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CALOTROPIS PROCERA – 
EKSPANSYWNA, UŻYTECZNA ROŚLINA 
W SUCHYCH I GORĄCYCH OBSZARACH

Do wielu zjawisk związanych z działalnością czło-
wieka w przyrodzie należy ubożenie flory i fauny,  
a równocześnie rozprzestrzenianie się roślin i zwie-
rząt, określanych – poza naturalnymi stanowiskami – 
jako synantropijne. Drugą grupę reprezentuje m.in. 
Calotropis procera na znacznej przestrzeni swego 
zasięgu geograficznego. Jest to okazała trwała ro-
ślina, która zwróciła moją uwagę w czasie pobytów  
w Afryce. Ma ona wiele cech, dzięki którym budzi sze-
rokie zainteresowanie (o jakim świadczą m.in. dane  
w Internecie). Przedstawione tutaj informacje pocho- 
dzą z obserwacji w północno-wschodniej Nigerii,  
w stanie Borno i w mniejszym stopniu z wyjazdu do 
Kamerunu1. Uzupełniono je na podstawie publikacji 
licznych autorów, m.in. flor regionalnych, a także 
zbiorów zielnikowych, przeglądniętych w Royal Bo-
tanic Gardens w Kew koło Londynu. Są tam obszer-
ne materiały dotyczące omawianego gatunku, gro-
madzone od XIX w., pochodzące z blisko 30 krajów. 
Przy wielu roślinach znajdują się dane o warunkach 
ich występowania. 

Pozycja taksonomiczna i wymagania siedliskowe 
Calotropis procera

W obrębie rodzaju Calotropis wyróżnia się aktual-
nie trzy gatunki: C. acia, rosnącą m.in. w Himalajach, 
C. gigantea szerzej rozprzestrzenioną w południowej 
Azji, wprowadzoną do niewielu innych obszarów  
i C. procera, o najrozleglejszym zasięgu geograficz-
nym, obejmującym rejony subtropikalne i tropikalne. 
Jednostką nadrzędną jest rodzina trojeściowatych 
Asclepiadaceae (traktowana obecnie przez niektó-
rych autorów jako jedna z podrodzin w obrębie to-
inowatych Apocynaceae); w Polsca ma tylko jednego 
rodzimego przedstawiciela – jest nim ciemiężyk bia-
łokwiatowy  Vincetoxicum hirundinaria  (= V. offici-
nale) – niewielka roślina ciepłych muraw i zarośli.

Calotropis procera (Ait) R. Br. została opisana  
w 1789 r. przez Williama Aitona pod nazwą Asclepias 
procera; jako Calotropis określił ją Robert Brown, 
który wyróżnił ten rodzaj i podał jego diagnozę  
w publikacji z 1811 r. Zmienność rozmiarów i kształ-
tu liści oraz owoców stała się główną podstawą od-
dzielenia dwóch podgatunków: C. procera. subsp. 
procera (i do niego odnoszą się podawane tu in-
formacje) oraz C. procera subsp. hamiltonii, który  

Anna Medwecka-Kornaś (Kraków)

1 Pobyt w Nigerii łączył się z zatrudnieniem męża autorki  prof. dr Jana 
Kornasia w Uniwersytecie w Maiduguri



Ryc 1. Calotropis procera (roślina z liśćmi na pierwszym planie) na nie-
użytkach przy wiosce w północnym Kamerunie. 7.04, koniec pory suchej. 
Fot. A. Medwecka-Kornaś (AMK).

Ryc. 2. Masowe występowanie C. procera na piaskach przy Jeziorze 
Czad. Widoczny krzewiasty pokrój rośliny. 6.05, na przejściu pory suchej 
w deszczową. Fot. AMK. 
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rośnie na znacznie mniejszym obszarze. Omawiany 
gatunek znany jest pod różnymi nazwami lokalnymi, 
względnie regionalnymi, np.: Apple of Sodom (jabłko 
Sodomy), milkweed, rubber tree, mudar, osher, torha,  
kranka, część tych określeń pochodzi od Arabów lub 
Tuaregów koczujących na Saharze. Istnieje też polski 
termin: mleczara wyniosła. Jabłko Sodomy wymie-
nione zostało m.in. w książce o roślinach biblijnych 
M. Zohary’ego. „Jabłko” nawiązuje do kształtu owo-
cu, Sodoma to starożytne miasto, względnie region 
w Izraelu, z którego istnieją pierwsze dane o roślinie 
prawdopodobnie reprezentującej gatunek tu przedsta-
wiany. Znajdują się one w tekście Jozephusa  Flaviu-
sa „Wojny żydowskie” z pierwszego wieku. n.e. 

Calotropis procera ma liczbę chromosomów  
2 n = 22 (potwierdzoną przez doc. dr A. Jankuna  
w próbach przywiezionych do Krakowa). Wykazuje 
dużą tolerancję w stosunku do trudnych warunków 
ekologicznych. Rośnie w środowiskach naturalnych  
i przekształconych przez człowieka: na półpustyniach,  
a nawet  na pustyniach, na wydmach, w suchych ko-
rytach rzek, w oazach – jest odporna na zasypywanie 
przez piasek, znosi gleby zasolone. Występuje też  
na obszarach sawann i w widnych lasach (zwłaszcza 
niszczonych i prześwietlanych), nad rzekami i przy 
jeziorach, a niekiedy i na kamienistych zboczach.  Ma 
stanowiska nad morzem i w górach – w Etiopii była 
notowana najwyżej – do 2250 m n.p.m. Spotkać ją 
można przy osiedlach ludzkich (Ryc. 1) i w ich obrę-
bie, we wioskach afrykańskich jest niekiedy sadzona. 
Rośnie w ekstensywnych uprawach, na opuszczonych 
polach, pastwiskach, przy drogach, w suchych ro-
wach i na nasypach. Uważa się ją za wskaźnik obec-
ności stosunkowo płytkich wód gruntowych. W pół-
nocno-wschodniej Nigerii, w strefie subsaharyjskiej 
widywałam ją w skrajnie suchej sawannie sahelskiej, 
spasanej przez zwierzęta domowe. Licznie wystę-
powała nieco dalej na południe, m.in. nad Jeziorem 

Czad, gdzie porastała masowo piaszczyste tereny, 
odsłonięte przez obniżenie poziomu wody (Ryc. 2). 
Rosła  nad okresową rzeką Ngadda przy Maiduguri  
i w rozległym kampusie tamtejszego uniwersytetu,  
w którym mogłam ją bliżej obserwować. 

Warunki przyrodnicze w Maiduguri, kampus uni-
wersytetu 

Maiduguri leży na wysokości 354 m n.p.m. Klimat 
w jego rejonie jest – zwłaszcza dla Europejczyków 
– uciążliwy. Pora sucha trwa długo, 7–8 miesięcy, 
przeważnie od października do maja. Jest to okres 
występowania wiatru harmatan, wiejącego od Sa-
hary, przynoszącego duże ilości pyłu. Temperatury  
w okresie przed deszczami dochodzą do ponad 40° 
C w dzień i ponad 30° w nocy; średnia najchłodniej-
szego miesiąca – stycznia wynosi 20–24°. Deszcze 
padają między czerwcem (a niekiedy wcześniej)  
i sierpniem (względnie wrześniem), mają zazwyczaj 
charakter krótkotrwałej ulewy. Roczna suma opadów 
nie jest niska, wynosi ok. 640 mm, parowanie i wy-
sychanie gruntu jest jednak duże. C. procera  prospe-
ruje w tych warunkach dobrze i nigdy nie obserwu-
je się jej więdnięcia. Gleby w rejonie Maiduguri są 
piaszczyste i pylaste, utworzone w dawnych osadach 
Jeziora Czad. Ich górne warstwy miały w kampusie 
(pod koniec pory suchej) odczyn obojętny lub bliski 
obojętnego (pH 7 przy powierzchni, poniżej, do głę-
bokości 40 cm pH 6,8–6,5). 

Kampus uniwersytecki obejmował  w czasie nasze-
go pobytu rozległy obszar degradowanej sawanny su-
dańskiej (nieco wilgotniejszej niż sahelska), z domi-
nacją traw i niewielkim udziałem innych, przeważnie 
drobnych roślin zielnych, z  nielicznymi krzewami  
i drzewami, do których należały  parasolowate akacje – 
Acacia albida. Były one  bezlistne w porze deszczowej, 



a ulistnione w porze suchej (Ryc. 3) – miejscami 
zakładano pod nimi niewielkie poletka uprawne.  
C. procera rosła jako krzew. Występowała z rzadka 
i pojedynczo na całym obszarze; większe skupienia 
tworzyła przy lokalnych drogach i na miejscach za-
burzonych, ruderalnych. 

Niektóre cechy budowy Calotropis procera i roz-
wój na tle pór roku    

W sprzyjających okolicznościach Calotropis może 
rosnąć jako niewielkie drzewko o pojedynczym pniu 
z jasną, bruzdowaną korą (Ryc. 4), a nawet tworzyć 
laski podawane np. z  Republiki Czad. Częściej jest 
krzewem, względnie półkrzewem, albo nawet byliną 

o niezupełnie zdrewniałych lub nie zdrewniałych pę-
dach; zazwyczaj są one nie rozgałęzione (por. Ryc. 2). 
Krzewy Calotropis mają przeważnie wysokość 1 do 
2 m, mogą jednak być znacznie wyższe. Zmienność 
form życiowych, jaką spotyka się częściej w tropi-
kach niż w innych strefach klimatycznych, zależy od 
warunków siedliskowych, a także od niszczącego ro-
śliny oddziaływania pożarów, zwierząt i ludzi. Liście 
są szarozielone, omszone za młodu, jajowato-serco-
wate i duże. W fazie dorosłej miały na przykładowej 
roślinie w Maiduguri  szerokość 13–16 cm i długość 
17–22,5 cm (według  niektórych danych dochodzą 
nierzadko do długości 25 cm). Tylko najmłodsze, 
na szczytach łodyg ustawiają się pionowo, co chroni 
je do pewnego stopnia przed bezpośrednim oddzia-
ływaniem słońca. Korzeń jest palowy, pojedynczy  
(por. Ryc. 9) lub rozgałęziony, zgrubiały na skutek 
gromadzenia wody i substancji zapasowych; istnie-
ją informacje, iż może sięgać nawet do głębokości  
3 m. Roślina posiada sok mleczny (lateks) wypływa-
jący przy każdym skaleczeniu, ma on odczyn kwaśny  
(pH ok. 4) i szybko krzepnie. 

Mimo odporności na suszę C. procera nie ma 
widocznych zewnętrznych cech kserofitów. W od-
różnieniu od nich jej liście są duże (jak opisano  

Ryc. 3. Sawanna w kampusie uniwersytetu w Maiduguri. Na pierwszym 
planie po lewej stronie C. procera. W głębi bezlistne o tej porze akacje. 
29.08, pora deszczowa. Fot. AMK.

Ryc. 4. Drzewiasta postać C. procera na opuszczonym polu uprawnym 
koło Maiduguri. 15. 05, początek pory deszczowej. Fot. AMK. 

ka

Ryc. 5. Przekroje poprzeczne przez blaszkę liściową C. procera w rejonie 
nerwu głównego, eg – epiderma górna, ed – epiderma dolna, mp – mię-
kisz palisadowy, wp – wiązki przewodzące, f – floem (łyko), k – ksy-
lem (drewno), ka – kambium (miazga), m – miękisz mezofilu (warstwy 
środkowej); A: odcinek skali = 500 mikronów, B: powiększony fragment 
– odcinek skali = 100 mikronów; barwienie podwójne: karmin ałunowy 
+ zieleń jodowa. Próby przywiezione do Krakowa, opracowanie i fot. 
Elżbieta Kuta.
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powyżej). Natomiast w budowie anatomicznej blasz-
ki liściowej da się wyróżnić szereg cech typowych dla 
kserofitów. Jest to zwarta budowa miękiszu palisado-
wego i gąbczastego (nieliczne i nieduże przestwory  
międzykomórkowe), bardzo dobrze rozwinięty nerw 
główny (tkanki przewodzące), kilkuwarstwowy mię-
kisz palisadowy znajduje się przy tym pod górną  
i dolną epidermą liścia (Ryc. 5 A, B).     

Zawartość wody w C. procera (Tab. 1) oceniania 
orientacyjnie w próbach z dobrze prosperującej ro-
śliny w czasie przejścia pory suchej do deszczowej, 
była trochę niższa, zwłaszcza w korzeniu, od warto-
ści podawanych ogólnie dla roślin naszej szerokości 
geograficznej (75–95% wody w liściach i 70–90%  
w korzeniach). Podobne jak w Maiduguri warto-
ści uzyskano dla C. procera w badaniach w Indii:  
78–79% wody w liściach 66,7–68,2 w korzeniach.

Calotropis procera jest ulistniona przez cały rok, 
rozwija się przy tym lepiej, kwitnie i owocuje obficiej 
w porze suchej; owoce występują zazwyczaj równo-
cześnie z kwiatami (Tab. 2). Pojawy fenologiczne nie 
zawsze są regularne – mogą być związane z rozma-
itymi wydarzeniami. Tak np. na pędach odrastających 
po pożarze szybko pojawiają się kwiaty – sytuację 
taką przedstawia okaz nr 2 w wymienionej tabeli.  

Kwiaty i ich zapylanie 

Kwiaty Calotropis są promieniste, nieduże, o śred-
nicy 2 do 2,5 cm (Ryc. 6). Zwracają jednak uwagę, 
gdyż skupiają się od kilku do ponad 20 w sposób 
przypominający podbaldachy (Ryc. 7). Mogą przez to 
łatwiej przywabiać owady; według niektórych auto-
rów są pachnące; występują liczniej, niż owoce (por. 
tab. 2). Kielich jest niewielki, pięciodziałkowy, płatki 
korony też w liczbie 5 są lekko mięsiste, kremowe 
z fioletowym zabarwieniem na końcu. Środek kwia-
tu ma skomplikowaną budowę (Ryc. 8), co cechuje 
ogólnie rodzinę trojeściowatych. Słupek i 5 zrośnię-
tych z nim pręcików tworzą prętosłup, określany też 
jako dodatkowa korona albo – zgodnie z propozycją 

Aleksandra Pławskiego z 1830 r. – jako wieniec. Do 
pręcików przyrośnięte są mięsiste wyrostki, mające 
u dołu kształt zagiętych rożków, w których wydziela 
się nektar; u góry jest otwór prowadzącej do niego 

rurki. Słupek butelkowatego kształtu posiada dwie 
oddzielone od siebie zalążnie (co odbiega od zwykłej 
budowy tej części kwiatu). Jego szyjki zrastają się ze 

Ryc. 6. Kwiat Calotropis procera. Widoczna tarczka słupka, podpory prę-
cików i płatki korony. Obok pączek o właściwym mu, kulistym kształcie. 
Fot. AMK. 

Łodyga w 12 kolejnych odcinkach od dołu po 
szczyt 72,0–88,5%

Liście od położonych najniżej po najwyższe 78,0–80,5%

Owoce – dane dla 12 sztuk (przy suszeniu przeważ-
nie pękły) 69,5–83,8%

Korzeń  od góry (przy powierzchni gleby) do dołu 
(długość 40 cm) 60,5–64,0%

Tabela 1. Zawartość wody w Calotropis procera (różnica między świeżą  
i suchą masą, próby zebrane 24.04, przy końcu pory suchej)

Tabela 2. Przykładowe dane o kwitnieniu i owocowaniu Calotropis  pro-
cera. Obserwacje z końca pory suchej, głównie 24.04; nr. 7: 20.04 (po 
wyjątkowym deszczu) i nr 2: 2.05.
Uwaga: podano wysokość najdłuższego pędu w danym okazie i (w na-
wiasach) liczby zmarniałych owoców. 

nr
wys./ cm liczba

rośliny pędów pączków kwiatów pączków  
i kwiatów owoców

1 122 2 81 32 113 1

2 88 7 59 2 61 –

3 180 6 35 11 46 5 (8)

4 175 5 32 – 32 22 (3)

5 96 1 27 5 32 2

6 62 2 15 17 32 –

7 103 3 29 opadły 29 11 (5)

8 200 4 – – – 22 (1)

9 150 4 – – – 17

10 150 3 – – – 9
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sobą. Na szczycie wytwarza się pięcioboczna, mię-
sista tarczka znamienia o twardej powierzchni. Pod 
nią w zagłębieniach (komorach) znajdują się czyn-
ne, „właściwe” części znamienia. Pyłek zawarty jest  
w woreczkowatych pyłkowinach – poliniach, połą-
czonych parami przy pomocy translatorów, przymo-

cowanych do narożników tarczki i umieszczonych 
też w zagłębieniach pod jej brzegiem; wspomniane 
komory znamienia znajdują się poniżej połączenia 
pyłkowin. Takie położenie jest – w obu przypadkach 
– ochroną przed wysychaniem. Do wyciągnięcia po-
linii potrzebne są odpowiednio duże i mocne owady. 

Hagerup, autor interesujących badań z zakresu biolo-
gii kwiatów, obserwował już w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku w pustynnym rejonie Timbuktu (na 
terenie Republiki Mali) zapylanie C. procera przez  
okazałą błonkówkę, czarną pszczołę Xylocopa aestu-
ans. Posiada ona długie narzędzia pyszczkowe, dzię-
ki czemu może sięgać po nektar w głąb wyrostków 
na pręcikach; czyniła to we wczesnych godzinach 

rannych. Późniejsze obserwacje, które wykonali  
T. Ali i S.Z. Ali w Pakistanie, Eiskowitch w Izraelu  
i inni autorzy w Egipcie i Indiach pochodzą z różnych 
godzin dnia i wskazują głównie na rolę gatunków  
z rodzaju Xylocopa, a niekiedy także pszczół z rodza-
ju Apis. Owady, aby dostać się do nektaru, odginają 
brzeg tarczki słupka  odnóżami i zwykle wsuwają 
je przy tym do komory ze znamieniem. Przy wycią-
ganiu odnóży do włosków na ich powierzchni (lub  
obok na ciele) przylepiają się pyłkowiny. Mogą być 
one przenoszone następnie na znamiona słupków  
w kwiatach innych roślin omawianego gatunku. Są 
też informacje o podobnej roli motyli, działających 
nieco inaczej. W Maiduguri nie udało się zaobserwo-
wać zapylania Calotropis. W przeglądanych kwiatach 
(ok. 30) nie stwierdzono braku pyłkowin, były one na-
tomiast po części puste, płaskie i przeźroczyste. Pod 
mikroskopem dało się zauważyć kiełkowanie pyłku – 
długie nitki kierujące się w stronę znamienia, względ-
nie wrastające w nie, co upoważnia do wnioskowania  
o samopylności rośliny. Samopylność jest cechą wie-
lu roślin klimatów gorących i suchych, niekorzyst-
nych dla życia owadów (więc takich, jakie panują  
w rejonie Maiduguri). 

Owoce, nasiona i rozsiewanie

Po zapłodnieniu przerywa się łączność szyjek słup-
ka, które stopniowo zanikają. Każda z dwóch zalążni 
rozrasta się oddzielnie tak, że powstają dwa ustawio-
ne parami bliźniacze owoce określane jako mieszki; 
niekiedy jeden z nich marnieje w trakcie rozwoju.  
Owoce są zielone, pokryte za młodu gwiazdkowatym 
kutnerem i przez jakiś czas zachowują na szczycie 
resztki tarczki. Gdy dojrzeją mają kształt jajowato-
kulisty, względnie jajowaty (Ryc. 9) i znaczne roz-
miary: około 8 cm szerokości i 12 cm długości. Są 
lekkie, jakby rozdęte – ważą ok. 40 g (średnia z 10 
pomiarów w Maiduguri) i zbudowane tak, że chro-
nią nasiona przed wyschnięciem, a być może i prze-
grzaniem (w dojrzałym owocu można było stwierdzić 
temperaturę 37°C, podczas gdy pomiar w otoczeniu 
wykazał 40,2°C). Część zewnętrzna (skórka – egzo-
karp) jest stosunkowo twarda, dochodzi do 2–3 mm 
grubości, znajdująca się pod nią warstwa pośrednia 
(mezokarp) ma strukturę gąbczastą, budują ją liczne 
rureczki, rozgałęzione i tworzące sieć, zawierające 
sok mleczny, otoczone powietrzem. Część środko-
wa (endokarp), też o ściance stosunkowo twardej, 
mającej grubość ok. 2 mm, połączona jest przegrodą  
z powierzchnią owocu. Zawiera komorę, w której 
rozwijają się nasiona otoczone płynem, przymocowa-
ne do łożyska otaczającego walcowatą oś centralną 

Ryc. 7. Skupienie (w podbaldachach) kwiatów i pączków C. procera.  
Fot. AMK.

Ryc. 8. Przekrój przez kwiat C. procera:  dz – działki kielicha, pł – płatki 
korony, pp – podpory pręcików, pr – pręciki, kp – komora z pyłkowinami, 
zal – dwie zalążnie, zn – komora znamienia słupka, ta – tarczka znamienia 
słupka. Fot. i retusz AMK.
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(Ryc. 10). Nasiona ułożone są dachówkowato, na ich 
górnym końcu rozwijają się wilgotne, przezroczyste 

kępki włosków przyszłego puchu. Układ nasion po-
woduje, iż mimo że nie są drobne (w stadium doj-
rzałym mierzą 4–5 x 7–8 mm), mieści się ich na ło-

żysku  bardzo wiele – w 11 z 12 badanych owoców 
można było naliczyć 207–430 (średnio 319) sztuk,  
a w jednym nawet 522 – w tym przypadku nasiona 
były jednak bardzo małe. 

Dojrzały owoc pęka wzdłuż, przy wspomnianej 
przegrodzie. Jego części zewnętrzne ulegają skurcze-
niu, natomiast oś z nasionami wygina się na zewnątrz. Ryc. 9. Niewielki, lecz owocujący okaz C. procera, znaleziony na jednym 

z miejsc popożarowych; w górnej części korzenia rozszerzenie, z którego 
wyrastają pędy. Fot. AMK. 

Ryc. 10. Przekrój przez owoce C. procera: A – owoc mniej dojrzały,  wi-
doczna struktura mezokarpu, B – owoc dojrzały, widoczne nasiona ułożo-
ne dachówkowato na osi centralnej. Fot. AMK.

Ryc. 11. Pękający owoc C. procera, widoczne wydostające się na ze-
wnątrz nasiona z puchem. Fot. AMK.

Ryc. 12. Owoce C.  procera – na dojrzałym, pękniętym, widoczna wygię-
ta kolumna środkowa, z której oderwały się nasiona.  Fot. AMK.
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Nasiona są brunatne, płaskie z wąskim skrzydełkiem 
dookoła i lekkie, ważą po ok. 0,015 g (średnia z pró-
by 400 sztuk). Po wydobyciu z owocu przyczepiony 
do nich puch o długości do 5 cm szybko się prostuje  
(Ryc. 11), tworzy jakby spadochron, a wiatr łatwo 
zabiera tak ukształtowane diaspory i przenosi je nie-
raz bardzo daleko; pozostaje wygięta na zewnątrz oś 
owocu (Ryc. 12). Dzieje się to w porze suchej – głów-
nie w jej drugiej połowie. Po wylądowaniu nasion na 
ziemi puch łatwo się odłamuje; dalszy ich rozwój na-
stępuje w porze deszczowej. Podobną rytmikę sezo-
nową obserwowano w Indiach, w powiązaniu z wy-
stępowaniem opadów monsunowych.   

W Maiduguri próba kiełkowania nasion przez wy-
sianie trzydziestu z nich wprost do gleby przed okre-
sem deszczy nie dała rezultatu. Nasiona położone na 
wilgotnym podłożu (mokrej gazie) już po 5 godzinach 
stawały się lepkie, wilgotne, ze słodką wydzieliną na 
powierzchni. Po 4 dniach pierwsze z nich kiełkowa-
ły. Kiełki rosły szybko, od momentu ich ukazania 
się do osiągnięcia 2–3 mm upływało niespełna 2 go-
dziny. Tak maleńkie kiełki przeniesione do ogrodu  
i podlewane miały po 8 dniach liścienie oraz łodyżki  
o długości 1–2 cm, a po 16 dniach od wysadzenia – 
młode listki (Ryc. 13). Dalej rosły jednak wolno.  
W doświadczeniu przeprowadzonym w Polsce zwil-
żone nasiona kiełkowały w 100% nawet 6–7 miesięcy 
po ich przywiezieniu z Afryki. Okazy wyhodowane  

w Krakowie po 10 miesiącach osiągnęły wysokość 
około ½ m, po czym zaczęły jednak obumierać, tak 
w pracowni, jak w szklarni. Sposób rozmnażania  
i rozprzestrzeniania Calotropis w przyrodzie jest nie-
wątpliwie efektywny, o czym świadczy zwłaszcza  
przedstawiona dalej ekspansywność tego gatunku. 

Rozwój po pożarze

Pożary związane z porą suchą zdarzały się w kam- 
pusie w Maiduguri dość regularnie. W połowie marca 

przejście ognia spowodowało powstanie pogorzeli-
ska, na którym pozostały niedopalone pędy C. pro-
cera, o wysokości do 170 cm. Liście i owoce uległy 
zniszczeniu, niektóre łodygi były miejscami jeszcze 
zielone, miejscami brunatno-czarne. Z niespalonych 
części zaczęły rozwijać się nowe liście, osiągnęły one 

dość znaczne rozmiary (do 6,5 x 8,5 cm) więdły jed-
nak i usychały, podobnie jak zawiązujące się kwiato-
stany. Równocześnie, i to bardzo szybko, odrastały 
od ziemi nowe pędy (Ryc. 14). W cztery tygodnie po 
pożarze dochodziły do 30 cm wysokości i miały liście 
mierzące około 13 x 16 cm oraz pączki kwiatowe;  
z końcem kwietnia pojawiły się już owoce. Na po-
czątku czerwca (11 tygodni po pożarze) niektóre pędy 
osiągnęły długość 107 cm, a 14 dni później – 115 cm; 
jedna z roślin wytworzyła 6 pędów, w tym cztery 
ponad metrowej wysokości – powstało na nich łącz-
nie 30 dużych, dojrzewających owoców. Zdolność 
przeżywania pożarów jest cechą niesłychanie ważną, 
gdyż ogień występuje często i na dużych obszarach 
Afryki, a także na innych kontynentach, zwłaszcza  
w okresowo suchych regionach. Podobne do opisanego 

Ryc. 13. Siewki C. procera w kampusie w Maiduguri. Fot. AMK. 

Ryc. 14. Odrastanie pędów C. procera po przejściu ognia. Na młodych 
łodygach wkrótce ukażą się kwiaty. Fot. AMK.
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odrastanie roślin omawianego gatunku następuje po 
ich zniszczeniu mechanicznym.

Cechy i wartość Calortopis procera jako rośliny 
użytecznej 

    
Mimo iż Calotropis jest rośliną trującą, jej liście 

obgryzane bywają przez gąsienice niektórych motyli, 
a przy ogromnym braku paszy – zwłaszcza w porze 
suchej – także przez owce, kozy i wielbłądy. W rejo-
nie jeziora Czad odżywiają się nią małpy „red patas” 
Erythrocebus patas. Z rośliny tej korzysta wiele drob-
nych bezkręgowców, zwłaszcza chrząszcze i błon-
kówki. Niektóre znajdują w jej obrębie mieszkanie, 
inne spijają nektar z kwiatów lub żywią się słodką 
wydzieliną, także części wegetatywnych, przyciąga-
jącą przede wszystkim mrówki.      

Calotropis procera ma duże znaczenie dla ludzi, 
jest wykorzystywana zarówno w sposób tradycyjny, 
jak i według nowych metod i potrzeb; wchodzą przy 
tym w grę wszystkie części rośliny: korzeń, łodygi, 
kora, liście i kwiaty. Tu wymienione są tylko niektó-
re, główne z tych zastosowań. Włókna z łodyg służy-
ły i służą do wyrobu sznurów i sieci, puch z nasion 
do napełniania poduszek i ocieplania ubrań, drewno, 
dzięki temu iż jest lekkie, nadaje się na pływaki do 
sieci rybackich. Stanowi też materiał opałowy (co 
na terenach pustynnych jest ogromnie ważne); dmu-
chaniem przez łodygi puste w środkowej części pod-
trzymywano ogniska. Biomasa omawianej rośliny 
może służyć jako nawóz dostarczający m.in. azotu  
i fosforu. Sok mleczny – lateks zawiera żywice i kau-
czuk oraz wiele innych składników wpływających na 
niektóre właściwości Calotropis. Kora korzeni (ecor-
ce de Mudar) dostarczała (a może i dostarcza) lateksu 
używanego do zatruwania strzał. W Indiach omawia-
na roślina służyła, niestety, m.in. do przeprowadzania 
aborcji; jej rola jest jednak szczególnie ważna w lecz-
nictwie. Bywa stosowana jako środek wymiotny i prze-
ciw czerwonce, a także do leczenia trądu, skutków uką-
szenia przez węże i rozmaitych schorzeń skóry u ludzi 
i zwierząt, zwłaszcza u wielbłądów, działa jako środek 
przeciwgrzybiczy i przeciwbakteryjny. Jak wykazały 
badania biochemiczne C. procera zawiera szereg sub-
stancji czynnych, m.in. calotropinę, calotoxynę, calo-
tropageninę i uscharinę.  Są one ekstrahowane z obficie 
wydzielającego się lateksu i stosowane jako leki naser-
cowe, o działaniu podobnym do pochodnych z Digita-
lis. Dawkowanie musi być jednak fachowe i ostrożne, 
gdyż obie rośliny są kardiotoksyczne. Składniki pocho-
dzące z Calotropis powodują niekiedy – u osób wraż-
liwych  – powstawanie wysypek i bąbli. Możliwości 
produkcji i stosowania lekarstw wykorzystujących tę 

roślinę poświęcono wiele doświadczeń m.in. w Indiach  
i USA; zajmowano się nimi także na kongresach mię-
dzynarodowych.  

Zasięg geograficzny i wnioski końcowe

Zasięg geograficzny C. procera jest szeroki, lecz 
tylko po części naturalny. Jest ona uważana za ga-
tunek pochodzenia saharo-sindyjskiego, czyli mają-
cy ojczyznę głównie na obszarze od Sahary po In-
die, a równocześnie za gatunek wokółzwrotnikowy 
na odcinku pomiędzy państwem Holarktycznym na 
północy i Paleotropikalnym na południu. Stanowi-
ska w afrykańskiej, tropikalnej strefie równikowej, 
byłyby więc wtórne – synantropijne; taki charakter 
mają też w innych częściach świata. Istnieje druga 
opinia, iż omawiany gatunek jest elementem azjatyc-
kim, zawleczonym do Afryki (ta koncepcja wydaje 
się mniej słuszna). C. procera podawana jest z Wiet-
namu i Tajlandii, a przede wszystkim ze środkowej 
i zachodniej części Indii (ze stanowisk naturalnych  
i wtórnych). Rośnie w krajach położonych dalej na 
zachód, po Morze Śródziemne i Saharę, w obrębie 
której jest miejscami pospolita, podobnie jak np.  
w Arabii Saudyjskiej. We Wschodniej Afryce wystę-
puje w krajach od Egiptu po Mozambik, więc m.in.  
w strefie równikowej, a w jej obrębie też na zacho-
dzie, na obszarze Konga. Jest w części środkowej 
kontynentu – w Ugandzie i dalej na południu –  
w Zambii. Są jej notowania z Madagaskaru. W Za-
chodniej Afryce rośnie na obszarze od Senegalu po 
Kamerun, w Nigerii obserwowana była nie tylko  
w części północnej, z której pochodzą dane w tym arty-
kule. Została zawleczona na wyspy Oceanu Spokojne-
go m.in. na Hawaje i do Australii, gdzie stała się rośliną 
częstą, zwłaszcza na Terytorium Północnym. Rośnie 
na Antylach, w Ameryce Środkowej i Południowej:  
w Wenezueli, Kolumbii i w niektórych rejonach Brazy-
lii; była znajdowana w Ameryce Północnej, w USA – 
zwłaszcza w Kalifornii. Przyczynę zawleczeń sta-
nowiły m.in. uprawy w ogrodach, do których oma-
wiany gatunek wprowadzany bywa jako ozdobny, 
przywabiający motyle i skąd mógł (i może nadal) się 
rozprzestrzeniać. Uważany jest niekiedy, zwłaszcza  
w Australii, za uciążliwy chwast, wymagający zwal-
czania. W suchych rejonach Afryki, o skąpej roślin-
ności, nie stanowi zagrożenia dla innych roślin, a dla 
ubogiej na ogół ludności ma z wielu względów  pozy-
tywne znaczenie. C. procera należała (a może jeszcze 
należy w Ameryce Południowej) do roślin uprawia-
nych dla uzyskiwania włókien. Nie wykluczone, iż  
w przypadku szerszego wykorzystania w medycynie 
jej plantacje będą uznane za potrzebne i opłacalne. 



Jak wynika z przedstawionych faktów Calotro-
pis procera jest szczególnym składnikiem flory ze 
względu na szereg cech: odporność na trudne warunki  

życiowe, zdolność powiększenia pierwotnego zasięgu 
geograficznego i znaczenie dla człowieka; zasługuje 
wiec niewątpliwie na dalsze zainteresowanie. 
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Umiejętności w Krakowie oraz Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Botanicz-
nego. E-mail: ubmedwec@cyf-kr.pl.

„Myślisz, że gdy pszczoła albo motyl bezwiednie 
zapylą jakiś kwiat, to owoc należy do nich?”
Dorota Terakowska – „Ono”

Pszczoła miodna (Apis mellifera) wykorzystywana 
przez człowieka od początków cywilizacji, opiewa-
na w literaturze i mitologii jako stworzenie boskiego 
pochodzenia, święte, napotyka w dzisiejszym świecie 
wiele problemów. Wiemy jak wielką rolę odgrywa 
ona w zapylaniu roślin – dzięki ciału gęsto pokrytemu 
drobnymi włoskami jest owadem idealnie przystoso-
wanym do przenoszenia pyłku „z kwiatka na kwia-
tek”. Dla przykładu: jeden kwiat jabłoni produkuje 
od 70 000 do 100 000 ziaren pyłku, a pszczoła może 
unieść ich na sobie 50 000 do 75 000. Co roku owady 
te gromadzą ogromne ilości pożywienia w celu wy-
karmienia kolejnego pokolenia, dlatego też nie mogą 
sobie pozwolić na specjalne preferencje względem 
typu kwiatów. Problemy, z którymi owad ten musi się 
zmierzyć, to przede wszystkim postęp w rolnictwie, 
który wiąże się ze zwiększoną chemizacją i promo-
waniem upraw monokulturowych oraz ze zubażaniem 
bazy pokarmowej przez zaorywanie nieużytków. Jed-
nak dużo poważniejszym problemem są rozprzestrze-
niające się w zawrotnym tempie choroby, na skutek 
których w Polsce ginie co roku aż 15–20% pszczół, 
a w Stanach Zjednoczonych nawet 35%. Około 45 
tysięcy pszczelarzy w Polsce nie śpi spokojnie, czego 
dowodem był chociażby protest pszczelarzy na uli-
cach Warszawy w marcu 2012 roku.

W niniejszym artykule skupię się właśnie na dru-
giej przyczynie pogarszającego się stanu pszczelich 
populacji. Mianowicie chciałbym przybliżyć Czy-
telnikom temat dwóch szeroko rozpowszechnionych 
pasożytów pszczelich należących do roztoczy (Aca-
ri): Varroa destructor i Acarapis woodi.

V. destructor to zewnętrzny pasożyt (ektopasożyt), 
żywiący się hemolimfą zarówno pszczół dorosłych 

jak i stadiów niedojrzałych, a zespół chorobowy wy-
woływany przez niego nazywany jest warrozą. Gatu-
nek ten miał pierwotnie zasięg ograniczony do  Azji, 
jednak obecnie stanowi zagrożenie dla rodzin pszcze-
lich praktycznie na całym świecie. Dlaczego spusto-
szenia w koloniach pszczół zaatakowanych przez 
roztocza są tak duże? Po pierwsze nie ma równowagi 
w związku pasożyt – gospodarz. Interakcja między  
V. destructor a populacjami pszczół spoza Azji jest 
stosunkowo świeża, np. u A. mellifera nie zaobserwo-
wano zachowań obronnych jakie wykazuje Apis cera-
na, która to znacznie dłużej jest gnębiona przez ten ro-
dzaj roztoczy. Nie odnotowano również, aby pasożyt 
zaczął zmniejszać swoją zjadliwość, jak to często ma 
miejsce w interakcjach pasożyt-gospodarz o dłuższej 
historii. Ponadto pszczelarze nie mają jeszcze wystar-
czającego doświadczenia w walce z V. destructor, któ-
re pozwoliłoby wyeliminować pasożyta ostatecznie.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenienie się roz-
tocza na obszarze prawie całego świata, praktycznie 
niemożliwym jest znalezienie rodzin nim nie zarażo-
nych. Wyjątkiem jest tylko Australia, gdzie roztocz 
ten jeszcze nie dotarł, a po rozpoznaniu wagi nie-
bezpieczeństwa jakie stwarza, państwo to zakaza-
ło importu pszczół spoza kontynentu. Brak kontroli  
i ograniczenia liczebności pasożyta w rodzinie pszcze-
lej prowadzi do zagłady rodziny po około trzech la-
tach. Leczenie pszczół zwiększa koszty utrzymania 
pasieki, co w konsekwencji przekłada się na wyższe 
ceny produktów pszczelich. Ponadto istnieje groźba 
odkładania się substancji chemicznych zawartych w 
lekach syntetycznych w tychże produktach. Wiele 
osób upatruje w tym pasożycie główny czynnik przy-
czyniający się do stale spadającej liczby populacji 
pszczół na świecie.

Zauważenie i rozpoznanie pasożyta w rodzinie 
pszczelej nie stanowi większego problemu. Stosunkowo 
łatwo można znaleźć roztocza w zasklepionym  

CO GRYZIE NASZE PSZCZOŁY?
Daniel Stec (Kraków)
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