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Dzielżany w barzkowickim ogrodzie ZODR

UFO Betty

UFO Carmen

Red Jewel

Mariachi Pancho

Mariachi Salsa

UFO - dzielżany 
z… kosmosu?
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Choć nazywają się UFO, to 
jednak są pochodzenia jak 
najbardziej ziemskiego, ba, 
wyhodowano je po to, aby tej 
ziemi były możliwie blisko… 
Co najwyżej (lub aż) urodę 
swych kwiatów mają 
rzeczywiście „kosmiczną”.

ARKADIUSZ SEMCZYSZAK, ZODR w Barzkowicach

podwiązywane przez swych właścicieli, 
tak aby ciężkie od kwiatów pędy nie ule-
gły wylegnięciu, rosły obok malw dobrze 
jedynie przy płotach lub ścianach budyn-
ków. Te dawne, dodajmy typowe, zbliżo-
ne do dzikiej formy gatunkowej, wysokie 
dzielżany, zwykle też miały kwiaty (bo-
tanicznie są to oczywiście kwiatostany) 
żółte (np. zawsze ponad 1,5- metrowej wy-
sokości ‘Canaria’) lub jasnobrązowe (np. 
popularna równie wysoka ‘Peregrina’).

Jak łatwo się domyślić, dzielżany serii 
UFO wyhodowano po to, aby były diame-
tralnie różne od wszystkich istniejących star-

to np. trochę wyższe, ale zwarte: ‘Hot 
Lava’ i ‘Helena Red’, prawie równie 
niskie i czerwone jak ‘Tom’: ‘Red Jewel’ 
‘Rubinkuppel’, ‘Rubinzwerg’, płomie-
nisty ‘Ruby Chram’ czy bordowy ‘Ruby 
Tuesday’.

W ostatnich 2-3 latach pojawiły się 
natomiast, absolutnie nowe, niskie, kom-
paktowe odmiany różniące się tym od 
UFO, że ich kwitnienie jest zdecydowanie 
dłuższe i bardziej jesienne, późniejsze. Naj-
niższa z nich, zmieniająca kolor z żółtego 
na czerwony to ‘Short ‘n’ Sassy’. Nieco 
wyższe są supernowości z serii Mariachi: 

Dzielżany stosunkowo niskie, bo me-
trowe – nie wyższe, piękne i dys-

tyngowane – ciekawego ciemno „mie-
dzianego” koloru (najprawdopodobniej 
starej przedwojennej, jednej z pierwszych 
niskiej odmiany Moerheim Beauty), po 
raz pierwszy w swym życiu zobaczyłem 
w 1981 roku. Rosły na skwerku przed ów-
czesnym budynkiem rektoratu Akademii 
Rolniczej w Szczecinie na ulicy Janosika. 
Było to w październiku. Rozpoczynał się 
bowiem mój pierwszy akademicki rok, 
dodajmy rok oczywiście z wiadomych 
względów przerwany w grudniu, gwał-
townie… Do tej pory, tj. owego roku 1981, 
dzielżany jesienne lub ogrodowe (bo tak 
się naukowo nazywają gatunki tych kwia-
tów) widziałem tylko w wiejskich ogród-
kach. Były one bowiem zawsze wysokie 
lub bardzo wysokie (np. przedwojenny 
żółty ‘Goldrausch’ czy brązowo-złoto-
żółto kwitnący ‘Königstiger’ z 1964 roku, 
miały wysokość około 170 cm, a i wię-
cej!). Tworzyły duże kępy niezbyt nadają-
ce się do małych ogrodów. Pieczołowicie 

szych odmian dzielżanów, głównie maksy-
malnie niskie. Owszem, odmian dzielżanów 
o wysokości 0,8-1 m wyhodowano wiele, ale 
takich niższych, do 0,5 m (lub jedynie nieco 
wyższych) do pojawienia się na rynku serii 
UFO nie. A UFO są wyraźnie niższe niż 
wszystkie dawniejsze odmiany i stąd można 
je uprawiać nawet w doniczkach (!). Ale też 
miały one mieć ciekawsze, o szerszej pale-
cie, kolory kwiatów: od żółto-cynamono-
wego, przez czerwono-bordowy, po ciemno 
rdzawoczerwony. W handlu pierwsze UFO 
pojawiły się już około 10 lat temu, ale sze-
rzej w uprawie są spotykane dopiero teraz. 
Dodajmy, że UFO kwitną jako pierwsze 
z dzielżanów, już w drugiej połowie lipca, 
a czasami nawet jeszcze wcześniej.

Pierwsze UFO, jakie ja posadziłem 
w swoim ogrodzie to była „cynamonowa” 
‘Betty’, następnie złotożółta ‘Carmen’ 
i na koniec złoto-pomarańczowa ‘Mo-
nique’. Miedziano krwistego, najniż-
szego ‘Toma’ nie mam do dzisiaj, ale… 
W ostatnich latach pojawiło się do niego 
wiele podobnych odmian, które mam. Są 

ciemnobordowa ‘Ranchera’, ceglasta 
z żółtymi końcami płatków ‘Bandera’, 
jaśniejszy, podobny do niej ‘Fuego’. Też 
w typie ‘Bandery’, ale nieco bardziej 
rdzawy, jest ‘Poncho’. Bardziej bordowe 
kwiaty, o oryginalnie rozdwojonych płat-
kach tworzy z kolei ‘Siesta’, a największe, 
brązowo-czerwone ze złotym odcieniem, 
od lata do jesieni ma ‘Salsa’.

Z ciekawych, stosunkowo nowych nie-
wysokich odmian warto wymienić jeszcze 
(i posadzić zwłaszcza w małym ogrodzie) 
‘Chelsey’ i ‘Double Trouble’. ‘Chelsey’ to 
odmiana naprawdę niezwykła. Wyróżnia 
się bowiem długo, naprawdę długo nieopa-
dającymi płatkami. Jej kwiaty są przez to 
znacznie trwalsze. Ponadto są interesująco 
wybarwione, szkarłatne, często nakrapiane 
i z jaśniejszymi, żółtymi przebarwieniami. 
Kwiaty te różnią się przy tym między sobą 
intensywnością przebarwień w zależności 
od natężenia światła, które do nich dociera. 
Natomiast żółtocytrynowy dzielżan od-
miany ‘Double Trouble’ nie dość, że wyjąt-
kowo obficie kwitnie już w sierpniu, to ma 
wyjątkowo ładne, bo półpełne kwiaty. n

Mariachi Siesta


