą ko lek cji w Bę dzi nie jest za cho wa nie ży wych ro ślin ja ko „ma -
tecz ni ka” na po trze by ba dań na uko wych i ewen tu al nych prac ho dow la nych. cza -
sem sta no wi to nie la da wy zwa nie. no wo za ku pio ne ro śli ny mo gą źle zno sić kil -
ku dnio wy trans port bez do stę pu świa tła. czę sto, za ku pio ne ro śli ny by ły
upra wia ne z za sto so wa niem bar dzo du żych da wek na wo zów. da je to szyb ki efekt
wi zu al ny, ku szą cy na byw cę, ale ni kłe szan se dla ro śli ny na prze ży cie zi my. ko rze -
nie ta kich ro ślin za zwy czaj za gni wa ją i ob umie ra ją, a pę dy sła bo się uko rze nia ją.
dla te go opie kun ko lek cji nie ma jed ne go, spraw dzo ne go spo so bu na za akli ma ty -
zo wa nie „trud nych” od mian i mi nia tu ro wych gór skich ga tun ków w ogro dzie. dość
do brze spraw dza się upra wa w „kie sze niach” w łup ko wa tym pod ło żu skar py, wy -
peł nio nych próch ni cą, lub upra wa w skrzy niach (fot. 56). czę ścio wym roz wią za -
niem jest upra wa w nie ogrze wa nej, su chej szklar ni. Jed ną z do brych me tod zi mo -
wa nia na ze wnątrz żu ra wek w po jem ni kach jest umiesz cza nie ich w su chych,
wid nych miej scach pod ga łę zia mi krze wów.
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Ryc. 4. Po ło że nie Bę dzi na na ma pie Pol ski

Ryc. 5. Pro fil po przecz ny dział ki NW-SE, na któ rej zlo ka li zo wa no ko lek cję ro dza ju Heu che ra L.

Bę dzin le ży w gór no ślą skim re gio nie kli ma tycz nym (Woś, 2010). W wie lo le ciu
2010–2014 ab so lut na mi ni mal na tem pe ra tu ra po wie trza at mos fe rycz ne go, ja ką
za no to wa no w Bę dzi nie, wy no si ła –21,6°c a od po wied nia mak sy mal na tem pe ra -
tu ra to +37,5°c. Rocz ne su my opa dów w tym okre sie obej mo wa ły za kres
od 613 mm do 986 mm. da ne opra co wa no na pod sta wie wy ni ków z urzą dzeń ty -
pu Wi re less Van ta ge Pro2™ (6152, 6162) i Van ta ge Pro2™ Plus sta tions (6153, 6163)
(da vis In stru ments, ka na da) za in sta lo wa nych na ko ro nie chłod ni ko mi no wej o wy -
so ko ści 133 m, w ra mach mo ni to rin gu cią głe go wa run ków at mos fe rycz nych pro -
wa dzo ne go przez Elek trow nię „Ła gi sza” sa.

te ren, po ło żo ny po pół noc no-za chod niej stro nie kil ku chłod ni Elek trow ni „Ła -
gi sza” sa, emi tu ją cych ogrom ne kłę by pa ry wod nej, ma mniej sze usło necz nie nie.
mię dzy in ny mi na tej pod sta wie, m. Le śniok (w: ab sa lon i in., 2005) przy pi su je re -
jo no wi bez po śred nio przy le ga ją ce mu do Elek trow ni nie ko rzyst ne wa run ki to po -
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bar dzo ży wot ne. z te go po wo du za le ca się upra wę w ogro dach pod ści słą kon -
tro lą. Rów nież na tu ra li stycz ne za ło że nia w par kach na le ży pla no wać z du żą
ostroż no ścią. od mia ny ozdob ne 2Heu che rel la i cha rak te ry zu ją ce się bar dzo ob -
fi tym kwit nie niem od mia ny 2Ki rel la nie za wią zu ją płod nych na sion lub jest to
nie zwy kle rzad kie.

Fot. 57. Mi tel la sty lo sa var. ma ki noi, po krój (z le wej) i kwia ty (z pra wej)

Fot. 58. Mi tel la ova lis, po krój (z le wej) i kwia ty (z pra wej)
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Fot. 56. Upra wa ga tun ków w skrzy ni na zbo czu skar py

z in nych ro dza jów ro dzi ny Sa xi fra ga ce ae w ogro dzie upra wia ne są ga tun ki:
Mi tel la sty lo sa (fot. 57), Mi tel la ova lis (fot. 58) Tia rel la cor di fo lia (fot. 59), Tia rel la
po ly phy la (fot. 60), Tia rel la whe ry ii, Tel li ma gran di flo ra (fot. 61, 62, 63), Tol miea
men zie sii (fot. 64, 65), 2Heu che rel la i no wa krzy żów ka mię dzy ro dza jo wa 2Ki rel -
la fir my dan zi ger. Mi tel la i Tol miea ma ją ni ską mro zo od por ność, źle zno szą rów -
nież prze su sze nie. W cią gu 4 lat upra wy nie zna le zio no ich sie wek, kwia ty wy da ją
się być bez płod ne. Tia rel la po ly phy la jest rzad ką, de li kat ną ro śli ną z azji, któ rą
na le ży od mła dzać przez po dział co ro ku ze szcze gól ną tro skli wo ścią. za le ca się
upra wę szklar nio wą. na to miast Tia rel la cor di fo lia i T. whe ry ii oraz ich od mia ny
ozdob ne są w peł ni mro zo od por ne, za wią zu ją licz ne, płod ne na sio na. Pierw sze
na sio na doj rze wa ją, gdy część kwia tów jest jesz cze w pą kach. kieł ku ją w wy so -
kim pro cen cie. siew ki mo gą sta no wić pro blem w ogro dzie i „ucie kać” po za je go
ob ręb. za le ca się usu wa nie i nisz cze nie kwia to sta nów, za nim na sien ni ki nie zbrą -
zo wie ją, co świad czy o doj rza ło ści na sion. od mia ny ozdob ne Tia rel la, któ re nie
wy twa rza ją pło żą cych pę dów lub są one krót sze niż 1 cm, są krót ko wiecz ne. naj -
czę ściej ro śli ny za mie ra ją na przed wio śniu w 3–4 se zo nie. Ła twiej od na wiać je
przez wy siew na sion niż przez po dział kę py. Tel li ma gran di flo ra jest naj bar dziej
trwa łym i eks pan syw nym ga tun kiem spo śród wy żej wy mie nio nych. na sio na jej
są bar dzo licz ne a ich zdol ność kieł ko wa nia jest jesz cze wyż sza od na sion Tia rel li.
zdol ność do kieł ko wa nia w grun cie, stwier dzo na w ogro dzie, wy no si 3 la ta. siew -
ki „za chwasz cza ją” oto cze nie ro śli ny ma tecz nej w pro mie niu do 2 me trów. są
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Fot. 61. Tel li ma gran di flo ra, po krój
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Fot. 59. Tia rel la cor di fo lia

Fot. 60. Tia rel la po ly phy la ‘Fi li gran’
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Fot. 64. Tol miea men zie sii ‘Taff`s Gold’, na li ściach wi docz ne ro śli ny przy by szo we

Fot. 65. Tol miea men zie sii ‘Taff’s Gold’, kwia ty
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Fot. 62. Tel li ma gran di flo ra, frag ment kwia to sta nu

Fot. 63. Tel li ma gran di flo ra ‘Ru bra’, kwiat. Wi docz ne 10 prę ci ków i gru by słu pek.
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Tak so ny w pol skiej ko lek cji ro dza ju Heu che ra L.,
uwa ża ne za wąt pli we

dla ro ślin za ku pio nych lub po cho dzą cych z wy mia ny z róż nych źró deł, w tym
sa dzo nek wy ho do wa nych z na sion, funk cjo nu ją cza so wo w ko lek cji w Bę dzi nie
na zwy, któ re są we dług ak tu al nych roz strzy gnięć tak so no micz nych al bo nie ak -
cep to wa ne al bo ich sta tus nie zo stał jesz cze roz strzy gnię ty. zgod nie z za sa da mi
pro wa dze nia ko lek cji, ru ty no wo pod le ga ją one we ry fi ka cji do ga tun ku. W ni niej -
szej mo no gra fii uję to rów nież po wyż sze przy pad ki.

Heu che ra al pe stris Ro sen dahl, But ters & La ke la 1936

Okaz – sa dzon ka za ku pio na w ka na dzie (w fir mie Wri ght man al pi nes) w ra mach
wy mia ny, or ga ni zo wa nej przez BgcI. We dług da nych z ItIs (brak da ty), H. al pe -
stris jest nie uzna wa ną na zwą dla H. pa ri shii. sa dzon ka za kwi tła do pie ro w dru gim
ro ku upra wy (fot. 67). Po rów ny wa no ją z opi sa mi i ży wy mi oka za mi H. pa ri shii
z Roy al Bo ta nic gar den w Edyn bur gu, upra wia ny mi w po dob nych wa run kach
w szklar ni. Po do bień stwo cech we ge ta tyw nych i ge ne ra tyw nych te go oka zu po -
zwa la wnio sko wać, że na le ży go przy pi sać do ga tun ku H. pa ri shii Rydb.

Fot. 67. Okaz ozna czo ny ja ko Heu che ra al pe stris, ce chy kwia tu i kwia to sta nu wska zu ją na Heu -
che ra pa ri shii 
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W agro ce no zie żu ra wek, pie lę gna cja ro ślin w grun cie do star cza cie ka wych ob -
ser wa cji o tym, jak szyb ko ro dzi ma fau na wcho dzi w róż ne ty py re la cji eko lo gicz -
nych. Li ście żu ra wek, ufor mo wa ne w gę ste, ni skie kę py sta no wią do bre schro nie -
nie nie i „ło wi sko” dla pa ją ków z ro dzin po goń co wa tych (Ly co si dae) czy
lej kow co wa tych (Age le ni dae), snu ją cych cha rak te ry stycz ne sie ci w for mie tu ne li.
gą sie ni ce i mo ty le rol nic (Noc tu idae) znaj du ją tu za rów no schro nie nie przed gniaz -
du ją cy mi w ogro dzie ko sa mi (Tur dus me ru la), si ko ra mi (Pa rus ma jor) i szpa ka mi
(Stur nus vul ga ris), jak i po ży wie nie z li ści (fot. 66). 

Fot. 66. Gą sie ni ca mo ty la z ro dzi ny mier ni kow co wa tych (Geo me tri dae) że ru je na li ściach Heu che -
ra ru be scens

W ko lek cjo ner skim ogro dzie w Bę dzi nie nie jest pro wa dzo ne ko mer cyj ne na -
ma ża nie ro ślin. Po wsta ją tyl ko nie wiel kie nad wyż ki nie któ rych od mian, któ re są
prze zna czo ne na wy mia nę lub od sprze daż.
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Fot. 69. 13-mie sięcz na siew ka z na sion Heu che ra ame ri ca na z Ogro du Bo ta nicz ne go w Kew

Fot. 70. Po rów na nie sie wek z cer ty fi ko wa nych na sion Heu che ra ame ri ca na z ogro dów bo ta nicz -
nych w Eu ro pie, ho do wa nych w tych sa mych wa run kach
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Heu che ra ame ri ca na L.
Okaz 1 – siew ka z na sion, uzy ska nych w ra mach wy mia ny or ga ni zo wa nej przez
BgcI, z ogro du Bo ta nicz ne go w ghent w Bel gii (fot. 68). Pod ob ser wa cją. 
Ko men tarz:
W se zo nie 2015 nie za kwi tła. ce cha mi bu dzą cy mi wąt pli wość są: cien kie blasz ki
li ścio we i gę ste po kry cie ogon ków naj młod szych li ści dłu gi mi tri cho ma mi, po dob -
ne jak u H. chlo ran ta lub H. cy lin dri ca.
                                    

Fot. 68. Sied mio mie sięcz na siew ka z na sion Heu che ra ame ri ca na z Ogro du Bo ta nicz ne go w Ghent

Okaz 2 – siew ka z na sion, uzy ska nych w ra mach wy mia ny or ga ni zo wa nej przez
BgcI, z ogro du Bo ta nicz ne go w kew w an glii (fot. 69, 70). Pod ob ser wa cją. 
Ko men tarz:
W se zo nie 2015 nie za kwi tła. uwa gę zwra cją nie ty po we dla ga tun ku: kształt li ści
i ciem ne ogon ki li ścio we. dla po rów na nia (na fot. 71) przed sta wio no ty po wą 
dla ogro du w Bę dzi nie siew kę, z na sion z wol ne go za py le nia, o ce chach H. ame ri -
ca na.
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Okaz 2 – sa dzon ka za ku pio na w szkół ce ro ślin ozdob nych „Ber ge nia”. zwe ry fi ko -
wa na ja ko Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na s. Wat son. Iden ty fi ka cja na pod sta wie
cech mor fo lo gicz nych kwia tu, kwia to sta nu i fe no lo gii kwit nie nia w trze cim se zo -
nie we ge ta cyj nym, po twier dzo na przez prof. P. slich te ra.

Heu che ra hi ma lay en sis De ca isne ex Ja cqu es 1862 
We dług do nie sie nia Ja cqu esa z 1862, w ro ku 1858 de ca isne opi sał pod tą na zwą
ro śli nę z ogro du (w do mnie ma niu Bo ta nicz ne go przy mu zeum hi sto rii na tu ral nej)
w Pa ry żu.
Ro sen dahl i współ au to rzy (1936) stwier dza ją, że jest to na zwa bo ta nicz na z wąt -
pli wym od nie sie niem, ja ko że ża den z ga tun ków w ro dza ju Heu che ra L. nie wy stę -
pu je w azji. We dług nich, opis Ja cqu esa (za de ca isne) cech mor fo lo gicz nych jest
bar dzo ogól ny:
„Li ście: ogon ki 20–30 cm, cy lin drycz ne, lek ko zwę ża ją ce się, bez bruzd; blasz ka
gład ka. 
Pę dy: w dol nej czę ści zdrew nia łe, wy żej krze wia ste.
Kwia ty: licz ne, ma łe, cy lin drycz ne; kie lich krót ki, wło cha ty; płat ki mniej wię cej dłu -
go ści dzia łek kie li cha, nie znacz nie ró żo we; prę ci ki i słup ki wy raź nie wi docz ne.”
Pod da ją oni w wąt pli wość po da ną przez Ja cqu esa i de ca isne’a dłu gość ogon ków
li ścio wych (do 30 cm), ja ko nie ozna czo ną w żad nym ze zna nych im ga tun ków w ro -
dza ju Heu che ra L. Jed nak że w tej sa mej pu bli ka cji wy żej wy mie nie ni au to rzy po -
da ją, na przy kład w opi sie H. ame ri ca na, że dłu gość ogon ków li ścio wych te go ga -
tun ku wy no si (4–)8–25(–30) cm.
Okaz – siew ka z na sion, uzy ska nych z jed ne go z pol skich ogro dów bo ta nicz nych.
Źró dło pier wot ne to praw do po dob nie któ ryś z ogro dów bo ta nicz nych w niem -
czech. zwe ry fi ko wa na ja ko Heu che ra ame ri ca na L. Iden ty fi ka cja na pod sta wie
cech mor fo lo gicz nych kwia tu, kwia to sta nu i fe no lo gii kwit nie nia w trze cim se zo -
nie we ge ta cyj nym, po twier dzo na przez prof. B.F. Wells.

Heu che ra hi spi da (Pursh) Ro sen dahl, But ters & La ke la 1933
Okaz – sa dzon ka z jed ne go z pol skich ogro dów bo ta nicz nych. Źró dło pier wot ne
nie zna ne. zwe ry fi ko wa na ja ko Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis Ro sen dahl,
But ters i La ke la. Iden ty fi ka cja na pod sta wie cech mor fo lo gicz nych kwia tu, kwia -
to sta nu i fe no lo gii kwit nie nia w dru gim se zo nie we ge ta cyj nym.

Heu che ra pa rvi flo ra Bar tling 1938 
Okaz – sa dzon ka Heu che ra pa rvi flo ra zo sta ła za ku pio na w szkół ce Plan ta go go
w an glii. Po cho dzi z ko lek cji ro dza ju Heu che ra ma ry Rams da le, z nie peł ną do ku -
men ta cją. W ko lek cjach w Eu ro pie Heu che ra pa rvi flo ra jest wy mie nio na w In dex
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Fot. 71. Heu che ra 2ame ri ca na, 22-mie sięcz na siew ka z ogro du w Bę dzi nie

Heu che ra gros su la rii fo lia 
Okaz 1 – sa dzon ka za ku pio na w szkół ce ro ślin ozdob nych „Ber ge nia”. zwe ry fi ko -
wa na ja ko tak son po cho dze nia mie szań co we go, utwo rzo ny praw do po dob nie
w wy ni ku nie kon tro lo wa ne go za py le nia H. cy lin dri ca var. al pi na pył kiem nie okre -
ślo ne go ga tun ku lub od mia ny ozdob nej Heu che ra (fot. 72). Być mo że jest to rów -
nież mie sza niec mię dzy ro dza jo wy, gdyż ko lor kie li cha jest zbli żo ny do ko lo ru kie -
li cha Tol miea men zie sii.

Fot. 72. Heu che ra 2gros su la rii fo lia?, po krój (z le wej) i kwia to stan (z pra wej)
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Heu che ra pa rvi flo ra var. utha nen sis Gar ret 1911
Okaz – sa dzon ka za ku pio na w szkół ce Plan ta go go w an glii, po cho dzą ca z ko lek -
cji ro dza ju Heu che ra ma ry Rams da le, z nie peł ną do ku men ta cją. Bar dzo po dob -
na do oka zu opi sa ne go wy żej. zi den ty fi ko wa na ja ko H. al ba Ryd berg. Przy po rząd -
ko wa nie do ga tun ku prze pro wa dzo no na pod sta wie cech mor fo lo gicz nych kwia tu,
kwia to sta nu i fe no lo gii kwit nie nia w dru gim se zo nie we ge ta cyj nym.

Heu che ra pul chel la Wo oton & Stan dley 1913
Ro śli ny za ku pio ne pod na zwą ga tun ko wą z róż nych źró deł w Pol sce róż nią się
kształ tem i wy bar wie niem kwia tów. 
Okaz – sa dzon ka uzy ska na w ra mach wy mia ny ro ślin z pry wat nej ko lek cji w Po -
zna niu, o pra wie bia łych, dzwon ko wa tych kwia tach, praw do po dob nie jest krzy -
żów ką, być mo że jed ną z ro ślin ro dzi ciel skich jest nie zi den ty fi ko wa na od mia -
na ozdob na.

Heu che ra ru be scens Tor rey 1852
Okaz – ro śli na za ku pio na w ka na dzie, w fir mie Wri ght man al pi nes, w ra mach wy -
mia ny or ga ni zo wa nej przez BgcI. Po za kwit nię ciu zwe ry fi ko wa ny do Heu che ra
hal li a. gray.

Heu che ra un du la ta hort. Re gel & Rach 1856 
tak son po cho dze nia mie szań co we go, uzy ska ny w wy ni ku sztucz nych za py leń. ga -
tun ki ro dzi ciel skie to we dług współ cze snej we ry fi ka cji ga tun ków: H. gla bra (ory -
gi nal nie H. ame ri ca na, H. di va ri ca ta za Ro sen dahl i in., 1936), H. ame ri ca na var. hi -
spi da (ory gi nal nie H. hi spi da za Wells i shi pes, 2009) i Tol miea men zie sii
(ory gi nal nie Heu che ra men zie sii za Ro sen dahl i in., 1936). W na wia sach po da no
da ne hi sto rycz ne.
Po krój: wy smu kły, pęd kwia to sta no wy 1,5 ra zy wyż szy niż śred ni ca kę py.
Li ście: wło ski na ogon kach od sta ją ce, pro ste, gę ste; blasz ka dłu go ści 2 poll., sze -
ro ko ści 14 lin.; ja jo wa ta, rzad ko pra wie okrą gła, pod sta wa głę bo ko ser co wa ta, 5-
kla po wa, kla py pra wie rów ne, naj niż sze płyt kie, szczy to we pra wie kli no wa te, gru -
bo ząb ko wa ne, zę by ostro na gle za koń czo ne lub z koń czy kiem; brzeg
po fał do wa ny, orzę sio ny i z dłuż szy mi pro sty mi wło ska mi; na za cie nio nym sta no -
wi sku ja sno zie lo ne.
Ko men tarz: 
daw ne (z ro ku 1849) ro syj skie jed nost ki mia ry dłu go ści:
poll., skrót od cum pol li ci bus (łac.) – „z kciu ka”, bez od nie sie nia do współ cze sne -
go sys te mu me trycz ne go,
lin., skrót od li ne (łac.) – li nia. 12 li nii sta no wi ło 1 cal = 2,54 cm (mniej wię cej sze -
ro kość kciu ka), 1 li nia to oko ło 21,15 mm (prof. k. Ję drzej ko, in for ma cja ust na).
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Se mi num göttin gen. okaz zwe ry fi ko wa no ja ko Heu che ra al ba Ryd berg. Iden ty fi -
ka cji do ko na no na pod sta wie cech mor fo lo gicz nych kwia tu, kwia to sta nu i fe no -
lo gii kwit nie nia w dru gim se zo nie we ge ta cyj nym (fot. 73). 

Fot. 73. Heu che ra al ba, po krój
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Fot. 75. Heu che ra un du la ta, tri cho my na ogon kach li ścio wych (po lewej) i blasz ce li ścio wej (po
prawej)

Pro po no wa ne na zwy pol skie 
dla ga tun ków żu ra wek

Jak nad mie nio no we Wstę pie, Heu che ra zna la zła się w ofer cie ogrod ni czej już
w koń cu XIX wie ku. gdy za czę to te ro śli ny upra wiać i sprze da wać na więk szą ska -
lę w Pol sce, dla przy bli że nia ogó ło wi spo łe czeń stwa, na przód spo lsz czo no na zwę
ro dza jo wą (Heu che ra – żu raw ka), a na stęp nie na zwy ga tun ko we: ame ri ca na –
ame ry kań ska, san gu inea – krwi sta, vil lo sa – owło sio na.

Wy sił ki wie lu ogrod ni ków za owo co wa ły wpro wa dze niem na ry nek od mian,
któ re al bo po cho dzą bez po śred nio od róż nych ga tun ków al bo są ich mie szań ca mi.
Re kla mu jąc je do sprze da ży, w pew nych przy pad kach za cho wy wa no na zwy ła ciń -
skie, na przy kład: H. ele gans ‘Bel la Blan ca’, H. hir su tis si ma ‘san ta Ro sa’, H. ru be -
scens ‘troy Boy’.

obec nie, przede wszyst kim za spra wą pro du cen tów ro ślin, ale rów nież zbio -
rów ogro dów bo ta nicz nych i na ro do wej ko lek cji, ro dzaj Heu che ra jest co raz bar -
dziej po pu lar ny, a na zwa żu raw ka ła two roz po zna wal na. Prze glą da jąc tek sty o żu -
raw kach, mię dzy in ny mi na stro nach in ter ne to wych szkó łek lub blo gi pa sjo na tów
tych ro ślin, moż na na tra fić na za pi sy wa ne w róż nych wer sjach „spo lsz cza nie” ła -
ciń skich nazw ga tun ko wych. Ist nie je więc po trze ba ujed no li ce nia tych za pi sów.
W 2014 ro ku, w ko lek cji w Bę dzi nie, roz po czę to pro jekt wy sie wu na sion żu ra wek
z na tu ral nych sta no wisk oraz upra wy akli ma ty za cyj nej ga tun ków, w tym sied miu
do tąd nie upra wia nych w Pol sce, a na wet w Eu ro pie. za tem w ni niej szej pra cy,
aby jesz cze bar dziej „oswo ić” i spo pu la ry zo wać ga tun ki, za ce lo we uzna no przed -
sta wie nie pro po zy cji pol skich nazw ga tun ko wych dla opi sy wa nych tak so nów. Pro -
po no wa ne na zwy wraz z uza sad nie niem ze sta wio no w ta be li IV.
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Pęd kwia to sta no wy: po kry ty krót ki mi, gę sty mi wło ska mi; na gi lub z 1–3 list ka mi. 
Kwia to stan: luź ny, roz ga łę zie nia i szy puł ki nit ko wa te.
Kwia ty: dłu go ści 2 lin., sze ro ko ści 1 lin.
Kie lich: dzwon ko wa ty z pod sta wą krót ko -, od wrot nie stoż ko wą; dział ki nie rów ne,
tę pe, rzad ko za ostrzo ne.
Płat ki ko ro ny, prę ci ki i słup ki: płat ki mniej wię cej rów no wą sko-ło pat ko we, z pa -
znok ciem, za ostrzo ne, rzad ko tę pe, po strzę pio ne z wierz choł kiem czę sto ostrym
i nie re gu lar nie po fał do wa nym, co do dłu go ści pra wie rów ne dłu go ści dzia łek kie li -
cha lub nie co je prze wyż sza ją, prę ci ki i słup ki dwa ra zy dłuż sze niż dział ki kie li cha.
c.o. Ro sen dahl i współ au to rzy (1936) stwier dza ją, że jest to praw do po dob nie
drob no kwia to wa krzy żów ka Heu che ra ri chard so nii i H. ame ri ca na. 
Okaz – siew ka z na sion, uzy ska nych w ra mach wy mia ny or ga ni zo wa nej przez
BgcI, z ogro du Bo ta nicz ne go w ghent w Bel gii (fot. 74). Pod ob ser wa cją.
Ko men tarz:
ogon ki li ścio we sie wek są pod bar wio ne pur pu ro wo i po kry te pra wie sie dzą cy mi
gru czoł ka mi. nie co dłuż sze, rzad kie, pro ste wło ski wy ra sta ją na gór nej stro nie
blasz ki i wzdłuż brze gu (fot. 75). dłu gość je dy ne go pę du kwia to sta no we go
w pierw szym se zo nie wy no si ła 15 cm. Wie cha, utwo rzo na z 24 kwia tów, mia ła dłu -
gość 8 cm, na to miast śred ni ca kę py to 11 cm. ce chy ta kie jak: kształt i wiel kość
kwia tu, w tym dłu gość płat ków, prę ci ków i słup ków są po dob ne do cech kwia tu
ga tun ku H. ame ri ca na (w sen sie od mian bo ta nicz nych i ozdob nych). kwia ty oma -
wia ne go oka zu H. un du la ta są jed nak nie ty po we, gdyż w mia rę prze kwi ta nia kie -
li chy ja śnie ją do ko lo ru ja sno se le dy no wo-ró żo we go, co od róż nia je za rów no
od kwia tów H. ame ri ca na (i od mian), jak i H. ri chard so nii, któ re po zo sta ją zie lo ne.

Fot. 74. Heu che ra un du la ta, sied mio mie sięcz ne siew ki
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Heu che ra ca ro li nia na
Żu raw ka ka ro liń ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, od no szą ce się do miej sca wy stę po wa nia ga tun ku
– sta nu Pół noc na ka ro li na w usa.

Heu che ra chlo ran tha
Żu raw ka zie lon ka wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do bar wy kwia tów. 

Heu che ra cy lin dri ca
Żu raw ka cy lin drycz na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej na wią zu ją ce do kształ tu kwia to sta nu; pol ska na -
zwa już się przy ję ła w no men kla tu rze ogrod ni czej.

Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na
Żu raw ka cy lin drycz na odm. wy so ko gór ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do miej sca w pio no wym za się gu
wy stę po wa nia.

Heu che ra cy lin dri ca var. gla bel la
Żu raw ka cy lin drycz na odm. gład ka 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do bra ku tri cho mów na or ga -
nach nad ziem nych ro ślin.

Heu che ra cy lin dri ca var. or bi cu la ris
Żu raw ka cy lin drycz na odm. okrą gła wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do kształ tu blasz ki li ścio wej.

Heu che ra eastwo odiae
Żu raw ka Eastwo od
dla uho no ro wa nia oso by: ali ce Eastwo od (1859–1953), ame ry kań ska bo ta nicz ka.

Heu che ra ele gans
Żu raw ka wy twor na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra gla bra
Żu raw ka tia rel lo wa ta 
na zwa pol ska na wią zu je do po do bieństw w po kro ju i kształ cie li ści do ro dza ju Tia rel la,
zwłasz cza do ga tun ku Tia rel la cor di fo lia (tia rel la ser co list na).

Heu che ra glo me ru la ta
Żu raw ka kłęb ko wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do kształ tu kwia to sta nu, ce chy wy -
róż nia ją cej ga tu nek.
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Ta be la. IV. Pro po zy cje nazw pol skich dla ga tun ków żu ra wek z uza sad nie niem na zwy

Na zwa ła ciń ska
Pro po no wa na na zwa pol ska

Uza sad nie nie 

Heu che ra abram sii
Żu raw ka abram sa 
dla uho no ro wa nia oso by: Le Roy abrams (1874–1956), ame ry kań ski bo ta nik i sys te ma tyk.

Heu che ra acu ti fo lia
Żu raw ka ostro list na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do kształ tu blasz ki li ścio wej.

Heu che ra al ba
Żu raw ka bia ła 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do ja snych kwia tów.

Heu che ra ame ri ca na
Żu raw ka ame ry kań ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, okre śla ją ce miej sce po cho dze nia ga tun ku (kon -
ty nent pół noc no ame ry kań ski); pol ska na zwa już się przy ję ła w no men kla tu rze ogrod ni czej.

Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis
Żu raw ka ame ry kań ska odm. szorst ko ogon ko wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do cha rak te ru wło sków po kry -
wa ją cych pę dy kwia to sta no we i ogon ki li ścio we, ce chy wy róż nia ją cej od mia nę.

Heu che ra ame ri ca na var. hi spi da
Żu raw ka ame ry kań ska odm. pur pu ro wo płat ko wa 
okre śle nie pol skie na wią zu je do bar wy płat ków kwia tu, ce chy wy róż nia ją cej od mia nę.

Heu che ra brac te ata
Żu raw ka błysz czą ca 
okre śle nie pol skie na wią zu je do ja snych kwia tów, któ re „błysz czą” wśród li ści i traw.

Heu che ra bre vi sta mi nea
Żu raw ka krót ko prę ci ko wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do ce chy prę ci ków w kwia tach.

Heu che ra ca espi to sa
Żu raw ka kę pia sta 
okre śle nie pol skie na wią zu je do ce chy wy róż nia ją cej po krój ro ślin, gdy nie roz ga łę zio ne
pę dy wy ra sta ją pio no wo z pod sta wy i ści śle przy le ga ją do sie bie.
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Heu che ra ma xi ma
Żu raw ka ol brzy mia 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra mer ria mii
Żu raw ka mer ria ma 
dla uho no ro wa nia oso by: clin ton hart mer riam (1855–1942), ame ry kań ski uczo ny, 
zoo log.

Heu che ra me xi ca na
Żu raw ka mek sy kań ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, okre śla ją ce miej sce wy stę po wa nia ga tun ku –
mek syk.

Heu che ra me xi ca na var. po to sien sis
Żu raw ka mek sy kań ska odm. po to ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, okre śla ją ce za sięg wy stę po wa nia ga tun ku,
ogra ni czo ny do gó ry cer ro Po to si w pa śmie Wschod nich sier ra ma dre w mek sy ku. 

Heu che ra mi cran tha
Żu raw ka drob no kwia to wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do ce chy kwia tu; pol ska na zwa już
się przy ję ła w no men kla tu rze ogrod ni czej.

Heu che ra mi cran tha var. di ver si fo lia
Żu raw ka drob no kwia to wa odm. wcię to list na
na zwa pol ska uza sad nio na ce chą kształ tu blasz ki li ścio wej, wy róż nia ją cą od mia nę.

Heu che ra mi cran tha var. eru be scens
Żu raw ka drob no kwia to wa odm. czer wie nie ją ca 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra mi cran tha var. har twe gii
Żu raw ka drob no kwia to wa odm. har twe ga 
dla uho no ro wa nia oso by: karl the odor har tweg (1812–1871), nie miec ki „łow ca” ro -
ślin.

Heu che ra mi cran tha var. ma cro pe ta la
Żu raw ka drob no kwia to wa odm. wiel ko płat ko wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, uza sad nio ne ce chą płat ków ko ro ny, wy róż -
nia ją cą od mia nę.

Heu che ra mis so urien sis
Żu raw ka mis so uryj ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, od no szą ce się do miej sca wy stę po wa nia ga tun ku
– sta nu mis so urii w usa.
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Heu che ra gros su la rii fo lia
Żu raw ka agre sto list na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do kształ tu blasz ki li ścio wej; pol ska
na zwa już się przy ję ła w no men kla tu rze ogrod ni czej.

Heu che ra gros su la rii fo lia var. te nu ifo lia
Żu raw ka agre sto list na odm. cien ko list na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do „bło nia stej” blasz ki li ścio wej,
ce chy wy róż nia ją cej od mia nę.

Heu che ra hal li
Żu raw ka hal la 
dla uho no ro wa nia oso by: Eli hu hall (1822–1882), ame ry kań ski bo ta nik, „łow ca” ro ślin. 

Heu che ra hir su tis si ma
Żu raw ka sztyw no wło sa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do cha rak te ru wło sków po kry wa ją -
cych or ga ny nad ziem ne ro ślin.

Heu che ra in con stans
Żu raw ka nie sta ła 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, pod kre śla ją ce zmien ność w bu do wie kwia tów,
co wy róż nia ga tu nek.

Heu che ra la ke lae
Żu raw ka La ke li 
dla uho no ro wa nia oso by: ol ga La ke la (1890–1980), ame ry kań ska bo ta nicz ka i sys te ma -
tycz ka po cho dze nia fiń skie go. 

Heu che ra lon gi flo ra
Żu raw ka dłu go kwia to wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do kształ tu kwia tu, ce chy wy róż nia ją -
cej ga tu nek.

Heu che ra lon gi pe ta la
Żu raw ka dłu go płat ko wa 
Bez po śred nie tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do bu do wy kwia tu.

Heu che ra lon gi pe ta la var. ori za ben zis
Żu raw ka dłu go płat ko wa odm. ori zab ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, okre śla ją ce miej sce wy stę po wa nia ga tun ku
– gó ry ori za ba w po łu dnio wo-za chod niej czę ści kon ty nen tu.

Heu che ra lon gi pe ta la var. nu di cau lis
Żu raw ka dłu go płat ko wa odm. na go pę do wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej z wąt pli wym uza sad nie niem, gdyż pę dy za wsze
ma ją po zo sta ło ści za schnię tych li ści tzw. „tu ni kę”, ni gdy nie są cał ko wi cie „na gie”.
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Heu che ra pu be scens
Żu raw ka do sko na ła 
na zwa pol ska od no si się do bu do wy kwia tu, któ rą we dług Wells (1984) ce chu je wy so ki sto -
pień roz wo ju ewo lu cyj ne go te go ga tun ku w po rów na niu do po zo sta łych, wy stę pu ją cych
we wschod niej czę ści ame ry ki Pół noc nej.

Heu che ra pul chel la
Żu raw ka na dob na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej; pol ska na zwa już się przy ję ła w no men kla tu rze
ogrod ni czej. 

Heu che ra ri chard so nii
Żu raw ka Ri chard so na
dla uho no ro wa nia oso by: sir John mat thew Ri chard son (1797–1882), an giel ski geo log, le -
karz, zoo log, zbie racz ro ślin.

Heu che ra ro sen dah lii
Żu raw ka Ro sen dah la 
dla uho no ro wa nia oso by: carl ot to Ro sen dahl (1875–1956), ame ry kań ski bo ta nik i sys te -
ma tyk.

Heu che ra ru be scens 
Żu raw ka za ru mie nio na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu je do bar wy kie li cha kwia tu.

Heu che ra ru be scens var. versicolor
Żu raw ka za ru mie nio na odm. biaława
Proponowana nazwa polska odnosi się do koloru przekwitającego kwiatu, cechy wy-
różniającej odmianę.

Heu che ra san gu inea
Żu raw ka krwi sta 
Bez po śred nie tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej; pol ska na zwa już się przy ję ła w no men kla tu -
rze ogrod ni czej.

Heu che ra san gu inea var. pul chra
Żu raw ka krwi sta odm. pięk na
Bez po śred nie tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra sol ti sii
Żu raw ka sol ti sa 
dla uho no ro wa nia oso by: do uglas Edward sol tis (1953–), ame ry kań ski ewo lu cjo ni sta. 

Heu che ra un du la ta hort.
Żu raw ka fa li sto list na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, od no szą ce się do do mnie ma nych wy gięć na brze -
gu blasz ki li ścio wej.
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Heu che ra no va me xi ca na
Żu raw ka no wo mek sy kań ska
dosłowne tłumaczenie nazwy łacińskiej, określające miejsce występowania gatunku – stan
nowy meksyk w usa. 

Heu che ra pa ri shii
Żu raw ka Pa ri sha 
dla uho no ro wa nia oso by: sa mu el Bon sall Pa rish (1838–1928), ame ry kań ski bo ta nik.

Heu che ra pa rvi flo ra var. pa rvi flo ra
Żu raw ka wschod nia odm. za mszo wa ta 
Pol ska na zwa ga tun ko wa od no si się do ob sza ru wy stę po wa nia ga tun ku, ogra ni czo ne -
go wy łącz nie do wschod nie go wy brze ża ame ry ki Pół noc nej. do słow ne tłu ma cze nie na -
zwy ła ciń skiej – „drob no kwia to wa” przy ję ło się już w pol skiej no men kla tu rze dla in ne -
go ga tun ku, Heu che ra mi cran tha, wy stę pu ją ce go na wy brze żu za chod nim. za się gi tych
ga tun ków są roz łącz ne. Pro po no wa na pol ska na zwa od mia no wa od no si się wra że nia
or ga no lep tycz ne go przy do ty ku li ści, ce chy wy róż nia ją cej od mia nę.

Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren sis
Żu raw ka wschod nia odm. sau reń ska 
na zwa pol ska od no si się do ob sza ru wy stę po wa nia ga tun ku, ogra ni czo ne go wy łącz -
nie do gór sau ra town na wscho dzie kon ty nen tu.

Heu che ra pa rvi flo ra var. ni va lis
Żu raw ka wschod nia odm. śnież na
do słow ne tłu ma cze nie od mia no wej na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra pa rvi fo lia
Żu raw ka drob no list na

Heu che ra pa rvi fo lia var. utah nen sis
Żu raw ka drob no list na odm. ju ta ska 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra pi lo sis si ma
Żu raw ka mię ciut ka 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do cha rak te ru wło sków po kry wa ją -
cych ogon ki li ścio we.

Heu che ra pu be ru la
Żu raw ka omszo na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do cha rak te ru wło sków po kry wa ją -
cych ogon ki li ścio we.
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Kwia to sta ny żu ra wek

kę pa li ści od mian ozdob nych żu ra wek, a zwłasz cza bar wa i ry su nek gór nej po -
wierzch ni blasz ki, przy cią ga wręcz au to ma tycz nie uwa gę. ode rwa nie po je dyn cze -
go li ścia, by go ze sta wić z in nym, nie czy ni więk szej szko dy ro śli nie. Po dob nie jest
z po je dyn czy mi kwia ta mi (ryc. 6). to uła twia ob ser wa cje i skła nia do ana liz i po -
rów nań.

Ryc. 6. Fo to gra fia i na rys bu do wy kwia tu Heu che ra san gu inea

kwia to sta ny, zwłasz cza w ob fi to ści peł ni kwit nie nia, nie ty le umy ka ją uwa dze,
bo jed nak są licz ne i bar dzo atrak cyj ne, co trud ne do wy od ręb nie nia i po rów na -
nia ty pów. Róż nią się znacz nie wy so ko ścią na wet na jed nej ro śli nie, są prze strzen -
ne. ze rwa ne, trud no uło żyć, by uwi dacz nia ły swo iste ce chy a jed no cze śnie nie za -
cho dzi ły na sie bie. na fo to gra fiach 76–89 i 100 przed sta wio no kwia to sta ny
ga tun ków i od mian żu ra wek, sta no wią ce frag ment ko lek cji w Bę dzi nie. zdję cia
zo sta ły wy ko na ne w koń cu lip ca. Frag men ty za schnię tych kwia to sta nów rów nież
mo gą być po moc ne w iden ty fi ka cji ga tun ków, za miesz czo no je na fo to gra fiach
90–99. 
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Heu che ra vil lo sa
Żu raw ka ko sma ta 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, od da ją ce cha rak ter wło sków po kry wa ją cych or -
ga ny nad ziem ne ro ślin.

Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za
Żu raw ka ko sma ta odm. wiel ko kłą czo wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej.

Heu che ra wel l siae
Żu raw ka Wells 
dla uho no ro wa nia oso by: Eli za beth For ston Wells (1943–), ame ry kań ska bo ta nicz ka.

Heu che ra wo od sia phi la
Żu raw ka roz rzt ko lub na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, na wią zu ją ce do ga tun ku pa pro ci, współ wy stę -
pu ją ce go na sta no wi skach na tu ral nych.

Heu che ra wo oto nii
Żu raw ka Wo oto na
dla uho no ro wa nia oso by: El mer otis Wo oton (1865–1945), ame ry kań ski pio nier bo ta ni ki
w sta nie no wy mek syk.

Heu che ra 2bri zo ides hort. 
Żu raw ka drżącz ko wa 
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej; pol ska na zwa już się przy ję ła w no men kla tu rze
ogrod ni czej.

Heu che ra 2cu ne ata
Żu raw ka kli no list na
do słow ne tłu ma cze nie na zwy ła ciń skiej, uza sad nio ne do mnie ma ną ce chą kształ tu (pod -
sta wy) blasz ki li ścio wej.

Heu che ra 2eastha mii
Żu raw ka Eastha ma 
dla uho no ro wa nia oso by: Le onard Er nest syd ney Eastham (1893–1977), an giel ski en to -
mo log.

Heu che ra 2pru ho ni cia na hort. 
Żu raw ka pru ho nic ka 
dla uho no ro wa nia miej sca wy ho do wa nia – w ogro dzie In sty tu tu Bo ta ni ki cze skiej aka de -
mii na uk w Průho ni cach.
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Fot. 77. Kwia to sta ny: 1. Siew ka, 2. H. ‘Ru by Bells’, 3. H. ‘Sio ux Falls’, 4. Siew ka, 5. H. ‘Mu scat’, 
6. Siew ka, 7. Siew ka, 8. Siew ka 
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Fot. 76. Kwia to sta ny: 1. H. 2pru ho ni cia na, 2. H. na zwa nie zna na, 3. H. ‘Gre en finch’, 4. Siew ka, 
5. H. ‘Da mask’, 6. Heu che ra 2cy lin dri ca, 7. H. cy lin dri ca, 8. H. cy lin dri ca var. al pi na 9. H. ‘Sham rock’
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Fot. 79. Kwia to sta ny: 1. H. ‘Ki ra Ema rald Gre en’, 2. H. ‘Hol ly wo od’, 3. H. ‘Pa ris’, 4. H. 2bri zo ides
Na zwa nie zna na 2, 5. H. ‘Brown Su gar’
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Fot. 78. Kwia to sta ny: 1. H. ‘Ra chel’, 2. H. ‘Straw ber ry Swirl’, 3. H. ‘Pink Clo ud’, 4. H. 2bri zo ides
Na zwa nie zna na 1, 5. H. ‘Swe et Tart’
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Fot. 81. Kwia to sta ny: 1. H. ‘ Plum Par fa it’, 2. Siew ka ‘Gre en Flash’, 3. H. ‘Si lver Scrolls’, 4. H. ‘Prin -
ce of Oran ge’, 5. H. ‘Si lver Lo de’, 6. H. ‘Prin ce’, 7. H. ‘Cre ole Ni ght’
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Fot. 80. Kwia to sta ny: 1. H. ‘Pep per mint Spi ce’, 2. H. ‘ Mar tha Ro de rick’, 3. Siew ka, 4. Siew ka ‘Ewa’
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Fot. 83. Kwia to sta ny: 1. H. ‘Cho co la de Ruf fles’, 2. H. ‘Sa shay’, 3. H. ‘Gre en Sa shay’
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Fot. 82. Kwia to sta ny: 1. H. ‘Ro se ma ry Blo om’, 2. H. ‘Ste el Ci ty’
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Fot. 85. Kwia to sta ny: 1. H. san gu inea, 2. H. cy lin dri ca, 3. H. americana, 4. H. alba, 5. H. ‘Whi te Mar ble’
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Fot. 84. Kwia to sta ny: 1. H. ‘Plum Pud ding’, 2. H. „An ge li ca’, 3. ‘Me tal li ca’   
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Fot. 87. Kwia to sta ny: 1. Tel li ma gran di flo ra, 2. H. mi cran tha, 3. H. vil lo sa
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Fot. 86. Kwia to sta ny: 1. H. hir su tis si ma ‘San ta Ro sa’, 2. H. gla bra, 3. H. ame ri ca na, 4. H. cy lin dri ca
var. al pi na, 5. H. pa ri shii, 6. H. ri chard so nii, 7. H. pul chel la
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Fot. 89. Kwia to stan Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis
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Fot. 88. Kwia to sta ny: 1. H. alba, 2. H. cy lin dri ca var. gla bel la, 3. Siew ka H. san gu inea, 4. H. ma xi ma

188



Fot. 92. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis

Fot. 93. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra bre vi sta mi nea
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Fot. 90. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra al ba

Fot. 91. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra ame ri ca na var. ame ri ca na
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Fot. 95. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra gros su la rii fo lia var. te nu ifo lia
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Fot. 94. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra eastwo odiae
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Fot. 98. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra lon gi flo ra

Fot. 99. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren sis
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Fot. 96. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra ha lii

Fot. 97. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra in con stans
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niej sze ogon ki li ścio we, dzię ki cze mu kę pa li ści jest bar dzo zwar ta. W od róż nie niu
od H. ame ri ca na i za re je stro wa nych od mian ozdob nych, wy se lek cjo no wa nych
z te go ga tun ku, w cią gu 4 lat ob ser wa cji nie stwier dzo no u niej ani ne kroz na ogon -
kach li ścio wych, ani po kła da nia się li ści, któ re de for mo wa ło by kę pę. siew ki ‘Black
But ter fly’ i ‘ha ru no’ kwit ną bar dzo ob fi cie i dłu go, kwit nie nie po zo sta łych pre zen -
to wa nych mie szań ców jest ską pe.

Fot. 101. Siew ka ‘Ewa’ (na zwa nie re je stro wa na), kę pa li ści (z le wej) i kwia to stan (z pra wej)

Fot. 102. Siew ka ‘Dark Ana’, na zwa nie re je stro wa na
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Fot. 100. Frag ment kwia to sta nu Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za
                        

Cie ka we mie szań ce z ko lek cji w Bę dzi nie

sztucz ne lub nie kon tro lo wa ne za py le nia w du żej ko lek cji żu ra wek, jak w ogro -
dzie w Bę dzi nie, da ją cie ka we siew ki. naj bar dziej atrak cyj ne oka zy po ka za no
na fo to gra fiach 101–107. Ro śli ny są ob ser wo wa ne od czte rech lat. cha rak te ry zu -
ją się do brą mro zo od por no ścią. siew ka ‘Ewa’ ma li ście o srebr nym mar mur ku
pod kre ślo nym fak tu rą blasz ki i brze gu moc no po fa lo wa nym, po dob nie jak od mia -
ny ‘Ruf fles’ i ‘ma la chi te’ (po ka za ne na fot. 36). kwia to stan jest jed nak in ne go ty -
pu niż u tych od mian, jest wy raź nie „pię tro wy’. kształt i szyb ko wy stę pu ją ce za -
czer wie nie nie kie li chów ra czej przy po mi na ją kwia ty H. pi lo sis si ma niż H.
mi cran tha. siew ka ‘dark ana’ ma błysz czą ce, jed no li cie ciem ne li ście, któ re la tem
two rzą zwar tą kę pę. mo gła by zna leźć za sto so wa nie ja ko de ko ra cja gro bów. od -
mien ność ‘gre en Flash’ po le ga na ja sno zie lo nych kwia to sta nach, w ty pie H. chlo -
ran tha, wy ra sta ją cych z kę py srebr no-bor do wych li ści. Żad na z od mian ozdob -
nych, zgro ma dzo nych w ko lek cji, o li ściach w to na cji pur pu ro wej, nie ma tak
czy sto zie lo nych kwia tów w kło so wych kwia to sta nach. In ne od mia ny ozdob ne,
o po dob nie wy bar wio nych li ściach, ma ją kwia ty wy raź nie pod bar wio ne pur pu ro -
wo (po rów naj fot. 81, str 174). naja trak cyj niej w se zo nie zi mo wym wy glą da siew -
ka ‘ha nia’ na zdję ciu 104, któ ra nie tra ci nie co ak sa mit nych li ści, ufor mo wa nych
w za war tą kę pę. nie na zwa na siew ka, ostat nia z wy róż nio nych, ma li ście cha rak -
te ry stycz ne dla barw nych form H. ame ri ca na. cen ny mi ce cha mi są krót sze i sztyw -
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Fot. 104. Siew ka ‘Ha ru no’, na zwa nie re je stro wa na

199

Fot. 103. Siew ka ‘Black But ter fly’, na zwa nie re je stro wa na
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Fot. 107. Siew ka bez na zwy
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Fot. 105. Siew ka ‘Ha nia’, na zwa nie re je stro wa na

Fot. 106. Siew ka ‘Gre en Flash’, na zwa nie re je stro wa na
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ogrod ni czych na rok 2015 ofer ta no wo ści obej mu je 80 od mian na oko ło 120 po -
zy cji. Przede wszyst kim są to od mia ny wy se lek cjo no wa ne i sze ro ko wpro wa dzo ne
na ry nek pol ski przez fir my ame ry kań skie ter ra no va nur se ries i dar win Plants –
Pe ren nials. na fo to gra fich 108–126 po ka za no kil ka no wo ści trud niej do stęp nych
w han dlu. Więk szość pre zen to wa nych po ni żej od mian zo sta ła wy ho do wa na w Eu -
ro pie. kil ka z nich ma pol skie po cho dze nie (‘ali na’, ‘alo na’, ‘am fa’), ich ho dow cą
jest Je rzy Foszcz ka.

Fot. 109. Heu che ra ‘Alo na’
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No we od mia ny ozdob ne o du żej ży wot no ści

W cza so pi smach i wy daw nic twach książ ko wych o te ma ty ce ogrod ni czej du ża
część pu bli ka cji do ty czy de ko ra cyj no ści od mian żu ra wek. Wśród naj now szych od -
mian ozdob nych, w ko lek cji w Bę dzi nie za ob ser wo wa no ta kie, któ re ce chu je atrak -
cyj ny wy gląd od wcze snej wio sny. Wy ni ka on praw do po dob nie z ge ne tycz nie uwa -
run ko wa nej du żej ży wot no ści i od por no ści na wa run ki zi mo we. W ka ta lo gach
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Fot. 108. Heu che ra ‘Ali na’



Fot. 111. Heu che ra ‘Ari zo na’

Fot. 112. Heu che ra ‘Be au jo la is’
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Fot. 110. Heu che ra ‘Am fa’
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Fot. 115. Heu che ra ‘Es bel’

Fot. 116. Heu che ra ‘Hy pe rion’
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Fot. 113. Heu che ra ‘Car ni val Si lver Stre ak’

Fot. 114. Heu che ra ‘Ci tro nel le’

206



Fot. 118. Heu che ra ‘Mo rel lo’

Fot. 119. Heu che ra ‘Pi not Bian co’
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Fot. 117. Heu che ra ‘Ki ra Al pi ne Fo rest’

208



Fot. 122. Heu che ra ‘So uthern Com fort’

Fot. 123. Heu che ra ‘Tan ge ri ne Wa ve’
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Fot. 120. Heu che ra ‘Rio’

Fot. 121. Heu che ra ‘Sep tem ber Morn’
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Fot. 125. Heu che ra ‘Win ter Joy’

Fot. 126. Heu che ra ‘Ze lia’
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Fot. 124. Heu che ra ‘Tho mas’
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Spis ta bel

tab. I. ga tun ki w ro dza ju Heu che ra L., u któ rych stwier dzo no zja wi sko po li plo idal -
no ści (2n = 28), z po da ną czę sto ścią wy kry wa nia w ba da niach. na zwy od -
mian w cu dzy sło wach są wąt pli we.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

tab. II. Wy kaz ga tun ków Heu che ra L. uję tych w mo no gra fii z uwzględ nie niem sta -
nu ko lek cji w Bę dzi nie. sym bo le ozna cza ją: W – sta dium we ge ta tyw ne, klon
lub siew ka przed pierw szym kwit nie niem; W(n+) – sta dium we ge ta tyw ne,
na sio na wy sia ne w kwiet niu 2015; g – sta dium ge ne ra tyw ne, ro śli na przy -
naj mniej raz za kwi tła w wa run kach ogro du w Bę dzi nie; nu – tak son nie -
upra wia ny.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

tab. III. Wy kaz ga tun ków Heu che ra L. uwzględ nio nyh w mo no gra fii wraz ze stop -
niem wy eks po no wa nia prę ci ków i słup ków: „+” – dłuż sze niż dział ki kie li -
cha (wy eks po no wa ne), „±” – pra wie rów ne, „–„ – krót sze niż dział ki kie li -
cha (scho wa ne), „?” – brak informacji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

tab. IV. Pro po zy cje nazw pol skich dla ga tun ków żu ra wek z uza sad nie niem na zwy 

Spis ry cin

Ryc. 1. uprosz czo ne roz kła dy prze bie gu kwit nie nia żu ra wek w cza sie na pod sta -
wie licz by kwia to sta nów. 1 – gru pa tak so nów kwit ną cych naj wcze śniej, 
2 – tak so ny „let nie”, 3 – tak so ny kwit ną ce naj póź niej (oprac. na pod sta wie
ba dań wła snych g. są kol)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ryc. 2. sche ma tycz ne po rów na nie kwia tów Heu che ra lon gi flo ra (z le wej) i Heu che -
ra ame ri ca na (z pra wej). od cin ki od wzo ro wu ją dłu gość kie li chów 

Ryc. 3. Róż ni ce w for mie li ści Heu che ra mi cran tha, re pro du ko wa ne za zgo dą d. he -
im sa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ryc. 4. Po ło że nie Bę dzi na na ma pie Pol ski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ryc. 5. Pro fil po przecz ny nW-sE dział ki, na któ rej zlo ka li zo wa no ko lek cję ro dza ju

Heu che ra L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ryc. 6. Fo to gra fia i na rys bu do wy kwia tu Heu che ra san gu inea  .  .  .  .  .  .  .  .

Spis fo to gra fii

Fot. 1. Żu raw ka ‘au tumn Le aves’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 2. Żu raw ka ‘am ber La dy’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 3. Żu raw ka ‘am ber Wa ves’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 4. Heu che ra pul chel la. sys tem ko rze nio wy pię cio mie sięcz nej siew ki
Fot. 5. Przy kła dy wło sków na pę dach kwia to sta no wych. od le wej: Heu che ra cy lin -

dri ca var. gla bel la, Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis, Heu che ra cy lin -
dri ca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Fot. 17. Heu che ra abram sii, kwia ty. na dol nym zdję ciu wy eks po no wa na zy go mor -
ficz ność w bu do wie kie li cha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 18. Róż ni ce mię dzy ga tun ka mi. od le wej: H. abram sii, H. hir su tis si ma ‘san ta 
Ro sa’, H. ele gans, H. pa ri shii 1, H. pa ri shii 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 19. H. abram sii, prze kwi ta ją cy kwia to stan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 20. Heu che ra 2abram sii ‘ca ny on du et’, frag ment kwia to sta nu  .  .  .  .  .  .
Fot. 21. Heu che ra al ba, frag ment kwia to sta nu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 22. Roz ga łę zie nia sze ścio let niej Heu che ra ‘ame thyst mist’ (H. ame ri ca na 2H.

mi cran tha)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 23. Heu che ra ame ri ca na, trzy let nia kę pa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 24. Heu che ra ame ri ca na, li ście let nie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 25. Heu che ra ame ri ca na, frag ment kwia to sta nu. Po rów naj fot. 12, str. 34  .  .
Fot. 26. Heu che ra ame ri ca na var. hi spi da, kwia ty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 27. Heu che ra ‘ma rve lo us mar ble’ (z le wej) i Heu che ra ‘mint Frost’ (z pra wej)  .
Fot. 28. Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na, kwiat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 29. Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 30. Heu che ra ele gans, kwit nie nie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 31. Heu che ra ele gans, kwia ty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 32. Heu che ra gros su la rii fo lia var. gros su la rii fo lia, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 33. Heu che ra gros su la rii fo lia, kwia ty na róż nym eta pie roz kwi ta nia  .  .  .  .
Fot. 34. Heu che ra hal li, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 35. Heu che ra hal li, kwiat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 36. Heu che ra ma xi ma, stan li ści po se zo nie zi mo wym, w kwiet niu  .  .  .  .  .
Fot. 37. Heu che ra ‘Ruf fles’ (z le wej) i Heu che ra ‘ma la chi te’ (z pra wej)  .  .  .  .  .  .
Fot. 38. Heu che ra pa ri shii, kwia to stan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 39. Heu che ra pa rvi fo lia var. ni va lis, frag ment kwia to sta nu. W naj wy żej po ło żo -

nym kwie cie do brze wi docz ny dysk nek ta ro wy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 40. Heu che ra pa rvi fo lia var. ni va lis, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 41. Heu che ra pi lo sis si ma, pęd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 42. Heu che ra pi lo sis si ma, ogo nek li ścio wy z tri cho ma mi  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 43. Heu che ra pi lo sis si ma, kwia ty z wy raź nie wi docz nym dnem kwia to wym

(na dol nym zdję ciu)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 44. Heu che ra pi lo sis si ma, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 45. Heu che ra pul chel la, frag ment kwia to sta nu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 46. Heu che ra ri chard so nii, stan li ści po se zo nie zi mo wym, w kwiet niu. Po rów -

naj fot. 35 na str. 88  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 47. Heu che ra ru be scens var. ver si co lor, po krój .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 48. Heu che ra ru be scens, kwiat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 49. Heu che ra ru be scens var. ru be scens, frag ment kwia to sta nu z prze kwi ta ją cy -

mi kwia ta mi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 50. Heu che ra ru be scens var. ver si co lor, frag ment kwia to sta nu z prze kwi ta ją cy -

mi kwia ta mi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 51. Heu che ra san gu inea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 52. Heu che ra san gu inea var. pul chra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 53. Heu che ra san gu inea ‘al ba’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Fot. 6. Róż ni ce w kształ cie i sko śno ści dna kwia to we go. Prze krój po przecz ny przez
kwia ty Heu che ra ame ri ca na (z le wej) i Heu che ra ri chard so nii (z pra wej). Li -
nią za zna czo no gór ną gra ni cę hy pan cjum.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 7. siew ka Heu che ra ‘Pa la ce Pur ple’, pęd w „tu ni ce’ z za schnię tych ogon ków
li ścio wych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 8. Heu che ra gla bra (z le wej) i Tia rel la sp. (z pra wej)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 9. ty py kwia to sta nów o pę dach nie ulist nio nych (od le wej): kło so wy, gro nia -

sty, jed no stron ny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 10. ty py kwia to sta nów (od le wej): wie cho wa ty luź ny z pę dem ulist nio nym, wie -

cho wa ty zwar ty, gro nia sto-wie cho wa ty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 11. typ kwia to sta nu: wie cha wierz chot ko wa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 12. Heu che ra ame ri ca na, zde for mo wa ny kwia to stan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 13. Heu che ra ame ri ca na, zde for mo wa ne kwia ty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 14. ga tun ki Heu che ra ko lek cji w Bę dzi nie, kwia ty:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1. Heu che ra cy lin dri ca var. al pi na
2. Heu che ra pa ri shii
3. Heu che ra mi cran tha (u gó ry)
3. Heu che ra mi cran tha var. di ver si fo lia (ni żej)
4. Heu che ra ri chard so nii
5. Heu che ra ame ri cana
6. Heu che ra 2pul chel la 1?
7. Heu che ra ga bra
8. Heu che ra vil lo sa
9. Heu che ra ru be scens
10. Heu che ra 2pul chel la 2?
11. Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis, po czą tek kwit nie nia
12. Heu che ra ma xi ma
13. Heu che ra hir su tis si ma
14. Heu che ra ele gans
15. Heu che ra pu be scens
16. Heu che ra cy lin dri ca var. gla bel la

Fot. 15. ga tun ki Heu che ra z ko lek cji R. a. Fol ka, na sien ni ki:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1. Heu che ra ame ri ca na var. ame ri ca na
2. Heu che ra eastwo odiae, po pu la cja a
3. Heu che ra eastwo odiae, po pu la cja b
4. Heu che ra ha lii
5. Heu che ra in con stans
6. Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis
7. Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren sis
8. Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za
9. Heu che ra lon gi flo ra
10. Heu che ra al ba
11. Heu che ra bre vi sta mi nea
12. Heu che ra gros su la rii fo lia var. te nu ifo lia

Fot. 16. Heu che ra abram sii, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Fot. 84. kwia to sta ny: 1. H. ‘Plum Pud ding’, 2. H. „an ge li ca’, 3. H. ‘me tal li ca’  .  .
Fot. 85. kwia to sta ny: 1. H. san gu inea, 2. H. cy lin dri ca, 3. H. americana, 4. H. alba,

5. H.‘Whi te mar ble’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 86. kwia to sta ny: 1. H. hir su tis si ma ‘san ta Ro sa’, 2. H. gla bra, 3. H. ame ri ca na,

4. H. cy lin dri ca var. al pi na, 5. H. pa ri shii, 6. H. ri chard so nii, 7. H. pul chel la
Fot. 87. kwia to sta ny: 1. Tel li ma gran di flo ra, 2. H. mi cran tha, 3. H. vil lo sa  .  .  .  .
Fot. 88. kwia to sta ny: 1. H. alba, 2. H. cy lin dri ca var. gla bel la, 3. H. san gu inea var.

pul chra, 4. H. ma xi ma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 89. kwia to stan Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti cau lis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 90. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra al ba  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 91. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra ame ri ca na var. ame ri -

ca na  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 92. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra ame ri ca na var. hir su ti -

cau lis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 93. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra bre vi sta mi nea  .  .  .
Fot. 94. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra eastwo odiae  .  .  .  .
Fot. 95. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra gros su la rii fo lia var. te -

nu ifo lia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 96. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra ha lii  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 97. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra in con stans  .  .  .  .  .
Fot. 98. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra lon gi flo ra  .  .  .  .  .
Fot. 99. Frag ment prze kwit nię te go kwia to sta nu Heu che ra pa rvi flo ra var. sau ren -

sis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 100. Frag ment kwia to sta nu Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 101. siew ka ‘Eva’, na zwa nie re je stro wa na. kę pa li ści (z le wej) i kwia to stan

(z pra wej).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 102. siew ka ‘dark ana’, na zwa nie re je stro wa na  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 103. siew ka ‘Black But ter fly’, na zwa nie re je stro wa na  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 104. siew ka ‘ha ru no’, na zwa nie re je stro wa na  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 105. siew ka ‘ha nia’, na zwa nie re je stro wa na  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 106. siew ka ‘gre en Flash’, na zwa nie re je stro wa na  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 107. siewka bez na zwy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 108. Heu che ra ‘ali na’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 109. Heu che ra ‘alo na’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 110. Heu che ra ‘am fa’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 111. Heu che ra ‘ari zo na’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 112. Heu che ra ‘Be au jo la is’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 113. Heu che ra ‘car ni val si lver stre ak’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 114. Heu che ra ‘ci tro nel le’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 115. Heu che ra ‘Es bel’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 116. Heu che ra ‘hy pe rion’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 117. Heu che ra ‘ki ra al pi ne Fo rest’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 118. Heu che ra ‘mo rel lo’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 119. Heu che ra ‘Pi not Bian co’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 120. Heu che ra ‘Rio’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Fot. 54. Heu che ra vil lo sa var. ma cror hi za, liść ze sta no wi ska za cie nio ne go (po le wej)
i sta no wi ska w peł nym słoń cu (po pra wej) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 55. For my li ści od mian ozdob nych Heu che ra vil lo sa (od le wej w gór nym rzę -
dzie): ‘chan til ly’ i ‘Felt Ro om’, ‘au tumn Bri de’ (po ni żej)  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 56. upra wa ga tun ków w skrzy ni na zbo czu skar py  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 57. Mi tel la sty lo sa var. ma ki noi, po krój (z le wej) i kwia ty (z pra wej)  .  .  .  .  .
Fot. 58. Mi tel la ova lis, po krój (z le wej) i kwia ty (z pra wej)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 59. Tia rel la cor di fo lia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 60. Tia rel la po ly phy la ‘Fi li gran’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 61. Tel li ma gran di flo ra, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 62. Tel li ma gran di flo ra, frag ment kwia to sta nu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 63. Tel li ma gran di flo ra ‘Ru bra’, kwiat. Wi docz ne 10 prę ci ków i gru by słu pek.  .
Fot. 64. Tol miea men zie sii ‘taff’s gold’, na li ściach wi docz ne ro śli ny przy by szo we
Fot. 65. Tol miea men zie sii ‘taff’s gold’, kwia ty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 66. gą sie ni ca mo ty la z ro dzi ny mier ni kow co wa tych (geo me tri dae) że ru je na li -

ściach Heu che ra ru be scens  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 67. okaz ozna czo ny ja ko Heu che ra al pe stris, ce chy kwia tu wska zu ją na H. pa -

ri shii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 68. sied mio mie sięcz na siew ka z na sion Heu che ra ame ri ca na z ogro du Bo ta -

nicz ne go w ghent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 69. 13-mie sięcz na siew ka z na sion Heu che ra ame ri ca na z ogro du Bo ta nicz ne -

go w kew  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 70. Heu che ra ame ri ca na, po rów na nie sie wek z cer ty fi ko wa nych na sion z ogro -

dów Bo ta nicz nych w Eu ro pie, ho do wa nych w tych sa mych wa run kach  .
Fot. 71. Heu che ra 2ame ri ca na, 22-mie sięcz na siew ka z ogro du w Bę dzi nie  .  .  .
Fot. 72. Heu che ra 2gros su la rii fo lia?, po krój (z le wej) i kwia to stan (z pra wej)  .  .
Fot. 73. Heu che ra al ba, po krój  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 74. Heu che ra un du la ta, 13-mie sięcz na siew ka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 75. Heu che ra un du la ta, tri cho my na ogon kach li ścio wych (u gó ry) i blasz ce 

li ścio wej (u do łu)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 76. kwia to sta ny: 1. H. 2pru ho ni cia na, 2. H. na zwa nie zna na, 3. H. ‘gre en finch’,

4. siew ka, 5. H. ‘da mask’, 6. Heu che ra 2cy lin dri ca, 7. H. cy lin dri ca, 8. H. cy -
lin dri ca var. al pi na 9. H. ‘sham rock’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 77. kwia to sta ny: 1. siew ka, 2. H. ‘Ru by Bells’, 3. H. ‘sio ux Falls’, 4. siew ka, 5. H.
‘mu scat’, 6. siew ka, 7. siew ka, 8. siew ka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 78. kwia to sta ny: 1. H. ‘Ra chel’, 2. H. ‘straw ber ry swirl’, 3. H. ‘Pink clo ud’, 4. H.
2bri zo ides na zwa nie zna na 1, 5. H. ‘swe et tart’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 79. kwia to sta ny: 1. H. ki ra ‘Ema rald gre en’, 2. H. ‘hol ly wo od’, 3. H. ‘Pa ris’, 4. H.
2bri zo ides na zwa nie zna na 2, 5. H. ‘Brown su gar’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 80. kwia to sta ny: 1. H. ‘Pep per mint spi ce’, 2. H. ‘ mar tha Ro de rick, 3. siew ka, 4.
siew ka ‘Eva’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fot. 81. kwia to sta ny: 1. H. ‘ Plum Par fa it’, 2. siew ka ‘gre en Flash’, 3. H. ‘si lver scrolls’,
4. H. ‘Prin ce of oran ge’, 5. H. ‘si lver Lo de’, 6. H. ‘Prin ce’, 7. H. ‘cre ole ni ght’

Fot. 82. kwia to sta ny: 1. H. ‘Ro se ma ry Blo om’, 2. H. ‘ste el ci ty’  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 83. kwia to sta ny: 1. H. ‘cho co la de Ruf fles’, 2. H. ‘sa shay’, 3. H. ‘gre en sa shay’

226

141

142
152
153
153
154
154
155
156
156
157
157

158

159

160

161

161
162
162
164
166

167

176

177

178

179

180

181
182
183

184

185

186
187

188
189
190

190

191
191
192

193
194
194
195

195
196

197
197
198
199
200
200
201
202
203
204
205
205
206
206
207
207
208
209
209
210



Fot. 121. Heu che ra ‘sep tem ber morn’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 122. Heu che ra ‘so uthern com fort’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 123. Heu che ra ‘tan ge ri ne Wa ve’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 124. Heu che ra ‘tho mas’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 125. Heu che ra ‘Win ter Joy’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fot. 126. Heu che ra ‘ze lia’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Mgr inż. Ga brie la Są kol od ro ku 2000 upra wia by li ny z ro dza jów Heu che ra, Tia rel la i 2Heu che -
rel la, któ re po cho dzą z Ame ry ki Pół noc nej. Wy ho do wa no z nich wie le od mian ozdob nych, obec -
nie chęt nie ku po wa nych ze wzglę du na atrak cyj ne, ko lo ro we li ście i kwia to sta ny. Ogród, w któ -
rym ro śnie oko ło ty sią ca żu ra wek (Heu che ra), jest zlo ka li zo wa ny w Za głę biu Dą brow skim
na zde gra do wa nych te re nach po gór ni czych. Zbio ry są pro wa dzo ne na za sa dach na uko wych.
W lip cu 2012 ro ku ko lek cja żu ra wek uzy ska ła, ja ko pierw sza pry wat na w Pol sce, sta tus Na ro -
do wej Ko lek cji ro dza ju Heu che ra. Ob ser wa cje oraz po rów na nia ro ślin po słu ży ły do na pi sa nia
książ ki „Żu raw ki”, wy da nej w 2011 ro ku przez Zysk i S -ka. Wła ści ciel ka ko lek cji po pu la ry zu je
po nad to żu raw ki na róż nych in nych fo rach: na kon fe ren cjach na uko wych (jest człon kiem Pol -
skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go), w wy wia dach do cza so pism (Pod Osło na mi, Twój Ogrod -
nik, Wia do mo ści Za głę bia) i w pro gra mach te le wi zyj nych: Rok w ogro dzie (TVP1) i Ma ja w ogro -
dzie (TVN). Żu raw ki sta no wią dla niej rów nież obiekt ba dań na uko wych, któ rych re zul ta tem
jest ni niej sza mo no gra fia oraz ni żej wy mie nio ne ar ty ku ły:
– Są kol G., Mi ro sław ski J., Brew czyń ski P.Z., 2011. Okre śle nie przy dat no ści trzech od mian żu -

raw ki (Heu che ra cvs.) do bio re me dia cji kad mu (Cd), oło wiu (Pb) i cyn ku (Zn) z te re nów po gór -
ni czych Za głę bia Dą brow skie go. Me dy cy na Śro do wi sko wa – Envi ron men tal Me di ci ne, 14(3):
17-27.

– Są kol G., Nie sler A., Pa weł ko K., Trel ka T., 2012. Oce na roz wo ju trzech od mian żu raw ki (Heu -
che ra cvs.) na te re nie po gór ni czym Za głę bia Dą brow skie go po za sto so wa niu pre pa ra tu po pra -
wia ją ce go wła ści wo ści gle by i na wo że nia mi ne ral ne go. Na uka Przy ro da Tech no lo gie 6(4) 70.

– Są kol G., 2014. Żu raw ki – by li ny pięk ne i po ży tecz ne. Z ba dań nad wpły wem an tro po pre sji
na śro do wi sko, 15: 128-134.

– Są kol G., Mi ro sław ski J., Brew czyń ski P.Z., 2014. Ef fi cient Pb trans lo ca tion by ‘Pur ple Pet ti -
co ats’ cv. of Heu che ra L. from con ta mi na ted so il in Dą brow skie Co al Ba sin area (so uth of Po -
land). Po lish Jo ur nal of Envi ron men tal Stu dies 23(6): 2199-2205.
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