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Przegl¹d krajowych mieszañców
miêdzygatunkowych rodzaju Equisetum L.
The review of Polish interspecific hybrids
in the genus Equisetum L.
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ABSTRACT : Four hybrid taxa in the genus Equisetum have been specified in Poland
until now. These are: Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense × E. fluviatile),
Equisetum ×trachyodon A. Braun (E. hyemale × E. variegatum), Equisetum ×font-queri
Rothm. (E. palustre × E. telmateia) and Equisetum ×robertsii T. D. Dines (E. arvense
× E. telmateia). An analysis of the occurrence of interspecific horsetail hybrids in
Poland is presented in this paper, as well as the determination of their features.
K EY W ORDS : Equisetum, Equisetum ×font-queri, Equisetum ×litorale, Equisetum
×robertsii, Equisetum ×trachyodon, horsetail, hybrid

Wstêp
Gatunki Equisetum rzadko tworz¹ mieszañce, co w g³ównej mierze wynika
z bardzo w¹skiej skali ekologicznej gametofitów skrzypów (Duckett, Duckett
1980; Wróbel 2006), a tak¿e z odrêbnoci siedliskowej sporofitów. Ich populacje
s¹ jednak zwykle doæ trwa³e, gdy¿ mieszañce zachowuj¹ charakterystyczn¹
dla skrzypów zdolnoæ do wegetatywnego rozmna¿ania (Lubienski 2000).
Mieszañce wykazuj¹ cechy porednie miêdzy gatunkami rodzicielskimi, a ich
zarodniki najczêciej s¹ abortywne (Jermy 1978).
Najpe³niej zjawisko hybrydyzacji i wystêpowanie mieszañców opisano dla
flory Wysp Brytyjskich (Page 1973, 1988; Jermy 1978; Roberts, Page 1979;
Stace 1993). Z innych czêci Europy pochodz¹ nieliczne notowania, miêdzy
innymi z Irlandii (Lubienski 2000), Hiszpanii, Francji i z niemieckiej wyspy Rugii
(Lubienski i in. 2000) oraz W³och (Giovannini i in. 2003).
Wróbel D. 2013. Przegl¹d krajowych mieszañców miêdzygatunkowych rodzaju Equisetum L.
Acta Botanica Silesiaca 9: 6773.
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W obrêbie podrodzaju Equisetum opisano jak dot¹d 11 mieszañców, sporód
których jeden jest uznawany za w¹tpliwy. Podobnie w obrêbie podrodzaju
Hippochaete, gdzie opisano 12 mieszañców, sporód których tak¿e 1 jeden jest
uznawany za w¹tpliwy. W przypadku mieszañców w podrodzaju Hippochaete
dodatkowo interesuj¹cy jest fakt wystêpowania triploidów (2n=324). Powstaj¹
one w wyniku krzy¿owania wstecznego mieszañców z jednym z gatunków
rodzicielskich lub po krzy¿ówce z innym gatunkiem. Poniewa¿ dotychczas
nieznane s¹ tetraploidalne sporofity, prawdopodobnie dochodzi do tworzenia
diploidalnych gametofitów (Lubienski 2010).
W Polsce wystêpuje 9 gatunków skrzypów, 6 w podgatunku Equisetum
i 3 w podgatunku Hippochaete. Wiêkszoæ z nich jest czêsta lub lokalnie czêsta
(Zaj¹c, Zaj¹c 2001), lecz odnotowano zaledwie cztery mieszañce miêdzygatunkowe. Prezentowany artyku³ ma charakter przegl¹dowy, zawiera
zestawienie i charakterystykê mieszañców z rodzaju Equisetum, stwierdzonych
dotychczas w Polsce.

Przegl¹d mieszañców skrzypów stwierdzonych w Polsce
W Polsce odnotowano jak dot¹d 3 taksony mieszañcowe w podgatunku
Equisetum i 1 w podgatunku Hippochaete.
1. Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense × E. fluviatile) jest
najczêstszym sporód mieszañców podrodzaju Equisetum i skrzypów w ogóle,
zarówno w Polsce jak i w Europie. Tworzy jednakowe pêdy p³onne i p³odne,
k³os zarodnionony jest zaokr¹glony na szczycie, kana³ centralny zajmuje oko³o
po³owy rednicy ³odygi, a pochwy ³odygowe pêdów p³onnych s¹ odstaj¹ce (górne
dzwonkowato, rodkowe lejkowato) z 616 w¹skotrójk¹tnymi z¹bkami. Zarodnie
pozostaj¹ zawsze zamkniête, z niedorozwiniêtymi zarodnikami, bez wykszta³conych
sprê¿yc.
W Polsce znany jest z rozproszonych stanowisk (rewizja materia³ów
zielnikowych, Wróbel npbl.), ale zapewne wystêpuje, ze zró¿nicowan¹ czêstoci¹,
w ca³ym wspólnym zasiêgu gatunków rodzicielskich.
2. Equisetum ×font-queri Rothm. (E. palustre × E. telmateia) jest
najczêciej znajdowanym mieszañcem E. telmateia (Page 1973, 1982; Stace
1975, 1993; Roberts, Page 1979; Pigott 1984; Prada 1986; Roberts 1991;
Lubienski 2000; Lubienski i in. 2000). Podawano go z Wysp Brytyjskich (Page
1973; Jermy 1978; Roberts, Page 1979; Pigott 1984; Roberts 1991; Lubienski
i in. 2000), Hiszpanii, Francji i niemieckiej Rugii (Lubienski 2000). Jest
monomorficzny, pojawia siê na zró¿nicowanych siedliskach, w miejscach
zaburzonych antropogenicznie (Stace 1975). Wygl¹da jak wybuja³y E. palustre
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z miêdzywêlami koloru koci s³oniowej (ryc. 1). E. ×font-queri osi¹ga wysokoæ
do 65 cm, rednicê pêdu od 2,0 do 4,0 mm, miêdzywêla maj¹ barwê koci
s³oniowej z oko³o 8-12 rowkowanymi ¿eberkami, z¹bki pochwy ³odygowej
(w liczbie ¿eberek) s¹ wyd³u¿one, ciemne przy wierzcho³ku i czasem obrze¿one,
kana³ centralny ma szerokoæ oko³o 1/4 rednicy pêdu (Page 1973, 1982; Stace
1975; Giovannini i in. 2003). Jako jedyny mieszaniec gatunków z podrodzaju
Equisetum tworzy czêæ zarodników prawid³owych, zdolnych do kie³kowania
(Page 1982); pêdy z k³osem zarodniononym powstaj¹ z ró¿n¹ frekwencj¹ (Page
1973; Lubienski i in. 2000).

Ryc. 1. Okaz Equisetum ×font-queri (E. telmateia × E. palustre) z K¹clowej (fot. D. Wróbel).
Fig. 1. Equisetum ×font-queri (E. telmateia × E. palustre) specimen from K¹clowa
(photo D. Wróbel).

Pojedynczy pêd wegetatywny (bez k³osa zarodniononego) osobnika
Equisetum ×font-queri (ryc. 1) znaleziono w K¹clowej ko³o Grybowa (kwadrat
ATPOL EG17), w pó³nocno-zachodniej czêci Beskidu Niskiego (Wróbel 2006).
O uznaniu mieszañcowego charakteru zebranego pêdu zdecydowa³y g³ównie:
barwa miêdzywêli oraz  uznawane za najwa¿niejsze cechy diagnostyczne
skrzypów (Wróbel 2006)  wygl¹d i liczba z¹bków pochwy ³odygowej.
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3. Equisetum ×robertsii T. D. Dines (E. arvense × E. telmateia) zosta³
opisany przez Dostála z Czechos³owacji jako Equisetum ×dubium (Stace 1975)
i pocz¹tkowo pod tak¹ nazw¹ by³ odnotowywany (Hauke 1978), lecz weryfikacja
oznaczeñ zbiorów Dostála wykaza³a, ¿e wszystkie okazy Equisetum ×dubium
to morfotypy E. arvense (Hrouda 1997). Nazwa Equisetum ×robertsii dla
mieszañca zosta³a zaproponowana przez Dinesa i Bonnera (2002). Jak dot¹d
stanowiska z Wysp Brytyjskich by³y jedynymi pewnymi (Stace 2010). Mieszaniec
wykazuje cechy morfologiczne porednie miêdzy gatunkami rodzicielskimi, lecz
mo¿e wygl¹daæ jak niewyroniêty E. telmateia. Cech¹ ³atw¹ do zaobserwowania
w terenie jest kolor miêdzywêli, bardziej zielonych ni¿ u E. telmateia, lecz
wyranie janiejszych ni¿ u E. arvense (Wróbel 2013).
Equisetum ×robertsii stwierdzono w Polsce na 5 stanowiskach, wszystkie
zlokalizowane s¹ w Karpatach: w Beskidzie Ma³ym i na Pogórzu Karpackim.
Mapa rozmieszczenia, wykaz stanowisk i porównanie cech mieszañca i taksonów
rodzicielskich s¹ przedstawione w pracy Wróbla (2013).
4. Equisetum ×trachyodon A. Braun (E. hyemale × E. variegatum) to
najczêciej podawany mieszaniec gatunków z podrodzaju Hippochaete. Jego
pêdy s¹ zimotrwa³e, z¹bki pochew trwa³e lub przynajmniej czêciowo trwa³e,
pochwy przylegaj¹ce, a ich z¹bki w¹sko obrze¿one.
W Polsce znany na pewno z jednego stanowiska na Górnym l¹sku (Tla³ka,
Rostañski 2012), jednak w zbiorach zielnikowych Herbarium Uniwersytetu
Wroc³awskiego (WRSL) znajduj¹ siê arkusze nieopisane lub opisane nieczytelnie,
które zawieraj¹ okazy mieszañca i nie mo¿na wykluczyæ, ¿e zosta³y zebrane
w obecnych granicach Polski. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e takson ten jest
przeoczany, a jego rzeczywiste rozprzestrzenienie w kraju jest znacznie szersze.
Tworzy jednakowe pêdy p³onne i p³odne z zaostrzonym k³osem zarodniononym
(spiczastym na szczycie).

Dyskusja i wnioski
Sporód 9 gatunków z rodzaju Equisetum, wystêpuj¹cych w Polsce, pospolity
jest E. arvense, obserwowany na siedliskach w ró¿nym stopniu przekszta³conych,
od ni¿u po piêtro alpejskie (Zarzycki i in.2002; Szczêniak, Malicki 2007). Czêste
w ca³ej Polsce s¹ E. fluviatile, E. palustre i E. sylvaticum, a lokalnie czêste
E. hyemale, E. pratense i E. telmateia. Najrzadszy takson to E. ramosissimum,
lecz tak¿e on tworzy lokalnie liczne populacje, szczególnie w dolinie rodkowej
Wis³y (Zaj¹c, Zaj¹c 2001). Bardzo szeroka skala tolerancji ekologicznej
E. arvense sugerowa³aby, ¿e kontakt tego gatunku z pozosta³ymi przedstawicielami rodzaju powinien byæ najczêstszy i przynajmniej mieszañce powstaj¹ce
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z jego udzia³em powinny byæ regularnie odnotowywane. Jednak informacje
o wyst¹pieniach hybryd skrzypów s¹ w naszym kraju publikowane rzadko.
Najprawdopodobniej jest to efektem problemów z wychwyceniem w terenie,
a potem prawid³owym oznaczeniem taksonów mieszañcowych.
Zauwa¿enie mieszañców w terenie jest trudne z dwóch przyczyn. Przede
wszystkim niemal wszystkie wystêpuj¹ce w Polsce gatunki skrzypów wykazuj¹
bardzo du¿¹ zmiennoæ morfologiczn¹, warunkowan¹ siedliskowo, co czêsto
uniemo¿liwia wyró¿nienie mieszañców podczas pobie¿nej oceny populacji
w trakcie badañ terenowych. Ponadto mieszañce pojawiaj¹ siê czêsto w strefie
przejciowej miêdzy siedliskami obu gatunków rodzicielskich (Page 1988) lub
na siedliskach silnie przekszta³conych (Page 1973; Pigott 1984), gdzie warunki
nie s¹ optymalne dla ¿adnego z gatunków i w efekcie w s¹siedztwie hybryd
wystêpuj¹ nietypowe formy morfologiczne rodziców.
Gatunki rodzicielskie zwykle rosn¹ w niewielkiej odleg³oci od stanowisk
mieszañców (Page 1988; Giovannini i in 2003), dlatego ich jednoczesne lub
bliskie wystêpowanie mo¿e byæ przes³ank¹ wskazuj¹c¹ na mo¿liwoæ powstawania hybryd. Wydaje siê, ¿e stanowiska mieszañców gatunków rodzaju
Equisetum, szczególnie podrodzaju Equisetum, s¹ znacznie czêstsze ni¿ wynika
to z prac publikowanych na ich temat i danych pochodz¹cych ze zbiorów
zielnikowych. Niew¹tpliwie rozmieszczenie i iloæ mieszañców wystêpuj¹cych
w Polsce jest rozpoznana w stopniu niewystarczaj¹cym i nadal wymaga badañ.
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Summary
In the genus Equisetum, 23 hybrids have been described until now; 11 in the
Equisetum subgenus, and 12 in the Hippochaete subgenus. In Poland, 9 species
of horsetails occur, but only four hybrid taxa have been found so far: Equisetum
×litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense × E. fluviatile), Equisetum ×font-queri Rothm.
(E. palustre × E. telmateia), Equisetum ×robertsii T. D. Dines (E. arvense × E. telmateia)
and Equisetum ×trachyodon A. Braun (E. hyemale × E. variegatum).
Equisetum ×litorale Kühlew. Ex Rupr. is the most common among horsetail
hybrids, both in Poland and in Europe. It occurs at scattered localities probably
within the entire common range of the parental species.
Equisetum ×font-queri Rothm. is the most common hybrid of E. telmateia. It has
intermediate features of the parental species, which is typical of horsetail hybrids.
The hybrid occurs in one locality in the vicinity of Grybów in the Lower Beskid
Mts.
Equisetum ×robertsii T. D. Dines has been known only from the Great Britain
so far. In Poland, it has recently been found in 5 localities in the Carpathian
foothills.
Equisetum ×trachyodon A. Braun is the most common interspecific hybrid in the
subgenus Hippochaete. In Poland, it is known only from one locality in Upper
Silesia.

