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DALSZE OBSERWACJE ROZWOJU SIEWEK WELWITSCHIA
MIRABILIS W OGRODZIE BOTANICZNYM UAM W POZNANIU
(Further observations on Welwitschia mirabilis seedling development
at the Adam Mickiewicz University Botanical Garden)
Ewa KAZIMIERCZAK-GRYGIEL
Ogród Botaniczny UAM, ul. Dàbrowskiego 165, 60-594 Poznaƒ

Kie∏kowanie i wzrost siewek przez pierwsze
pó∏ roku (XI–IV) odbywa∏o si´ w pokoju hodowlanym w warunkach cz´Êciowo kontrolowanych, a nast´pnie roÊliny przeniesiono do
szklarni sukulentowej (V–X).
Dane odnoÊnie rozwoju morfologicznego siewek oraz pomiary d∏ugoÊci i szerokoÊci liÊcieni
i liÊci notowano przez 12 miesi´cy, a pomiary
przyrostów korzeni przez 2 miesiàce od wysiewu nasion. RoÊliny oznaczono kolejnymi literami alfabetu (od „L” do „T”). Statystyczne przedstawienie uzyskanych wyników z koniecznoÊci
by∏o ograniczone z powodu ma∏ej próby nasion.

WST¢P. CEL BADA¡
Welwitschia mirabilis Hook. f. (Welwitschiaceae), zawsze zielony endemiczny gatunek pustyni Namib, podlega Êcis∏ej ochronie.
Mimo i˝ od czasu jej odkrycia w 1859 przez
Friedericha Welwitscha opublikowano ponad
200 prac nt. morfologii, ekofizjologii i innych,
wiele wa˝nych aspektów biologii tego gatunku
jest nadal niewystarczajàco poznanych i kontrowersyjnych (Henschel i Seely 2000).
Dalsze badania nad rozwojem i rozmna˝aniem
tego gatunku w uprawie majà znaczenie nie tylko
teoretyczne, gdy˝ stwierdzono niepokojàce trudnoÊci z samoodnawianiem si´ W. mirabilis w granicach jej naturalnego zasi´gu (Bornman 1972,
Henschel i Seely 2000).
Niniejsza praca jest kontynuacjà cyklu obserwacji dotyczàcych rozmna˝ania i charakterystyki morfologicznej pierwszych faz rozwojowych okazów welwiczii, prowadzonych
w warunkach szklarniowych Ogrodu Botanicznego UAM od 1998 r. (Ewa Kazimierczak-Grygiel 2002). Dlatego pomini´to w niej dane
o ekologii, morfologii i biologii welwiczii,
a metodyk´ uzupe∏niono tylko o nowe, zastosowane w 2001 r., elementy.

WYNIKI
W omawianym doÊwiadczeniu zdolnoÊç
kie∏kowania nasion W. mirabilis wynios∏a 80%.
Pierwsze wschody stwierdzono po 11 dniach,
a ostatnie po 20 dniach od daty wysiewu. W fazie liÊcieni, tj. w pierwszym miesiàcu ˝ycia wypad∏y 2 siewki, które wzesz∏y jako ostatnie. Jedna roÊlina usch∏a po miesiàcu od wschodów na
skutek mechanicznego uszkodzenia liÊci.
U obserwowanych okazów W. mirabilis liÊcienie przyrasta∏y równie˝ po pojawieniu si´
liÊci i osiàgn´∏y d∏ugoÊç od 2,5 cm do 3,3 cm.
Utrzymywa∏y si´ one na roÊlinie w pe∏ni zielone nawet do 10 miesiàca ˝ycia (najd∏u˝ej
u siewki „L” i „M”).
Notowano u poszczególnych roÊlin intensywny przyrost korzeni na d∏ugoÊç od 2,6 cm do 4,8
cm przed pojawieniem si´ liÊcieni nad powierzchnià pod∏o˝a. Najd∏u˝szy korzeƒ stwierdzono u roÊliny „P”, a najkrótszy u roÊliny „N”
(ryc. 1.). W fazie pojawiania si´ zawiàzków liÊci
w∏aÊciwych (ok. 15 dnia) korzenie mierzy∏y od
3,3 cm (roÊlina „M”) do 6,7 cm (roÊlina „L”).

WARUNKI UPRAWY I METODY BADA¡
W paêdzierniku 2001 r. wysiano 10 nasion
W. mirabilis, które uzyskano w wyniku sztucznego zapylenia z Ogrodu Botanicznego BerlinDahlem. Nasiona wysiano do plastikowych,
przezroczystych pojemników o pojemnoÊci 1 l,
wysokoÊci 18 cm i 8 cm Êrednicy. Pod∏o˝e przed
u˝yciem by∏o parowane, a nasiona przed wysiewem zaprawiono zaprawà nasiennà Funaben T.
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W ciàgu 52 dni korzenie siewki „L”, „M” i „O”
osiàgn´∏y dno pojemników, tj. 15 cm d∏ugoÊci
(najwczeÊniej u roÊliny „L” – w 47 dniu). Niektóre korzenie zdà˝y∏y utworzyç odga∏´zienia
boczne. NajwczeÊniej – u siewki „P” (w 14 dniu
od wschodów) zaczà∏ rozga∏´ziaç si´ korzeƒ
g∏ówny, który wyjàtkowo rós∏ ukoÊnie, osiàgajàc
17 cm d∏ugoÊci po 60 dniach od pojawienia si´
liÊcieni.
Ârednio przyrost korzenia na d∏ugoÊç dla
wszystkich obserwowanych roÊlin wyniós∏ 0,29
cm/dzieƒ. Najwi´kszy przyrost wykaza∏ korzeƒ
roÊliny „L”. W poczàtkowej fazie rozwijania si´
liÊci zaobserwowano zwolniony przyrost korzeni na d∏ugoÊç (u roÊlin „N” i „L”), a nawet wyraêne zahamowanie przyrostów na okres 21 dni
u siewki „M” i 15 dni u siewki „O”. Nast´pnie
korzenie zacz´∏y ponownie intensywnie rosnàç.
Zawiàzki liÊci w∏aÊciwych pojawi∏y si´ ok.
drugiego tygodnia po wschodach. LiÊcie przyrasta∏y na d∏ugoÊç Êrednio 1,48 cm w ciàgu
miesiàca (dane dla 12 miesi´cy). Najszybciej
ros∏y u roÊliny „M” (1,86 cm na miesiàc), a najwolniej u roÊliny „N” (1,05 cm na miesiàc).
Przyrosty liÊci na d∏ugoÊç by∏y najwi´ksze
w miesiàcach letnich (szklarnia) i wynosi∏y
Êrednio 2,47 cm, natomiast zimà w pokoju hodowlanym – Êrednio 1,1 cm (ryc. 2.).

Fot. 1. Siewka Welwitschia mirabilis „M” (10 miesiàc) –
liÊcienie nadal w ca∏oÊci zielone, liÊcie o d∏. 16 cm, kielichowato rozrastajàca si´ cz´Êç wierzcho∏kowa hipokotylu i epikotyl (fot. A. Kolasiƒska)
Fig. 1. Seedling of Welwitschia mirabilis „M”
(10 month) green cotyledons, 16 cm long leaves, widen
upper part of hypocotyl and epicotyl.

DYSKUSJA ORAZ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW
W doÊwiadczeniach z lat 1998–2000, przeprowadzonych w Ogrodzie Botanicznym UAM
(l.c.), wzesz∏o 30% siewek, w omawianym doÊwiadczeniu w 2001 r. skie∏kowa∏o 80% spoÊród wszystkich wysianych nasion. Potwierdza
to du˝à wartoÊç nasion welwiczii otrzymywanych ze sztucznego zapylenia w ogrodach botanicznych, jak równie˝ dane z literatury o du˝ej
zdolnoÊci kie∏kowania nasion pochodzàcych
z uprawy w porównaniu z nasionami z natury,
które cz´sto nie zawierajà endospermu (Bornman 1972, Senters 1997).
W pierwszych doÊwiadczeniach (l.c) nasiona W. mirabilis kie∏kowa∏y mi´dzy 9 a 25
dniem od wysiewu, w niniejszym – mi´dzy 11
a 20 dniem. Wyniki te sà zbli˝one do danych
podawanych przez Bornmana i in. (1972), którzy stwierdzili ponadto, ˝e do skie∏kowania
przyczynia si´ moczenie nasion w wodzie od
3 do 21 dni.

Fot. 2. Siewka Welwitschia mirabilis „M” (10 miesiàc) –
korzeƒ g∏ówny i liczne korzenie boczne poni˝ej
g∏´bokoÊci 5 cm (fot. A. Kolasiƒska)
Fig. 2. Seedling of Welwitschia mirabilis „M” (10
month), main root with lateral roots underneath 5 cm.
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SUMMARY

(l.c.), kiedy najwi´cej nasion skie∏kowa∏o równie˝ w terminie jesiennym, w 2001 r. nasiona wysiano w paêdzierniku. Mo˝na z tym wiàzaç obserwowane tym razem lepsze wschody ni˝ w doÊwiadczeniach z lat 1998–2000.
W doÊwiadczeniu z 2001 r. starano si´ zwi´kszaç wilgotnoÊç powietrza w okresie kie∏kowania i rozwoju siewek, zgodnie z obserwacjami
w∏asnymi i zaleceniami z literatury (Jacobson
1993).
D∏uga ˝ywotnoÊç liÊcieni obserwowanych
siewek ma istotne znaczenie dla rozwoju
W. mirabilis. Potwierdzajà to równie˝ eksperymenty przeprowadzone przez von Willerta
(1994) i w∏asne (l.c.). Szczególnie d∏uga ˝ywotnoÊç i d∏ugoÊç liÊcieni w przypadku siewki „M”
spowodowa∏a intensywniejszy wzrost liÊci u tego egzemplarza. Z kolei najkrótsza ˝ywotnoÊç
liÊcieni u siewki „N” byç mo˝e wp∏yn´∏a na s∏abe przyrosty liÊci na d∏ugoÊç. Nie obserwowano
natomiast wp∏ywu intensywnoÊci przyrostów
korzeni na intensywnoÊç przyrostu liÊci.
Ârednia d∏ugoÊç liÊci dla 5 roÊlin W. mirabilis w ciàgu 12 miesi´cy wynosi∏a 22,35 cm,
a Êredni przyrost liÊci – 1,86 cm/m-c. Podobnie,
jak w uzyskanych poprzednio wynikach (l.c.),
liÊcie welwiczii przyrasta∏y intensywniej
w miesiàcach letnich ni˝ w miesiàcach zimowych. W ciàgu pierwszych 6 m-cy Êredni przyrost liÊci wyniós∏ 1,32 cm/m-c, a przez nast´pne 6 miesi´cy – 3,15 cm/m-c. Dowodzi to, i˝
wilgotnoÊç i temperatura powietrza majà istotny wp∏yw na wzrost i rozwój okazów W. mirabilis. W rezultacie monitorowania doros∏ych
roÊlin na stanowiskach naturalnych (Henschel
i Seely 2000) stwierdzono, ˝e miesi´czny poziom przyrostu liÊci jest skorelowany ze Êrednim opadem, a jeszcze bardziej z relatywnà wilgotnoÊcià powietrza.
Tempo wzrostu korzeni siewek welwiczii
na d∏ugoÊç w badaniach in situ wynosi∏o
poczàtkowo 0,5–1 cm/dzieƒ, osiàgajàc 1 m
w ciàgu 8 miesi´cy, co umo˝liwia im si´ganie
w g∏àb do warstwy wilgotnej w glebie (Eller
i in. 1983, von Willert 1994, Henschel i Seely
2000). W opisywanym doÊwiadczeniu Êredni przyrost korzeni dla 5 roÊlin wyniós∏
0,29 cm/dzieƒ.
Obserwacje rozwoju siewek i m∏odych roÊlin W. mirabilis b´dà kontynuowane, zw∏aszcza
celem okreÊlenia fazy rozwoju najkorzystniejszej dla przesadzania tych roÊlin.

In 2001 ten seeds of Welwitschia mirabilis
collected from Berlin-Dahlem were sown at the
Botanical Garden of the Adam Mickiewicz
University in Poznaƒ. They were sown in plastic tubes in October. During 12 months growth
of the seedlings and length of leaves and roots
were measured. The cultures were kept in a
growth chamber equipped with fluorescent
light, at a temperature between 25–30°C, and
25–45% relative humidity. In summer the
seedlings were transferred into a greenhouse.
The seed germination rate was remained 80%.
The cotyledons remained green up to the 10th
month. During the 60 days period roots achieved
lenght of 15 cm, during 12 monthly period leaves
achieved the maximum lenght of 22.3 cm. The
average increment of root was 0.29 cm per day,
and of leaf was 1.48 per month. The plants were
regularly watering and fertilized 3 times during
summer. The observation will be continued.
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