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Rozmieszczenie bylicy bo¿e drzewko
(Artemisia abrotanum L.) na Dolnym l¹sku
Distribution of Artemisia abrotanum L. in Lower Silesia
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ABSTRACT : In the paper 21 new localities of Artemisia abrotanum in Lower Silesia
are presented. Most of them are situated within the Wroc³aw area. The species has
a synanthropic origin and is represented, on the studied area, by di- and tetraploid
forms. In most cases, the plants on their sites are represented by tetraploids. Only
one diploid specimen was noted. This may suggest the extension of the distribution
by a polyploid form of the species.
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Do rodzaju bylica (Artemisia L.) nale¿¹ pó³krzewy, byliny, roliny roczne
lub dwuletnie rozmieszczone g³ównie w strefie holarktycznej, zajmuj¹ce
najczêciej obszary stepowe, pustynne i pó³pustynne Eurazji, Ameryki rodkowej
i Pó³nocnej. Pod wzglêdem liczby gatunków, rodzaj ten jest jednym z najliczniej
reprezentowanych w rodzinie Asteraceae. W zale¿noci od autora wymieniana
jest liczba od 200 do 500 taksonów (¯ukowski 1971; Gams 1987).
We florze polskiej rodzaj ten jest reprezentowany przez 16 gatunków, z których
wiêkszoæ jest obcego pochodzenia. Nale¿¹ tu roliny zawleczone, które
rozprzestrzeni³y siê na terenie naszego kraju lub te¿ s¹ (albo by³y) hodowane,
a obecnie wystêpuj¹ najczêciej na siedliskach ruderalnych (¯ukowski 1971;
¯ukowski, Piaszyk 1971). Bylica bo¿e drzewko (A. abrotanum L.) notowana
by³a w ca³ym kraju na rozproszonych stanowiskach. Na naturalnych siedliskach
gatunek ten wystêpuje prawdopodobnie tylko na obszarze Wschodniej Anatolii
(Cullen 1975). W Europie i Azji rolina ta zosta³a rozprzestrzeniona dziêki uprawie
(¯ukowski, Piaszyk 1971).
K REITSCHITZ A. 2008. Distribution of Artemisia abrotanum L. in Lower Silesia. Acta
Botanica Silesiaca 3: 161166.
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Jest to pó³krzew, bogato rozga³êziony, wysokoci 70150 cm. Posiada
sinozielone licie, z wierzchu nagie, spodem szaro ow³osione, ogonkowe lub
siedz¹ce, bez uszek przy nasadzie, dwu, trzykrotnie pierzastosieczne do
nitkowatych; jajowato-kuliste koszyczki, zwisaj¹ce na krótkich szypu³kach,
zebrane w w¹sk¹, niezbyt gêst¹ wiechê. Rolina ma cytrynowy aromat rolin
(¯ukowski 1971; Hess i in. 1972; Gams 1987; Lewandowski 1997).
W Polsce A. abrotanum jest uprawiana od dawna. Pierwsze hodowle
podawane by³y z Warszawskiego Ogrodu Botanicznego z pocz¹tku XIX w. Czêste
uprawy tego gatunku zawdziêcza siê g³ównie jego w³aciwociom leczniczym,
zastosowaniu w przemyle spo¿ywczym oraz wykorzystaniu jako roliny ozdobnej
(¯ukowski, Piaszyk 1971; Lewandowski 1997). A. abrotanum notowana by³a
w ca³ej Polsce, tak¿e w ni¿szych po³o¿eniach górskich. Nieco czêciej spotykana
by³a w województwie krakowskim i ³ódzkim (¯ukowski, Piaszyk 1971).
Na Dolnym l¹sku gatunek ten by³ dotychczas podawany z kilku stanowisk
(¯ukowski, Piaszyk 1971), które obecnie nie zosta³y potwierdzone. S¹ to:
Wroc³aw Ró¿anka; Opole  na dworcu wschodnim, miêdzy torami kolejowymi;
Kamieñ l¹ski, pow. Krapkowice  jeden okaz na rumowisku przy po³udniowym
skraju wsi oraz Gorzów  przy p³ocie ul. Stra¿ackiej.
Na podstawie badañ terenowych opracowano listê przedstawiaj¹c¹ rozmieszczenie nowych stanowisk A. abrotanum L. na Dolnym l¹sku (ryc. 1):
1. Wroc³aw (Gaj)  przy granicy ogródków
dzia³kowych, 2001, det. A. W¹sowicz; BE59
2. Wroc³aw (Psie Pole)  przy granicy
ogródków dzia³kowych, 2004, det. A.
Kreitschitz; BE49
3. Wroc³aw (Fabryczna)  przy granicy
ogródków dzia³kowych, 2000, leg. A.
Kreitschitz, det. A. Sawicka, zielnik AK
(obecnie niestwierdzone, ze wzglêdu na
budowê obwodnicy roliny wyciêto); BE48
4. Wroc³aw (Kozanów)  na trawniku, leg.
A. Kreitschitz, det. Joan Vallès (okaz
pochodz¹cy z ogrodu Botanicznego
z Moguncji  inf. ust. A. W¹sowicz),
zielnik AK; BE48
5. Wroc³aw (Stab³owice Nowe)  jeden
egzemplarz przy drodze, dziki ogródek
dzia³kowy, 2002, det. A. Kreitschitz; BE48
6. Wroc³aw (Nowy Dwór)  jeden okaz na
trawniku, 2001, leg. A. Kreitschitz, det.
A. Sawicka, zielnik AK; BE48

7. Wroc³aw (G¹dów Ma³y)  przed blokami, wzd³u¿ chodników jako ¿ywop³ot,
2001, leg. A. Kreitschitz, det. E. Szczêniak; BE48
8. Wroc³aw (Borek)  na trawniku,
w ¿ywop³ocie poród ligustru, jeden
egzemplarz, det. A. Kreitschitz; BE49
9. Wroc³aw (Psie Pole)  przy drodze jako
¿ywop³ot okalaj¹cy dziki ogródek,
2001, leg. A. Kreitschitz, det. A. W¹sowicz, zielnik AK.
10. Wroc³aw (Psie Pole)  jeden egzemplarz
na trawniku przed domem, 2001, leg. et
det. A. Kreitschitz, zielnik AK; BE49
11. Wroc³aw (Tarnogaj)  przy granicy
ogródków dzia³kowych, 1999, leg. et
det. A. Kreitschitz, zielnik AK; BE59
12. Boreczek  przy stacji PKP, 2001, det.
A. Kreitschitz; BE79
13. Cerekwica  przy drodze, jako ¿ywop³ot
ogradzaj¹cy ogródek, 2000, leg. et det.
A. Kreitschitz, zielnik AK; BE29
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Ryc. 1 Rozmieszczenie stanowisk Artemisia abrotanum L. na Dolnym l¹sku
Legenda: cyfry oznaczaj¹ numery stanowisk wymienionych w pracy
Fig. 1. Distribution of Artemisia abrotanum L. in Lower Silesia
Legend: numbers indicate the localities mentioned in the paper
14. Groblice  przy drodze, pod p³otem,
2001, leg. et det. A. Kreitschitz, zielnik
AK; CE50
15. Jaroszów  przy drodze, wzd³u¿ p³otu,
2006, leg. et det. A. Kreitschitz; BE47
16. Kudowa S³one  nad strumieniem Bystra, zdzicza³a, 2000, leg. et det. M.
Smoczyk (mscr.); BF13
17. Marciszów  jeden egzemplarz pod
p³otem, 2001, leg. et det. A. Kreitschitz,
zielnik AK; BE72

18. Wo³ów w centrum miasta  jeden okaz
na trawniku, 1999, leg. et det. A. Kreitschitz, zielnik AK; BE21
19. Zawonia  przy drodze, na skraju pola
jako ¿ywop³ot, 2000, leg. et det. A.
Kreitschitz, zielnik AK; CE20
20. ród³a  przy drodze, pod p³otem, 2000,
leg. et det. A. Kreitschitz, zielnik AK; BE47
21. ¯órawina  na stacji PKP, przy p³ocie,
2001, leg. et det. A. Kreitschitz, zielnik
AK; BE69

Najdalej na po³udnie wysuniête stanowiska A. abrotanum znajduj¹ siê
w Kudowie i w Marciszowie (w Pasie Przedgórza Sudeckiego). Pozosta³e
obejmuj¹ Nizinê l¹sk¹, sk¹d najwiêcej wyst¹pieñ (11) zanotowano we
Wroc³awiu (w tym jedno obecnie ju¿ nieistniej¹ce).
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Ze wzglêdu, i¿ A. abrotanum jest tak¿e rolin¹ ozdobn¹, na wiêkszoci
stanowisk nasadzenia maj¹ charakter ¿ywop³otów. Poniewa¿ w naszych
warunkach klimatycznych bylica bo¿e drzewko nie wytwarza dojrza³ych owoców,
rozmna¿a siê g³ównie wegetatywnie poprzez sadzonki zielne lub podzia³ starych
krzewów (Dorywalski 1956).
Niektóre spotykane okazy osi¹ga³y wysokoæ nawet 2 metrów. Nieprzycinane
wytwarzaj¹ proste, ulistnione pêdy, zakoñczone kwiatostanem. Okazy przycinane
charakteryzuj¹ siê za brakiem kwiatostanów, wytwarzaj¹ natomiast obficie
ulistnione pêdy boczne. Mo¿e to decydowaæ o wykorzystaniu rolin do zak³adania
dekoracyjnych ¿ywop³otów (Lewandowski 1997). £atwo mo¿na te¿ rozmna¿aæ
bylicê bo¿e drzewko przez ukorzeniane fragmentów pêdów (Kreitschitz 2003).
Badania kariologiczne wykonane dla rolin z kilku stanowisk (m.in. Cerekwica,
Kozanów, Tarnogaj, Zawonia) wykaza³y obecnoæ rolin na dwu poziomach
ploidalnoci tj. di- (2n=2x=18) i tetraploidalnym (2n=4x=36  Kreitschitz 2003;
Kreitschitz, Vallès 2003). Diploidalnoæ stwierdzono tylko w jednym przypadku
tj. ze stanowiska we Wroc³awiu, na Kozanowie. Informacje o diploidach podawali
tak¿e, dla populacji z Pó³nocnej Ameryki, Stahevitch i Wojtas (1988). Do tej
pory tylko Torrell i in. (1999) znaleli jeden tetraploidalny okaz A. abrotanum,
uprawiany w Ogrodzie Botanicznym w Anglii.
Powy¿sze dane zas³uguj¹ na uwagê ze wzglêdu na fakt, i¿ zjawisko
poliploidalnoci w obrêbie rodzaju Artemisia jest znane od dawna i dostarcza
wielu informacji pomagaj¹cych ledziæ ewolucjê i rozprzestrzenianiem siê tego
gatunku na ró¿nych obszarach i siedliskach (Ehrendorfer 1980; Ehrendorfer
1986). Pojawieniem siê poliploidów A. abrotanum mo¿na wi¹zaæ z poszerzaniem
zasiêgu wystêpowania, które obserwujemy w tym przypadku. Podobne tendencje,
obserwuje siê np. u Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. który poszerza swój
zasiêg jako poliploid (D¹browska 1971; Kreitschitz 2004). D¹browska (1971)
stwierdzi³a dla tego gatunku z Polski tetraploidaln¹ liczbê chromosomów (2n=36),
podczas gdy w centrum swojego wystêpowania (po³udnie Europy) notowane
s¹ jedynie diploidy (2n=18).
Na uwagê zas³uguje tak¿e zaobserwowana ró¿nica w kwitnieniu di- i tetraploidów A. abrotanum. Tetraploidy zakwitaj¹ dopiero w po³owie wrzenia lub
nawet w ogóle nie kwitn¹ (Kreitschitz 2003). Czêsto zwiêkszenie poziomu
ploidalnoci mo¿e wp³ywaæ na pewne procesy ¿yciowe roliny. Spowolnione
zostaje np. tempo podzia³ów komórkowych (cykl komórkowy) czy wzrost i rozwój
rolin co w konsekwencji mo¿e powodowaæ póniejsze zakwitanie i owocowanie
lub nawet nie wyst¹pienie ¿adnego z tych procesów (Mizianty 1994). W tym
wypadku wa¿n¹ rolê mo¿e odegraæ rozmna¿anie wegetatywne. Wy¿ej
wspomniany Achillea crithmifolia równie¿ nie wydaje owoców ale rozmna¿a
siê za pomoc¹ odrostów korzeniowych i dziêki temu rozprzestrzenia (D¹browska
1972).
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Rozmna¿anie wegetatywne mo¿e doprowadzaæ do utrwalenia poliploidów,
które s¹ czêciej reprezentowane przez roliny wieloletnie (Gustaffson 1948;
Stebbins 1958; Mizianty 1994). Jest to znana strategia, a w przypadku zaburzeñ
zwi¹zanych z produkcj¹ owoców czy nasion na drodze generatywnej, umo¿liwia
przetrwanie rolinom poliploidalnym (Mizianty 1994). Mog¹ one te¿ dziêki temu
opanowywaæ nowe siedliska czy strefy klimatyczne niedostêpne ich diploidalnym
odpowiednikom (Stebbins 1958).
Wydaje siê wiêc, ¿e badany gatunek bylicy A. abrotanum dobrze zadomowi³
siê w naszych warunkach klimatycznych i jest rolin¹ coraz czêciej spotykan¹.
Przyczyn¹ tego mo¿e byæ pojawienie siê populacji poliploidalnych, które
charakteryzuj¹ siê lepszym przystosowaniem do nowych warunków rodowiska
co oznacza³oby tak¿e poszerzanie zasiêgu wystêpowania tego gatunku.
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Summary
In this paper, the distribution of Artemisia abrotanum in Lower Silesia is presented.
In the natural habitats, the species occurs in eastern Anatolia. In Europe and Asia
it was spread thanks to cultivation. All of the Lower Silesian localities are of the
synanthropic origin. In most cases, plants were planted as ornamental hedges or
as individual shrubs. Among the described localities, the plants on two different
ploidy levels were found. They were represented by one diploid specimen (2n=2x=18)
and tetraploids (2n=4x=36). Characteristic features for tetraploids of A. abrotanum,
which occur in our climate conditions, are among others: late flowering time and
inability to produce the fruits. The appearance of A. abrotanum poliploids may be
the reason for the extension of its distribution.

