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Wstęp

Topole (Populus L.) przez wielu kojarzone są z drzewami 
wyjątkowo problematycznymi w identyfikacji. Związane 
jest to m.in. z dużą zmiennością morfologiczną zarówno  
w obrębie rodzaju, gatunku, jak i poszczególnych osob-
ników. Topole zdolne są także do łatwego krzyżowania 
się, a co za tym idzie, znane są liczne gatunki pochodze-
nia mieszańcowego oraz ich odmiany. Obecnie brak jest  
aktualnych polskich publikacji, które omawiałyby charak-
terystykę i systematykę tej grupy drzew. Większość tak-
sonów w obrębie tego rodzaju jest na ogół mało znana,  
a ich identyfikacja często jest kłopotliwa nawet dla osób 
z dużym doświadczeniem i wiedzą. Przedstawienie różnic 
pomiędzy poszczególnymi wydzieleniami taksonomicz- 
nymi w rodzaju wydaje się więc potrzebne i może stanowić 
przyczynek do lepszego zrozumienia taksonów.

Ogólna charakterystyka rodzaju

Pokrój
Topole to drzewa osiągające zazwyczaj średnie bądź duże 
rozmiary, charakteryzujące się przy tym bardzo szybkim 
wzrostem. Uważane są za krótkowieczne, chociaż niektóre 
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gatunki mogą dożywać nawet kilkuset lat (Bugała, 1973). 
Wyrastają pojedynczo lub tworzą grupy pochodzenia odro-
ślowego. Ich pokrój jest bardzo zmienny, spotykane są za-
równo potężne drzewa o koronie rozłożystej, jak i osobniki 
o delikatniejszej konstrukcji korony czy też zwieszających 
się lub silnie wyniesionych gałęziach. W uprawie wciąż 
pojawiają się kultywary o wyróżniającym się pokroju bądź 
tempie wzrostu.

Występowanie
Topole związane są przede wszystkim z półkulą północ-
ną, gdzie występują na obszarach Ameryki Północnej, 
Azji, Europy oraz północnej Afryki. Jedynym gatunkiem 
występującym naturalnie na półkuli południowej jest topola 
kenijska (P.�ilicifolia (Engl.) Rouleau), która rośnie w doli-
nach rzecznych Kenii. Poza naturalnym zasięgiem występo-
wania topole spotkać można także w południowej Afryce, 
Ameryce Południowej, Australii czy też Nowej Zelandii, 
gdzie są drzewami chętnie uprawianymi przede wszystkim 
w celach produkcyjnych. 

Topole charakteryzują się dużą zmiennością co do pre-
ferowanego stanowiska, ale są związane głównie z terenami 
wilgotnymi, dolinami rzek oraz brzegami cieków i zbiorni-
ków wodnych (Dickmann & Kuzovkina, 2014). Występują  
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głównie na żyznych i wilgotnych glebach aluwialnych, 
choć niektóre gatunki i odmiany radzą sobie dobrze także 
na glebach suchych (Bugała, 1973). Oprócz dolin rzecz-
nych można je spotkać też w terenach górskich, jak niektóre 
topole balsamiczne, czy pustynnych – topole różnolistne; 
jednak i w tych przypadkach prawie zawsze rosną na wil-
gotniejszych glebach (Bugała, 1973; Eckenwalder 1996a).  
W Polsce topole związane są głównie z większymi rzeka-
mi, gdzie wchodzą w skład łęgów wierzbowo-topolowych 
(Salici-Populetum). Są drzewami wybitnie światłolubnymi  
i jednymi z najszybciej rosnących w naszym klimacie 
(Bugała, 1991; Seneta & Dolatowski, 2012). Gatunkami 
wyraźnie pionierskimi wśród topól są osiki. Mogą one 
być gatunkami lasotwórczymi, jak np. gatunki północno- 
amerykańskie, lub stanowić domieszkę w lasach innych niż 
łęgowe, np. P. tremula L. (Dickmann & Kuzovkina, 2014). 

Kora i pędy
Kora topól jest początkowo barwy od jasnoszarej do zielona-
wej, gładka i pokryta drobnymi deltoidalnymi przetchlinkami;  
z wiekiem staje się ciemniejsza i w różnym stopniu podłuż-
nie spękana, łuszczy się płatowato lub długo pozostaje gład-
ka. W niektórych przypadkach na pniu i konarach pojawiają 
się bardzo charakterystyczne guzowate narośla. 

Pędy cechuje wzrost monopodialny (u niektórych gatun-
ków również sympodialny). Ich rdzeń jest gąbczasty, pięcio-
kątny. Pędy dzielą się na długopędy i krótkopędy (ryc. 1). 
Długopędy można podzielić na trzy rodzaje, tj. odroślowe, 
wierzchołkowe oraz boczne, które różnią się siłą wzrostu. 
Często opisywane cechy pędów dotyczą zazwyczaj silnie 
rosnących długopędów, które mogą być obłe, graniaste lub 
pokryte ostrymi korkowymi listewkami. Pędy bywają nagie 
lub w różnym stopniu owłosione – od drobnych, luźno ster-
czących włosków, aż po gęsty filcowaty kutner. Owłosienie  
w czasie sezonu wegetacyjnego może być stałe albo też za-
nikać, częściowo lub całkowicie. W okresie zimowym pędy 
przybierają kolor od szarego, przez żółtawooliwkowy, aż 
po brunatny. Nowe przyrosty w okresie wegetacyjnym są 
przeważnie zielone, czerwono nabiegłe, rzadziej całkowicie 
czerwone. Pędy pokryte są także w różnym stopniu prze-
tchlinkami o zmiennej wielkości oraz kształcie – okrągłym 
lub podłużnym. Długopędy występują zazwyczaj u silnie 
rosnących młodych drzew, a w przypadku starszych mogą 
znajdować się na obrzeżach korony i wykazywać osłabiony 
wzrost lub praktycznie całkowicie zanikać (Bugała, 1973). 
Często długopędy wyrastają w postaci odrostów na pniu,  
z korzeni lub w miejscu uszkodzenia. Ich wzrost rozpoczy- 
na się zazwyczaj w czerwcu. 

Krótkopędy szybko kończą swój wzrost i na ogół nie 
mają tak wyraźnie zaznaczonych cech jak długopędy. Na 
ogół ich cechy nie odgrywają dużej roli przy identyfikacji 
topól, ale na przykład u P.�nigra L. ich liczne pojawianie się 
już na jednorocznych długopędach może być pomocne przy 
odróżnianiu tego gatunku od zbliżonych do niego mieszań-
ców z kręgu P. ×canadensis Moench.

Pąki
Pąki boczne są ułożone skrętolegle w pięciu prostnicach.  
U części topól pąk szczytowy zanika, przez co jego rolę 

przejmuje najbliższy pąk boczny (stąd wzrost sympodial-
ny). Pąki różnią się wyraźnie kształtem i wielkością w za-
leżności od ich rodzaju i lokalizacji: okrągławe, jajowate lub  
± wydłużone, przeważnie ze szpiczastym wierzchołkiem 
(rzadziej tępo zakończone); niekiedy mogą być także sil-
nie wygięte. Są one okryte wieloma dachówkowato na-
chodzącymi na siebie łuskami, przeważnie brązowymi lub 
brązowozielonymi; suche lub pokryte lepką, balsamicznie 
pachnącą substancją; w różnym stopniu owłosione lub na-
gie. Pąki liściowe pojawiają się zarówno na długopędach, 
jak i krótkopędach, natomiast pąki kwiatowe zlokalizo-
wane są głównie na krótkopędach, ale mogą niekiedy wy-
kształcać się u nasady długopędu, co uzależnione jest od 
jego siły wzrostu. W przypadku pochodzących z Meksyku  
P.�luziarum�A.Vázquez, Muñiz-Castro & Padilla-Lepe oraz 
P.�primaveralepensis A.Vázquez, Muñiz-Castro & Zuno po-
jawiają się u szczytu młodego, silnego pędu, co odróżnia je 
od innych gatunków. Zazwyczaj pąki kwiatowe osobników 
męskich są znacznie większe od żeńskich.

Liście
Topole charakteryzują się liśćmi pojedynczymi, opada-
jącymi na zimę lub częściowo pozostającymi na drzewie  
(Eckenwalder 1996a). Występuje u nich heterofilia (ryc. 2), 
a u niektórych gatunków, zwłaszcza z sekcji Turanga, tak-
że heteroblastia (czyli zmienność liści, m.in. ich morfologii 
i funkcji, w okresie całego życia rośliny, a nie wyłącznie  
w okresie sezonu wegetacyjnego, jak ma to miejsce w przy-
padku heterofilii). Gatunki topoli, u których występuje  

Ryc. 1. Krótkopędy wyrastające z długopędu topoli czarnej (P.�nigra) 
Fig. 1. Short twigs located on a fast growing twig of black poplar (P.�nigra)
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heteroblastia, mają zazwyczaj w początkowych latach swoje-
go życia wyłącznie wąskie, lancetowate liście – różniące się 
znacznie od liści drzew dojrzałych. Liście topól są wyjątko-
wo zmienne w swojej budowie, dotyczy to zarówno różnicy 
pomiędzy gatunkami, jak i w obrębie jednego osobnika. Róż-
nice te wynikają m.in. z ich lokalizacji na drzewie, siły wzro-
stu pędu, a także stadium rozwoju w ciągu sezonu (Bugała, 
1973; Eckenwalder, 1996a). Liście można podzielić na dwa 
podstawowe typy: wczesne (preformowane – pojawiające się 
głównie na krótkopędach, a których zawiązki uformowane są 
już w pąku), nazywane często liśćmi krótkopędowymi, oraz 
późne, nazywane liśćmi długopędowymi; występują także 
liście o charakterze pośrednim. Liście wczesne, jak sama 
nazwa wskazuje, pojawiają się na początku sezonu wege-
tacyjnego, nie tylko na krótkopędach, ale też u samej nasa-
dy młodych długopędów, gdyż i im dają początek zawiązki 
uformowane już w pąku. Liście późne (neoformowane) wy-
rastają stopniowo na wierzchołku przyszłych długopędów 
wraz z ich wzrostem na długość. Na początku przyjmują 
pośredni, bardzo zmienny kształt (niemający zazwyczaj zna-
czenia przy identyfikacji). Następnie, koło połowy lata mniej 
więcej na 1/2–2/3 długości silnie rosnących długopędów 
wykształcają się liście o typowym kształcie i stosunkowo 
stałych cechach, które odgrywają istotną rolę w identyfika-
cji. Pod koniec sezonu wegetacyjnego wzrost długopędów 
ustaje, a liście na ich szczycie są zazwyczaj mniejsze, zmien-
ne w kształcie i bez znaczenia przy identyfikacji. Liście 
długopędowe mogą się różnić: te na silnych długopędach 
charakteryzują się znacznymi rozmiarami i powtarzalnymi 
cechami, podczas gdy liście na słabszych długopędach mogą 
mieć cechy pośrednie pomiędzy liśćmi krótkopędowymi  
a typowymi dla silnie rosnących długopędów (Bugała, 1973). 
Heteroblastia jest zjawiskiem rzadkim i występuje jedynie  
u niewielkiej liczby topól (Eckenwalder, 1980).

Liście różnią się przede wszystkim kształtem, mogą być 
lancetowate, trójkątne, jajowate, okrągłe, klapowane czy 
też nerkowate. Są nagie lub w różnym stopniu owłosione, 
z przeświecającym lub nieprzeświecającym brzegiem, gru-
czołkami u nasady blaszki, a także białawą, woskową stroną 
odosiową. Tam też często pojawiają się żółtawe balsamiczne 
nacieki (pochodzą one od żywicy nagromadzonej w pąkach). 
Blaszka może być całobrzega albo też grubo lub drobno  

ząbkowana; o brzegu orzęsionym lub nagim. Jej wierzchołek 
jest tępo lub ostro zakończony, niekiedy skręcony; nasada  
z kolei – klinowata, prosta, zaokrąglona lub sercowata. Ogo-
nek liściowy może być w różnym stopniu bocznie spłaszczo-
ny, obły lub rynienkowaty, a jego długość bardzo zmienna. 

Liście w naszym klimacie rozwijają się – w zależności  
od gatunku oraz odmiany – od marca do przełomu maja  
i czerwca. W przypadku gatunków pochodzących ze stref  
o cieplejszym klimacie termin ten może w znacznym stop-
niu się zmieniać. Ciekawostką jest pochodząca z Meksyku 
P. simaroa Rzed., która zrzuca liście w porze deszczowej 
(letniej), a zazielenia się w porze suchej (zimowej). 

Dodajmy, że w przypadku niektórych kultywarów bardzo 
istotną cechą pozwalającą na ich identyfikację jest barwa mło-
dych, rozwijających się na wiosnę liści, które mogą być zie-
lone lub w różnym stopniu czerwono wybarwione. Jak więc 
widać, mamy do czynienia z mnogością cech liści, a wiele 
jest bardzo zmiennych, co sprawia, że zagadnienie ulistnienia 
topól powinno być omawiane dla każdego taksonu z osobna.

Kwiaty
Topole są roślinami dwupiennymi, tylko rzadko jednopien-
nymi (Haines, 1906; Hara, 1982; Eckenwalder, 1996a),  
o wiatropylnych kwiatach zebranych w kotkowate, zwisają-
ce kwiatostany o różnej długości, które pojawiają się przed 
lub równocześnie z liśćmi (ryc. 3). U części gatunków wy-
wodzących się z cieplejszych regionów okres kwitnienia 
może przypadać na miesiące uważane za jesienno-zimowe. 

Ryc. 2 Heterofilia u osiki amerykańskiej (P. tremuloides). Liść późny/
długopędowy (większy) oraz wczesny/krótkopędowy (mniejszy)

Fig. 2. Heterophylly in Quaking aspen (P. tremuloides). Neoformed 
(bigger) leaf and preformed (smaller) leaf

Ryc. 3. Kotkowate kwiatostany męskiego osobnika topoli osiki (P. tremula) 
Fig. 3. Catkins of a male specimen of European aspen (P. tremula)
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Każdy pojedynczy kwiat osa-
dzony jest w kącie przysadki wy-
rastającej z osi kotki. Przysadka 
może mieć zabarwienie od bardzo 
jasnego do ciemnobrązowego lub 
nawet czarniawego; może być głę-
boko powcinana lub prawie cało-
brzega, silnie orzęsiona lub naga. 
Przysadki odpadają zazwyczaj  
w trakcie kwitnienia lub niedłu-
go po nim (rzadziej utrzymują się 
podczas dojrzewania owoców). 
Kwiaty żeńskie (ryc. 4) zbudowane 
są z kulistej zalążni, czasem z wy-
raźną, wyciągniętą szyjką, co na-
daje słupkom butelkowaty kształt 
(Bugała, 1973). Zalążnia u nasady 
otoczona jest miseczkowatym dys-
kiem, mniej lub bardziej do niej 
przylegającym, który jest zazwy-
czaj trwały lub rzadziej zanika po 
kwitnieniu (Browicz, 1966; Dick-
mann & Kuzovkina, 2014). Słupki 
– w zależności od gatunku – mają 
zazwyczaj od dwóch do czterech 
znamion, które mogą być silniej lub 
słabiej powcinane. Znamiona są zielonawożółte, żółte  
lub czerwonopurpurowe. Kwiaty męskie (ryc. 5) zbu-
dowane są z licznych pręcików wyrastających z mi-
seczkowatego dysku podobnego do tego występującego  
u kwiatów żeńskich. Duże czerwonopurpurowe (rzadziej 

żółtawe) pylniki są osadzone na cienkich nitkach. Pręci-
ki wyrastają w liczbie od kilku do nawet kilkudziesięciu 
(Dickmann & Kuzovkina, 2014). Kwiatostany męskie opa-
dają zaraz po kwitnieniu, chociaż zdarza się, że dochodzi 
do tego, jeszcze zanim pylniki zaczną pylić (Bugała, 1973; 

Seneta & Dolatowski, 2012). Kwiaty 
żeńskie (lub całe kwiatostany) mogą 
u niektórych kultywarów lub w przy-
padku braku zapylenia odpadać już 
w trakcie kwitnienia. W klimacie 
Polski kwitnienie przypada zazwy-
czaj w okresie od marca do przełomu 
kwietnia i maja.

Owoce
Owocami topól są gładkie lub bruz-
dowane torebki o nagiej lub owło-
sionej powierzchni, kuliste lub 
butelkowate, otwierające się zazwy-
czaj 2‒4 klapami (Bugała, 1973). U 
naszych krajowych gatunków doj-
rzewają one przeważnie wczesnym 
latem; w przypadku niektórych ga-
tunków z cieplejszych stref klima-
tycznych może do tego dochodzić 
nawet na przełomie grudnia i stycz-
nia (Vázquez-García et al., 2019).  
Otwierające się torebki uwalniają 
duże ilości nasion z aparatem lot-
nym w formie kępki jedwabistych 
włosków (ryc. 6). Nasiona są bia- 
ławe, szarawe lub żółte (Tyszkie-
wicz, 1956).

Ryc. 4. Żeński kwiat topoli carskiej (P.�×berolinensis ‘Petrowskiana’)
Fig. 4. Female flower of Russian poplar (P.�×berolinensis ‘Petrowskiana’)

Ryc. 5. Męski kwiat topoli bujnej (P.�×canadensis�‘Robusta’)
Fig. 5. Male flower of Canadian poplar (P.�×canadensis�‘Robusta’)
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Systematyka

Rodzaj Populus L. należy do rodziny Salicaceae Mirb. 
(wierzbowate), gdzie umiejscowiony jest w podrodzinie 
Salicoideae Arnott. Od pierwszych opisów pochodzących 
już ze starożytności, ale też współczesnych, rodzaj ten i ga-
tunki do niego należące były klasyfikowane w różny, często 
bardzo odmienny sposób. Aktualnie systematyka rodzaju 
Populus wciąż zawiera wiele niewiadomych, a klasyfikacja 
gatunków nie jest jednoznaczna i wciąż się zmienia. Można 
spotkać się z dwoma skrajnymi punktami widzenia. Część 
autorów wyraźnie stara się stworzyć rozdrobniony podział 
rodzaju (tab. 1) oraz wydzielić w nim dużą liczbę gatunków, 
podczas gdy inni wyraźnie starają się uprościć jego klasyfi-
kację, dzieląc go wyłącznie na sekcje (tab. 2), nie uwzględ-
niając gatunków o niepewnym pochodzeniu (zwłaszcza 
azjatyckich) czy też łącząc gatunki do siebie podobne pod 
wspólnymi nazwami zbiorowymi. 

Zamieszczony poniżej przegląd ma na celu wskazanie 
najważniejszych podziałów, które istotnie ukształtowały ak-
tualny schemat klasyfikacji. Szczegółowego przeglądu litera-
tury dotyczącego pierwszych informacji na temat topól doko-
nał Władysław Bugała (1967), który sięgnął aż do zapisów 
pochodzących ze starożytności. Starożytni Grecy jako pierw-
si pisali o topolach: topolę czarną nazwali „aigeiros”, topolę 
białą „leuke”, a osikę „kerkis". Ta ostatnia znana była u Pli-
niusza jako „Populus Libyca” (Tidestrom, 1911). W literatu-
rze starożytnej można odnaleźć liczne wzmianki o właściwo-

Ryc. 6. Dojrzałe owoce topoli czarnej (P.�nigra) otwierające się  
dwoma klapami

Fig. 6. Mature two-valved capsules of Black poplar (P.�nigra)

ściach leczniczych topól, przekazywane przez wielu autorów, 
brak tam jednak szczegółowych opisów gatunków. Chociaż 
pierwsze informacje o topolach pochodzą z IX w. p.n.e.,  
to dopiero w XVI w. niemieccy botanicy zaczęli opisywać 
topole, używając przy tym podwójnych nazw łacińskich:  
P. alba, P. lybica oraz P.�nigra.�Kolejni autorzy tworzyli opi-
sy wcześniej wymienionych gatunków aż do czasu, kiedy  
w 1700 r. Tournefort opisał rodzaj Populus. Linneusz (1753) 
w „Species Plantarum”, przejął od Tourneforta koncepcję 
rodzaju Populus i wymienił w jego obrębie pięć gatunków:  
P. alba, P. tremula, P.�nigra, P.�balsamifera oraz P. hetero- 
phylla. Od tego momentu w literaturze zaczęły pojawiać się 
opisy kolejnych taksonów, jednak nie były one w żaden spo-
sób porządkowane. Dopiero na początku XIX w. Jean Étienne 
Duby (1828) wyróżnił w obrębie rodzaju dwie sekcje – Leuce 
oraz Aigeiros. Taki sam podział proponował Ludwig Reichen-
bach (1830), przy czym jest przez wielu niesłusznie uważany 
za autora tych sekcji (Bugała, 1967). Do podziału Duby’ego 
zostają dodane następnie dwie sekcje, które zaproponował 
Édouard Spach (1841): Leucoides oraz Tacamahaca, a po 
siedmiu latach Aleksandr Bunge (1848) utworzył piątą sekcję 
o nazwie Turanga. Przez ponad sto lat sekcje te w różny spo-
sób były dzielone oraz łączone, powstawały i znikały kolejne 
podziały rodzaju. Dopiero w drugiej połowie XX w. szóstą  
i aktualnie najmłodszą sekcję utworzył James E. Eckenwalder 
(1977), nazywając ją Abaso. Sekcje utworzone przez wspo-
mnianych powyżej autorów są wyjątkowo ważne, ponieważ 
to właśnie do nich nawiązuje najnowszy podział rodzaju  
Populus postulowany przez Eckenwaldera (1996a). 

Proponowane podziały i zmiany związane były głównie 
z dzieleniem rodzaju na podrodzaje czy podsekcje. Bugała 
(1967) uważa, że podział rodzaju Populus na jednostki wyż-
szego oraz niższego rzędu, takie jak podrodzaje, sekcje i serie,  
lepiej przedstawia zależności pomiędzy poszczególnymi 
grupami i gatunkami topól, co nie jest dobrze widoczne  
w przypadku podziału jedynie na sekcje. Według niego 
przedstawiciele niektórych sekcji nie tworzą naturalnych 
mieszańców oraz znacznie różnią się fizjologią, dlatego  
uzasadnione byłoby umiejscawianie ich w odrębnych podro-
dzajach. Na przykład gatunki z sekcji Aigeiros, Tacamahaca 
i Leucoides stosunkowo łatwo krzyżują się oraz pozwalają 
się na sobie szczepić, w związku z czym zostały zgrupowa-
ne w podrodzaju Balsamifera Bugała. Podobne relacje moż-
na odnaleźć m.in. u topól białych (sekcja Populus) i osik 
(sekcja Trepidae), które umiejscowione zostały w podro- 
dzaju Populus. 

Jedną z najczęściej modyfikowanych sekcji jest Populus 
(syn. Leuce). Teodor Hartig (1851) wyodrębnia w niej dwie 
grupy, tzn. Tomentosae i Trepidae, ale proponowany przez 
niego podział nie został przeprowadzony zgodnie z regułami 
i formalnie nie jest uprawniony (Bugała, 1967). Dode (1905) 
nadaje sekcji Leuce rangę podrodzaju oraz dzieli go na dwie 
sekcje (Albidae oraz Trepidae). Schneider (1917) natomiast 
pozostawia Leuce jako sekcję, jednocześnie dzieląc ją na 
dwie podsekcje – Albidae i Trepidae. To obniżenie rangi 
nie było uprawnione, również ze względów formalnych. 
Zgodnie z regułami „Kodeksu Nomenklatury Botanicznej”  
dokonał tego dopiero Tamm (1971), tworząc typową pod-
sekcję Populus, do której należą topole białe, i podsekcję 
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Trepidae, obejmującą osiki. Podziały proponowane przez 
wyżej wymienionych autorów podyktowane są zarówno 
znacznym pokrewieństwem, jak i wyraźnymi różnicami  
topól białych i osik pod względem morfologicznym oraz 
ekologicznym (Bugała, 1973; FAO, 1979). 

Zmiany zaszły także w obrębie sekcji Turanga: ze 
względu na wyraźne różnice w budowie kwiatów Jarmo-
lenko (1949) przeniósł P. ilicifolia� z tej sekcji do nowo 
utworzonego monotypowego rodzaju Tsavo Jarm. oraz 
nadał temu gatunkowi nazwę Tsavo�ilicifolia (Engl.) Jarm. 
Zmiany zaproponowane przez Jarmolenkę nie zostały przy-
jęte przez środowisko naukowe, a podział sekcji Turanga 
na dwie podsekcje (Turanga i Tsavo) sugerowany przez 
Browicza (1966) oraz pozostawienie P.�ilicifolia w rodzaju 
Populus, uznano za trafniejsze. Także Bugała (1967) do-
konał podziału sekcji, w którym proponuje wydzielenie  
z Aigeiros dwóch podsekcji – Americanae i Euroasiaticae. 
W podsekcji Americanae umieszcza północnoamerykań-
skie topole z sekcji Aigeiros, natomiast w Euroasiaticae – 
eurazjatyckie topole czarne. 

Louis Albert Dode (1905) przy opisie rodzaju Populus 
proponuje następujące podrodzaje: Turanga, Leuce oraz Eu-
populus. Browicz (1966) przy podziale Turanga na sekcje 
Turanga i Tsavo umieszcza je w podrodzaju Balsamiflua. 
Bugała (1967, 1973) uznaje podrodzaj utworzony przez 
Browicza oraz częściowo zgadza się z podziałem, który 
zaproponował Dode, dzieląc topole na trzy podrodzaje: 
Balsamiflua, Populus i Balsamifera. W przeciwieństwie 
do Bugały, którego rozbudowany podział dość szczegóło-
wo uwzględnia zależności pomiędzy gatunkami w rodzaju  
Populus, w najnowszych publikacjach najczęściej można 
znaleźć wyraźnie uproszczoną klasyfikację ograniczoną 
do sekcji (Eckenwalder, 1996a; Dickmann & Kuzovkina, 
2014). W obrąbie sekcji Populus najczęściej wyróżnia się 
dwie podsekcje – Tomentosae oraz Trepidae, co nawiązuje 
do podziału Hartiga i Dode’a na topole białe i osiki (Mar-
tínez González & González-Villarreal, 2005; Vázquez-Gar-
cía et al., 2017; Vázquez-García et al., 2019). 

W ostatnim czasie w systematyce topól następuje przej-
ście od oceny cech morfologicznych na korzyść danych 
filogenetycznych oraz powiązań genetycznych między tak-
sonami. Badania oparte na markerach molekularnych przed-
stawiają zazwyczaj podział znacznie różniący się od syste-
mu opartego na cechach morfologicznych. Wyniki różnią się 
także ze względu na zastosowaną metodę i badany region. 
Z badań wynika, że sekcja Populus jest taksonem monofile-
tycznym, czyli o niezależnej ewolucji (Wang et al., 2015).  
Na podstawie analizy chloroplastowego DNA można wy-
dzielić dwie podsekcje – Albidae (=Populus) oraz Trepidae. 
W badaniach tych sekcja Populus wyodrębniła się w postaci 
jednego kladu (Zhou et al., 2018), a monofiletyczność tej sek-
cji dodatkowo potwierdzają badania Hamzeh i zespołu (2006) 
oparte na markerach ISSR – przy czym eurazjatyckie gatun-
ki z tej sekcji utworzyły odrębną grupę w obrębie bardziej 
zróżnicowanego kladu obejmującego też osiki północno- 
amerykańskie (P. grandidentata Michx. i P. tremuloides 
Michx.). Wyniki wskazują, że pozostałe aktualnie przyję-
te sekcje są taksonami parafiletycznymi, o dość słabo za-
znaczonych granicach, które wymagają dalszych badań  

(Zhou et al., 2018; Zong et al., 2019). Oznacza to, że przyjęty 
podział rodzaju prawdopodobnie jeszcze nie odzwierciedla 
rzeczywistych powiązań filogenetycznych między taksonami. 

Gatunek silnie kojarzony z sekcją Aigeiros, tj. P. nigra,  
znacząco różni się od północnoamerykańskich przed- 
stawicieli tej sekcji. Wiele wskazuje na to, że proponowa-
ny przez Bugałę podział topól czarnych na dwie podsekcje 
(Americanae i Euroasiaticae) jest niewystarczający. Bada-
nia chloroplastowego DNA topoli czarnej (Smith & Sytsma, 
1990) wskazują, że jest ona bliżej spokrewniona z P. alba L. 
(sekcja Populus) niż z pozostałymi topolami czarnymi z sek-
cji Aigeiros. Duże pokrewieństwo obu tych gatunków po-
twierdzają również badania Hamzeh i Dayanandana (2004) 
oraz Wanga i zespołu (2014). Podobnie wyniki przedsta-
wia także Zhou z zespołem (2018): północnoamerykańskie 
gatunki z sekcji Aigeiros są odseparowane w oddzielnym 
podkladzie względem eurazjatyckiej topoli czarnej – przy 
której wskazano na obecność przodka z podsekcji Albidae 
(=Populus). Eckenwalder (1996a) sugeruje, że może istnieć 
potrzeba przeniesienia północnoamerykańskich topól czar-
nych do nowej, stworzonej dla nich sekcji oraz pozostawie-
nia topoli czarnej w monotypowej sekcji Aigeiros. Wymaga 
to jednak dalszych badań. 

Zgodnie z najnowszymi badaniami topole grupowane 
są w dwóch kladach z wydzielonymi czterema podkladami 
(Zhou et al., 2018) lub w pięciu kladach (Zong et al., 2019).  
Wyniki wskazują, że sekcje Turanga czy Leucoides są o wiele 
pierwotniejsze niż Populus, Aigeiros i Tacamahaca, które 
są prawdopodobnie pochodzenia mieszańcowego (Wang  
et al., 2014). W przypadku gatunków należących do sekcji 
topól różnolistnych (sekcja Turanga) są one także zbliżo-
ne do siostrzanej grupy obejmującej P. deltoides W.Bar-
tram ex Marshall (Zhou et al., 2018). W badaniach Zhou 
i innych (2018) można zauważyć także dużą odrębność  
P. szechuanica var. tibetica C.K.Schneid. 

Aktualny poziom wiedzy wynikający z badań genetycz-
nych rodzaju Populus wydaje się wciąż niewystarczający, 
aby jednoznacznie określić powiązania pomiędzy poszcze-
gólnymi gatunkami i sekcjami. Prowadzone badania rzucają 
nowe światło na systematykę rodzaju oraz niekiedy kwe-
stionują słuszność przyjętych wydzieleń, niemniej przyjmo-
wany aktualnie podział rodzaju, wynikający z cech morfo-
logicznych i ekologii, wydaje się na tę chwilę najbardziej 
słuszny. Aktualnie wydzielenie sześciu sekcji proponowane 
przez Eckenwaldera (1996a) oraz podział sekcji Populus  
na dwie podsekcje (Populus i Trepidae) zostały zastosowane 
w niniejszej pracy (tab. 3). 

Łączna liczba gatunków należących do rodzaju Populus 
różni się w zależności od autora i jej dokładne określenie, 
według aktualnej wiedzy, może być jedynie przybliżone. 
We „Flora of China” (Fang et al., 1999) znajduje się około 
60 gatunków, które dodatkowo mają liczne taksony niż-
szego rzędu (tylko topole występujące w Chinach). W naj-
nowszych publikacjach wymienia się około 30 gatunków 
(Eckenwalder, 1996a; Dickmann & Kuzovkina, 2014); nie 
są w nich uwzględnione gatunki pochodzenia mieszańco-
wego oraz te, które zostały opisane zupełnie niedawno,  
tj. P.�luziarum�(Vázquez-García et al., 2017) oraz P. prima- 
veralepensis (Vázquez-García et al., 2019). W Meksyku  
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prawdopodobnie występują gatunki jeszcze nieopisane, 
podobnie jak w Azji, gdzie niektóre taksony nie mają  
do końca ustalonej pozycji systematycznej i wymagają  
dalszych badań i obserwacji.

Charakterystyka sekcji i podsekcji

Poniżej przedstawiona jest charakterystyka sześciu sekcji,  
tj. Abaso, Aigeiros, Leucoides, Populus, Tacamahaca i Tu-
ranga, oraz dwóch podsekcji w obrębie sekcji Populus –  
topól białych (Populus) oraz osik (Trepidae) (Martínez 
González & González-Villarreal, 2005; Vázquez-García  
et al., 2017; Vázquez-García et al., 2019). Podstawą podziału  
rodzaju jest przede wszystkim budowa kwiatów i liści,  

jednak duże znaczenie mają także cechy pędów i pąków, 
ekologia czy zdolność do ukorzeniania się (tab. 4). 

Naturalnie występujące w Polsce gatunki należą do sek-
cji Aigeiros (P.� nigra) oraz Populus (P. alba i P. tremula)  
(Seneta & Dolatowski, 2012). W uprawie spotkać można 
gatunki należące do sekcji Leucoides i Tacamahaca, a także 
mieszańce międzysekcyjne (pochodzące ze skrzyżowania 
gatunków z sekcji Aigeiros i Tacamahaca). Spotykane są 
również mieszańce wewnątrzsekcyjne, np.: P. ×canadensis, 
P. ×canescens (Aiton) Sm., P. ‘NE 42’ czy też P. ×wilsocarpa  
S.Bartkowiak & Bugała. Mieszańce pomiędzy przedstawi-
cielami innych sekcji, np. Populus i Aigeiros, stanowią rzad-
kość (Hejmanowski, 1975). W Polsce nie spotykamy topoli 
z sekcji Abaso oraz Turanga. 

Populus L.

subgen. I 
Balsamiflua (Griff.) Browicz

subgen. II 
Populus

subgen. III 
Balsamifera Bugała

sect. 1 
Tsavo  

(Jarm.) Browicz

sect. 2 
Turanga  
Bunge

sect. 3 
Populus

sect. 4 
Trepidae Dode

sect. 5 
Leucoides 

Spach

sect. 6 
Tacamahaca 

Spach

sect. 7 
Aigeiros 

Duby

subsect. 7a 
Americanae Bugała

subsect. 7b 
Euroasiaticae Bugała

Tab. 1. Podział rodzaju Populus proponowany przez Bugałę (1967)
Tab. 1. Division of the Populus proposed by Bugała (1967)

Populus L.

sect. 1
Abaso 

Eckenwalder

sect. 2
Turanga 
Bunge

sect. 3
Leucoides 

Spach

sect. 4
Aigeiros 

Duby

sect. 5
Tacamahaca 

Spach

sect. 6
Populus 

Tab. 2. Podział rodzaju Populus proponowany przez Eckenwaldera (1996a)
Tab. 2. Division of the Populus proposed by Eckenwalder (1996a)

Populus L.

sect. 1
Abaso 

Eckenwalder

sect. 2
Turanga 
Bunge

sect. 3 
Leucoides 

Spach

sect. 4 
Aigeiros 

Duby

sect. 5 
Tacamahaca 

Spach

sect. 6 
Populus

subsect. 6a 
Populus

subsect. 6b 
Trepidae (Dode) 

Tamm

Tab. 3. Podział rodzaju Populus prezentowany w niniejszej pracy
Tab. 3. Division of the Populus presented in this paper
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Tab. 4. Zestawienie cech sekcji i podsekcji rodzaju Populus, znak (+) oznacza, że cecha pojawia się sporadycznie lub występuje  
w nieznacznym stopniu, znak +! oznacza, że cecha jest bardzo silna (wzór tabeli za: Zieliński et al., 2015)

Tab. 4. List of features of Populus sections and subsections, the symbol (+) means that the feature appears sporadically or is very weak,  
the symbol +! means that the feature is very strong (table template after: Zieliński et al. 2015)

Cechy diagnostyczne / Diagnostic features

Populus L.

se
ct

. 1
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so

 E
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. 2
 

Tu
ra
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. 3
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 S
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se
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. 4
 

A
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. 5
 

Ta
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m
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h

sect. 6
Populus

su
bs

ec
t. 

6a
Po

pu
lu

s

su
bs

ec
t. 

6b
Tr

ep
id

ae
 (D

od
e)

 T
am

m

1.
Wzrost monopodialny / monopodial�growth + (+) + + + + +

Wzrost sympodialny / sympodial growth +

2.

Odrosty korzeniowe częste / suckering�common + + + +

Odrosty korzeniowe umiarkowane / suckering�moderate + + (+)

Odrosty korzeniowe rzadkie lub brak / suckering�rare�or�absent + +

3.

Pędy ukorzeniają się dobrze / cuttings�root�well + +

Pędy ukorzeniają się zmiennie / cuttings�root�variably� + + +

Pędy ukorzeniają się źle / cuttings�do�not�root�well + +

4.
Długopędy i odrosty obłe / long-shoots�and�suckers�terete + + + + + + +

Długopędy i odrosty graniaste lub z listewkami / long-shoots�and�
suckers�angular�or�winged

(+) + +

5.
Pąki pokryte balsamiczną substancją / buds�resinous (+) + + ! (+) (+)

Pąki nie pokryte balsamiczną substancją / buds�non-resinous + + + + +

6.
Pąki tępo zakończone / buds�blunt + + +

Pąki ostro zakończone / buds sharp (+) + +! + +

7.
Heteroblastia / heteroblastic + + (+)

Heterofilia / heterophyllous + + (+) + + + +

8.
Liście unifacjalne / unifacial�leaves + + (+)

Liście bifacjalne / bifacial�leaves + + + + +

9.
Strona odosiowa biaława / abaxial�surface�whitish +!

Strona odosiowa nie jest biaława / abaxial�surface�not�whitish + + + +

10.
Liście małe lub średnie / leaves�small�or�medium�sized + + + (+) + +

Liście duże / leaves large +! (+) +

11.

Ogonek liściowy bocznie spłaszczony / flattened�petiole (+) (+) + (+) +

Ogonek liściowy owalny lub okrągły / round petiole�oval�or�round + + + + +

Ogonek liściowy rynienkowaty / grooved petiole (+) +

12.
Występuje hermafrodytyzm / hermaphroditic (+) (+)

Nie występuje hermafrodytyzm / non-hermaphroditic + + + + + + +

13.
Dysk trwały / disk�persistent + + + + +

Dysk nietrwały / disk decidous + +

14.
Dysk całobrzegi / disk�entire + + + +

Dysk klapowany, ząbkowany lub powcinany / disk�lobed,�dentate�
or�laciniate

+ + + + +

15.
Dysk regularny / disk regular + + + +

Dysk nieregularny lub ukośny / disk irregular or oblique + + +

16.
Przysadka wąska / bract�narrow + +

Przysadka szeroka / bract broad + + + + +

17.
Przysadka orzęsiona / bract ciliate + +

Przysadka nieorzęsiona / bract�not�ciliate + + + + +
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1. Sekcja Abaso Eckenw.
Abaso jest najmłodszą sekcją rodzaju Populus, zosta-
ła bowiem utworzona przez Eckenwaldera w 1977 r. dla  
P.�mexicana�Wesmael. Topola ta, opisana już w 1868 r., 
została pierwotnie włączona do sekcji Aigeiros (Wesmael, 
1868). Wielu autorów, bazując przede wszystkim na oka-
zach zielnikowych, zaliczało ten gatunek do sekcji Aigeiros  
ze względu na duże podobieństwo do topól czarnych, 
zwłaszcza eurazjatyckiej P.� nigra. Dopiero Eckenwalder 
(1977) po dokładniejszym przestudiowaniu morfologii  
tego gatunku przedstawił szereg cech, które wyróżniały go 
na tle innych topól czarnych. Pod ich względem przypo-
minał on nieco topole z sekcji Turanga, jednak ze względu  
na wyraźną różnicę w kształcie liści, liczbie znamion  
i nasion, a przede wszystkim monopodialnym typie wzro-
stu, zdecydował się on utworzyć dla tego gatunku odrębną 
sekcję. Eckenwalder (1977, 1996b) wyróżnił też dwa pod- 
gatunki topoli meksykańskiej, subsp. mexicana oraz subsp. 
dimorpha (Brandegee) Eckenw. Topola meksykańska na-
turalnie występuje w Meksyku, gdzie w języku plemienia 
Cáhita nazywana jest „Abaso”, stąd nazwa sekcji (Ecken-
walder, 1977). Topola meksykańska charakteryzuje się 
unifacjalnymi, drobno ząbkowanymi liśćmi. U gatunku 
tego obecna jest heteroblastia, co jest rzadko spotykane  
u topól. Liście wczesne są przeważnie lancetowate do 
wąskotrójkątnych, liście późne szersze, okrągławe, delto-
idalne lub szerokotrójkątne. Ogonek liściowy w przekroju 
okrągły. Pąki żółtawe, suche, kuliste i tępo zakończone. 
Liczba kwiatostanów na pędzie dochodzi nawet do 10‒15. 
Kwiaty o dysku nietrwałym, powcinanym i nieregularnym; 
przysadki wąskie i nieorzęsione; kwiaty męskie z 15‒40  
szpiczasto zakończonymi pylnikami; kwiaty żeńskie  
z dwoma znamionami. Owoce otwierają się dwiema  

klapami i uwalniają 10–30 nasion. Topola ta rzadko wy-
twarza odrosty, a jej zdolność do ukorzeniania jest słabo 
poznana. Gatunek ten występuje na terenach podmokłych 
i w dolinach rzek.

2. Sekcja Turanga Bunge
Turanga to sekcja topól różnolistnych, których zasięg wy-
stępowania rozciąga się na obszarze Afryki oraz Azji, 
gdzie występują na terenach pustynnych i półpustynnych 
(Bugała, 1973). Do sekcji tej zaliczane są trzy gatunki:  
P. euphratica Olivier, P.�ilicifolia oraz P.�pruinosa�Schrenk 
(Eckenwalder, 1996a). Topole należące do tej sekcji to duże 
krzewy lub średniej wielkości drzewa, dorastające rzadko 
do 25 m wysokości. Stosunkowo często wytwarzają odrosty 
korzeniowe, a ich pędy dość dobrze się ukorzeniają. Kora 
początkowo gładka, potem grubo, strzępiasto popękana. 
Pędy o wzroście sympodialnym, z małymi, suchymi i lek-
ko owłosionymi pąkami. Liście unifacjalne, całobrzegie lub 
ząbkowane; występuje heteroblastia. Barwa blaszki sinawa. 
Liście wczesne bardzo wąskie, lancetowate, do prawie trój-
kątnych; liście późne nerkowate lub okrągławodeltoidalne, 
u szczytu ząbkowane. Ogonki liściowe w przekroju okrągłe, 
dopiero przy nasadzie lekko spłaszczone. Kwiaty z nietrwa-
łym dyskiem, powcinanym, o regularnym kształcie; przy-
sadki wąskie, nieorzęsione. Podobnie jak w sekcji Leucoides  
spotykane są kwiatostany złożone z zarówno męskich, jak 
i żeńskich kwiatów. Męskie kwiaty z 25‒30 szpiczasto 
zakończonymi pręcikami; żeńskie duże, zielone, często  
z niedużymi listkami u nasady kwiatostanu (Browicz, 
1966). Kwiaty żeńskie z trzema dużymi zaczerwienionymi  
(rzadziej żółtawymi) znamionami, które często są silnie  
rozwidlone. Owoce pękają trzema klapami i uwalniają 
60‒120 nasion (Dickmann & Kuzovkina, 2014).

18.
Przysadka całobrzega lub ząbkowana / bract�entire�or�dentate + + +

Przysadka powcinana / bract�laciniate + + + +

19.
Pylniki wcięte na szczycie / emarginate�stamens + +

Pylniki szpiczasto zakończone / apiculate�stamens + + +

Pylniki płasko zakończone / truncate�stamens + +

20.
2 znamiona (klapy) / 2 stigmas (valves) + + + + + +

3 znamiona (klapy) / 3 stigmas (valves) + + + +

4 znamiona (klapy) / 4 stigmas (valves) + + +

21.
Znamiona żółtawe lub zielonawe / stigmas�yellowish�or�greenish + (+) + + + +

Znamiona zaczerwienione / stigmas reddish + (+) (+) (+) +

Cechy diagnostyczne / Diagnostic features
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3. Sekcja Leucoides Spach
Sekcja została utworzona przez Spacha w 1841 r. wraz  
z sekcją Tacamahaca. Nazywana jest sekcją topól wielko-
listnych ze względu na duże rozmiary liści należących do 
niej gatunków (Bugała, 1991). Zgodnie z aktualnymi opra-
cowaniami (Eckenwalder, 1996a; Dickmann & Kuzovkina, 
2014) znajdują się w niej trzy gatunki: P. glauca Haines, 
P. heterophylla L. oraz P. lasiocarpa Oliv. W publikacjach 
tych P.�wilsonii�C.K.Schneid. jest traktowana jako synonim 
P. glauca. Wielu autorów, pomimo podobieństwa P. glau-
ca do P.�wilsonii, przedstawia cechy, które mogą świad-
czyć o odrębności gatunkowej pierwszego z nich; nie- 
kiedy opisują ją także jako P.� jacquemontiana�Dode lub  
P.� jacquemontiana�var. glauca (Haines) Kimura (Haines, 
1906; Schneider, 1917; Hara, 1982; Fang et al., 1999; Schil-
ling, 1999; „Trees and Shrubs Online”). Cechy różniące te 
dwa taksony stwierdziłem również na podstawie własnych 
obserwacji, są to m.in. fenologia, morfologia pędów i pą-
ków, liczba znamion oraz kształt dojrzałych owoców. Ze 
względu na brak publikacji dostatecznie omawiających  
tę kwestię oraz różnice i wątpliwości, co do jednoznacz- 
nej pozycji taksonomicznej tych topól, P.� wilsonii oraz  
P. glauca (syn. P.�jacquemontiana oraz P.�jacquemontiana�
var. glauca) w pracy tej traktowane są jako dwa odrębne  
gatunki. W Polsce w uprawie spotkać można przede 
wszystkim P. lasiocarpa oraz jej mieszańca z topolą  
Wilsona o nazwie P. ×wilsocarpa (Bartkowiak & Bugała,  
1978). P.� wilsonii w Polsce jest gatunkiem wyraźnie  
rzadziej spotykanym, natomiast P. glauca to gatunek re- 
prezentowany jedynie przez kilkuletnie sadzonki w pry-
watnych kolekcjach. Północnoamerykańska P. hetero- 
phylla nie jest w naszym kraju znana.

Topole wielkolistne są drzewami dorastającymi prze-
ważnie do 20‒25 m wysokości, większe rozmiary może 
osiągać amerykańska P. heterophylla, która dorasta nawet 
do 40 m (Dickmann & Kuzovkina, 2014). Gatunki nale-
żące do tej sekcji stosunkowo często wytwarzają odrosty. 
Kora jest bruzdowana, często także łuszczy się płata-
mi. Pędy bardzo grube, z brązowymi pąkami, pokrytymi  
zazwyczaj balsamiczną substancją. Liście bifacjalne,  
bardzo duże, często osiągają około 30 cm długości; krót-
kopędowe i długopędowe bardzo podobne, owalne lub 
sercowate. Ogonek liściowy w przekroju okrągły lub 
nieznacznie spłaszczony. Kwiaty mają klapowany dysk 
o regularnym kształcie. Przysadki szerokie, nieorzęsione. 
U gatunków z sekcji Leucoides bardzo często występuje 
jednopienność, wówczas kwiatostany zbudowane są z mę-
skich i żeńskich kwiatów (P. glauca oraz P. lasiocarpa). 
Męskie kwiaty z 15‒35 szpiczasto zakończonymi pylnika-
mi; kwiaty żeńskie z 2‒4 znamionami. Owoce otwierają 
się 2‒4 klapami i uwalniają 4‒12 nasion na każdą z czę-
ści torebki. Pędy ukorzeniają się bardzo słabo, w związku  
z czym drzewa te w uprawie często szczepione są na ga-
tunkach z sekcji Aigeiros lub na sprawdzonym mieszań- 
cu międzysekcyjnym P. ×jackii Sargent (Bartkowiak & 
Bugała, 1978). Topole wielkolistne występują na terenach 
wilgotnych, w dolinach rzek i na brzegach zbiorników 
wodnych (Dickmann & Kuzovkina, 2014).

4. Sekcja Aigeiros Duby
Sekcja Aigeiros to jedna z dwóch pierwszych sekcji utwo-
rzonych w rodzaju Populus (Duby, 1828). Nazywana jest 
sekcją topól czarnych (Bugała, 1991). Według najnow-
szego podziału systematycznego rodzaju (Eckenwalder, 
1996a; Dickmann & Kuzovkina, 2014) znajdują się w niej 
trzy gatunki: P. deltoides, P.�fremontii S.Watson i P.�nigra. 
Dwa pierwsze występują w Ameryce Północnej, trzeci na-
tomiast w Europie, Azji i północnej Afryce (Bugała, 1967; 
Eckenwalder, 1977). Przez długi czas północnoamery-
kańskie topole z tej sekcji stanowiły grupę składającą się  
z wielu słabo poznanych gatunków, w obrębie których wy-
dzielane były liczne odmiany geograficzne i podgatunki 
(Bugała, 1956). Dopiero Eckenwalder (1977) podjął się 
ich nowego usystematyzowania. Dwa gatunki włączył on 
do P. deltoides, dzieląc jednocześnie ten takson na trzy 
podgatunki, tj. subsp. deltoides, subsp. monilifera (Aiton)  
Eckenw. i subsp. wislizenii (S.Watson) Eckenw. W obrębie 
P.�fremontii�wyodrębnił dwa podgatunki, tj. subsp. fremontii  
i subsp. mesetae Eckenw. W przypadku P.�nigra zgodnie  
z Bugałą (1967) można wydzielić następujące podga- 
tunki: subsp. nigra, subsp. betulifolia� (Pursh) W.Wettst.  
ex Buttler & Hand oraz subsp. caudina (Ten.) Bugała. 

W Polsce spotkać można przede wszystkim rodzimą 
topolę czarną oraz jej mieszańce z topolą amerykańską,  
tj. topolę kanadyjską P. ×canadensis (Seneta & Dolatowski,  
2012). Sporadycznie spotkać można P. deltoides w odmia-
nach ‘Cordata’ i ‘Purple Tower’, natomiast P.�fremontii jest 
gatunkiem w Polsce nienotowanym. 

Topole z sekcji Aigeiros są wysokimi drzewami, 
których wysokość może przekraczać 40 m. Stosunkowo 
rzadko wytwarzają odrosty korzeniowe. Kora z wiekiem 
głęboko pęka i ciemnieje. Pędy są obłe lub graniaste. Pąki 
duże, brązowawe, pokryte balsamiczną substancją. U ga-
tunków z tej sekcji występuje wyraźna heterofilia. Liście 
krótkopędowe mniejsze, trójkątne lub deltoidalne, grubo 
ząbkowane; liście długopędowe, sercowate, trójkątne lub 
zaokrąglone, drobno ząbkowane. Ogonek liściowy spłasz-
czony. Brzeg blaszki liściowej prześwitujący. Kwiaty  
z dyskiem całobrzegim o regularnym kształcie; przysadka 
szeroka, nieorzęsiona. Męski kwiat zbudowany z 12‒60 
wciętych na szczycie, czerwonych pylników. Żeński kwiat 
z 2‒4 znamionami. Owoce otwierają się 2‒4 klapami, wy-
dają 4‒25 nasion na każdą części torebki. Pędy gatunków  
z tej sekcji ukorzeniają się dobrze. Topole czarne rosną 
przeważnie na terenach wilgotnych, w dolinach rzecznych 
i na brzegach zbiorników wodnych, rzadziej na terenach 
wyżej położonych (Bugała, 1967; Eckenwalder 1996a).

5. Sekcja Tacamahaca Spach
To druga sekcja topól utworzona przez Spacha w 1841 r. 
Do sekcji topól balsamicznych należą pochodzące z Ame-
ryki Północnej: P.� angustifolia James, P.� balsamifera L.  
i P. trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., oraz azjatyckie: 
P. ciliata Wall. ex Royle, P.� laurifolia�Ledeb., P.� simonii� 
Carrière, P.� suaveolens� Fisch. ex Poit. & A.Vilm. s.l.,  
P.�szechuanica�C.K.Schneid. i P.�yunnanensis�Dode. Nie-
które z wymienionych gatunków azjatyckich to wciąż 
bardzo słabo poznane taksony, których przynależność 
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taksonomiczna wymaga dalszych szczegółowych badań 
(Dickmann & Kuzovkina, 2014). Niewątpliwie pod wzglę-
dem systematycznym bardzo problematycznym i jedno-
cześnie interesującym gatunkiem jest P.� suaveolens, do 
którego włącza się nieraz kilka podobnych do siebie azja-
tyckich topól. Większość taksonów łączonych w obrębie 
tego gatunku zgrupować można pod nazwą subsp. suave-
olens, na uwagę zasługuje jednak wyjątkowo popularna  
w pracach hodowlanych topola Maksymowicza (P. maxi-
mowiczii Henry), która według nowszego ujęcia traktowa-
na powinna być jako osobny podgatunek, tj. P.�suaveolens 
subsp. maximowiczii�(A.Henry) Tatew. (Dickmann, 2001; 
Dickmann & Kuzovkina, 2014). 

W Polsce jedynym popularnym gatunkiem azjatyckim 
jest topola Simona (P.� simonii) (Seneta & Dolatowski, 
2012). Pozostałe azjatyckie gatunki są w naszych kolek-
cjach wyjątkowo rzadkie lub wręcz niespotykane. Pół-
nocnoamerykańskie topole balsamiczne również stanowią  
w Polsce rzadkość, przy czym rosną zazwyczaj słabo  
i często chorują (Bugała, 1957). Warto zauważyć, że  
w uprawie znaleźć można liczne mieszańce topól nale-
żących do tej sekcji, otrzymane w latach dwudziestych  
XX w. w Stanach Zjednoczonych (Schreiner & Stout, 
1934; Białobok & Bugała, 1951; Bugała & Stecki, 1961). 
Topole balsamiczne są drzewami często osiągającymi bar-
dzo duże rozmiary. Kora jest przeważnie gładka i jasna, 
dopiero w starszym wieku spękana. Pędy z dużymi, czer-
wonawobrązowymi, bardzo ostro zakończonymi pąkami, 
które są pokryte lepką, balsamiczną i wyjątkowo aroma-
tyczną substancją. Liście są bifacjalne z charakterystyczną 
woskowobiałą stroną odosiową, która często pokryta jest 
również balsamicznymi, żółtymi naciekami. U gatunków 
należących do tej sekcji występuje heterofilia, jednak nie 
jest ona aż tak widoczna jak u topól z sekcji Aigeiros czy 
Populus. Liście krótkopędowe od okrągłych do lanceto-
watych, często dość duże; długopędowe większe, często  
o sercowatej nasadzie. Brzeg przeważnie drobno ząbko-
wany. Kwiaty mają regularny dysk; przysadki są szerokie  
i nieorzęsione. Kwiat męski z 10‒50 wciętymi na szczy-
cie pręcikami; żeński zazwyczaj z 2‒4 znamionami. Owoc 
otwiera się przeważnie 2‒4 klapami i uwalnia 2‒30 na- 
sion na każdą części torebki. Niektóre źródła podają,  
że gatunki należące do tej sekcji mogą mieć kwiaty nawet  
z 5 znamionami oraz owoce otwierające się 5 klapami  
(Fang et al., 1999). Topole balsamiczne bardzo dobrze roz-
mnażają się z sadzonek pędowych. Gatunki należące do tej 
sekcji związane są z terenami wilgotnymi, często bagnisty-
mi, brzegami cieków oraz zbiorników wodnych (Dickmann  
& Kuzovkina, 2014).

6. Sekcja Populus (syn. Leuce Duby)
Razem z sekcją Aigeiros należy do pierwszych sekcji wy-
różnionych przez Duby’ego (1828), wtedy jako Leuce. 
Zgrupowane są tu osiki oraz topole białe. Wielu autorów 
w związku z wyraźnymi różnicami zarówno w morfologii, 
jak i ekologii osik i topól białych, stara się je umieszczać 
w dwóch oddzielnych sekcjach czy podsekcjach (Bugała, 
1973; Martínez González & González-Villarreal, 2005). 
W pracy tej przyjmuję podział zaproponowany przez  

Tamma (1971) na podsekcje: Populus, grupującą topole 
białe, oraz Trepidae, czyli osiki. Sekcja Populus, podob-
nie jak Tacamahaca, jest jeszcze słabo poznana. Związane 
jest to przede wszystkim z niedostatecznym poznaniem  
gatunków azjatyckich i meksykańskich (Dickmann & Ku-
zovkina, 2014). 

W Polsce naturalnie występują dwa gatunki należące 
do tej sekcji – P. alba oraz P. tremula. Mogą się one krzy-
żować, dając mieszańca P. ×canescens (Bugała, 1973). 
Topole z sekcji Populus to drzewa średnich i dużych roz-
miarów, często osiągające nawet 40 m wysokości. Gatunki 
te wytwarzają zazwyczaj bardzo liczne odrosty. Kora jest 
często jasna i gładka, zielonawa, szara lub kredowobiała. 
Pędy nagie, lekko owłosione lub pokryte gęstym kutne-
rem. Pąki brązowe, nagie lub w różnym stopniu owłosio-
ne; nieznacznie pokryte balsamiczną substancją lub suche. 
Liście bifacjalne. Wyraźna jest silna heterofilia, rzadziej 
heteroblastia. Liście krótkopędowe są małe, okrągławe  
i przeważnie grubiej ząbkowane; długopędowe większe, 
okrągławe lub sercowate, drobno ząbkowane, czasem  
w różnym stopniu klapowane. Ogonki liściowe na przekro-
ju okrągławe lub spłaszczone. Kwiaty z dyskiem całobrze-
gim lub ząbkowanym, czasem nieznacznie nierównym. 
Przysadki szerokie i orzęsione. Męskie kwiaty zbudowa-
ne z 5–25 płasko zakończonych pręcików; żeńskie kwiaty  
z dwoma znamionami. Owoce otwierają się dwiema klapa-
mi i uwalniają 4–30 nasion.

6a. Podsekcja Populus
W podsekcji tej znajduje się sześć gatunków: jeden wystę-
pujący na obszarze Europy, Azji i Afryki Północnej (P. alba) 
oraz pięć pochodzących z Meksyku (P.� guzmanantlensis�
A.Vázquez & Cuevas, P.�luziarum, P.�monticola�Brandegee, 
P. simaroa Rzed. i P.� primaveralepensis). Bez wątpienia 
najlepiej poznanym gatunkiem spośród topól białych jest  
P. alba. Według Bugały (1973) można w jej przypadku 
wyróżnić cztery odmiany geograficzne: var. europaea Bu-
gała (= var. alba), var. genuina Wesm., var. subinteger-
rima Lange oraz var. bachofenii�Hartig. Odmiana typowa 
występuje w zachodniej, środkowej i wschodniej Europie; 
var. genuina związana jest z obszarem Europy południowo-
-wschodniej; var. subintegerrima spotykana jest na obszarze 
Półwyspu Iberyjskiego oraz północnej Afryki; natomiast 
var.�bachofenii jest odmianą o zasięgu eurazjatyckim, przy-
puszczalnie sięgającym od południowo-wschodniej Europy 
aż do Chin (Białobok, 1964; Bugała, 1967). Drzewa o ce- 
chach reprezentowanych przez dwie pierwsze odmiany 
są w rzeczywistości spotykane na obszarze prawie całe-
go zasięgu gatunku – od zachodniej Europy aż po Syberię 
i Chiny. Cechy kory oraz owłosienia i kształtu liści są na 
tyle zmienne, że odmiany te mogą być zgrupowane w ra-
mach jednego podgatunku P. alba subsp. alba – o liściach  
w różnym stopniu klapowanych, z obecnym wyraźnym, 
białym kutnerem oraz korą długo gładką lub z wiekiem 
silnie spękaną. Odmiana geograficzna var. subintegerrima 
wyróżnia się przede wszystkim liśćmi – późnymi okrągłymi 
(zazwyczaj pozbawionymi klap); wczesnymi często silnie 
pokrytymi gęstym białym kutnerem. W okresie zimowym  
liście mogą częściowo pozostawać na drzewie – co wyróżnia 
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ją na tle innych odmian topoli białej. Eurazjatycka odmiana 
var. bachofenii charakteryzuje się skórzastymi, głęboko kla-
powanymi liśćmi późnymi, które mogą być całobrzegie lub 
podwójnie klapowane, oraz liśćmi wczesnymi, zazwyczaj 
również całobrzegimi lub grubo ząbkowanymi – ta odmiana 
jest stosunkowo słabo poznanym taksonem, którego zasięg 
występowania nie jest w pełni znany, a cechy morfologicz-
ne nie są do końca określone. P. alba var. subintegerrima 
ze względu na wyraźnie południowy zasięg występowania 
związany przede wszystkim z kontynentem afrykańskim  
i jego cieplejszym klimatem oraz cechy wyróżniające ją na 
tle pozostałych odmian może być ujęta również jako pod-
gatunek, tj. P. alba subsp. subintegerrima. Z kolei gatunki 
pochodzące z Meksyku są dość słabo poznane i wciąż stano-
wią przedmiot badań. 

Topole należące do tej podsekcji charakteryzują się  
w różnym stopniu owłosionymi liśćmi, pędami oraz pą-
kami. Najczęściej owłosienie to przyjmuje formę trwałe-
go lub długo utrzymującego się kutneru (Martínez Gon-
zález & González-Villarreal, 2005). Liście długopędowe 
mogą mieć wyraźne klapy, a ogonki liściowe są mniej lub 
bardziej okrągłe w przekroju (Dickmann & Kuzovkina, 
2014; Vázquez-García et al., 2019). Przysadki nieznacznie  
powcinane lub całobrzegie (Vázquez-García et al., 2017; 
Vázquez-García et al., 2019). Znamiona żółtawozielone 
(rzadziej zaczerwienione). Pędy taksonów należących do 
tej sekcji ukorzeniają się w różnym stopniu. Topole te są 
związane przede wszystkim z terenami wilgotnymi, doli-
nami rzecznymi, brzegami cieków i zbiorników wodnych 
(Dickmann & Kuzovkina, 2014).

6b. Podsekcja Trepidae (Dode) Tamm
Podsekcja osik tworzona jest przez pięć gatunków. 
Dwa pochodzą z Ameryki Północnej (P.� grandidentata� 
i P. tremuloides), jeden jest eurazjatycki (P. tremula),  
a dwa o zasięgu ściśle azjatyckim (P.�adenopoda�Maxim. 
i P. gamblei Haines). Eurazjatycka P. tremula wykazuje 
bardzo dużą zmienność w obrębie swojego występowa-
nia (Bugała, 1973). Formy o owłosionych i nagich pę-
dach oraz liściach są spotykane z różną częstotliwością 
na tych samych obszarach, w związku z czym wydziela-
nie kilku odmian geograficznych na podstawie tych cech  
nie wydaje się właściwe; mogą być one ujęte jako odmiana 
typowa P. tremula var. tremula. Dwa gatunki azjatyckie, 
P.�davidiana�Dode oraz P. sieboldii Miq., mogą być roz-
ważane jako odmiany geograficzne: P. tremula, odpowied-
nio var. davidiana (Dode) C.K.Schneid. oraz var. sieboldii 
(Miq.) H.Ohasi („International Plant Names Index”; Dick-
mann & Kuzovkina, 2014). 

Liście topól z podsekcji Trepidae są nagie lub owłosione 
jedwabistymi, czasem szczeciniastymi włoskami, które 
szybko zanikają (Dode, 1905; Martínez González & 
González-Villarreal, 2005). Liście mają silnie bocznie 
spłaszczone ogonki (Eckenwalder, 1996a). Przysadki są 
wyraźnie głęboko powcinane. Znamiona przeważnie czer-
wonopurpurowe. Pędy nie ukorzeniają się lub ukorze-
niają się bardzo słabo. Gatunki te są częściej spotykane 
poza terenami związanymi bezpośrednio z wodami, także  
w lasach (Dickmann & Kuzovkina, 2014).

Podsumowanie

Systematyka topól wciąż nie jest do końca ustalona. Na 
przestrzeni lat podział rodzaju na jednostki niższego rzędu 
ulegał zmianom. Można spotkać się z dwoma skrajnymi 
poglądami dotyczącymi systematyki, tj. dążeniu do złożo-
nego podziału na podrodzaje, sekcje i podsekcje (Bugała, 
1967) oraz prostym podziałem na sekcje (Eckenwalder, 
1996a). Liczba gatunków topól wciąż nie jest jednoznacz-
nie określona, odkrywane są nowe, jak na przykład opi-
sane w ostatnich latach topole pochodzące z Meksyku,  
tj. P.�luziarum�oraz P.�primaveralepensis. Spora część ga-
tunków licznie opisywanych na przełomie XIX i XX w.  
nie została wciąż dokładnie zbadana i jednoznacznie 
zweryfikowana pod względem ich przynależności takso-
nomicznej – dotyczy to głównie azjatyckich topól balsa-
micznych. Niektórzy autorzy łączą zbliżone do siebie tak-
sony, grupując je w randze gatunku; są to jednak zmiany, 
co do których nie wszyscy są zgodni. Sytuacja taka do-
tyczy m.in. północnoamerykańskich topól balsamicznych, 
wśród których P.�balsamifera i P. trichocarpa postrzegane 
są przez niektórych badaczy jako jeden gatunek, podzielo-
ny na dwa podgatunki (P. balsamifera subsp. balsamifera 
oraz P. balsamifera subsp. trichocarpa (Torr. & A.Gray)  
Brayshaw) (Brayshaw, 1965a, 1965b). Podobna sytuacja 
występuje w przypadku azjatyckich topól balsamicznych: 
P. cathayana�Rehder, P. maximowiczii i P. koreana�Rehder 
rozważane są jako synonimy P. suaveolens (Eckenwalder, 
1996a). Niepewna jest także systematyka topól wielko-
listnych; P. wilsonii� oraz P. jacquemontiana� łączone są 
pod nazwą P. glauca (Eckenwalder, 1996a; Dickmann  
& Kuzovkina, 2014). Interesującym, ale wciąż niewystar-
czająco poznanym gatunkiem jest P.�qiongdaoensis T.Hong  
& P.Luo – osika rosnąca w tropikalnym klimacie wyspy 
Hajnan (Hong & Luo, 1987). Wszystko to sprawia, że cho-
ciaż wskazanie liczby gatunków w obrębie rodzaju jest 
wyjątkowo trudne, to zgodnie z najaktualniejszymi publi-
kacjami jest ich około 35 (Eckenwalder, 1996a).

Przedstawiany tu podział na sekcje zastosowany zo-
stał wcześniej przez Eckenwaldera (1996a), jednak ze 
względu na różnice pomiędzy gatunkami z sekcji Populus  
i możliwość ich podzielenia na dwie różniące się wyraźnie 
od siebie grupy, tj. topole białe oraz osiki, odpowiednie 
wydaje się przyjęcie podziału tej sekcji zgodnie  
z propozycją Tamma (1971) i wyróżnienie w niej dwóch 
podsekcji. 

Rodzaj Populus L. – topola
Sekcja 1. Abaso Eckenw. – topola meksykańska
Sekcja 2. Turanga Bunge – topole różnolistne
Sekcja 3. Leucoides Spach – topole wielkolistne
Sekcja 4. Aigeiros Duby – topole czarne
Sekcja 5. Tacamahaca Spach – topole balsamiczne
Sekcja 6. Populus – topole białe i osiki
 Podsekcja 6a. Populus – topole białe
 Podsekcja 6b. Trepidae (Dode) Tamm – osiki
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