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Krótkie spojrzenie na rodzaj
Mestoklema
_________________________________________________

Wojtek Zychowski
Rośliny należące do rodzaju Mestoklema to małe
sukulenty tworzące kaudex i zaliczane do Aizoaceae.
Pomimo dosyć dużej popularności wśród hodowcow
sukulentów, roślin z kaudexem I nawet amatorów sztuki
bonsai – dosyć trudno jest zebrać dużo konkretnych
informacji na ich temat.
Gatunki najpolularniejsze w hodowli to: M. arboriforme, M. tuberosum i M. macrorhizum. Do niedawna
Mestoklemy byly zaliczane do Mesembryanthemaceae, a jakis czas temu Mestoklema macrorhizum zostala
przesunieta do rodzaju Delosperma, ale nadal w kolekcjach wystepuje powszechnie jako Mestoklema.

dla uprawy sukulentow. Bardzo ważny jest sposób
podlewania – roślina, wbrew powszechnej opinii, potrzbuje bardzo dużej ilosci wody w okresie wegetacji,
ale absolutnie nie może byc podlewana w okresie zimowego odpoczynku. Czasami w zimowym okresie

Mestoklema arboriforme, synonim: Mesembryanthemum arboriforme
Opisana po raz pierwszy przez Nicholasa Edwarda
Browna w 1936 roku. W środowisku naturalmnym wys-

Mestoklema tuberosum
dochodzi do sytuacji, że duża część cienkich galązek
usycha i obumiera, ale nie należy się tym w ogóle
przejmować. W momencie rozpoczęcia wegetacji Mestoklema zaczyna wypuszczać pierwsze drobne listki –
to sygnał do rozpoczęcia podlewania i do obcięcia tych
Mestoklema arboriforme
tępuje w Południowej Afryce i Namibii.
Jest to najpopopularniejszy gatunek Mestoklema
występujacy w hodowli, i jednocześnie największa roślina w tym rodzaju. Rośnie jako maly krzew z pojedyńczym pniem, a osiąga wysokość do 50 cm. Korona takiego małego krzewu w zasadzie nie przekracza średnicy 50 cm. Roślina uzyskana z nasion różni sie nieznacznie, ale w sposób widoczny, od rośliny uzyskanej
z ukorzenionego odrostu/odciętej galązki. Ta z nasion
wytwarza w miarę wzrostu pojednyńczy kaudex mogący osignąc średnicę 5 cm, z dosyć grubymi poskręcanymi korzeniami, natomiast ukorzeniona roślina wytwarza grube korzenie, ktore poprzeplatane ze sobą tworzą
brylę wyglądajacą jak kaudex. Mestoklemy nie nastręczają klopotów w uprawie w warunkach specyficznych
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Meklostema macrorhizum
gałązek, które listków nie wytwarzają. Tutaj uwaga zanim roślina nie zacznie produkować liści, nie należy
obcinać żadnych z galązek, bo jak się wielokrotnie

przekonałem, nowe liście wyrastają z zupełnie zmarniałych gałązek, wyglądajacych na martwe i wysuszone.
Aby roślina wytworzyła ładnie uformowany kaudex
lub grube poskręcane korzenie, nalezy stosowac substrat bardzo ubogi w składniki organiczne. Najlepsze
proporcje to 90% składników mineralnych I 10% składników organicznych. Wśród składników mineralnych
duża cześć powinna miec taką wielkość, aby podłoże
było ”luźnie”, zawierało wiele “pustych” miejsc pozwalajacych roslinie “rozpychac sie” z kaudexem i korzeniami. Mimo różnych sprzecznych opinii, ten gatunek znosi
bardzo dobrze silne naslonecznienie – warunek: odpowiednie podlewanie, wtedy praktycznie obsypany jest
przez caly okres wegetacji wieloma drobnymi pomarańczowo-łososiowymi kwiatami. Kora wyglądająca na
łuszczącą sie (aczkolwiek taka nie jest) jest w kolorze
żółto-brązowym, przeważnie matowa, czasem z niewielkim połyskiem. Rozmanażać można generatywne i
wegetatywnie, aczkolwiek należy pamietać, że ukorzenianie odciętych pędów w okresie zimowym jest praktycznie z góry skazane na nieopowodzenie. Minimalne
temperatury dla tej Mestoklemy to 5-7º C w okresie
zimowym oraz okolo 12º C w okresie wegetacji, ale
utrzymywana przez dluzszy czas w takiej temperaturze,
nawet przy zapewnieniu oświetlenia I wilgotności przestanie rosnąć.
Mestoklema tuberosum, synonimy: Mesembryanthemum tuberosum, Delosperma tuberosum, Mesembryanthemum megarhizum,. Mestoklema tuberosum var.
macrorhizum.
Roślina opisana po raz pierwszy przez Nicholasa
Edwarda Browna w 1981 r., odkryta na terenach
wschodnich prowincji Republiki Południowej Afryki.
Ciągle jest wiele zamieszania odnośnie różnic w
wyglądzie między M. arbiforme i M. tuberosum. Wielokrotnie zwykła M. arbiforme jest opisywana jako M.
tuberosum. Rzeczywiście, obydwa gatunki są nieomal
identyczne w wyglądzie – trudno na przykład podać
różnice i sklasyfikować kwiaty, które wyglądają tak samo, ale różnice występują gdzie indziej. Jeżeli chodzi o
wygląd, to są dwie zasadnicze różnice. Jakkolwiek kolor łodyg roślin jest wlaściwie identyczny, to kolor odsłoniętych korzeni jest zupełnie inny. M. arbiforme ma
korzenie w odcieniach żółto lub szarobrązowych, a u M.
tuberosum – to zawsze odcien ciemnoczerwony do
czerwono-brązowego. Drugą różnicą jest długość liści.
Są znacznie dłuższe u M. tuberosum, bo do 2,5 cm,
podczas gdy w przypadku M. arbiforme, jest to maksymalnie 1,5 cm. Wszystkie rośliny na zdjęciach sa trzymane bez żadnej osłony na zewnątrz i otrzymują
dzienną porcję około 5 godzin silnego popołudniowego
słońca. Poza wymienionymi wyżej danymi, nie stwierdziłem żadnych innych różnic w wyglądzie oraz również
żadnych różnic w sposobie reagowania roślin na podobne warunki w uprawie.
M. tuberosum, później odkryta, znacznie rzadziej
wystepuje w kulturze niż M. arboriforme.
Mestoklema macrorhizum, obecnie powszechnie
znana jako Delosperma napiforme. Inne synonimy:
Mesembryanthemum macrorhizum, Delosperma ma__________________________________________
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crorhizum, Mesembryanthemum napiforme.
Opisana została po raz pierwszy przez Schwantesa w 1927 roku. W środowisku naturalnym występuje
jako gatunek endemiczny na wyspie Reunion, nalezącej do archipelagu Maskarenów – to grupa wysp na
Oceanie Indyjskim około 700 km na wschod od Madagaskaru.
Ta roślina znacznie sie różni wyglądem od wcześniej wymienionych. Jest to sukulent z kaudexem o
średnicy do 2,5 cm, ukrytym pod ziemią. Maksymalna
wysokość rośliny to okolo 5 cm, łodygi zielone, nie
zdrewniałe – miękkie, w przypadku dużej ilości liści,
kwiatów – płożące się po podlożu. Kwiaty koloru białego, wyrastają nie z osobnych szypułek, ale ze szczytów najdłuższych galązek. Na zdjęciach są widoczne
majowe siewki, które przy odpowiedniej pielęgnacji
rosną błyskawicznie. One regularnie już produkują
kwiaty, owoce i nasiona, a kaudex ma średnicę od 0,5
do ¾ cm. Zważywszy na małe rozmiary roślin, nie polecam ich ekspozycji na silnym popoludniowym slońcu,
natomiast ranna i wieczorna słuzy im doskonale. Roślina bardzo łatwa do uzyskania z nasion. Nasiona sa
tak drobnych rozmiarów, że raczej przypominają pył.
Należy je wysiewać na wierzch wilgotnego podloza,
dość żyznego, ale nie zawierajacego żadnych nawozów. Nasiona kiełkują prawie równocześnie po około 3
tygodniach, bez potrzeby zapewniania dodatkowej
wilgotności czy podwyższonej temperatury. Siewki w
początkowych 4 tygodniach rosną bardzo wolno ale po
ukazaniu sie pierwszej pary prawdziwych listków, dalszy wzrost nabiera tempa. Należy pilnować aby siewki
nie były wystawiane na bezpośrednie slońce. Mlode
siewki mozna przesadzić do normalnego podloża dla
sukulentow 80% mineralne/20% organiczne i podlewać jak podłoże jest suche. Potem, po przeniesieniu
na nasłonecznione miejsce, należy systematycznie
rośliny podlewac albo je stracimy. Ten gatunek nie
wymaga wigotnego podłoża w okresie zimowym, a
stałej temperatury, co najmniej 10º C. Nie podlewamy
dopóki nie zacznie produkować nowych liści, podobnie
jak pozostałe Mestoklemy.
Uprawa tych trzech gatunków nie stanowi jakiegoś
wielkiego wyzwania dla doświadczonych hodowców
sukulentów, ale polecam je również szczególnej uwadze wszystkich początkujacych amatorom kolczastych
I niekolczastych piękności, jako idealne rośliny “na
start”. Starsze egzemplarze, z ladnie wyeksponowanym kaudexem I korzeniami sa bardzo poszukiwane
przez zbieraczy okazów i osiągają całkiem przyzwoite
ceny na aukcjach roślin
Wojtek Zychowski
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A brief information about Mestoklemas
Mestoklemas are small caudiciform succulents
from Aizoaceae, very popular among growers also as
bonsai objects – it is very hard to find information
about this genus. Usually in cultivation, we can find
only three species: M. arbiforme, M. tuberosum, M.
macrorhizumFormely, Mestoklema was described as

was moved to Delosperma genus, but it still exists commonly as Mestoklema.
Mestoklema arboriforme, synonym: Mesembryanthemum arboriforme. Described by Nicholas Edward
Brown in 1936. Habitat: South Africa and Namibia.
The biggest in the genus and the most popular in
cultivation. Small shrubs which can reach 50 cm of
hight, with foliage the same in diameter. A plant from
seed looks a bit different than a rooted cutting. Seedling
form, up to 5 cm caudex, with big twisted roots. A cutting usually develops huge roots growing together, a
“quasi” caudex. This plant is very easy to grow under
normal conditions. Give it a lot of water during the growing season, and no water at all during dormancy.
Sometimes almost all small branches dry out during
dormancy period, but as soon as the plant starts a new
season, develops huge foliage. To get a nice caudex,
we have to grow the plant in a very porous mix, the best
is 90%/10% (mineral/organic) one, made partially of
medium size media like: coarse pumice, perlite, pebbles, to let the plant “to push” to the sides. Place it under full sun – then it will be developing its orange flowers for the entire growing season. The bark, looking as
if it were to peel off, is of yellow-brown color. This
Mestoklema could be propagated from cuttings, too, but
not during the dormancy period. Minimum temperature
during dormancy is 40F, during growing season - 50F –
below this temperature the plant stops to grow.
Mestoklema tuberosum, synonym Mesembryanthemum tuberosum, Delosperma tuberosum, Mesembryanthemum megarhizum, Mestoklema tuberosum
var. macrorhizum Described by Nicholas Edward
Brown in 1981. The plant was found in the Eastern
Cape Province in South Africa.
There is some confusion between M. arboriforme
and M. tuberosum. Many times you can find from description that both plants are the same, and often M.
arbiforme is described as M. tuberosum. Mestoklema
tuberosum is really very similar to M. arboriforme, however is rare in cultivation and has different color of bark
on fatty roots – reddish-brown, and leaves length is
about 2.5 cm (arboriforme – about 1.5 cm). There are
no other different factors regarding how both plants look
like, and also no differences in cultivation.
Mestoklema macrorhizum, now often goes under
the name of Delosperma napiforme. Other synonyms:
Mesembryanthemum
macrorhizum,
Delosperma
macrorhizum, Mesembryanthemum napiforme. Described by Schwantes in 1927. Habitat: small island
Reunion north-east from Madagascar.
Quite different looking plant. It is a caudiciform with
small underground caudex, maximum 2.5 cm in diameter. Average hight: 5 cm. The stem is fleshy. White flowers grow on the top of short stems. Even very small and
young plants can develop flowers, fruits, seeds. Regarding its size, strong, afternoon sun is not recommended. It is very easy to sow this species. Just spread
its tiny seeds onto the top of reach potting mix (no plant
food!) and keep it slightly moist, with no additional heat
– just room temperature. When seedlings are 2 cm tall,
move them to regular succulent mix 80%/20% (mineral/organic) and water when the mix in the pot is dry.
__________________________________________
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During hot summer, water the plant or else you’ll kill it.
All 3 species are great plants for a rookie and an
experienced grower.
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Espostoa frutescens – studium
środowiskowe i taksonomiczne
… a habitat and taxonomic study
________________________________________________________

Mieczysław Burghardt
Streszczenie: Mieczysław Burghardt opisuje tu zmienność wewnątrzgatunkową populacji E. frutescens z Ekwadoru, oraz porównuje je z E. melanostele i E. lanata.

Summary: Mieczysław Burghardt depicts the infraspecific variability of E. frutescens populations in Ecuador, and compares
them to E. melanostele and E. lanata.

Rio Jubones to nieduża ekwadorska rzeka o bystrym nurcie, podążająca równoleżnikowo z andyjskich
gór do wód Pacyfiku. W rejonie środkowego jej biegu,
na odcinku ok.10 km, mniej więcej w połowie drogi z
Giron do Pasaje, rośnie Espostoa frutecens. Krajobraz
jest tutaj surowy, okolica niezamieszkała. Gdy widzi się
te piękne rośliny pokrywające strome niedostępne zbocza Andów, przychodzi myśl, że populacji tej nie zagraża wyginięcie. Choć jest nieduża, do większości jej
członków dostęp mogliby mieć tylko wytrawni alpiniści.
Znaleźliśmy się tam z Andrzejem Gdańcem, kierując się wskazaniami odkrywcy tego gatunku J.E. Madsena znajdującymi się w opracowaniu kaktusowej flory
Ekwadoru. Gatunek ten został przez niego odkryty na
początku lat osiemdziesiątych XX wieku a opisany w
1989 r. Jest więc stosunkowo nowy.
Można wyrazić zdziwienie, czemu nie został dostrzeżony wcześniej, chociażby w 1956 roku, gdy opisywano rosnącego w tym samym miejscu Pilosocereus
gironensis, obecnie włączonego do P. tweedianus. A
autorami tego opisu byli nie kto inny jak W. Rauh i C.
Backeberg.

Rio Jubones is a small Ecuadorian river with rapid
current, coming down along east-west direction, from
Andean mountains to the Pacific Ocean. Close to the
central part of its course, over about 10 km distance,
more or less in the middle of the road from Giron do
Pasaje, there grows Espostoa frutecens. The landscape in those parts is severe and the region is inhabited. When you see these beautiful plants covering
steep and inaccessible hillsides of Andes, it occurs to
you that this population is not endangered, because
although not a big one, most of its individuals there
could be accessed only by a proffesional alpinist.
We reached this area following J.E. Madsen’s tips
that we took from his publication on cactus flora of
Ecuador. He had discovered his species in the beginning of 80-ties and described it in 1989, so it is a relatively new one.
One might wonder why this species had not been
detected earlier, for example in 1956, when Pilosocereus gironensis growing in the nearby area and now
included in P. tweedianus, had been described. And
the authors of this description were no one else but W.
Rauh and C. Backeberg.

E. frutescens jest najdalej na północ występującym
znanym przedstawicielem rodzaju Espostoa. Wyglądem
zewnętrznym przypomina inny, od dawna znany gatunek E. melanostele, rosnący w Peru i zasiedlający pacyficzne zbocza Andów wąskim pasem długości 800
km od Rio Pisco na południu do Rio Sana na północy, a
to już niedaleko granicy z Ekwadorem.
Podstawowa różnica, jaką uchwycił J.E. Madsen, to
duże, brodawkowate, matowe, czarne nasiona u swojego nowego gatunku, wobec małych, błyszczących,
również czarnych nasion E. melanostele.
Espostoa frutescens w rejonie rzeki Jubones (BG
001) rośnie krzaczasto, u podstawy rozgałęzia się na
kilkanaście, rzadko ponad dwadzieścia cylindrycznych
wyprostowanych pędów pierwszego rzędu, osiągając
maksymalną wysokość 2,5 m. Wraz z pędami drugiego
rzędu, starsze okazy mogą rozrastać się do krzewów o
znacznej szerokości, szczególnie gdy najstarsze pędy
pokładają się na gruncie umożliwiając kępie rozrastanie
się na boki. Częściej jednak są zwarte i wysmukłe. Pędy są zielone do ciemnozielonych, średnicy 6-9 cm.
Żebra są płytkie, w ilości 20-26.
___________________________________________
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E. frutescens is a northernmost representative of
the genus Espostoa, similar in its general appearance
to another long known and popular species - E.
melanostele growing in Peru and inhabiting Pacificside Andean hillsides on a narrow and 800 km long
belt from Rio Pisco in the south to Rio Sana in the
north - so to the place lying not far away from the Ecuadorian border.
The basic difference rendered by Madsen is that
the seed of his new species is big, tuberculate, matt,
black, as oposed to small, shiny and also black seed
of E. melanostele.
Espostoa frutescens in the Jubones river area (BG
001) grows shrub-like, branching at its base in a dozen
or so, rarely over twenty, cylindrical, straight, primary
stems, reaching 2.5 m in maximum hight. Older
specimens with secondary stems can grow out to considerably wide shrubs, especially when the older
stems lie on the ground thus enabling the plant to
spread sidewards. However, more often they are compact and slender. The stems are green to dark-green,
of 6-9 cm diameter. Ribs are low, 20-26 in number.

Areole są okrągłe lub eliptyczne, 3-5 mm średnicy,
a ich geometryczne środki leżą w odstępach 6-8 mm.
Odstępy między brzegami sąsiadujących areol wynoszą 2-3 mm. Poduszki areol początkowo są jasnokremowobrązowe, później stają się brązowe.
Wszystkie ciernie są jednakowej barwy jasnosłomkowożółtej do jasnorogowej w ciepłej mlecznej tonacji.
Ciernie środkowe są nieco ciemniejsze. Ciernie boczne
równe, długości 5mm w ilości kilkudziesięciu zachodzą
na siebie z sąsiadujących areol, tak, że cały pęd chroniony jest równomiernie. Cierń środkowy mocny, z reguły jeden, skierowany lekko w dół, jest wyraźnie dłuższy max. do 3,3 cm i grubości do 0,8 mm, zwykle jednak nie przekracza 2,5 cm. Czasami występują 2 ciernie środkowe, wówczas ten drugi skierowany jest lekko
w górę. Spotykaliśmy również formy bez ciernia środkowego. Najczęściej jednak występuje, ale nie na
wszystkich areolach, lecz na mniej więcej co trzeciej. Z
areol wyrastają białe watowate włosy gęsto oplatając
cały pęd.
Boczne cephalium, charakterystyczne dla Espostoa, tworzą gęste włosy, na zewnątrz białosrebrzyste,
wewnątrz brązowożółte. Kwiaty są nocne, kremowe
(materiał zakonserwowany, jeszcze nieopisany). Owoce mają kształt kulisty od 1,3 x 1,3 cm do 2,5 x 2,8 cm i
czasami są lekko spłaszczone. Pozostaje na nich reszta kwiatowa. Są barwy od zielonej do czerwonej, powierzchnia jest gładka świecąca, występują na niej,
ułożone w spiralne linie, małe, wielkości 0,8 mm, łuseczki, odległe od siebie średnio 4 mm. Pulpa jest biała. Nasiona są czarne matowe kształtu nerkowatego o
wymiarach 0,7-0,8 x 1,2-1,3 mm. Powierzchnię nasion
tworzą duże wypukłe komórki, w pobliżu hilum występuje strefa komórek płaskich i błyszczących. Hilum jest
wąskie z dwoma wyraźnymi dołkami.
Siewki wyróżniają się spośród innych Espostoa
krótkim śnieżnobiałym, filcowatym owłosieniem. Jest to
cecha naprawdę wyjątkowa, pozwalająca wyraźnie
zidentyfikować od pół do jednorocznych siewek tego
gatunku spośród innych Espostoa. Dalsza obserwacja
rozwoju zasianych roślin zapowiada się bardzo pasjonująco.
Będąc na stanowisku naturalnym E. frutescens starałem się rozpoznać jak największą ilość form aby wyrobić sobie pogląd o zakresie zmienności tego gatunku.
Pomocą przy tych obserwacjach są opisy zmienności
wewnątrzgatunkowej E.melanostele.
W 1934r. C. Backeberg ustanowił nowy monotypowy rodzaj Pseudoespostoa dla tego gatunku. Rośliny
tego rodzaju miały wyróżniać się spośród innych Espostoa, a w zasadzie wówczas od jedynej znanej E. lanata, następującymi cechami: krzaczastym pokrojem,
płytszym cephalium, włosami o charakterze watowatym
oraz mniejszymi błyszczącymi nasionami. Rośliny rodzaju Espostoa natomiast miały mieć pokrój drzewiasty,
cephalium sięgające do cylindrycznej osi pędu, włosy
grubsze i mniej splątane, a nasiona większe, matowe i
brodawkowate.
Jedna z tych cech nie została potwierdzona, mianowicie nie stwierdzono różnic w budowie i głębokości
cephalium. Natomiast pozostałe różnice są niepodwa___________________________________________
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Areoles are round or elliptic, 3-5 mm in diameter,
with their centers lying 6-8 cm apart from each other.
The gaps between the edges of neighbouring areoles
are 2-3 mm wide. The pads of areoles are light
creamy-brown at first, later turning brown.
All spines are of unanimous light straw-yellow
colour to light horn-coloured with a warm milky tone.
Central spines are a little darker. Radial spines: several dozens, equal, 5 mm long, overlaping each other
from adjacent aeoles so the whole stem is uniformly
protected, Central spine: strong, one as a rule, slightly
directed downwards; it is distinctly longer, max. to 3.3
cm long and 0.8 mm thick, but generally does not exceed 2.5 cm. Sometimes there are 2 central spines
and if so, the latter is directed slightly upwards. We
were also spotting forms without central spine. But in
most cases it is present, however not on each areole,
but only on one-third of areoles. Out of the areoles
there grow white wooly hairs densely covering the
whole stem.
Lateral cephalium, which is typical of Espostoa, is
formed by thick hairs, withe-siiver on the outside, yellow-brown on the inside. Flowers are nocturnal,
creamy (the material has been conserved but has not
been described yet). Fruits are round-shaped, from 1.3
x 1.3 cm to 2.5 x 2.8 cm and sometimes slightly flattened, with flower remnants present. They are of green
to red colour, surface smooth, shiny, with spiral lines
made of little (0.8 mm) scales which are 4 mm apart
on an average. The pulp is white. Seeds are black,
matt, kidney-shaped, 0.7-0.8 x 1.2-1.3 mm. Seed testa
is formed of big protruberant cells; near the hillum
there is a zone of flat and shiny cells. Hillum is narrow
with two conspicuous pits.
Seedlings are exeptional in the genus in their
short, snow-white, felt-like hairiness. This is really an
exceptional feature, for it allows us to identify from
half-a-year to one-year old seedlings of this species
from the rest of the Espostoas. Further observation of
our sown plants looks very promising.
When visiting the habitat of E. frutescens, I was
trying to recognize as much forms as possible, in order
to get aquainted with the scope of variability of this
species. Much help to these observations are descriptions of E.melanostele variability.
In 1934 C. Backeberg established for this species
a new, monotypic genus Pseudoespostoa. Plants of
this genus were thought to be different from other
Espostoas, in fact from the only known at the time, E.
lanata, in the following features: shruby habit, more
shalow cephalium, cotton-wooly-like hairs and smaller,
shiny seed. On the other hand, the plants of the
Espostoa genus were thought to have tree-like habit,
cephalium reaching the cylindric base of stem, hairs
thicker and less intertwined, and seeds bigger, matt
and tuberculate.
One of these features has not been confirmed,
namely, there have not been found differences in
structure and depth of cephalium. But the rest of the
differences are not to be overlooked, and as a matter
of fact, Pseudoespostoa could be retained, at least in

żalne i w zasadzie można by Pseudoespostoa pozostawić chociażby w randze podrodzaju. Do różnic morfologicznych dochodzi jeszcze różnica obszarów występowania. E. melanostele rośnie wzdłuż pasma Andów wyraźnie po stronie pacyficznej.
Do P. melanostele dołączył później odkryty przez F.
Rittera gatunek E. nana zajmujący niewielki obszar
bardziej w głębi lądu. Pozostałe gatunki Espostoa rosną
w atlantyckiej części Andów. Były i są nadal odkrywane
głównie wzdłuż dolnego biegu rzeki Maranon i dwóch
jej dopływów Chamaya-Huancabamba oraz Utcubamba
w północnym Peru. Wydaje się, że na podstawie doniesień polowych, rejon w trójkącie tworzonym przez miejscowości Bagua Grande, Olmos i Huancabamba można by uznać za centrum różnorodności wewnątrzrodzajowej, skąd można by wywodzić migrację pozostałych
gatunków Espostoa w węższym pojęciu tzn. wyłączając
dawną Pseudoesposta.

the rank of subgenus. In addition to the morphological
differences, there are also different distribution areas E. melanostele grows along Andes, evidently on its
Pacific side.
Later on, P. melanostele was joined by E. nana, a
species discovered by F. Ritter, that is found in a small
area placed more deep inland. The rest of Espostoa
species are found on the Atlantic sides of the Andes.
They were, and still are, being discovered mainly
downriver of Maranon and its two tributaries:
Chamaya-Huancabamba and Utcubamba in northern
Peru. It seems that on account of field reports, the
region in the triangle between Bagua Grande, Olmos
and Huancabamba, could well be regarded as the
center of infrageneric variability, from where the migration of other species of Espostoa (in strict sense, i.e.
excluding former Pseudoespostoa) could begin.

E. frutescens
E. melanostele
Rosną tutaj E. superba, E. ritteri,
E. hylaea oraz przede wszystkim E.
4 m (Ritter)
2,5 m
lanata z dużą ilością form jak chociaż- wysokość
height
by obecnie nieuznane E. laticornua, E.
10 cm (Buxbaum)
3,3 cm
procera, E. sericata czy E. lanata var. max. dł. ciernia środkowego
max. lenght of central sp.
mocupensis.
orientacja ciernia środkowego lekko w górę
lekko w dół
E. frutescens jest, jak już wspoorientation of central spine
slightly upwards
slightly downwards
mniałem, morfologicznie podobna do
średnica areol
prawie 1cm
0,3 – 0,5 cm
E. melanostele. Zajmuje niewielki ob- areole diameter
almost 1cm
szar odległy 400 km od północnych barwa kwiatu (wewn.)
biała | white
kremowa | creamy
granic występowania tego ostatniego. flower colour (inside)
Między nimi jest podobieństwo krza- średnica owocu
do 2,8 cm
do 5 cm
czastego pokroju, proporcji wymiarów fruit diam.
to 5 cm (Buxbaum) to 2.8 cm
pędów, charakteru i barwy ociernienia
oraz ilości żeber.
Główna różnica, jaką wskazał J.E.Madsen dotyczy
Here grow E. superba, E. ritteri, E. hylaea, and of
charakteru nasion. Jednak, gdy dokładnie przeanalizu- course, E. lanata with multitude of its forms, for examjemy opisy E. melanostele, przy założeniu ich rzetelno- ple, now not recognized: E. laticornua, E. procera, E.
ści, zarysują się kolejne różnice: Może niektóre z tych sericata and E. lanata var. mocupensis.
różnic wynikają z braku odpowiednio reprezentatywE. frutescens is, as I have just mentioned, mornych danych z badań polowych, jednak szczególnie na phologicaly close to E. melanostele. It occupies a
uwagę zasługuje dwukrotnie mniejszy wymiar areol i small area, 400 km remote from the northern limits of
tyleż razy mniejsze owoce. Z własnych obserwacji mo- the distribution area of the latter. Between the two
gę jeszcze dodać wspomniane wcześniej wyjątkowe plants, there is a similarity in: bushy habit, ratios of
owłosienie rocznych siewek w skali rodzaju oraz ich stem dimentions, charaters and colour of spination,
cylindryczny pokrój wobec kulistego charakteru siewek and number of ribs.
E. melanostele i E. nana. Żebra siewek nie są jednak
The main difference rendered by Madsen consists
tak mocno zarysowane i głębokie jak u E. lanata.
in seed character. But on the closer look at E.
Warto by zatrzymać się przy charakterystyce na- melanostele descriptions, assuming their reliability,
sion. Otóż J.E. Madsen podaje, że są one duże, bro- some other differences will be outlined. Maybe some
dawkowate i matowoczarne, takie, jakie występują w of these differences originate from lack of sufficiently
grupie E. lanata. Podaje przy tym ich wielkość 0,8-1,0 x reliable habitat data, but especially interesting are: half
1,2-1,5 mm.
the size of the areoles, and as much smaller fruits.
Na podstawie moich pomiarów nasion z kilkudzie- From my own observations, I can also say of the
sięciu okazów rosnących na stanowiskach naturalnych abovementioned, exceptional in the genus, hairiness
wynika, że wielkość ta kształtuje się w granicach 0,7- of one-year-old seedlings and their cylindrical shape,
0,8 x 1,2-1,3 mm. Jest ona charakterystyczna dla E. this feature being in contradistinction to spherical habit
melanostele i E.nana. Te kilka dziesiątych milimetra of E. melanostele and E. nana seedlings. But ribs are
różnicy wystarczy, aby bez trudu, okiem nieuzbrojonym, not so conspicuously outlined as in E. lanata.
rozpoznać leżące obok siebie nasiona E. lanata (0,8It is also worth to take a look at seed features. And
0,9 x 1,5-1,7 mm) i E. frutescens. Nasiona E. frute- so, J.E. Madsen mentions the seeds are big, tubercuscens strukturą swojej powierzchni przypominają więc late and matt-black, just as they are in E. lanata group.
rośliny z grupy E. lanata, jednak swoją wielkością te z
In addition, he quotes the size as 0.8-1.0 x 1.2-1.5mm.
__________________________________________
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grupy E. melanostele. Mając na uwadze niewątpliwe
jednak podobieństwo morfologiczne E. frutescens i E.
melanostele, warto zainteresować się formami tej drugiej, chociaż wiedza na ten temat nie jest usystematyzowana zadowalająco. Funkcjonują one jako odmiany
lub „gatunki” nieopisane formalnie (wyjątek: E. melanostele var. inermis) i nieuznawane.
E.canetensis – rośliny mocno, symetrycznie ociernione,
z poziomo regularnie sterczącymi cierniami środkowymi.
E.churinensis – rośliny skrajnie mocno ociernione, często z dwoma środkowymi cierniami skierowanymi mocno w górę i w dół.
E.melanostele var.inermis – bez wyróżnionego ciernia
środkowego.
E.melanostele var.rubrispina – z czerwonymi cierniami.
E.melanostele var. samnensisc – z czerwonymi i żółtymi cierniami.
E.melanostele var. borealis – z czerwonymi i żółtymi
cierniami, występują też egzemplarze rozgałęziające
się wyżej nad gruntem, tworząc pieniek.
E.chiletensis – czerwono i czerwonożółto ociernione
rośliny z niższymi i cieńszymi pędami.
Poza tym należą do tego kręgu gatunki katalogowe
jak E. pariacotensis i E. sp. Nchuchi, bez opisu, lecz o
nasionach małych i błyszczących oraz początkowo kulistym pokroju siewek co jest charakterystyczne dla E.
melanostele. Abstrahując od zasadności taksonomicznej tych wszystkich jednostek, trzeba przyznać, że mają
one wartość dla oceny ram zmienności tej grupy.
Ekwadorska E. frutescens również może występować w postaci różnie ociernionych form. Spotykaliśmy
egzemplarze bez wyróżnionego ciernia środkowego, z
cierniem środkowym na wszystkich areolach oraz tylko
na niektórych. Cierń środkowy może być gruby, szydlasty, ale również delikatniejszy, szpilkowy przy tej
samej długości. Statystycznie zauważalna jest tendencja występowania roślin z mocnym ociernieniem w
wyższych partiach gór. Egzemplarze bez wyraźnego
ciernia środkowego posiadają często owłosienie układające się w poziome pasma tak, jak to czasami zdarza
się u E. melanostele.
Z dużym samozaparciem szukałem egzemplarza,
który miałby chociaż cień czerwonej tonacji. Udało mi
się znaleźć tylko jeden taki egzemplarz na ponad sto
napotkanych. Natrafiliśmy również na jeden egzemplarz
z niskim pieńkiem i koroną. Pień był drewniejący, 27 cm
wysoki, średnicy 8 cm, pędy korony grube na 8,5 cm
średnicy. Cała roślina miała wysokości 1,5 m z młodym
jeszcze, krótkim cephalium.
Na koniec warto by się zastanowić nad pochodzeniem tego gatunku. Do czasu odkrycia tej najdalej na
północ położonej enklawy Espostoa, główne dwie grupy, E. lanata i E. melanostele, miały wyraźnie zaznaczone różnice morfologiczne i geograficzne.
E. frutescens posiada nasiona o cechach jednej i
drugiej grupy. Nie jest to jednak forma przejściowa,
gdyż lokalizacja jej jest chyba zbyt odległa zarówno od
centrum różnorodności genetycznej Espostoa jak i od
___________________________________________
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According to my seed measurements data taken
from several dozen habitat specimens, I figure their
sizes are about 0.7-0.8 x 1.2-1.3 mm. These are very
typical of E. melanostele and E.nana. This severaltenths-of-milimeter difference allows us to distinguish
with naked eye seeds of E. lanata (0.8-0.9 x 1.5-1.7
mm) and E. frutescens lying close together. Seeds of
E. frutescens resemble in testa structure those of E.
lanata group, but in their sizes, those of E. melanostele group.
However, bearing in mind unquestionable morphological similarity between E. frutescens and E.
melanostele, it is worth getting to know the forms of
the latter, although the current knowledge in this respect is not satisfactorily systematized. These forms
are known as varieties or, formally not described,
‘species’ (except for E. melanostele var. inermis) and
are not taxonomicaly recognized.
E.canetensis – plants strongly, symmetrically spined,
with level and regularly protruding central spines
E.churinensis – plants extremely strongly spined, often
with two central spines strongly directed up and down
E.melanostele var.inermis – without distinguished central spine
E.melanostele var. rubrispina – with red spines
E.melanostele var. samnensis – with red or yellow
spines
E.melanostele var. borealis – with red or yellow
spines, there are also found specimens branching
higher from the ground thus making a trunk
E.chiletensis – red and redish-yellow spined plants
with lower and narrower stems.
Besides, there belong also some catalogue ‘species’ to this group, such as E. pariacotensis and E. sp.
Nchuchi, not described, but of small and shiny seed,
and of the spherical shape of seedlings in the first
phase, which is a typical feature of E. melanostele.
Letting alone the doubtful taxonomic validation of all
these taxa, one has to admit that they do possess a
value for appreciation of the degrees of variability in
this group.
Ecuadorian E. frutescens can also occur as variously spined forms. We were meeting specimens without distinguished central spine, with the central spine
on all areoles, or on some of these only. The central
spine may be thick, awl-like, but also more delicate,
needle-like with the same lenght. Statistically, there is
a noticeable tendency of occurence of plants with robust spination in the higher mountain areas. The
specimens without a conspicuous central spine have
also the hairs arranged in level strands, as it is sometimes with E. melanostele.
With much devotion I was looking for a specimenwith at least a tint of red tonation. I have managed to
find only one such plant in over a hundred specimens.
We also spotted one plant with a low trunk and a low
crown. The trunk was getting lignified, 27 cm high, 8
cm in diameter, crown stems 8.5 cm thick. The whole
plant was 1.5 m high, with a young short cephalium.
In the end let us reflect upon the genesis of this

Tutaj włosy układają się w regularne, poziome pasma

Egzemplarz o pokroju drzewiastym
z masywniejszymi pędami

Klasyczny pokrój rośliny

Dwubarwne cephalia
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Charakterystyczna ciepła barwa cierni

Sedum fabaria,
Połonina Wetlińska, Bieszczady, sierpień 2005,
zdjęcia | photos by: Błażej Gierczyk
Kaktusy i Inne, to niekomercyjne, polskie czasopismo, mające na celu propagowanie wiedzy o kaktusach i innych sukulentach. Chetnie będziemy gościć na naszych łamach wszystkich tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie chcą się podzielić z innymi.
Kaktusy i Inne (Cacti & Others) is a Polish journal published in order to propagate knowledge about cacti and other sucKAKTUSY I INNE No. 5 (VII – IX 2005)
culents. Everyone who would like to contribute and share his knowledge and experience in the field is welcome

obszarów występowania E. melanostele. Poza tym stanowi najdalszy znany północny przyczółek geograficzny
rodzaju. Wydaje się więc, że brodawkowate, matowe
nasiona, to wynik konwergencji z E. lanata. Pozostałe
cechy morfologiczne natomiast wyraźnie nawiązują do
E. melanostele i to nie do stanowisk w płn. Peru, gdzie
dominują populacje z czerwonym i żółtoczerwonym
ociernieniem, lecz do tych, położonych bardziej na południe, gdzie cecha ta, jak wnioskuję z braku takich
doniesień, jest rzadka.
Literatura | References:
C.Backeberg , Die Cactaceae Band IV, Fischer- Verlag,
Jena, Niemcy, 1960
H.Krainz, F.Buxbaum, Die Kakteen Lieferung 26, Stuttgart, 1964
J.E.Madsen, Flora of Ecuador No 25. Part 45, Cactaceae, Dept. of systematic Botany, University of Geteborg, Stockholm, Szwecja, 1989
F.Ritter, Kakteen in Südamerika Band 4, Selbstverlag,
Spangenberg, Niemcy ,1980

species. Before the discovery of this northernmost
Espostoa enclave, the two main groups: E. lanata and
E. melanostele had had strongly marked morphologial
and geographical differences.
E. frutescens have seeds that comprise the characteristics of the both groups. But it doesn’t represent
a transition stage, because its locality is too remote
both from the center of genetic variability of Espostoa
and from the distribution area of E. melanostele. Besides, it forms the northernmost known geographical
‘bridge-head’ of the genus. So it seems, the tuberculate and matt seeds are an effect of convergence with
E. lanata. Other morphological features are obviously
related to E. melanostele, but not to its localities from
northern Peru where the populations with red or redish-yellow spination are dominant, but to those lying
further to the north, where this feature, as I conclude of
not hearing of such reports, is uncommon
Mieczysław Burghardt
miebur@op.pl

Sukulenty Polski. Sedum fabaria Koch
– Rozchodnik karpacki
Succulents of Poland. Sedum fabaria Koch - witch's moneybags
________________________________________________________

Błażej Gierczyk
Streszczenie: Błażej Gierczyk przedstawia Sedum fabaria –
jeden z polskich sukulentów.

Summary: Błażej Gierczyk introduces Sedum fabaria – one of
Polish native succulents

Sukulentyzm, czyli zdolność do gromadzenia wody
w tkankach w okresie jej wystarczającej podaży, celem
późniejszego wykorzystania w czasie suszy, cechuje
szereg gatunków roślin należących do różnych rodzin.
Zajmując się sukulentami stref zwrotnikowych, podzwrotnikowych i równikowej obu Ameryk, Afryki czy
Azji, zapominamy, że również w Polsce, w klimacie
umiarkowanym, występuje szereg biotopów, których
warunki wymuszają na zasiedlających je roślinach prowadzenie oszczędnej gospodarki wodnej. W miejscach
takich występuje również pewna liczba rodzimych sukulentów. Do krajowych przedstawicieli tej grupy ekologicznej zaliczyć można niektóre gatunki z rodziny skalnicowatych (Saxifragaceae) i gruboszowatych (Crassulaceae). Pamiętać należy, że stopień sukulentyzmu jest
różny u poszczególnych gatunków. Znajdziemy bowiem
we florze polskich sukulentów zarówno rośliny o liściach typowo wykształconych, tylko nieznacznie zgrubiałych i słabo mięsistych, jak też takie, których organy
wegetatywne uległy typowym przemianom, prowadzącym do zmniejszenia ich powierzchni przy jednoczesnym wzroście zdolności magazynowania wody. Również zajmowane przez nie siedliska różnią się znacznie
– znajdziemy je głównie jako składnik muraw kseroter___________________________________________

Succulence, an ability of water accumulation in
plant tissues in moist season, for its subsequent consumption during drought, characterizes many plant
species belonging to different families. Focusing on
succulents from both Americas, Africa and Asia, we
often forget that in Poland, in temperate climate, there
are a number of biotopes, which conditions force on
the plants thrifty water using. In such places in Poland
some succulents also occur. Some species from Crassulaceae and Saxifragaceae families could be included to native representatives of this ecological
group. One must remember that the succulentism degree is different in each particular species. We could
find among Polish succulents the plants with typically
formed leaves, which are slightly thickened and fleshy,
but then the others, whose vegetative parts have undergone typical changes which lead to decreasing of
their surface with simultaneous increasing of water
accumulation possibilities. The habitats of the Polish
succulents also differ considerably - one could find
them mainly as elements of xerothermic and rupicolous swards but some of them, in spite of retaining
of morphological and anatomical adaptations to succulentism, occur on wet places, e.g. springs and streams
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micznych i naskalnych, jednakże część z nich, pomimo
zachowania morfologicznych i anatomicznych przystosowań do sukulentyzmu, występuje na stanowiskach
wilgotnych, np.: obszarach źródliskowych czy brzegach
potoków.
Jak wspomniano, we florze Polski sukulenty reprezentowane są przez gatunki z dwóch rodzin: Crassulaceae i Saxifragaceae. Do pierwszej z nich zaliczamy
rośliny będące w przeważającej ilości bylinami, czasem
roślinami dwuletnimi lub jednorocznymi. Wszyscy jej
krajowi przedstawiciele mają liście mięsiste, zdolne do
gromadzenia wody. Nasze gruboszowate należą do
czterech rodzajów: uwłoć (Bulliarda DC.; jeden rodzimy
gatunek), różeniec (Rhodiola L.; jeden rodzimy gatunek), rozchodnik (Sedum L.; dziewięć gatunków rodzimych) i rojnik (Sempervivum L.; dwa gatunki rodzime).
Skalnicowate reprezentowane są w Polsce przez rośliny należące do pięciu rodzajów, przy czym tylko niektóre gatunki z rodzaju skalnica (Saxifraga L.) wykazują
cechy charakterystyczne dla sukulentów.
Sedum fabaria Koch. (S. carpaticum Rauss.; S. telephium L. ssp. fabaria (W.D.J.Koch) Kirschl.) – rozchodnik karpacki
Omawiany gatunek należy z pewnością do tych
przedstawicieli rodzaju Sedum L., u których sukulentyzm jest słabiej zaznaczony. Rozchodnik karpacki jest
rośliną wieloletnią, nietworzącą darni. Części nadziemne zamierają na zimę, natomiast rolę organów przetrwalnikowych pełnią korzenie, wykształcone w formie
podługowatych bulw. Łodyga kwiatonośna jest naga,
podobnie jak cała roślina, wysoka do 60 cm, mięsista i
gruba. Ulistnienie jest skrętoległe. Liście są normalnie
wykształcone – płaskie, lecz mięsiste, o blaszce podługowatej lub podługowatolancetowatej, zaostrzone na
szczycie, zbiegające w nasadzie w krótki i szeroki ogonek. Brzeg liścia jest nieregularnie, grubo i z rzadka
ząbkowany. Wielokwiatowy kwiatostan ma postać płaskiego lub wypukłego podbaldacha. Kwiaty są pięciokrotne. Kielich zbudowany jest z działek około dwukrotnie krótszych od korony, mięsistych, zaostrzonych, lancetowatych (lub trójkątnie lancetowatych) i wzniesionych. Podługowate płatki korony mają do 4,5 mm długości, są fioletowopurpurowe, ciemno nabiegłe na
szczycie i nerwie środkowym, zaostrzone. W czasie
pełnego rozkwitu są poziomo rozpostarte, płaskie lub
nieznacznie wklęsłe. Nitki pręcików, dorównujące długością płatkom i mające podobną barwę, zakończone
są czerwonymi pylnikami. Nitki pręcików zewnętrznego
okółka są zrośnięte z płatkami do 1/3 swojej długości.
Słupek jest górny. Owocem jest, wzniesiony i pozbawiony bruzdy grzbietowej, mieszek. Nasiona są podłużnie pomarszczone, mające do 1 mm długości. Roślina
kwitnie w lipcu i sierpniu. Zasiedla różne ekosystemy,
od wilgotnych, cienistych wąwozów i brzegów potoków
po skały, piargi i suche traworośla oraz ziołorośla wysokogórskie. Znaleźć ją można od regla dolnego po
piętro alpejskie, choć najczęściej występuje w reglu
górnym i piętrze kosodrzewiny. Swoim występowaniem
obejmuje całe Karpaty, Pireneje i środkowe Niemcy.
Sedum fabaria Koch. znaleziono również w Ameryce
___________________________________________
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banks.
As it was mentioned above, succulents in Polish
flora are represented by the plant species belonging to
two families: Crassulaceae and Saxifragaceae. The
specimens from the first family are mostly perennial
plants, only few are annual or biennial ones. All native
species from this family have fleshy, able to water storing, leaves. Polish Crassulaseae belong to one of four
genera: Bulliarda DC. (represented by one indigenous
species), Rhodiola L. (represented by one indigenous
species), Sedum L. (represented by nine indigenous
species) and Sempervivum L. (represented by two
indigenous species). Polish Saxifragaceae Juss. belong to one of five genera, but only some Saxifraga L.
species are typical succulents.
Sedum fabaria Koch. (S. carpaticum Rauss.; S. telephium L. ssp. fabaria (W.D.J.Koch) Kirschl.) – witch's
moneybags
The discussed species belongs to this group of
Sedum L. specimens in which succulent character only
weakly appears. Sedum fabaria Koch. is perenial, nonturfs-forming, plant. The above-ground part of the plant
decays before winter and the roots, having a shape of
oblong tubers, act as a dormant organs. Inflorescence
carrying stem up to 60 cm high, simple, glabrous (as a
rest of vegetative parts), fleshy and thick. Foliage rank,
leaves typically formed, flat but succulent, oblong to
oblong-lanceolate, acute, converged to short, broad
petiole. Leaves margins irregularly, sparsely, broadly
dentate. Inflorescence dense, subumbel, flat or convex
at the apex. Flowers pentamerous, hypogynous. Sepals succulent, acute, lanceolate (or triangularylanceolate), erect, by a half shorter than petals. Petals
up to 4.5 mm long, oblong, acute, violet-purple, at the
end and central rib suffused dark, patent, flat or slighty
concave. Stamens filaments are as long as petals,
violet. Stamens of external whorl fused with petals up
to 1/3 of their length. Anthers red. Fruits follicle, erect.
Seeds up to 1 mm long, wrinkled longitudinally. The
plants bloom on July and September. It grow in different biotypes, from wet, shady ravines and streams
banks to rocks, screes and dry subalpine herbaceous
communities and swards. It occurs from prealps up to
alpine zone, but most commonly in uper subalpine
forests and among dwarf-pine ones. The taxon is
known from Carpathians, Pyrenees and Central Germany. This species has been found also in North
America, in Ontario and Connecticut, to where Sedum
fabaria Koch. has been brought. In Polish Carpathians
it is quite common; and over the last years, the increasing of localities number is observed.
______________________________________
Północnej, w Ontario i Connecticut, gdzie został zawleczony. W polskich Karpatach jest dość pospolity, w
ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby stanowisk
tego gatunku.
Błażej Gierczyk
hanuman@amu.edu.pl

O tym co pijemy, a co niekoniecznie
służy naszym roślinom
About what we drink and what not necessarily suits our plants
________________________________________________________

Piotr Modrakowski
Streszczenie: Piotr Modrakowski pisze o wodziee do podlewania kaktusów.

Summary: Piotr Modrakowski talks about water for cacti and
succulents

Każdy hodowca roślin jest świadom tego, że w
przyrodzie w zasadzie nie występuje chemicznie czysta
woda - H2O. Zawsze zawiera ona jakieś rozpuszczone
pierwiastki czy związki chemiczne. W przyrodzie woda
krąży w zamkniętym obiegu, którego siłami „napędowymi” są energia słoneczna i ciążenie ziemskie, a składowymi są opady atmosferyczne, odpływ i parowanie.
Pierwszym etapem jest tworzenie się mgły z pary
wodnej, nasycającej atmosferę. Już w tym stanie w
wodzie rozpuszczają się gazy znajdujące się w powietrzu. Rodzaje tych gazów i stopień nasycenia nimi wody
zależy od miejsca i warunków jej opadania, np w rejonach przemysłowych prócz tlenu, azotu i dwutlenku
węgla woda deszczowa może zawierać dwutlenek siarki i tlenki azotu, które powstają przy spalaniu węgla.
Po opadnięciu wody na powierzchnię zaczyna się
właściwy proces rozpuszczania w niej ciał stałych, połączony z przebiegiem reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy ciałami już w niej rozpuszczonymi, a
pokładami przez które woda się przesącza. Ilość i rodzaj substancji mineralnych rozpuszczonych w wodzie
może być różny, zależnie od rodzaju "filtrujących" ją
pokładów geologicznych. Mówimy wówczas o zanieczyszczeniu wody. Zanieczyszczenia te mogą być pochodzenia mineralnego i organicznego, mogą mieć
postać zawiesin, koloidów lub roztworów. Związki organiczne dostają się do wody podczas jej przepływania
przez tereny osiedli ludzkich oraz przesączanie przez
warstwy urodzajnej gleby. Związki te w wodzie mają
najczęściej postać zawiesin i koloidów.
Odczyn pH wody nasączającej glebę obniża się na
skutek obecności kwasów. Kwasy te powstają w wyniku
procesów życiowych różnych organizmów bytujących w
glebie, a zwłaszcza podczas oddychania, w czasie którego, wydzielane jest CO2 oraz na skutek wydzielania
kwasów przez korzenie roślin. Z drugiej jednak strony
odczyn pH tej wody może się podnieść w wyniku reakcji
z zawartymi w glebie minerałami.
Minerałem, który szczególnie łatwo rozpuszcza
się w wodzie jest węglan wapnia, stanowiący zwykle
główny składnik skał wapiennych. Natomiast z pokładów gipsu (CaSO4) i dolomitu do wody przedostają się
wapń i magnez. Wraz z przenikaniem wody w głębsze
warstwy ziemi zmniejsza się w niej zawartość tlenu i
substancji organicznych, natomiast wzrasta ilość CO2 w
stanie wolnym lub związanym. W tym momencie kłaniają nam się ulubione regułki z podstaw chemii.
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Every plant grower is aware that there is no chemically pure water in nature as a rule. It always has
some elements or chemical compounds. In nature,
water always is in closed circulation, the propulsive
forces of which are: solar energy and gravity, and its
constituent factors are: precipitation, outflowing, and
evaporation.
The first stage is forming the fog from water vapour
present in the atmosphere. It is this stage when gases
present in the air are solved in water. Types of these
gases, and extent of their saturation in water, depend
on a particular area and conditions of precipitation. For
example, in industrial regions, apart from oxygen, nitrogen and carbon dioxide, rain water may contain
sulphur dioxide and nitrogen oxides, forming during
coal burning.
After the water falls down over the ground, there
begins the main process of solving solid components,
coupled with chemical reactions going between components already solved and layers the water trickles
through. The amount and sorts of mineral substances
may vary according to types of filtering geological layers. We speak then of water pollution. These pollutions
may be of mineral or organic origin, may be in a form
of suspension, koloid or solution. The organic compounds get at the water during its flowing through
people’s habitats and during its penetrating through
rich layers of soil. These compounds solved in water
are mostly in form of suspensions or koloids.
The pH value of water being absorbed by soil, reduces as a result of the presence of acids. These acids are produced in life processes of various organisms living in soil, especially during respiration where
CO2 is released, and as a result of secreting acids
from roots of plants. But on the other hand, the pH
value of such water may increase as a result of reactions with the minerals present in soil.
A mineral particularly easily soluble in water is
calcium carbonate, usually making the main ingredient
of calcareous rocks, while from gypsum (CaSO4) and
dolomite layers, calcium and magnesium penetrate
water. Together with water coming down into deeper
layers of soil, the content of oxygen and organic compounds in there is reducing, while the CO2 amount, as
in free state as in compounds, is increasing.
At this point, our old basic chemical formulas are
now coming back to our minds.
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Twardość wody powodują rozpuszczone w niej
Hardness of water is caused by the solved salts
sole wapnia, magnezu i metali wielowartościowych. of calcium, magnesium and of other metals. The folRozróżnia się następujące rodzaje twardości wody
lowing sorts of water hardness may be distinguished:
• twardość węglanowa (Tw)
• carbonate hardness ( temporary hardness) (Ht)
• twardość niewęglanowa zwana stałą (Ts)
• non-carbonate (permanent) hardness (Hp)
• twardość ogólna lub całkowita (To)
• general hardness (Hg)
Twardość węglanowa (Tw) zwana też przemijającą Temporary hardness (Ht), known also as carbonate
spowodowana jest obecnością kwaśnych węglanów hardness, is caused by the presence of calcium and
wapnia i magnezu. Twardość tę można usunąć przez magnesium hydrogen carbonates. It can be removed
zagotowanie wody:
by boiling:
Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2
Mg(HCO3)2  MgCO3 + H2O + CO2
Twardość niewęglanowa (Ts) jest wynikiem obecności
Permanent (non-carbonate) hardness (Hp) is
w wodzie chlorków, azotanów, siarczanów, krzemianów caused by the presence of chlorides, nitrates, suli innych rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu.
phates, silicates, and other soluble calcium and magTwardość ogólna (To) jest sumą twardości węglanowej nesium salts.
i niewęglanowej
General hardnass (Hg) is the total of temporary
(To) = (Tw) + (Ts)
hardness and permanent hardness.
Twardość wody wyraża się w następujących jednost- (Hg) = (Ht) + (Hp)
kach;
Hardness of water is measured in the following scales:
o
o
o
• w stopniach twardości niemieckich ( n) i w
• German grades ( n) and French grades ( f) of
o
o
stopniach francuskich ( f). Jeden stopień twarhardness. One German grade ( n) stands for
dości niemiecki (on) oznacza ilość jonów wapnia
amount of calcium and magnesium ions equal
i magnezu równoważną zawartości 10 mg CaO
to 10 mg CaO per 1 dm3 of water. One French
3
w 1 dm wody. Jeden stopień twardości francugrade (on) stands for amount of calcium and
o
ski ( f) odpowiada ilości jonówa wapnia i mamagnesium ions equal to 10 mg CaCO3 per 1
gnezu równoważnej zawartości 10 mg CaCO3 w
dm3 of water.
1 dm3 wody.
• Using gramequivalents of calcium and magne• Za pomocą miligramorównoważników wapnia i
sium in 1000 cm3 of water: mval/dm3 or val/m3
3
3
magnezu w 1000 cm wody: mval/dm lub Hardness of natural water, according to its origin, varval/m3
ies between 8 and 30 on. The most favourable hardTwardość wód naturalnych, w zależności od ich pocho- ness for cacti is 4 on.
dzenia, zawiera się w granicach od 8 do 30 on. Dla kakSoftening of water
tusów optymalna twardość wody to 4 on.
Softening of water are processes leading to complete
Zmiękczanie wody
or partial removal of solved magnesium. calcium, and
Zmiękczanie wody nazywamy procesy prowadzące do other metals salts. For basic softening methods may
całkowitego lub częściowego usunięcia rozpuszczal- be distinguished:
nych soli wapnia, magnezu oraz niektórych innych me• distillation
tali. Rozróżniamy cztery podstawowe metody zmięk• thermal methods
czania wody:
• chemical methods
• destylacja
• physical-chemical methods
• metody termiczne
Distillation leads to complete water demineraliza• metody chemiczne
tion, but considering the high cost of thermal energy, is
• metody fizykochemiczne
rarely used.
Destylacja daje pełne odmineralizowanie wody,
Thermal methods. After heating water over 37oC,
jednak ze względu na wysokie koszty energii cieplnej there follows thermal disintegration of hydrogen calrzadko znajduje zastosowanie.
cium and magnesium carbonates.
Metody termiczne. Pod wpływem ogrzewania powyżej 37oC następuje termiczny rozpad kwaśnych węglanów wapnia i magnezu.
Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2
2Mg(HCO3)2  Mg2CO3(OH)2 + H2O + 3CO2
Mg2CO3(OH)2 + H2O  2Mg(OH)2 + CO2
Metodą tą można usunąć wyłącznie twardość węgla- By this method, we are able to remove only temporary
nową. Pozostaje jednak twardość resztkowa (ok. 2on) hardness. Additionally, the residual hardness remains
wskutek częściowej rozpuszczalności wytrąconych wę- (ca. 2on), as a result of partial solvency of precipitated
glanów wapnia i magnezu. Metoda ta nadaje się do calcium and magnesium carbonates. This method is
wstępnego zmiękczania wody przed stosowaniem in- suitable for initial water softening, before using other
nych metod.
methods.
Metody chemiczne polegają na wytrącaniu nierozChemical methods consist in: precipitation of inpuszczalnych osadów lub na wiązaniu w związki kom- soluble residues or in making complex compounds
pleksowe jonów wapnia i magnezu. Ponieważ woda
with calcium and magnesium ions. As tap water in
___________________________________________
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wyżej 10 on (w miejscowości, w której mam swoja kolekcję poziom ten nawet wynosi 27 on!), stanowi to już
zagrożenie dla roślin. Najbardziej szkodliwy jest kwaśny
węglan wapnia. Poprzez ustawiczne podlewanie wodą
z jego wysoką zawartością, po pewnym czasie na skutek parowania wody w doniczce wzrasta stężenie
związków wapnia i następuje ich wytrącanie w postaci
nierozpuszczalnych węglanu i siarczanu. Powstający
osad związków wapniowych oblepia system korzeniowy
rośliny, uniemożliwiając jej pobieranie składników pokarmowych i podnosząc znacznie odczyn pH, który
staje się zasadowy. W ten sposób możemy łatwo pozbyć się roślin szczególnie tych wrażliwych na związki
wapnia.
Tyle teorii. Idealnym rozwiązaniem byłoby używanie
wody deszczowej do podlewania naszych roślin oczywiście oprócz wody pochodzącej z opadów śniegu,
którego kryształki zawierają wiele zanieczyszczeń pochodzenia smolistego. Nie każdy ma jednak możliwości
„nałapania” sobie takiej wody, lub mieszka w rejonie
silnie zanieczyszczonym. W tym wypadku jesteśmy
zdani na używanie naszej „kranówki”.
Najpierw powinniśmy zmierzyć twardość wody wodociagowej. Najlepiej i najtaniej będzie do tego użyć
wskaźników używanych w akwarystyce. Nie musimy
badać twardości wody przed każdym podlewaniem
gdyż jest to wartość raczej stała.
Najlepszym i pewnie najtańszym sposobem zmniejszenia twardości wody będzie użycie kwasu szczawiowego. Metodę tą stosuje wraz z kilkoma kolegami (jeden z nich nawet na skale kilku tysięcy litrów wody)
wiec jest to metoda sprawdzona i skuteczna. Zanim
jednak zdradzę szczegółowe „alchemiczne” przepisy,
pozwolę sobie znów na odrobinę teorii.
Kwas szczawiowy, zwany też kwasem etanodiowym, to najprostszy kwas dikarboksylowy, będący formalnie połączeniem dwóch grup karboksylowych. Ma
wzór grupowy HOOC-COOH, a bywa też zapisywany
jako (COOH)2 lub H2C2O4. Jest to białe, krystaliczne
ciało stałe o temperaturze topnienia 189°C, rozpuszczalne w wodzie. Ogrzewanie kwasu szczawiowego
powoduje jego dekarboksylację i przekształcenie w
kwas mrówkowy: (COOH)2  CO2 + HCOOH. Kwas
szczawiowy pod działaniem czynników utleniających
rozkłada się do CO2 and H2O. Najważniejsza metodą
otrzymywania kwasu szczawiowego polega na utlenianiu glikolu etylenowego. Kwas szczawiowy jest rozpowszechniony w przyrodzie, występuje w wielu roślinach
(rabarbar, szpinak, szczaw) w postaci soli. Jest trujący,
ponieważ usuwa z organizmu wapń w postaci trudno
rozpuszczalnej soli wapniowej [powoduje też paraliż
ukłdu nerwowego – przyp. red.]. Ma on zastosowanie
jako reduktor w analizie chemicznej. Jest używany w
farbiarstwie oraz w proszkach do czyszczenia urządzeń
sanitarnych. Rozpuszczalność kwasu szczawiowego w
wodzie na 100 g: w 20°C - 9,5 g, w 90°C - 120 g. Można go nabyć w sklepach z odczynnikami chemicznymi.
Do naszych potrzeb wystarczy kwas oznaczony jako
„techniczny”, który jest najtańszy. Oznaczony jako „czysty” lub „chemicznie czysty” jest kilkakrotnie droższy.
Trzeba jeszcze raz zaznaczyć, że kwas szczawiowy
jest silna trucizną!!!
___________________________________________
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Poland has hardness mostly above 10 on (in the place
where I keep my own collection, it is up to 27 on!), so it
poses a threat to plants. The most harmful is hydrogen
calcium carbonate. By using water containing high
amount of it, after a time, as a result of evaporation,
the condensation of calcium compounds gets higher,
and then they are precipitated in form of insoluble carbonate and sulphate. The deposit made of calcium
compounds sticks to the root system of a plant thus
making it imposible to take up food resources, and is
increasing pH value which turns alkaline. That way, we
can easily get rid of our plants, especially those oversensitive to calcium compounds.
That was a theory. An ideal way would be to use
rain water, of course excluding water obtained from
snow, the crystals of which contain many tarry pollutions. But not everyone is in a position of “catching”
such sort of water, or he may just live in a badly polluted area. In such case, we are simply dependent on
our tap water.
First we should take measure of tap water acidity.
The best and chippest method would be using indicators known from aquaristics. We don’t need to take the
measure every time as there is rather a fixed value.
The best and chip way to decrease water hardness
is using oxalic acid. This method, I use together with
my friends (one of them even on a scale of several
thousand litres), so it is an effective and reliable procedure. However, before I start to reveal detailed “alchemic” formulas, again I will indulge in a bit of theory.
The oxalic acid, known also as ethanedioic acid, is
the simplest dicarboxylic acid, formally consisting of
two joint carboxylic groups. It’s formula is HOOCCOOH, or (COOH)2 or H2C2O4. It is a white crystal
solid of melting point 189°C, soluble in water. When
heated, it decarboxylates and decomposes to methanoic acid (COOH) 2  CO2 + HCOOH. With oxydising
agents it decomposes to CO2 and H2O. The chief
method of obtaining oxalic acid lies in the oxidation of
ethylene glycol. Oxalic acid commonly occurs in nature. It is found in many plants (rhubarb, spinach, sorrel) as salts. It is poisonous, because it removes calcium from human body in form of a hardly soluble calcium salt [it also causes paralysys of the nervous system – editor’s note]. Oxalic acid is used as a reducing
agent in chemical analysis, in dyeing industry, and in
cleaning sanitary equipment. Its solubility in water: 9.5
g / 100 g H2O in 20°C and 120 g / 100 g H2O in 90°C.
We can buy it in a chemistry shop. To supply our
needs, the technical acid - the cheapest one, would be
good enough. The one labeled as ‘pure’ or ‘chemically
pure’ is several times as much expensive.
Once more we have to remember that oxalic acid
is highly poisonous!!!.
At last let’s get to the practical side of the problem.
To make the calculation of needed amount of the acid
easy, let’s ‘make’ its solution. To attain this, we dilute
45 g in 1 l of water, distilled if possible, but it may be
also boiled water – the residue will precipitate and its
proportional amount will decrease. 5 ml of such solution added to 10 l of water decreases in theory

Przejdźmy w końcu do strony praktycznej tego zagadnienia. Dla ułatwienia obliczenia potrzebnej ilości
kwasu zrobimy jego roztwór. W tym celu rozpuszczamy
45 g kryształków kwasu w 1 l wody, najlepiej destylowanej, może być przegotowana - wytrąci się osad i
jednocześnie zmniejszy się jego procentowa zawartość.
5 ml tego roztworu dodanego do 10 l wody obniża teoretycznie jej twardość o 1 on - zależnie od stopnia twardości naszej wody – taki wskaźnik możemy orientacyjnie przyjąć. Musimy się jeszcze zaopatrzyć w wskaźniki
pH. Możemy użyć wskazników uniwersalnych lub stosowane w akwarystyce, w ostateczności może to być
kwasomierz glebowy.
Zmiękczanie wody przeprowadzamy w następujący
sposób: do 10 l wody wlewamy np. 5 ml roztworu kwasu szczawiowego. Po wlaniu każdej porcji kwasu wodę
mieszamy i czekamy na pojawienie się zmętnienia.
Dolewamy roztwór dopóki dopóty woda przestanie nam
mętnieć. Pomiędzy dodawaniem kolejnych porcji kwasu
powinno upłynąć przynajmniej 6 godzin. Po przekroczeniu progu wytrącania się szkodliwych związków
woda nie będzie już mętnieć. W tym momencie obliczamy ilość roztworu kwasu dodaną do wody. Od tej
wartości odejmujemy 10% ilości roztworu-jest to bufor
bezpieczeństwa, w razie niedokładności naszych pomiarów, zresztą pewna ilość związków wapnia jest roślinom też potrzebna. Dla potwierdzenia prawidłowego
zmiękczenia wody badamy jeszcze jej twardość wskaźnikami używanymi np. w akwarystyce. Optymalny i
bezpieczny poziom to 4on lub nieco więcej, w każdym
bądź razie nie więcej niż 8 on.
Po dodaniu już, konkretnej dla naszych potrzeb,
ilości kwasu, musimy zawsze odczekać 24 godziny dla
pełnego wytrącenia wszystkich związków. Czystą wodę
znad osadu zlewamy, lub używamy pojemnika np.
beczki z kranikiem umieszczonym 5 cm nad dnem.
Niektórzy praktycy zalecają (nawet w literaturze) taką
ilość kwasu szczawiowego dodanego do stosowanej do
podlewania wody, aby jednocześnie zakwasiła ją dla
optymalnego dla kaktusów i innych sukulentów poziomu
ok. 6 pH. Ja nie mogę się przekonać do tej praktyki - wystarczy minimalna wiedza z zakresu chemii, żeby wiedzieć, że nawet minimalna ilość kwasu szczawiowego jest
szkodliwa dla wszystkich organizmów! Moim zdaniem
ustawiczne stosowanie tego kwasu, również jako elementu zakwaszającego wodę musi skutkować w finale związaniem przez ten kwas wielu pożytecznych dla roślin
związków chemicznych w niedostępne dla nich sole szczawiany. Substrat zwyczajnie by się wyjałowił. Dlatego
należy znać bezpieczny próg stosowania kwasu. Odtwardzona woda powinna mieć nadal kwasowość czystej wody, czyli pH 7 - to nam gwarantuje, że nie przesadziliśmy z
ilością kwasu. Odpowiedni odczyn wody, czyli 5,5-6 pH,
możemy w dalszym etapie uzdatniania uzyskać, dodając
do wody kwas: siarkowy lub azotowy - najlepiej na wiosnę
i kwas fosforowy w drugiej połowie lata - wpływa korzystnie na proces tworzenia pąków kwiatowych, budowę korzeni i tworzenie prawidłowych nasion. Ostatecznie możemy użyć kwasu cytrynowego lub octowego.
Nie możemy jednak przeceniać tego sposobu dodatkowego nawożenia roślin gdyż nagromadzenie w substracie, wokół bryły korzeniowej, tych związków (azotany,
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its hardness by 1 on according to a degree of our water hardness – such coefficient we may well assume.
In addition, we have to provide ourselves with pH indicators. We may use litmus papers or indicators used in
aquaristics. In the last resort, we may use a soil acidometer.
The softening of water, we carry out by the following scheme: we pour some 5 ml of oxalic acid solution
into 10 l of water. After adding each portion of acid we
mix it all and wait till it gets turbid. We add the solution
till the water stops to produce turbidity. There should
be at least 6-hour intervals between adding subsequent portions. After crossing the threshold of harmful
compounds precipitation, the water will no longer grow
turbid. And then we sum up the overall amount of the
added acid. From this value, we detract 10%. It is a
kind of safety buffer in case of low accuracy of our
measurements, anyway, a small amount of calcium
compounds is beneficial for plants. To confirm that the
process was caried out properly, we examine its hardness by indicators used in aquaristics. The optimum
and safe level is 4 on or a little more, but in no case
higher than 8 on.
After adding particular, according to our needs,
amount of acid, we have to wait 24 hours for complete
precipitation of all compounds. The pure water, we
decant or we use some container, a barrel with its tap
5 cm above the bottom, for example.
Some of practicians recommend even to apply such
amount of oxalic acid as to bring down the water acidity
to pH 6 which is optimum for a majority of cacti and succulents. I can’t convince myself to such approach – just
minimum knowledge about chemistry is enough to know
that even a small amount of oxalic acid is harmful to all
living organisms. In my opinion, constant application of
this acid, also as an acidifying factor, would end up in
fixing many chemical compounds useful for plants into
unuseful salts – oxalates. The substratum, most obviously, would become impoverished. Therefore one ought
to know the safety threshold with using this acid. Softened water still should have the acidity of pure water, i.e.
pH 7 – this would guarantee that we would not exaggerate with the amount of the acid added. The proper acidity
of water, pH 5.5-6, can be achieved in the next stage of
water utilisation, by the application of sulphur or nitrogen
acid to the water – best when done in spring, or phosphorus acid in the second half of the summer – it has a good
effect on buds, roots and normal seeds. In the last resort
we may add citric or acetic acid.
But we must not overrate this additonal way of fertilizing, as too high concentration of these compounds (nitrates, sulphates, phosphorates, citrates, acetates) is
undesirable. Therefore very impotant is proper fertilising
and change of soil, after 2 years, for example.
________________________
siarczany, fosforany, cytryniany, octany) ponad określoną
koncentrację staje się niepożądane. Dlatego bardzo
ważne jest prawidłowe nawożenie i wymiana substratu,
np., co 2 lata.

Piotr Modrakowski
kaktofil@vp.pl

Eriosyce caligophila R. Pinto,
- nowy gatunek z podrodzaju Islaya
Eriosyce caligophila R. Pinto - a new species in subgenus Islaya
_________________________________________________________

Raquel Pinto
Streszczenie: Raquel Pinto przedstawia Eriosyce caligophila,
nowy gatunek odkryty przez Autorkę w Comuna de Iquique,
należący do podrodzaju Islaya i opisany w czasopiśmie Bradleya, 23/2005.

Summary: Raquel Pinto gives a report on Eriosyce caligophila,
a new species belonging to subgenus Islaya, found by the author in Comuna de Iquique, and described in the journal Bradleya, 23/2005.

Kwitnienie roślin, które miało miejsce wiosną 1997
roku, w przybrzeżnych górach regionu Tarapacá, pozwoliło nam odkryć małą liczbę roślin pewnego nieznanego gatunku Eriosyce, innego niż te, które zostały
wcześniej opisane. Ale dopiero podczas zjawiska El
Niño w 2002 r., mogliśmy ponownie je zbadać pod kątem owoców i kwiatów, i upewnić się, że rzeczywiście
reprezentują one nowy gatunek. Ten gatunek został
przeze mnie opisany w Bradleya 23/2005.

The flowering that occurred in the spring of 1997
along the coastal cordillera of Tarapacá region, enabled us the detection of a small number of plants of
an Eriosyce species different to those previously described. But it was not before El Niño in 2002 that it
was possible to study these plants in flower and fruit
again and to confirm that it did represent a new species. This species was described by me in Bradleya
23/2005.

Eriosyce caligophila R.Pinto w Bradleya 23:1, 2005.

Eriosyce caligophila R.Pinto in Bradleya 23:1, 2005.

Skrócony opis: Roślina zwykle nierozgałęziająca się,
płaskokulista do (rzadko) kulistej, szaro-niebieska, 3–5
(–7) cm średnicy, z wgłębionym stożkiem wzrostu. Żeber do 13, niezbyt mocno zarysowanych, podzielonych
na tuberkuły (0,6 cm wysokości); areole zapadnięte,
0,5–0,7 cm długości, 0,2 cm szerokości, z podbródkiem
(0,5 cm długości) poniżej areol. Cierni mało, cienkie,
krótkie, niezbyt wyraźnie rozgraniczone na środkowe i
boczne, 1–2 cierni środkowych, 3-7 mm długości, 6–9
cierni bocznych, 2–5 mm długości. Kwiat dzienny,
czerwony, lejkowaty, 2–3 cm długości, 2–3 cm średnicy; kwiaty zamykają sę o zachodzie albo gdy mgła jest
gęsta. Płatki w kolorze czerwomego wina, z ciemniejszą smugą pośrodku. Perikarpel i aksile rurki kwiatowej
z białą wełną, w górze rurki kwiatowej są ciemne szczeciny. Szyjka słupka w kolorze między fuksją a czerwienią, przewyższającą na długości pręciki w stanie dojrzałym. Znamię różowawe, podzielone na 8–10 działek.
Owoc bez pulpy, z kilkoma małymi łuskami z pewną
ilością białej wełny, okrągły i ciemny gdy jeszcze niedojrzały, wydłużający się gdy w pełni dojrzały, o kolorze
między fuchsią a czerwienią, stając się bardziej stonowany w kierunku podstawy, gładki, błyszczący, otwierający się przez otwór u podstawy. W połowie grudnia
owoce mają przeciętnie 1,7 cm długości i 9–17 nasion
na jeden owoc; jest wiele owoców niedojrzałych, z jedynie 50 % z nich zawierających nasiona. Z końcem
grudnia owoce są większe, 2,5 cm długości, 30–40
nasion na owoc, i 90% z nich z nasionami. Nasiona
szerokoowalne, średniej wielkości, 1.3 × 1.5 mm, matowoczarne (kutykuła brązowa), z poszerzoną obwódką
hilum, hilum małe (0.4 mm), skośne, zapadnięte, w
kształcie dziurki od klucza, micropyle ściśnięte.
___________________________________________

Abridged description: Plant generally solitary, subglobose to rarely globose, greyish-blue, 3–5 (–7) cm in
diameter, with sunken stem tips. Ribs up to 13, not
well defined, differentiated into tubercles (0.6 cm
deep); areoles sunken, 0.5–0.7 cm long, 0.2 cm wide
with a chin (0.5 cm long) below the areoles. Spines
few, thin, short; central and radial spines not well differentiated, 1–2 central spines, 3-7 mm long, 6–9 radial spines, 2–5 mm long. Flower diurnal, red, funnelform, 2–3 cm long, 2–3 cm in diameter; flowers close
at sunset or when fog is dense. Tepals wine red, with
a darker central vein. Pericarpel and tube bract-scale
axils with white floccose wool, dark bristles at the apex
of floral tube. Style fuchsine red, exceeding the length
of the stamens when mature; stigma pinkish, 8–10
lobes. Fruit hollow, with a few small scales bearing
some white wool, round and dark in colour when immature, elongated when fully mature, fuchsine red
toning down toward base, smooth, shiny, dehiscing by
a basal pore. In mid-December fruits have an average
length of 1.7 cm, with 9–17 seeds per fruit and many
infertile fruits with only 50 % containing seeds. By the
end of December, fruits are larger, 2.5 cm long, 30–40
seeds per fruit and 90% containing seeds. Seed
broadly oval, medium sized, 1.3 × 1.5 mm, matt black
(cuticle brown), border expanded around the hilum,
hilum small (0.4 mm), oblique, sunken, keyholeshaped, micropyle conjunct.
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Type: Chile, Provincia de Iquique, Comuna de Iquique,
Pinto & Kirberg 157665, (holo-, CONC). Precise locality has been withheld because of the critically endan-

Typ: Chile, Provincia de Iquique, Comuna de Iquique,
Pinto & Kirberg 157665, (holo-, CONC). Dokładnej lokalizacji nie podaliśmy ze względu na jego status krytycznie zagrożonego (Pinto & Kirberg, 2005).
Nazwa tego gatunku odnosi się do całkowitej zależności tych roślin od mgły, jako że jest to endemit rosnacy w obrębie ekosystemu mgieł północnego Chile. Rośnie na płaskim terenie i zboczach skierowanych na
zachód, na północ i wschód, na przybrzeżnych urwiskach, w piasku lub rzadziej w szczelinach skał. Inne
kaktusy tu rosnęce to: Eulychnia breviflora ssp. iquiquensis i Cumulopuntia sphaerica.
Zapylanie zachodzi dzięki pajączkom i muchom,
które następnie znikają w grudniu, a więc ostatnie owoce, które dojrzewają w lutym, nie zawierają prawie w
ogóle nasion. Poza tym, jaszczurka Microlophus tarapaquensis żywi się kwiatami tego Eriosyce, wywierajac
w ten sposób negatywny wpływ na reproduktywność
tego gatunku.
Występowanie E. caligophila jest ograniczone do
jednego wzgórza o powierzchni 0.1 km2 i jest krytycznie
zagrożone. Ze względu na zainteresowanie kolekcjonerów i aktywność górniczą w tej strefie, E. caligophila
powinna zostać zakwalifikowana na czerwoną listę gatunków krytycznie zagrożonych.
E. caligophila możnaby zakwalifikować albo do sekci Neoporteria i podsekcji Horridocactus za Kattermannem,.albo do podrodzaju Islaya, za Ferrymanem (2003)
– obie możliwości głównie w oparciu o cechę wydłużania się lub nie owocu. Jednak owoc się wydłuża wraz z
dojrzewaniem, a więc ta cecha nie jest dobrym kryterium. Lepszym byłyby cechy hilum – w sekcji Neoporteria hilum nie jest zapadnięte, podczas gdy w podrodzaju Islaya hilum okazuje się zapadnięte, a tak jest u E.
caligophila.
Najbardziej spokrewnionym z E. caligophila jest E.
iquiquensis (Ritt.) Ferryman (syn. E. recondita subsp.
iquiquensis (Ritt.) Katt.), ale E. caligophila różni się od
E. iqiquensis tym, że ma szaro-niebieski korpus (zielony u E. iquiquensis), mniejsze areole, przeważnie bez
cierni lub z cierniami krótszymi, czerwono-purpurowe
płatki (żółte u E. iquiquensis.), bardziej wełnisty kwiat z
ciemnymi szczecinami (białe szczeciny lub ich brak u E.
iquiquensis), różowawe znamię (żółte u E. iquiquensis),
z reguły mniejszy owoc z mniejszą ilością nasion oraz
inne proporcje nasiona. Ponadto E. caligophila występuje powszechnie na płaskim terenie i skalnych zboczach, a E. iquiquensis w szczelinach skalnych.
Jednak oba gatunki są podobne jeśli chodzi o morfologiczne cechy wegetatywne, takie jak: rozmiary korpusu, ilość żeber, zapadnięte areole i obecność „bródki”
poniżej areol.
Nasze badania, które doprowadziły do odkrycia, a
następnie opisania tego nowego gatunku, były wspierane przez Narodowy Komitet Nauk Chile.
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gered status of this new taxon (Pinto & Kirberg, 2005).
The name of the species refers to the complete
dependence of these plants on fog, as it is endemic of
the fog ecosystem in northern Chile. It grows in plains
and slopes facing west, north and east on coastal
cliffs, in a sandy substrate, or (rarely) in cracks. Other
cacti present here are: Eulychnia breviflora ssp.
iquiquensis and Cumulopuntia sphaerica.
Pollination is due to mites and flies which subsequently disappear in December so the last fruits that
mature in February contain almost no seeds. On the
other hand, the lizard Microlophus tarapaquensis
feeds on the Eriosyce flowers, thus having a considerable negative effect on the fertility of this species.
E. caligophila is restricted to a single hill on 0.1
km2 area and is critically endangered. Considering the
interest amongst cacti collectors, and the mining activities in this zone, E. caligophila should be included as a
Red List status of Critically Endangered.
E. caligophila would belong to sect. Neoporteria
subsect. Horridocactus, following Kattermann, or to
subgenus Islaya, following Ferryman (2003), with both
possibilities based, to a large extent, on a feature of
the fruit elongating or not. However, the fruit elongates
with ripening, so this feature is not a good criterion.
The seed hilum features could be better criteria: in
sect. Neoporteria the hilum is not sunken, whereas in
subgenus Islaya the hilum appears sunken, as it is in
E. caligophila.
The closest relative of E. caligophila is E. iquiquensis (Ritt.) Ferryman (syn. E. recondita subsp. iquiquensis (Ritt.) Katt.), but E. caligophila differs from E.
iqiquensis in that it has greyish-blue stem (green in E.
iquiquensis), smaller areoles mostly spineless or with
spines shorter, red-purple tepals (yellow in E.
iquiquensis.), more woolly flower with dark bristles
(white or without bristles in E. iquiquensis), pinkish
stigma (yellow in E. iquiquensis), generally smaller fruit
with fewer seeds, and different seed ratio. Moreover,
E. caligophila is abundant on plains and ground rocky
slopes, whereas E. iquiquensis is found only in rock
fissures.
However, both species are similar in vegetative
morphological features such as body size, rib number,
sunken areoles and presence of chin below the areoles.
Our work which led to the discovery and subsequent description of this new species was supported
by National Science Committee of Chile.
Literatura | Reference:
Pinto, R.. A new species of Eriosyce (Cactaceae) from
the northernmost coast of Chile. Bradleya 23:1, 2005
Raquel Pinto, Chile
Equipo de Estudios de
Ecosistemas de Niebla,
Dalmacia 3251, Iquique, Chile
raquelpinto@vtr.net

Eriosyce caligophila, zdjęcia | photos by: Raquel Pinto
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Agave rzedowskiana
La Mesa de Los Caballos
zdjęcia | photos by: Pablo Carrillo Reyes
Kwiatostan jest prawie w pozycji poziomej
The inflorescence approaches horizontal position.
KAKTUSY I INNE No. 5 (VII – IX 2005)

O Agave rzedowskiana – nowym
gatunku z Sierra Madre Occidental
About Agave rzedowskiana – a new species from S.M.O.
________________________________________________________

W czasopiśmie Brittonia, 55(3), czerwiec 2003, wydawanym przez The New York Botanical Garden, został opisany nowy gatunekf agawy, Agave rzedowskiana, przez Pablo Carrillo Reyes, Rito Vega Avina i Raymundo Ramirez-Delgadillo. Autorzy znaleźli ją w 2001
r. podczas eksploracji zachodniego Meksyku. Na razie
jego występowanie zanotowano w dwóch oddzielnych
populacjach w południowym Sierra Madre Occidental,
który jest pod względem obfitości występowania gatunków agaw drugim najbogatszym obszarem, zaraz po
dolinie Tehuacán-Cuicatlán. Gatunek ten rośnie w stanach Sinaloa i Jalisco. O ile wiem, jest to na razie najnowsza opisana agawa, choć opis jeszcze nowszej,
świeżutkiej Agave valenciana jest w toku.
Gatunek ten autorzy umieszczają obok A. petrophila A. Garcı´a-Mend. & E. Martınez i A. dasylirioides
Jacobi & Bouche, w grupie Striatae, w podrodzaju Littaea. Ścisłe powiązanie tych trzech gatunków jest oparte na ich podobnej krótkiej rurce kwiatowej.
Rozeta ma zwykle od 25 do 45 średnicy i 20 do 40
cm wysokości. Zawiera 100-260 niebieskawych lub
zielonych liści. Łodyga się krzewi, kładzie na ziemi i
ukorzenia, ale mimo to, przypuszczam, że może być z
powodzeniem uprawiana w doniczce przez długi okres
czasu, zanim zacznie wypuszczać odrosty.
Liście są liniowo-trójkątne, proste lub sierpowate,
mocne, przypominające liście A. striata ssp. falcata.
Mają z reguły 25-35 cm długości i 2,1 cm szerokości u
podstawy. Posiadają do 30 malutkich ząbków na 1 cm i
ciernie na końcach do 2 cm długości.
Kwiatostan jest nierozgałęziony, o długości od 70
do 170 cm, zaginający się w dół, czasem nawet płaskoleżący, ze skierowanym w górę wierzchołkiem. Część,
na której znajdują się kwiaty, jest długości od 10 do 32
cm. Kwiatów jest 50-200 par na kwiatostan, lejkowate,
zielono-purpurowe, o długości 20-24 mm.
Ten gatunek różni się od wyżej wspomnianych A.
dasylirioides i A. petrophila szerokością liści (również
tym, że liście mogą być wykrzywione), niektórymi cechami kwiatu, i obszarem występowania. Od A. dasylirioides różni się też tym, że ta druga nie tworzy kęp.
Agave rzedowskiana występuje na wys. 1600–1700
m npm, na skałach pochodzenia wulkanicznego. W
stanie Sinaloa rośnie m.in. z: Agave pedunculifera, a w
Jalisco z Agave guadalajarana, Agave schidigera,
Mammillaria scrippsiana, Hechtia sp., Dodonaea viscosa, Opuntia sp. Nazwa gatunku upamiętnia dra Jerzego
Rzedowskiego Rottera, który wniósł wiele do poznania
flory Meksyku. Bardzo dziękujemy tu Pablo Carrillo
Reyes za udostępnienie zdjęć A. rzedowskiana.
_________________________________

Many thanks are due here to Pablo Carrillo Reyes
for providing the photos of Agave rzedowskiana.
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In Brittonia, 55(3), July 2003, the journal of The
New York Botanical Garden, a new species of Agave,
Agave rzedowskiana, was described by Pablo Carrillo
Reyes, Rito Vega Avina and Raymundo RamirezDelgadillo. The authors found it in 2001 during exploration of western Mexico. By now it is recorded for two
separate populations in the southern Sierra Madre
Occidental which is, after the valley of TehuacánCuicatlán in Mexico, the second area in respect of
abundance of Agave species. These populations are
localized in the states of Sinaloa and Jalisco. By now it
is the newest described Agave, as I know, though a
description of the ‘brand new fresh’ Agave valenciana
is in process.
This species is placed by the authors close to A.
petrophila A. Garcı´a-Mend. & E. Martınez and A. dasylirioides Jacobi & Bouche, in Striatae group, in subgenus Littaea, the close relationship of these plants
consisting in similar short floral tube.
The rosette of this species is generally from 25
cm to 45 cm in diameter, and 20 to 40 cm tall, comprising 100–260 glaucous or green leaves. The stem is
caespitose, lying on the ground and rooting, but in
spite of this, I believe it can be sucesfully grown in a
pot for quite a long time before it starts to clump.
Leaves are linear-triangular, straight or in a sickle
shape, rigid, and resembling those of A. striata ssp.
falcata. They are generally 20-35 cm long and to 2.1
cm wide at the base, with up to 30 minute teeth per cm
and terminal spines to 2 cm long.
Inflorescence is spicate (i.e. not branching) from
70 to 170 cm long. It bends down, even to lying flat
with rising tip, with part bearing flowers generally from
10 to 32 cm long. Flowers: 50–200 pairs per spike,
funnelform, greenish-purple, 20–24 mm long.
This species differs from the above mentioned A.
dasylirioides and A. petrophila in width of leaves (also
in that the leaves may be bent), some floral features,
and the distribution area. Also it differs from A. dasylirioides in that the latter is not forming clumps.
Agave rzedowskiana occurs at 1600–1700 m
above see level, on volcanic rocks. In Sinaloa it grows
together with (amongst others): Agave pedunculifera,
and in Jalisco with: Agave guadalajarana, Agave
schidigera, Mammillaria scrippsiana, Hechtia sp., Dodonaea viscosa, Opuntia sp. The species has been
named after dr Jerzy Rzedowski Rotter, who has very
much contributed to the knowledge of Mexcan flora.
Literatura | Reference: Carrillo-R., P., Vega-A., R., Ramirez-D., R., Agave rzedowskiana, a new species in subgenus Littaea (Agavaceae) from western Mexico, Brittonia, 55(3), 2003,

Agawy – wstęp do rodzaju
An introduction to the genus Agave
________________________________________________________

Tomasz Romulski
Rodzaj Agave należy do rodziny Agavaceae, razem
z takimi rodzajami jak: Yucca, Nolina, Dracaena, Dasylirion. Wcześniej, jeszcze przed reklasyfikacją Johna
Hutchinsona w 1934 r., agawy klasyfikowano jako Amaryllidaceae lub Liliaceae. Niektórzy ze słabą znajomością tematu kaktusów i sukulentów, mówią o nich: „kaktusy”. Ale kaktusy należą do Dicotyledoneae, podczas
gdy rodzaj Agave do Monocotyledoneae, więc pokrewieństwo między kaktusami i agawami jest mniejsze,
niż między krową a nietoperzem. Pierwszą opisaną
agawą była Agave americana (Linnaeus, 1753).
Wciąż jest dużo zamieszania, jeśli chodzi o ilość
gatunków w rodzaju Agave. Garcia-Mendoza uznaje
247 taksonów z 200 gatunkami i 47 podgatunkami i
odmianami. Inni autorzy podają odmienne szacunki
całkowitej liczby gatunków (Trelase, Irish & Irish).
Garcia-Mendoza nie uwzględna tu rodzajów: Manfreda, Polianthes i Prochnyanthes, włączonych do
Agave przez Thiede (2001) na podstawie badań molekularnych, wyjaśniając, że trzeba jeszcze wielu innych
dodatkowych i różnorodnych studiów. Zebranie wszystkich w/w rodzajów w jeden skutkowałoby rodzajem bardzo niejednolitym, o różnych cechach. Garcia-Mendoza
uznaje dwa podrodzaje: Agave i Littaea, na podstawie
różnic w kształcie kwiatostanu. Gatunki z kwiatostanem
rozgałęzionym (paniculate) są zgrupowane w podrodzaju Agave, a te z nierozgałęzionym (spicate) – w
podrodzaju Littaea. Agawy łatwo też tworzą hybrydy i
mogą być trudne do rozróżnienia, gdy nie kwitną.
Przyjmując za punkt wyjścia opracowanie GarciaMendozy, mamy z ogólnej liczby gatunków aż 150
(75%), które rosną w Meksyku (wraz z 69% ogólnej
liczby gatunków endemicznych), a z nich 84 gatunki
(56%) są endemiczne w odniesieniu do terytorium samego Meksyku. Występowanie rodzaju rozciąga się z
południa USA (40° dł. płn.) do Kolumbii i Wenezueli (6°
dł. płn.), obejmując Karaiby. Agawy zostały też zaadaptowane w wielu innych krajach dla celów komercyjnych.
Największa liczba gatunków (z ośmioma endemitami)
występuje w dolinie Tehuacán-Cuicatlán w Meksyku.
Agawy występują na wysokościach od poziomu
morza do 3400 m npm. (A. montana, pomiędzy Nuevo
Leon i Coahuila). Rosną głównie w tracących liście lasach tropikalnych, pustyniach i chaparral, lasach szyszkowych i dębowych, choć można je również spotkać w
lasach nietracących liści. Część gatunków (większość)
rośnie na suchych obszarach, część na obszarach o
większej wilgotności. Niektóre dobrze się czują w zimniejszym klimacie z mrozem i śniegiem, niektóre są
nawet mrozoodporne w Europie (gdy mają zapewnione
suche zimowanie). Inne są wrażliwe na mróz. Różnice
występują również w typie podłoża – od skał wulkanicznych po gleby wapienne.
_________________________________________________
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The genus Agave belongs to the family Agavaceae, together with genera such as: Yucca, Nolina,
Dracaena, Dasylirion. Formely, before John Hutchinson’s reclassification in 1934, Agaves were classified
in Amaryllidaceae or Liliaceae. Some people with poor
knowledge about cacti and succulents, say of them:
“cacti”. But cacti belong to Dicotyledones while Agave
to Monocotyledones, so there is much more remote
relationship between cacti and Agaves then between a
cow and a bat. The first described species of Agave
has been A. americana (Linnaeus, 1753).
There is still some confusion about the number of
species belonging the genus Agave. Garcia-Mendoza
recognizes 247 taxa with 200 species and 47 subspecies and varieties. Other authors give somewhat different estimates of the overall number of species (Trelase, Irish & Irish).
Garcia-Mendoza has not included in the genus the
genera: Manfreda, Polianthes and Prochnyanthes
which, on account of molecular research, were included in Agave by Thiede (2001), claiming that more
multi-disciplinary study is needed. Lumping all the
aforementioned genera into one, would result in a genus very inconsistent in its various characteristics. He
recognizes two subgenera: Agave and Littaea, by the
form of the inflorescence. The species with branched
(paniculate) inflorescence are grouped in subgenus
Agave, whereas those with unbranhed (spicate) inflorescence are grouped in the subgenus Littaea. Agaves
also easily hybridize and they also may be difficult to
identify when they not on flower.
Following the Garcia-Mendoza’s treatment of the
Agave genus, we have 150 (75%) of the total number
of species growing in Mexico (with 69% of the total
number of endemic species) with 84 species from
Mexico (56%) being endemic. The overall disribution
of the genus extends from southern US (40°N latitude)
to Colombia and Venezuela (6° N latitude), including
Carribean Islands. They were also adapted to many
other countries for horticultural purposes. The greatest
number of species is found in the valley of TehuacánCuicatlán in Mexico, with eight endemic species.
Agaves are found from see level to 3400 m of altitude (A. montana between Nuevo Leon and Coahuila).
They grow mainly in tropical deciduous forests, deserts and chaparral, cornifer and oak forests, but can
be found also in non-deciduous forests. Some species
(majority) grow in dry areas, others in areas of higher
humidity. Some thrive in colder climates with frost and
snow, some are even frost hardy in Europe (when
provided with dry conditions in winter). Others are
frost-tender. Also type of soil varies - from volcanic
rocks to limestone soils.

Występuje również znaczna rozpiętość osiąganych
rozmiarów – od 15-centymetrowych rozet A. parviflora
po A. mapisaga var. lisa, o której Gentry twierdzi, że
jest największą agawą, ze swoimi liśćmi prawie do 3 m
długości. Jest spora grupa gatunków i ich form, które
rzadko albo w ogóle nie przekraczają 50 cm średnicy, a
więc są poręcznymi w uprawie roślinami doniczkowymi.
Żeby wymienić tylko kilka: A. chiapensis, A. zebra, A.
pumila, A. utahensis, A. parryi, A. parrasana, A. victoria-reginae, A. parviflora, A. schidigera, A. soicta, A.
pelona.

There is also a great variety in sizes across the
genus – from 15 cm wide rosettes of A. parviflora to A.
mapisaga var. lisa, which is, according to Gentry
(1982), the largest Agave with its leaves almost up to 3
m long. There is quite a number of species and their
forms not or rarely exceeding 50 cm in diameter, which
are easy of use pot plants. Most of them present interesting leave shape and general look. To mention only
a few: A. chiapensis, A. zebra, A. pumila, A. utahensis,
A. parryi, A. parrasana, A. victoria-reginae, A. parviflora, A. schidigera, A. soicta, A. pelona.

Liście agaw są z reguły mocne, mięsiste i włókniste,
tworzące rozety na krótkich łodygach (A. sisalana jest
uprawiana w wielu miejscach na świecie dla swoich
mocnych włókien). Warto tu wspomnieć, że kształt rozety jest zbawienny dla roślin z suchszych terenów,
ponieważ roślina ma możliwość pobierania wody w
najbardziej optymalny dla siebie sposób - rozpostarte
liście są w stanie zebrać stosunkowo dużo deszczówki i
poprowadzić ją tak jak kanałami w dół w obszar tuż
wokół rośliny.
Niektóre agawy mają tak masywne i sztywne liście,
że mogą udźwignąć ciężar człowieka. Inne mają liście
bardziej giętkie. Grubość liścia może przekroczyć u
niektórych gatunkaów 40 cm. W szczytowej partii rozety
młode liście są tak ściśnięte, że odbijają wyraźny ślad
na liściach przyległych. Liście wielu gatunków są uzbrojone w silne ząbki i również większość agaw ma liście
zakończone ostrym i silnym terminalnym cierniem, który
jest w stanie zadać poważną ranę nieostrożnemu kolekcjonorowi czy wędrowcowi (a propos, jeśli chcecie
sobie zacerować skarpetki podarte w trakcie wędrówki
po bezdrożach - jest łatwy sposób by szybko mieć igłę
z nitką - po prostu odłamcie cierń i przeciągnijcie go
wzdłuż liścia). Dla tych cierni, agawy mogą dobrze służyć jako żywopłoty w cieplejszych krajach. U niektórych
gatunków obwódka liścia się wystrzępia produkując
długie nitki.
Gdy już zacerowaliście swoje skarpetki, możecie je
sobie również uprać. Trzeba tylko przeciąć liść A. vilmoriniana i potrzeć nim skarpetkę. To da nam pianę,
zawierające naturalne związki piorące, które ten, i inne
niektóre gatunki, posiadają w swoich liściach.
Całe to ociernienie rośliny zależy od środowiska, w
którym ona żyje. Rośliny rosnące na obszarach łatwo
dostępnych dla zwierząt są silnie ociernione, a dodatkowo ich liście często posiadają substancje trujące.
Słabo ociernione agawy są rozmieszczone głównie w
miejscach, gdzie zwierzętom trudno się dostać – głównie zbocza i szczeliny skalne.
W rosecie może być do 200 liści, w większości zabarwionych na jeden z wielu odcieni zieleni czy koloru
niebieskiego, ale nie tylko - A. celsii var. albicans ma
np. białe liście. Liście mogą żyć przez cały okres życia
rośliny, ale w wielu przypadkach stare liście obumierają
wcześniej.

Leaves of Agaves are generally strong, fleshy, and
fibrous, making rosettes on a short stem (A. sisalana is
cultivated in many parts of the world for its strong fiber). Let us mention here that the rosette form is very
beneficial for plants in drier areas, as a plant has the
possibility to gain water in a most optimal way, when
its spreading leaves are able to get relatively considerable amount of rain water and channel it down to the
immidiate area near the stem.
Some agaves have so massive and rigid leaves
that they can bear a weight of a man. Others have
leaves more flexible. Leave width may exceed 40 cm
in some species. In the apical part of the rosette,
young leaves are squeezed so tightly that they produce a clearly visible imprint on adjacent leaves.
Leaves of many species are armed with strong teeth,
also leaves of most of Agaves have a sharp and
strong terminal spine, which is able to cause serious
injury to inocuous collector or wanderer (by the way, if
you want to have your socks, torn during a walk in the
wild, repaired, there is an easy way to get instantly a
thread with needle: just break off the spine and pull it
along the leaf). For these spines, Agaves could be a
good choice as living fences in warmer countries. In
some species, the leaf margin is shreding, producing
long threads.
When you had your socks repaired, you can wash
them as well. To do this, you need only to cut a leaf of
A. vilmoriniana and rub it against your sock. This will
produce foam containing natural washing compounds,
which this and some other species possess in their
leaves.
The overall armament of a plant depends on a
habitat in which they live. Plants growing in areas easily accessible to animals are strongly spined and, in
addition, their leaves often possess some toxic substances. The poorly spined Agaves are distributed
almost at places difficult of access to animals - mainly
rocky slopes and crags.
There may be up to two hundred leaves in a rosette, mostly in various shades of green and blue, but
not only – A. celsii var. albicans has white leaves, for
example. The leaves can live the entire life of a plant,
but in many cases the older leaves die earlier.

Prawie wszystkie agawy są monokarpiczne, tzn.
każda z ich rozet kwitnie tylko raz, a potem obumiera.
Wyjątki (agawy polikarpiczne) to: A parviflora, A. bracteosa A. parryi var. truncata. Niektóre gatunki kwitną
__________________________________________
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Almost all Agaves are monocarpic i.e. their each
rosette flower only once and then die. The exceptions
(policarpic Agaves) are: A parviflora, A. bracteosa amd
A. parryi var. truncata. Some species flower after 50
years, but most of Agaves flower after 8-25 years –

dopiero po 50-ciu latach, ale większość agaw kwitnie w
wieku 8-25 lat – to czas, który potrzebują na zmagazynowanie wystarczjącej ilości rezerw żywnościowych,
aby być w stanie wydać piękną łodygę kwiatową. Długość takiej łodygi jest różna: od 1-1.5 m u A. parviflora,
po przekraczającą 12 m u największych gatunków (Irish
& Irish). Ten kwiatostan wyrasta ze szczytowej merystemy. U największych kwiatostanów ich przyrost może
przekraczać 7 cm w ciągu dnia.
Kwiaty są rurkowe lub lejkowate, z sześcioma wystającymi pręcikami i sześcioma prostymi lub zakrzywionymi płatkami, pachnące, dwupłciowe (czyli na jednej roślinie są zarówno kwiaty męskie jak i żeńskie),
liczne, dające dużo nektaru i pyłku. Zalążnia zawiera
trzy komory. Kwiaty są zapylane przez dzienne i nocne
owady, nietoperze i ptaki. Kwitnienie zachodzi od dołu
w górę kwiatostanu. Owoc tworzy okrągłą lub owalną
torebkę z wieloma nasionami, otwierającą się wzdłuż.
Nasiona są spłaszczone, czarne, produkowane na
ogół w dużych ilościach – np. A. chrysoglossa, może
wydać do 750 000 nasion. Nasiona mogą posiadać
zdolność kiełkowania nawet do 5 lat, ale odsetek pomyślnego rozwinięcia się rośliny w środowisku naturalnym jest wyjątkowo niski (jedna roślina na kilkaset tysięcy nasion) z powodu braku sprzyjających warunków.
Na szczęście agawy kompensują sobie ten zły odsetek
przez rozmnażnie wegetatywne. Dojrzalsze roślinki są
formowane od razu w procesie takiego rozmnażania
wegetatywnego, chociaż takie rozmnażanie ma miejsce
tylko w bezpośredniej bliskości rośliny matecznej.
Rozmnażanie wegetatywne u agaw może się odbywać, dzięki małym roślinkom formującym się na dojrzałym egzemplarzu, na cztery różne sposoby (Gentry):
1. powietrzne bulbile wydawane z aksili kwiatostanu
2. boczne odrosty powstające w aksilach liści.
3. krótkie odrosty formujące się u podstawy rozety
4. długie kłącza wychodzące z gruntu trochę dalej
od rośliny matecznej.
Niektóre z agaw mogą wykorzystywać wszyskie cztere
sposoby rozmnażania wegetatywnego. Te wyżej
wspomniane bulbile powietrzne, to małe cebulki obecne
na niektórych agawach, które odpadając formują nową
roślinę. Bulbile są czasem oferowane kolekcjonerom
zamiast nasion. Niektóre agawy dają odrosty u podstawy, w wielu wypadkach, po rozpoczęciu kwitnięcia.
Niektóre agawy mają kłącza, z reguły niezbyt rozwinięte
– małe roślinki wyrastają z podziemnych łodyg. Inne
rosną tylko jako pojedyńcze rośliny. Korzenie agaw są
grube, dość mięsiste, mocno rozchodzące się.
Uprawa agaw nie jest trudnejsza niż uprawa większości kaktusów. Więcej na ten temat będzie w nastepnym numerze. Teraz wspomnijmy tylko, że uprawa
sprowadza się głównie do zapewninia przepuszczalnego podłoża z dodatkiem gliny, dużej ilości światła pod
gołym niebem, zabierania na zimę do pomieszczenia i
zapewnienia raczej chłodnego zimowania. Kiełkowanie
nasion w kulturze jest raczej dobre (w przeciwieństwie
do kiełkowania w naturze), a rozmnażanie wegetatywne
jest bardzo proste.(kiedy oczywiście jest możliwe).
O tequili, pulque i bacanora – w następnym numerze.
__________________________________________
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this time they need for accumulating sufficient food
reserves so to start producing a very showy flowering
stalk. The inflorescens length varies between 1-1.5 m
in A. parviflora, to exceeding 12 m in the largest species (Irish & Irish). The inflorescence grows out of the
apical meristem. With the largest infloresences, their
growth rate can exceed 7 cm per day.
The flowers are tubular or funnel-shaped, possessing six protruding stamens and six straight or curved
tepals, fragnant, monoecious (i.e. on the same plant
there are both male- and female flowers), very numerous, producing rich amount of nactar and pollen; the
ovary contains three cells. They are pollinated by diurnal and nocturnal insects, bats, and birds. Flowering is
going from bottom to top of the inflorescence.
The fruit forms a dry spherical or elongated capsule with many seeds, and is splitting longitudinally.
Seeds are flatened, black, produced generally in
large quantities – A. chrysoglossa, for example, can
produce to 750 000 seeds. Seeds can be viable for
even five years but the rate of succesful developing of
plants from seed in habitat is extremely low (one plant
in several hundred of thousand seeds) due to the absence of favourable conditions. Luckily, Agaves make
up for such low germination rate by vegetative reproduction. More developed plantlets are formed in the
pocess of vegetative propagation, although vegetative
propagation occurs only in the immidiate surroundings
of the parent plant.
Veretative propagation in Agaves can be achieved
through those little plantlets, forming on a mature individual, in four different ways [Gentry]:
1. aerial bulbils produced in the axils of the flowering scape
2. lateral shoots produced in leaf axils
3. short shoots formed at the base of the rosette
4. long rhizomes emerging from the ground at a
distance from the parent plant
Some of Agaves can use all the four types of vegetative propagation. The aforementioned aerial bulbils are
tiny bulbs present on some of Agaves, that fall off to
produce a new plant. Bulbils are sometimes offered to
collectors instead of seeds. Some Agaves produce
shoots from the base, in many cases after they start to
flower. Some Agaves have rhizomes (not much developed as a rule) – little plant offsets from underground
stems. Others grow only as solitary plants. Roots of
Agaves are thick, rather fleshy, much spreading out.
The cultivation of Agaves is not more difficult than
the cultivation of most cacti. More about this topic will
be in the next issue. Now let us mention only that their
cultivation consist mainly in providing porous soil with
clay addition, much light under the open sky, taking
inside in winter time, and providing rather cool winter
rest. Germination of seeds in culture is rather good
(contrary to that in habitat), and vegetative propagation
is very easy (of course if such is possible).
About tequila, pulque and bacanora – next issue.
___________________

Ferokaktusy na parapet.

Ferocactus echidne

Windowsill ferocacti …
________________________________________________________

Tadeusz Nycz
Streszczenie: Tadeusz Nycz opowiada o swojej przygodzie z
Ferocactus echidne – kolejnym „parapetowym” ferokaktusie.

Summary: Tadeusz Nycz talks about his experience with Ferocactus echidne – another ‘windowsill’ ferocactus.

W jednym z poprzednich numerów czasopisma
(KAKTUSY I INNE, 3/2005) Redakcja zainicjowała cykl
(mam nadzieję!) artykułów pod przewodnim tytułem
„Ferokaktusy na parapet”. Chodziło o zaprezentowanie
tych gatunków z rodzaju Ferocactus, które osiągają
stosunkowo małe rozmiary. Chociaż, ja mam w swojej
kolekcji około 15 letni okaz F. diguetii, który ma 12 cm
średnicy, a więc rozmiary raczej „parapetowe”, a jak
większość miłośników tych wspaniałych roślin wie, F.
diguetii to olbrzym osiągający na stanowiskach naturalnych wysokość 4 m i średnicę 80 cm. Jeśli zatem zaczniemy uprawiać ferokaktusy od stadium siewki, to
praktycznie wszystkie gatunki nadają się na parapet.
Wyjaśnienia wymaga jeszcze pojęcie „na parapet”.
Na pewno do uprawy ferokaktusów nie nadaje się wewnętrzny parapet okienny, gdyż rośliny te – zwane też
dziećmi słońca – miałyby tego słońca zbyt mało. Ale
parapet, czy raczej obrzeże południowego balkonu
świetnie się już do tego nadaje. Na takim właśnie balkonowym obrzeżu – poszerzonym o wewnętrzne i zewnętrzne półki i osłoniętym niezbyt szczelnie folią,
chroniącą przed zbyt silnymi wiatrami i deszczem –
trzymam całą swoją kolekcję, której znaczną część
stanowią ferokaktusy.
Wracając do zamysłu Redakcji, za prawdziwe „parapetowce” należałoby uznać gatunki o rzeczywiście
małych rozmiarach, które mają szansę zakwitnąć również w naszych niewielkich kolekcjach. Jedną z takich
roślin jest Ferocactus echidne, a powodem dla którego
chcę przedstawić ten właśnie gatunek jest fakt, że mój
echidne – ok. 25 letni egzemplarz o wys. 13 cm i średnicy 18 cm – w tym roku pięknie zakwitł. Nie było to
jego pierwsze kwitnienie – po raz pierwszy zakwitł jednym kwiatem 5 lat wcześniej. Kwitnące ferokaktusy to w
naszych kolekcjach mimo wszystko rzadkość, toteż
uradowałem się, że mój echidne osiągnął dojrzałość i
teraz co roku będę mógł cieszyć oczy jego kwiatami.
Byłem bardzo zawiedziony, gdy w następnych latach
nawet nie próbował zawiązywać pąków. Nie bardzo
wiedziałem, jaki błąd popełniam w uprawie, tym bardziej, że trzymany w takich samych warunkach F.
glaucescens kwitł regularnie od kilku lat. O letnim stanowisku uprawowym mojej kolekcji wspomniałem wyżej, natomiast w zimie ferokaktusy przechowuję w piwnicy przy niewielkim oknie, przez które wpada niewiele
promieni słonecznych, a temperatura utrzymuje się w
granicach 13-14º C. Oczywiście, trzymam je zupełnie
sucho. Po takim zimowaniu rośliny na wiosnę wyglądają bardzo dobrze, nie tracąc w ogóle turgoru.
Zima 2004/2005 była we Wrocławiu wyjątkowo ła__________________________________________

In one of the previous numbers of the journal
(KAKTUSY I INNE, 3/2005), the editor has initiated a
series (I hope!) of articles, titled: ‘Windowsill Ferocacti’.
It was meant to introduce those species from the genus Ferocactus that reaches comparatively small
sizes. However, I have in my collection a 15 years old
specimen of F. diguetii that have reached 12 cm in
diameter by now, so rather ‘windowsill’ sizes, and as
most of fans of these beautiful plants know, F. diguetii
is a giant, reaching in its habitat 4 m in height and 80
cm in diameter. And so, if we start to grow Ferocacti
from seedling phase then virtually all species are suitable for a windowsill.
The term ‘windowsill’ also needs further explanation here. The inside windowsill is far not suitable for
growing of Ferocacti, as these plants, refered to as
‘children of the sun’, would then have too little amount
of the sun. But a windowsill, or rather an edge of a
southern balcony, is a perfect choice. On such a balcony edge, broadened inwards and outwards by
means of shelves, and covered not much tightly with a
foil against too strong winds and rains, I keep the
whole my collection, large part of it being Ferocacti.
Refering to the editor’s conception, for true ‘windowsillers’ we should treated those of really small
sizes, which are able to bloom also in our small collections. One of such is Ferocactus echidne, and the reason why I would like to intriduce this very species is
the fact that my echidne – some 25 years old plant, 13
cm high and 18 cm in diameter – beautifully flowered
this year. It was not its first flowering. For the first time
it occurred 5 years before, with one only flower. Flowering Ferocacti are, in spite of all, a rarity in our collections, so I was very delighted that my echidne had
grown to maturity, and that I would have been able to
feast my eyes on its flowers every following year. So I
was very disapointed that in the following years it even
didn’t try to set buds. In point of fact I didn’t know exactly what I was doing wrong in cultivation, the more
so as my F. glaucescens, kept under the same conditions, had been regularly flowering for several years.
About summer stand of my collection, I have mentioned above, and in winter, I keep my Ferocacti in my
cellar, near the small window sheding little sun, with
the tempetature ca. 13-14º C. Naturally, I keep them
completely dry. The plants, after such rest, look good
in spring, without loosing turgor.
The winter 2004/2005 was exceptionally mild in
Wroclaw. My yearly ritual of taking the collection out to
the summer stand and taking it back inside for winter
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godna. Coroczny rytuał wynoszenia kolekcji na letnie
stanowisko i chowanie jej na zimę jest dość czasochłonny, toteż gdy z końcem grudnia mroźnej zimy
wciąż nic nie zapowiadało, postanowiłem – z lenistwa
raczej, niż chęci eksperymentowania – przechować
swoje kaktusy tym razem na balkonie, przy otwartych
drzwiach do pokoju i dogrzewając je olejowym grzejnikiem. W tych warunkach temperatura utrzymywała się
w granicach 7-10º C. I gdy wydawało się, że jest już „po
zimie”, na przełomie lutego i marca przyszły 14 stopniowe mrozy. Trochę się przeraziłem. W wewnętrznej
części balkonu temperatura utrzymywała się wprawdzie
na poziomie 7º C, ale mój echidne – zresztą w towarzystwie wielu innych ferokaktusów (w tym nawet dwóch
latispinusów!) – znajdował się na zewnętrznej półce
balkonowej, gdzie temperatura obniżyła się do 3-5º C w
dzień, a w nocy – przy maksymalnych mrozach – kilka
razy spadła do minus 1-2º C. Tych ostrych warunków
nie wytrzymały dwa ferokaktusy – jeden z latispinusów,
odmiany flavispinus (drugi ma się świetnie) oraz, niestety, piękny gracilis. Osłabione takim zimowaniem na
wiosnę odeszły w zaświaty, skutecznie zaatakowane
chorobą grzybową. Ale w maju mój echidne zaczął tworzyć pąki.
Nikomu nie polecam takich eksperymentów, a i sam
nie zamierzam go powtarzać. Najadłem się strachu, że
wymrożę pół kolekcji, a koszty dogrzewania były niemałe. No i taka zima zdarza się rzadko. Ale z tego doświadczenia wypływają dwa wnioski. A mianowicie, że
F. echidne wymaga nieco niższej temperatury zimowania – no może nie aż takiej, jaką mu zafundowałem, ale
nie powinna być moim zdaniem wyższa niż 10º C – i że
powinien mieć maksymalną ilość światła. Ta ostatnia
uwaga dotyczy zresztą wszystkich ferokaktusów.
Ferocactus echidne jest jednym z najwcześniej opisanych ferokaktusów. Pierwszy, dość enigmatyczny
opis pod nazwą Echinocactus echidne przedstawił w
1834 r. August De Candolle na podstawie roślin przysłanych mu w 1828 r. przez Thomasa Coultera. Rośliny
pochodziły prawdopodobnie z okolic Zimapan w stanie
Hidalgo w Meksyku. Początkowo uznał je za odmianę
F. histrix, ale gdy później ujrzał je kwitnące, opisał jako
nowy gatunek, charakteryzując go jako „ zielony, półkulisto-spłaszczony echinokaktus, z 13 ostrymi żebrami
(...), z prostymi, sztywnymi, żółtymi, rozpostartymi cierniami, jednym cierniem centralnym, nieco dłuższym od
pozostałych”. Britton i Rose (1922) podają, że F. echidne osiąga do 12,5 cm wysokości i do 18 cm średnicy.
Dane te praktycznie powtarzają w swoich książkach
późniejsi autorzy (C. Backeberg, 1961; W. Haage,
1981; C. Innes, Ch. Glass, 1991). Tymczasem Gottfried
Unger w swojej monografii Die grossen Kugelkakteen
Nordamerikas (1992) w opisie rośliny stwierdza, że
osiąga ona najczęściej 30-40 cm (rzadko do 80 cm)
wysokości i ok. 30 cm średnicy, przy ilości żeber od 13
do 21. Kwiaty o dł. 2-4,5 cm i średnicy 3-5,5 cm są najczęściej żółte (choć są rośliny o kwiatach różowych do
brązowoczerwonych), słupek, pręciki i pylniki również w
odcieniach żółci.
Rozwój owocu miałem okazję prześledzić na swojej
roślinie. Unger podaje, że F. echidne jest gatunkiem
__________________________________________
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rest is rather time-consuming, so, while in the end of
December nothing had forecast a frosty winter, I decided – owing to my laziness rather than my experimental needs – to keep my cacti during winter in my
balcony, with the door to my room open, and heating
them with my fuel oil heater. Under these conditions,
the temperature was ca. 7-10º C. And when I thought
that the winter was over, the temperature droped down
to -14º C. I was a little scared. In the inner part of the
balcony the temperature was constant, at about 7º C,
but my echidne – after all in the company of other ferocacti (including even two latispinuses!) – was placed
on the outer balcony shelf, where the temperature
droped to 3-5º C in the day and in the night, and under
maximum frosts - it droped down to -1-2º C. Those
hard conditions were too much for two of my ferocacti
– one of my latispinuses of variety flavispinus (the
other is OK) and, to my great sorrow, a beautiful
gracilis. Both, weakend by such wintering, passed on
in spring, efficiently infested with fungi. But in May, my
echidne started to set buds!
I do not want to recommend to anybody such experiments, also I do not want to try them again by myself. I was scared to get a half of my collection frosted,
and the heating costs weren’t low. And, in addition,
such a mild winter rarely occurs. But from my experience, two things may spring, namely, F. echidne
needs a litle lower winter rest temperature, of course
not as low as I treated it to, but, as I think, not higher
than 10º C, and secondly, it should get maximum light.
Anyway, this last remark refers to all ferocacti.
Ferocactus echidne is one of the earliest described
ferocacti. The first, and somewhat enigmatic description, undef the name of Echinocactus echidne, was
made by August De Candolle, in 1934, and that was
based on plants received from Thomas Coulter. The
plants came most probably from the vicinity of Zimapan, Hidalgo, Mexico. At first, the planr was recognized as a variety of F. histrix, but later, when he saw
them in bloom, he described them as the new species,
featured as ‘green, hemispherical-flattened echinocactus, with 13 sharp-edged ribs (...),straight, stiff, yellow,
spreading spines, with one central spine, a little longer
than the rest of spines”. Britton and Rose (1922) wrote
that F. echidne can reach 12.5 cm in height and 18
cm in diameter. That data was, more or less, cited by
other authors: (C. Backeberg, 1961; W. Haage, 1981;
C. Innes, Ch. Glass, 1991). On his part, Gottfried
Unger in his monograph Die grossen Kugelkakteen
Nordamerikas (1992), finds this plant most often
reaching 30-40 cm (rarely to 80 cm) in hight and ca. 30
cm of diameter, with rib number from 13 to 21. Flowers
2-4.5 cm long and 3-5.5 cm diameter, are in most
cases yellow (although there are also plants of rose to
brownish-red), with pistil and stamens also tinged yellow.
I have had the opportunity to observe fruit development on my plant. As Unger has it, F. echidne is
non-self-pollinated, while on one of the flowers that I
pollinated between each other, a fruit was set. Here
I’m entirely excluding the possible cross-pollination

obcopylnym, gdy tymczasem w jednym z kwiatów, które
zapyliłem między sobą, zawiązał się owoc. Wykluczam
przy tym możliwość zapylenia krzyżowego z F. glaucescens, który w tym czasie również tworzył pąki, lecz
pierwsze kwiaty rozwinął już po przekwitnięciu echidne.
Do takiej hybrydyzacji może zresztą dochodzić w sprzyjających warunkach także na stanowiskach naturalnych, gdyż oba gatunki są sobie pokrewne i występują
tam często obok siebie (Unger zalicza je do jednej sekcji Glaucescenti wraz z F. flavovirens, F. schwarzii i F.
reppenhagenii). Być może niektóre egzemplarze F.
echidne są samopylne, podobnie jak to ma miejsce u F.
glaucescens (o czym Unger pisze w swojej monografii).
W okresie dojrzewania owoc miał barwę zieloną, był
twardy, z zaschniętą resztką kwiatu i zachowując kulisty
kształt osiągnął prawie 2 cm średnicy. Cały czas był
mocno związany z areolą. Po ok. 2 miesiącach dojrzewania zaczął dość szybko mięknąc, zmieniając barwę
na brązowawo-zgniłozieloną. Nie czekając dłużej (toteż
nie wiem, jaką ostatecznie przyjąłby barwę) postanowiłem go zerwać, co nie przyszło mi łatwo, gdyż miękki
owoc w dalszym ciągu mocno tkwił w areoli, w końcu
rozerwał się i jego część pozostała na areoli. Owoc
wypełniony był szklistą, gęstą i kleistą pulpą, w której
znajdowały się dobrze wykształcone nasiona.
Ferocactus echidne ma bardzo rozległy obszar występowania w meksykańskich stanach Hidalgo, Queretaro, Guanajuato, San Luis Potosi, w płd. części Nuevo
Leon i płd. części Tamaulipas na wys. 300-1860 m
npm.. Podłoże, w którym rośnie jest często wapniste,
toteż w uprawie niewielki dodatek wapiennego kruszywa (np. dolomitu) do substratu korzystnie wpływa na
rozwój rośliny.
Oprócz odmiany nominalnej (F. echidne var. echidne) wyróżnia się dziś również odmianę victoriensis.
Opis dotyczy roślin zebranych przez Edwarda Palmera
w 1907 r. w pobliżu Ciudad Victoria (stan Tamaulipas),
a dokonany został przez Rose’a w 1909 r. pod nazwą
Echinocactus victoriensis. Gdy w 1922 r. Britton i Rose
ustanawiali rodzaj Ferocactus, uznali ten gatunek za
synonim F. echidne. Dopiero w 1955 r. G.E. Lindsay
ponownie wydzielił go w randze odmiany – F. echidne
var. victoriensis (Rose) Lindsay.
Odmiana victoriensis różni się od odmiany nominalnej bardziej kolumnowym wzrostem i większą skłonnością do rozgałęziania się u podstawy, tworząc przez to
wielogłowe grupy. Pędy osiągają wysokość 30-50 cm
przy średnicy do 30 cm, a ilość żeber jest wyraźnie
mniejsza (11-14). Rośliny tej odmiany również wcześniej kwitną, bo już w wieku 8 lat przy wielkości 10 cm.
N.P. Taylor w swoim opracowaniu rodzaju Ferocactus
(A review of Ferocactus, 1984) nie uznaje tej odmiany,
uważając, że argumenty Lindsaya są nieprzekonujące.
A już całkiem niedawno, bo w 2003 r. Gottfried Unger
zaproponował nową odmianę – F. echidne var. rhodanthus. Podstawą opisu są rośliny zebrane w 1983 r.
przez Wernera Reppenhagena w Barranca Xilitla, między Gila i Almolon (stan Hidalgo), na wys. 1400-1520 m
npm. (leg. Werner Reppenhagen 1939, 28.3.1983).
Rośliny tej odmiany, w przeciwieństwie do poprzednich,
mają trochę mniejsze kwiaty barwy rdzawoczerwonej.
__________________________________________
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with F. glaucescens which was setting buds also at the
time, but which its first flowers appeared after shedding the blossoms by echidne. But indeed, such pollination may take place in natural habitat under favourable conditions, because both are allied species and
ocurring close to each other (Unger counts both of
them among a single section Glaucescenti, together
with F. flavovirens, F. schwarzii and F. reppenhagenii).
But maybe some F. echidne specimens really are selfpollinated, as it is in F. glaucescens (as Unger says in
his monograph). During the maturation period, the fruit
was green, hard, with withered flower remnants, and
reached 2 cm in diameter, retaining spherical shape,
and all the time bewing firmly attached to the areole.
After about 2 months maturation spell, it started rather
quickly to grow softer, changing its color to brownishgreen. Not waiting any longer (so that’s why I don’t
know what would be its colour at the end), I decided to
pluck it, which was not easy as the soft fruit still stuck
to the areole. At last it burst open with its part left on
the areole. The fruit was full of glassy, thick, and gluey
pulp containing well-formed seeds.
Ferocactus echidne has a very wide distribution
area in Mexican states Hidalgo, Queretaro, Guanajuato, San Luis Potosi, southern part of Nuevo Leon
and southern part of Tamaulipas, on 300-1860 m elevation. The soil in which it grows is often calcacerous,
so in cultivation, a small amount of limestone (e.g.
dolomite) is beneficial for plant growth.
Apart from nominal variety (F. echidne var.
echidne) there is now also distinguished the variety
victoriensis. Its description refers to plants collected by
Edward Palmer in 1907 in the vicinity of Ciudad Victoria (state Tamaulipas), and was made by Rose in 1909
under the name of Echinocactus victoriensis. When in
1922 Britton and Rose were establishing the genus
Ferocactus, they treated this species as a synonym of
F. echidne. And it was not till 1955 when G.E. Lindsay
separated it again, with variety rank as F. echidne var.
victoriensis (Rose) Lindsay.
The variety victoriensis is distinguished from the
nominal variety by its more columnar habit, and
stronger tendency for branching from the base, consequently producing multiheaded clumps. The stems can
reach 30-50 cm in height with 30 cm in diameter, and
the number of ribs is remarkably lower (11-14). Plants
of this variety also bloom sooner, just at the age of 8
years, reaching by the time 10 cm. In his monograph
of the Ferocactus genus (A review of Ferocactus,
1984), N.P. Taylor rejects this variety, claiming that the
arguments submitted by Lindsay were not convincing.
And more recently, in 2003, Gottfried Unger proposed
a new variety – F. echidne var. rhodanthus. The description has been based on plants collected in 1983
by Werner Reppenhagen in Barranca Xilitla, in between Gila and Almolon (state of Hidalgo), on 14001520 m (leg. Werner Reppenhagen 1939, 28.3.1983).
Plants of this variety, contrary to the former one, have
slightly smaller flowers of rust-red colour. Fruits are
somewhat smaller and reach maturity in twice as long
spell of time. Its columnar stems reach 15 cm in height

Owoce są nieco mniejsze i dwukrotnie dłużej dojrzewają. Kolumnowe pędy mają wysokość 15 cm i średnicę 9
cm, żebra (13) są cienkie, pofalowane. Rośliny mają też
mniejszą skłonność do odrostkowania. Odmiana rhodanthus odpowiada prawdopodobnie roślinom zebranym przez Schwarza, a przedstawionym przez Backeberga (1966) jako Ferocactus rhodanthus Schwarz.
Opis ten jednak został uznany za nieważny.
Na koniec chciałbym wszystkim miłośnikom ferokaktusów gorąco polecić wspomnianą wyżej książkę
Gottfrieda Ungera Die grosse Kugelkakteen Nordamerikas (1992). Jest to bardzo precyzyjnie napisana monografia rodzajów Echinocactus i Ferocactus, będąca
nieocenioną skarbnicą wiedzy, z której dowiemy się
dosłownie wszystkiego: od historycznych opisów i
wszelkich spotykanych w literaturze synonimów, poprzez znane stanowiska występowania, dokładne opisy
roślin i zalecenia dotyczące ich uprawy, aż po bogatą
bibliografię i przede wszystkim doskonałe kolorowe
zdjęcia, przedstawiające rośliny zarówno na stanowiskach naturalnych, jak i w uprawie. A wszystko przedstawione w sposób uporządkowany i bardzo przejrzysty. Jedyną „wadą” książki jest jej wysoka cena (ok. 600
zł). Ale jest to pozycja, którą naprawdę warto byłoby
mieć w swojej bibliotece.
Tadeusz Nycz
tnycz@interia.pl

and 9 cm in diameter, ribs (13) are low and wavy. The
plants are also less prone to branching. This variety
probably stands for plants collected by Schwarz, which
Backeberg (1966) described as Ferocactus rhodanthus Schwarz, but this description has proved invalid.
In the end, let me recommend, to all ferocacti lovers, the afirementioned book by Gottfried Unger, Die
grosse Kugelkakteen Nordamerikas (1992). It is a very
precisely writen monograph of the genera Echinocactus and Ferocactus, being an invaluable storehouse of
knowledge from which we can learn literally everything
we may need - from historical descriptions and all
synonims available in literature, through known habitat
localities, precise plant descriptions, and cultivation
tips, to rich bibliography, and, in the first place, excellent colour photos featuring plants both from habitat
and in culture. And all of the stuff is presented in a
very precise and clear manner. The only drawback of
this book is its high price (about 600 zl), but then it is a
publication well worth to be placed in one’s library.
Literatura | References:
C. Backeberg: Die Cactaceae, Band V, 1961
G. Unger: Die grossen Kugelkakteen Nordamerikas,
1992
G. Unger: Eine neue Varietät: Ferocactus echidne var.
rhodanthus, KuaS 6/2003

O jednej z moich metod szczepienia
About one of my grafting methods
________________________________________________________

Jerzy Kłosiński
Streszczenie: Jurek Kłosiński opowiada o swojej metodzie
szczepienia Ariocarpus agavoides.

Summary: Jurek Kłosiński talks about his grafting method for
Ariocarpus agavoides.

Mam teraz niewielką kolekcję lobiwi, ale bywało
różnie. Jak wszyscy miałem wszystkiego po trochu, ale
o tym może napiszę innym razem. Wspomnę tylko, że
ulubioną moją rośliną jest Ariocarpus agavoides i staram się tę roślinę intensywnie rozmnażać (niestety nie
ma jej zbyt wiele w kolekcjach). Mam kilka roślin na
własnych korzeniach, już 13-letnich, które chętnie kwitną (tu też coś trzeba wiedzieć żeby je do tego zmusić),
mnóstwo siewek na korzeniach i też trochę szczepionych.
I właśnie chodzi mi tu szczepienie - pojawił się pewien problem, który jest znany każdemu kto wysiewał
ariocarpusy - sieweczka tuż po wykiełkowaniu jest bardzo ładna, okrąglutka i zachęca do szczepienia, i to
należy przy tych kaktusikach stosować, bo na dorosłe
moje agavoideski czekałem od wysiania z 8 lat (nie
każdy ma taką cierpliwość). A ile niebezpieczeństw po
drodze czeka aby je przy życiu utrzymać… (ale o tym
też następnym razem). Generalnie łatwo się je szczepi,
__________________________________________

At present I have a small collection of lobivias, but
in the past it would happen in a different manner. As
most of us, I had little bits of everything, but I’ll write
about that maybe next time. Let me only mention that
my favourite plant is Ariocarpus agavoides. I’m intensively trying to propagate this plant - unfortunately it is
not popular in our collections. I have a few plants on
their own roots, now 13 years old, freely flowering (one
do has to know a little to have them blooming), many
seedlings on their roots, and some of them grafted.
And it is the grafting method that is the matter
here. A problem, known to everyone that had sown
ariocarpi, has appeared – a young seedling is very
nice, round and inducing us to graft it – and this should
be done with these cacti - I had waited 8 years for my
agavoideses to reach maturity age (not everyone has
so much patience). And so many dangers lie in wait for
them through such a period (but about that – also next
time). Generally they are not difficult to graft,
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zdjęcia | photos by: Tadeusz Nycz

Szczepienie Ariocarpus agavoides, zdjęcia | photos by: Jurek Kłosiński

Echinopsis
chiloensis
Trochę siłą rozpędu, a
trochę dla celów porównawczych (patrz
str. 40), prezentujemy
zdjęcia E. chiloensis,
które wykonał
Juan Pablo Acosta
1.

3.
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fot. 1,2 – z San Jose
de Maipo, w moim
sąsiedztwie, słoneczny dzień w lecie, były
też owoce,
fot. 3 – z San Juan de
Pirque, trochę dalej,
też w mojej okolicy,
fot. 4 – var. litoralis, z
Horcon - ładna miejscowość,
c.d. – tylna okładka
continued on back

ale nie na Echinopsisie, który to właśnie jest bardzo
dobrą podkładką dla A.agavoides - takie małe perełki
nie jest łatwo na nim utrzymać i przytrzymać. Można co
prawda szczepić na Peireskopsis i potem próbować
przeszczepić na Echinopsis, ale wyniki nie są już takie
zadowalające a i straty są po drodze. A jeśli już mamy
wysianych roślin dość dużo i staramy się czekać z nimi
do ostatniej chwili, to zaczynamy szczepić to różnymi
znanymi metodami. To się jako tako udaje. Gorzej jest
wtedy kiedy po zaszczepieniu 100 szt. (dla wyjątkowo
wytrwałych osób), okazuje się, że pozostałym wyrosły
już brodawki. Są one od razu długie i bardzo trudno jest
rośliny zaszczepić na Echinopsis, a właściwie, znanymi
mi metodami - niemożliwe. Echinopsis po szczepieniu
się rusza i nic z tego nie wychodzi.
Trzeba było wymyślić sobie własną metodę na
szczepienie tych rogali bo zostało mi ich dużo i trochę
szkoda było je zostawić na własnych korzeniach, jeśli
się wie, że dwuletnia roślina dogania tę 13 letnią i kwitnie już w dwa lata. Wymyśliłem takową, sprawdziłem, i
już przez trzy sezony udaje mi się tak szczepić z bardzo dobrym rezultatem (prawie 90%). Dałem te metodę
mojemu przyjacielowi do przetestowania - Piotrowi Modrakowskiemu i też to samo. Teraz mogę ją Wam już
zaprezentować - jako produkt gotowy i sprawdzony.
Do budowy tego urządzenia potrzeba bardzo niewiele i robi się to bardzo szybko, a materiały są łatwo
dostępne. To zaleta, bo można tego zrobić wiele.
Potrzebny będzie drut o średnicy 1-2 mm, najlepiej
miedziany, choć niektórzy twierdzą, że reaguje z podłożem i źle się kaktusom dzieje. Jednak ten aparacik jest
dopóty dopóki się rośliny nie zrosną, więc nie dłużej jak
dwa tygodnie i nic złego się w tym czasie nie dzieje.
Potrzebna będzie jeszcze zwykła gumka i dodatkowo
jeden bardzo cienki drucik przewleczony na ciasno
przez rurkę igielitową tak żeby się w niej nie obracał i to
wszystko. Prawda, że prosto, tanio i do wielokrotnego
użytku?
Jak to działa? Myślę, że te zdjęcia, które kiedyś
zrobiłem wszystko wyjaśnią. Najważniejsza jest właściwie pętelka, takie oczko na końcu tego cienkiego drucika. W to oczko mogą sobie wchodzić bez problemu
brodawki naszej rogatej neogomezji i wcale nie przeszkadzają w dobrym dociśnięciu tego małego zraza.
Jeżeli się nam wydaje, że jest za lekko, to po prostu
gumkę skręcamy o jeden raz więcej. Metoda jest bardzo elastyczna i łatwo ją dostosować do aktualnej sytuacji. Łatwo jest zmienić wysokość (w pionie) przesuwając wyżej lub niżej gumkę na ramce, natomiast w poziomie - przesuwać w lewo lub prawo łapkę, która przyciska zraz, dosuwać od zraza lub przysuwać. Wszystko
jest bardzo proste, choć trochę wprawy też to wymaga.
Sam mechanizm pozwala nam szczepić na jednej
podkładce trzy zrazy, łatwo je ustawić w gwiazdę, lub
jeszcze inaczej. Dla kogoś kto lubi śmieszne konstrukcje to metoda w sam raz do szczepienia - w ten sposób
nie musimy mieć podoniczkowanych podkładek, ramkę
z drutu i całą resztą możemy wbić tam gdzie mamy
nawet dużo podkładek razem. Wszystko jest możliwe,
metoda jest bardzo precyzyjna i delikatna zarazem.
Możemy szczepić nawet bardzo małe sieweczki na
Echinopsisie. Można sobie jeszcze pod lupą poprawiać
__________________________________________
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but not on Echinopsis which is a very good stock for
for A.agavoides, because such little gems are not easy
to maintain and keep in place. Of course we can graft
on Pereskiopsis and subsequently try to regraft onto
Echinopsis.but the results are not very satisfactory and
we there are losses during this process. And, in addition, if we happened to get many plants from seed,
and try to wait with them till last minute, then eventually we begin to graft them using all known methods.
We may succed in that, but sometimes it occurs that
after grafting - in case of most persistent collectors 100 plants, the remaining plants have developed tubercules by this time. They are long from the start and
so the plants are very difficult to graft on Echinopsis. In
fact, it is imposible to do this with known methods.
So I had to work out a different procedure for
grafting these ‘crescent rolls’, because I had very
much of them, and it would have been no great use to
leave them on their roots, when one knows that a 2
year old grafted plant looks like a 13 year old one, and
is flowering in 2 years. So I had devised and tested
such a method, and I have been using it for three seasons now, succeeding in almost 90% efficiency. I gave
this method to my friend Piotr Modrakowski for testing,
and the results were the same. Now I can give it also
to you as a ready and tested one.
To build such a device, very little is needed. It can
be done very quickly, and needed materials are at
hand. This is really an advantage as it can be duplicated many times.
What we need is a wire of 1-2 mm diameter. The
best would be a copper one. Some say it reacts with
the soil to the detriment of cacti, but it is present only
as long as the plants are accreted to each other, not
more than two weeks, and there is no damage in such
a short period. Also we need an elastic, and one very
thin wire passed tightly through an igelite tube in such
a way that it cannot turn in it, and that is all. Isn’t it true
that it’s easy, cheap, and can be used many times?
How does it work? I think these photos taken by
me some time ago will explain everything. In fact, the
most important thing is the loop at the end of the thin
wire. Into this loop, the tubercules of our ‘horned’
neogomesia come in, thus enabling the little scion to
get stuck tightly to the stock. If we think that it lies too
loosely then we twist the elastic one more time. The
method is very modifible, very easy to use in vaious
variants. It is easy to change the vertical position by
shifting the elastic in the frame, and the horizontal
position by shifting the wire tightening the scion down
to the right or left or forward or backward. All this is
fool-proof, though needs some excercise.
The mechanism allows us to graft even three scions on a single stock. These can be put in a ‘star’
composition or in any other way. For someone prefering funny layouts, this is exactly the best method, because when using it, we do not need to have the potted stocks, and the wire frame may be thrust even
where we keep many stocks planted tightly close together. Everything is possible, and the method is precise and fine at the same time. We can graft small
seedlings on Echinopsis. We can adjust it under a

do woli. Bardzo Wam tę metodę polecam. Można tak
szczepić oczywiście też większe zrazy, używając dużo
grubszego drucika i mocniejszej bardziej skręconej
gumki - też się sprawdza. Ułatwiajmy sobie co można wszak uprawa kaktusów to i tak same problemy (to żart
oczywiście - to wielka przyjemność). Życzę powodzenia. Jeśli chcecie, napiszcie jak wam się udaje.

magnifying glass. So I recommend this method to everybody. We can graft also relatively larger scions, applying to them a thicker wire, and a stronger elastic. it
also works. Let’s make easy what we are able to –
why, you know that the growing of cacti are nothing
but problems (I’m kidding of course – this is a pure
enjoyment). Happy grafting! If you like, please, write to
me how you are getting along with it.

Jerzy Kłosiński
lobivie@neostrada.pl

Czytelnia.
Reading-room.

Flora de la Región del Parque National
Amboró. Bolivia. Vol. 2 - Michael Nee
________________________________________________________

Tomasz Romulski
Dokładnie mówiąc, nie jest to książka tylko o kaktusach, ponieważ są w tym woluminie przedstawione całe
Magnoliidae, Hamamelidae i Caryophyllidae, ale zawiera ona też 30-stronicowy rozdział poświęcony rodzinie
Cactaceae. Rodzaje kaktusów z Parku Amboro, przedstawione w tej książce, to: Browningia, Cereus, Cleistocactus, Corryocactus, Echinopsis (syn. Lobivia), Epiphyllum, Harrisia, Lepismium, Monvillea, Neoraimondia,
Opuntia, Parodia, Pereskia, Quiabentia, Rhipsalis, Samaipaticereus, Selenicereus, Sulcorebutia, Weingartia.
Autor, Michael Nee, nie musi być chyba przedstawiany czytelnikom Kaktusy i Ine,, ale nowym czytelnikom powiedzmy, że Michael bada boliwijską florę,
szczególnie w departamencie Santa Cruz, od lat 80tych. Jest kustoszem York Botanical Garden (Institute
of Systematic Botany) i specializuje się w rodzinach
Solanaceae and Cucurbitaceae.
W tym opracowaniu, klasyfikacja kaktusów, jest
oparta, w mniejszym lub większym stopniu o Hunta i
Taylora (1990). Lista kaktusów w tej książce wyszczególnia większość kaktusów z tego regionu, ale nie pretenuje do wymienienia wszystkich znanych synonimów,
ze względu na zawikłaną taksonomię i brak dróg na
dużej części tego obszaru.
Treść jest uporządkowana na sposób botaniczny.
Przy każdym kaktusie jest podany jego opis i miejsce
występowania z numerami polowymi. Są również klucze do oznaczania roślin z parku Amboro. Wymienione
sa też typy roślinności tam występujące. Książka jest
po hiszpańsku, ale pomimo mojej bardzo słabej znajomości tego języka, czytałem ją bez specjalnych trudności.
Park Narodowy Amboro leży w całości na terenie
departamentu Santa Cruz, i rozciąga się w przybliżeniu
od 17º 15’ do 18º 05’ płd. i od 63º 30’ do 64º 45’ zach.,
zajmując około 442,500 hektarów. Klimat jego północnej części jest na tyle wilgotny, że rosną tam tylko kaktusy epifityczne. Kaktusy naziemne rosną w południowej częsci, wzdłuż starej drogi do Cochabamba. Ta
książka daje dobry wykaz dla obu tych części, i jest
cennym, źródłem dla wszystkich zainteresowanych
„boliwijczykami”.
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Strictly speaking, this is not a cacti book, as this
volume features the entire Magnoliidae, Hamamelidae
and Caryophyllidae, but of course, it also includes a
30-page chapter devoted to Cactaceae family. The
cacti genera present in Park Amboro, and featured in
this book, are: Browningia, Cereus, Cleistocactus,
Corryocactus, Echinopsis (syn. Lobivia), Epiphyllum,
Harrisia, Lepismium, Monvillea, Neoraimondia, Opuntia, Parodia, Pereskia, Quiabentia, Rhipsalis, Samaipaticereus, Selenicereus, Sulcorebutia, Weingartia.
The author, Michael Nee, I believe, does not have
to be introduced to the readers of Kaktusy i Inne, but
to satisfy the fresh readers, let’s mention that Michael
has been studying Bolivian flora, especially in the Departament of Santa Cruz, from the eighties. He is a
curator of the New York Botanical Garden, Institute of
Systematic Botany, and specialises in the families
Solanaceae and Cucurbitaceae
The classification of cacti in this work follows, more
or less, that of Hunt and Taylor (1990). The listing in
the book presents majority of cacti from that region,
but does not claim to feature all the known synonyms,
owing to the confused taxonomy and the lack of tracks
on a large part of the area.
The content is put in a strict botanical maner. Each
entry gives a description of a plant and its localities
together with field numbers. There are also keys for
denoting the species from the Amboro Park region.
Also all the floristic regions of Amboro Park are specified. The book is in Spanish, but my very limited ability
in this language allowed me to read it without special
difficulties.
National Park of Amboro lies entirely within the
Department of Santa Cruz, and stretches aproximately
from 17º 15’ to 18º 05’ S and from 63º 30’ to 64º 45’
W. The park contains about 442,500 hectares. The
climate of the northern part is so humid that there are
only epiphitic cacti present there. The terrestial cacti
are found in the southern part, along the old highway
to Cochabamba,.This book gives a very valuable account for both these parts, being a great source for
those interested in ‘Bolivians’

Na kaktusowym szlaku przez
północną Argentynę - cz. 2
On cactus track through Northern Argentine – part 2
________________________________________________________

Craig Howe
Streszczenie: Prezentujemy drugą częśc dzienników Craiga
Howa z podróży po północnej Argentynie.

Summary: This the second part of Craig Howe’s diary covring
his trip to Northern Argentina.

Dzień 7, Poniedziałek, 25 Października
Dzisiaj pojechaliśmy w kierunku Los Cardones National Park. Przejechaliśmy przez dolinę rzeczną, blisko
lasu tropikalnego z bromeliami i rhipsalisami zwiasającymi z każdego drzewa. Gdy tak jechaliśmy wzdłuż
rzeki, Guillermo zauważył mały czerwony kwiatek pomiędzy dyckiami. To była Rebutia xanthocarpa, a po
wejściu na szczyt znaleźliśmy kilka innych kwitnących
egzemplarzy. Były tam też kwitnące puye i tillandsie
oraz pojedyńczy Trichocereus smirzianus. Trochę dalej
znależliśmy setki Trichocereus smirzianus, ale wszystkie albo przekwitły, albo wyglądały jakby miały dopiero
zacząć kwitnąć. Znaleźliśmy jeden kwiat, który był częściowo nadjedzony.
Na końcu doliny wzniesienie gwałtownie się podniosło i przez kilka mil znajdowaliśmy się na to opadającym to wznoszącym się stromym szlaku, z którego
roaciągał się piękny widok na dolinę poniżej. Jej nazwa
to “Zaczarowana Dolina”, i trudno było nie zauważyć
skąd się ona wzięła. Na szczycie przełęczy była świątynia i znak podający wysokość z oznaczeniem 3348 m
lub 10,984 stóp. Zjedliśmy tam lunch.
Guillermo mówił, że pod krzakami rosną parodie,
ale są trudne do znalezienia. Był tu wcześniej z kilkunastoma innymi ludźmi i wszyscy razem znaleźli raptem
dwie rośliny, po dwugodzinnych poszukiwaniach.
Po lunchu pojechaliśmy kawałek i zatrzymaliśmy się
by zobaczyć Maiheniopsis glomerata i Austrocylindropuntia verschaffeltii. Były tam setki “kopczyków” z tych
roślin i chyba każda miała kilka kwiatów, a conajmniej
jeden. Przez resztę drogi przez park były widoczne
setki burros, niektóre w duzych stadach, i całe mile lasu
Trichocereus pasacana. Na wyższych wysokościach
Trichocereus. pasacana ma długie gęste ciernie wyglądające prawie jak futro w slońcu. Na niższych wysokościach ciernie nie są tak imponujące, czasem nawet się
wydaje, że ich nie ma.
Do naszego hotelu przyjechaliśmy trochę wcześniej, ponieważ Brazylijczycy postanowili iść raczej na
zakupy niż oglądać jeszcze jednego kaktusa. Po zameldowaniu się, Guillermo polecił kierowcom wziąć nas
na obrzeża aby obejrzeć Parodia aureicentra. Mieliśmy
wrócić do hotelu na piechotę.
To były duże, piękne parodie, na wzgórzu górującym nad Cachi o zmierzchu. Gdy wracaliśmy, dokładnie

Day 7, Monday, Oct 25.
Today we were heading for Los Cardones National
Park. We went through a river valley that was close to
a tropical rainforest, with Bromeliads and Rhipsalis
hanging from every tree. As we paralleled the river,
Guillermo spotted a tiny red flower among the Dyckia's. It was Rebutia xanthocarpa, and after climbing
around on the hill found several others in flower. Also
here were Puya's and Tillslandia's blooming, and a
solitary Trichocereus smirzianus. Further along, we
found hundreds of Trichocereus smirzianus, but all
had either already flowered or looked like they were
about to. We found one flower that had been partially
eaten.
At the end of the valley the mountain rose up
quickly, and for several miles we were on steep
switchbacks that gave a wonderful view of the valley
below. The name of the valley was The Enchanted
Valley and it was easy to see how it got its name. At
the top of the pass were a shrine and an elevation
sign. It read 3348 mt. Or 10,984'. We ate lunch there.
Guillermo said there was a Parodia growing under
the bushes, but that they were very difficult to find. He
had been there with a dozen other people and all together they had only found two plants in a few hours of
searching.
After lunch we drove a short distance and stopped
to see Maiheniopsis glomerata and Austrocylindropuntia verschaffeltii. There were hundreds of mounds of
these plants, and each seemed to have several flowers, or at least one. The rest of the way through the
park there were hundreds of burros, some in large
herds, and miles of Trichocereus pasacana forest. At
the higher elevations the T. pasacana have long,
dense spines that almost look like fur in the sunlight.
At the lower elevations, the spines are not that noticeable, they even seem absent sometimes.
We arrived at our hotel a little early because the
Brazilians decided they would rather shop than go look
at one more cactus. After checking in, Guillermo got
the bus drivers to drop us off at the outskirts of town to
go to see Parodia aureicentra. We would walk back to
the hotel.
These were large beautiful Parodias on a hill over
looking Cachi at dusk. On our way back, just at the
edge of town, I got a good photo of Cleistocactus
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na skraju miasta, zrobiłem dobre zdjęcie kwitnącemu
Cleistocactus smaragdiflorus.
Hotel miał niskie skalne ogrodzenie, a wewnątrz
niego zostały posadzone setki Trichocereus pasacana
Hotel górował nad miastem, więc stwierdziliśmy, że jeśli
tu już jesteśmy, to je sobie obejrzymy. Wszystkie znaki
drogowe były wykonane z drewna kaktusowego, również kilka bram prowadzących na dziedzińce. W kościele: dach, galeria, ołtarz i pulpit też były zrobione z kaktusów.
Dzień 8, Wtorek, 26 Października
Żona obudziła mnie mówiąc, że muszę wyjść ze
swoimi aparatami fotograficznymi. Okazało się, że za
hotelem jest mini-zoo z kilkoma zwierzętami i dużą ilością ptaków. Były cztery lisy starające się o łatwe śniadanie. Udało mi się zrobić kilka zdjęć, ale nie takie,
które zobaczycie w National Geographic.
Dzisiaj pojechaliśmy z powrotem przez Zaczarowaną Dolinę. Jak pierwszy raz ją przejeżdżaliśmy, moja
żona powiedzieła, że rozpoznała cholla (opuncję –
przyp. red.) koło drogi. Ja widziałem tę, którą znałem z
USA, rosnącą na podwórzu jakiegoś domu na naszym
szlaku, więc dużo o niej nie myślałem, ale powiedziałem żonie, aby szukała jej wzrokiem, gdy będziemy
wracać. Znów ją zobaczyła, więc zatrzymaliśmy się
popatrzeć. Było ich cztery, pięć – wszystkie blisko drogi. Nie miałem pojęcia, co to jest, ale wyglądały jak miniaturowe consolee. Wysokie na ok. jedną, dwie stopy,
wiotkie, z cylindrycznymi pędami. Zatrzymaliśmy się też
zobaczyć, czy któryś z Trichocereus smirzianus kwitnie
i zobaczyliśmy jedną roślinę, która kwitła prawdopodobnie dzień wcześniej, około tuzinem kwiatów, ale
teraz już nie będzie z tego ładnego zdjęcia.
Bliżej rzeki zatrzymaliśmy się, by zrobić zdjęcia
kilku Trichocereus pasacana, które były pokryte tillandsiami. Zatrzymaliśmy się na lunch koło wspaniałego
drzewa Erythrina crista-galli. Wtedy zrobiłem kilka zdjęc
Rhipsalis floccosa ssp. tucumanensis, które były wszędzie. Dość długo byliśmy w tym tropikalnym lasie, do
czasu aż przybyliśmy do miasta Jujuy. Potem, w miarę
jak jechaliśmy w kierunku Purnamarca, stawało się
coraz bardziej sucho. Zrobiliśmy kaktusowy postój by
zobaczyć Parodia tilcarense (stuemeri). Wyglądały
również bardzo zdrowo w porównaniu z tymi z suchszych obszarów, gdzie je wcześniej oglądaliśmy.
Gdy przybyliśmy do Purnamarca, Brazylijczycy
znów zdecydowali się iść raczej na zakupy niż wchodzić na następne wzgórze. Muszę zaznaczyć, że byli
oni w wieku ponad 60 lat i zwykle popołudniu byli już
zmęczeni, a Alan przebył w chorobę dzieciństwie, po
której do dziś utyka. Oglądaliśmy Blossfeldia liliputana
rosnącą w szczelinach skalnych na prawie pionowych
skałach, również kilka następnych parodii.
W Purnamarca również drewno kaktusowe byo
wszędzie używane. Zrobiłem zdjęcie bramy na dziedziniec, którą bardzo bym chciał sam miec. Jak słońce
zachodzio, widać było dobrze kolorowe wzgóra za miastem. Załadowaliśny się do busa i pojechaliśmy do naszego motelu, który był pomiędzy Maipa and Tilcara.
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smaragdiflorus in bloom.
The hotel had a short rock wall all along the street.
On the inside of this wall they had planted hundreds of
Trichocereus pasacana. The hotel overlooked the city,
and once there we decided to go check out the town.
All the street signs were made from cactus wood. Several of the doors to courtyards were as well. In the
church, the roof, the balcony, the altar and the pulpit
were all made of cactus.
Day 8, Tuesday, Oct. 26
My wife woke me up saying I had to come out side
with our cameras. There was a mini-zoo behind the
hotel with several animals and lots of birds. There
were four foxes trying to get an easy breakfast. I manage a few pictures, but none that will be seen in National Geographic.
Today we went back through the Enchanted Valley. On our way through the first time, my wife said she
thought she saw a cholla next to the road. I had seen
one I recognized from the US growing in a yard at a
house on our way in so didn't think much of it, but told
her to keep her eye out for it on the way back. She
again spotted it, so we stopped to take a look. There
were four or five of them, all right next to the road. I
have no idea what they were, but they looked like
miniature Consoleas. About one to two feet tall, slender, with cylindrical stems and flattened pads. We also
stopped to see if any of the Trichocereus smirzianus
had bloomed, and found one plant that had bloomed
probably the day before with about a dozen blooms,
but not a pretty picture now.
Nearer the river we stopped to take pictures of
several Trichocereus pasacana that were covered with
Tillslandia's. We stopped in the Tropical area for lunch
next to a gorgeous Erythrina crista-galli tree. While
there I took some pictures of the Rhipsalis floccosa
ssp. tucumanensis that were everywhere. For quite
some time we were in this tropical forest, until we
came to the city of Jujuy. Then it gradually became
dryer as we moved towards Purnamarca. We made a
cactus stop to see Parodia tilcarense (stuemeri).
These were also very healthy looking compared to
some of the dryer areas we had seen Parodia in.
When we arrived in Purnamarca, the Brazilians
again decided they would rather shop than go climb
around on another hill. I should point out that they
were in their sixties and usually worn out by the afternoons, and Alan had had very serious health trouble
as a child and always walked with a limp. So again we
were dropped off at the edge of town and would meet
at the plaza at a certain time. Here we saw Blossfeldia
liliputana growing in cracks in the rock on almost vertical walls, also a few more Parodia's.
In Purnamarca, again cactus wood was used everywhere. I got a picture of a courtyard gate I would
love to have. As the sun went down the colored hills
behind the town were outstanding. We loaded up the
bus and headed to our motel, which was located between Maipa and Tilcara.

Dzień 9, Środa, 27 października.
Dzień zaczęliśmy wizytą w indiańskich ruinach koło
Tilcara. Obok ruin jest mały ogród z rodzimymi gatunkami, w większości masowo zasadzonymi – około tuzina gatunków. Mieli nawet duży pojemnik z blossfeldiami
z pokrywą zabezpieczającą przed kradzieżą. Rośliny
wyglądały kiepsko i wątpię, czy zasłona była potrzebna.
Te ruiny są również pozostałościami po dużym mieście i częściowo zostały odbudowane, z dachem zrobionym z belek z drewna kaktusów i słomianych pokryć.
Było to również miejsce bardzo łatwe do obrony, z dobrym widokiem na całe mile we wszystkich kierunkach.
Tu również kaktusy opanowały wszystkie nieodnowione
miejsca. Ściany stanowiły podwójne rzędy skalnego
materiału z ziemią pośrodku.
Wracając do busa ujrzeliśmy człowieka sprzedającego małe porcje liści coca. Kilka kupił Hector, jeden z
kierowców. Powiedział, że nie dla niego, ale dla nas. Są
one tu legalne, a Guillermo mi oznajmił, że można je
kupić w większości supermarketów. Odmówiłem. Każdy
myślał pewnie, że są tak łagodne, że nie stanowią problemu. Hector, który był cicho przez większość podróży, gadał non-stop przez kilka godzin, po tym jak przeżuł kilka liści.
W drodze powrotnej miałem jeden postój, aby zrobić kilka zdjęć cmentarza w Maipa. Jest trochę w Argentynie ciekawych cmentarzy, ale ten pokrywał całe
zbocze. Zatrzymaliśmy się również pomiędzy Purnamarca i Volcan, by zrobić kilka zdjęć kolorowych wgórz
z rosnącymi T. pasacana, wychodzących wprost z doliny z bujną zielenią. Po raz pierwszy się zachmurzyło.
Na lunch zatrzymaliśmy się własnie tu. Kiedy kierowcy go przygotowywali, my wspięliśmy się na pobliskie wzgórze. Był tu Cleistocactus hyalacanthus i Austrocylindropuntia vestita. Zebrałem trochę nasion tej
drugiej. Wyżej były kopce bromeliii. Byłem pewny, że
zapisałem nazwę, ale okazało się że nie. Kopce wyglądały jak poduszki, ale wyciągałem ciernie tej rośliny
przez tygodnie z siebie, z miejsc, o których byłem przekonany, że nie miały z nią kontaktu. W tych „poduszkach” rosły parodie. Stamtąd z powrotem do Salta na
nocleg i wolne popołudnie na zwiedzanie i zakupy. Pojechaliśmy do głównego placu w Salta.
Muszę powiedzieć jednak jedną rzecz o podróżowaniu po Argentynie. Dlaczego wszyscy jeszcze nie
zginęli ani nie są kalekami? W większości podróżowaliśmy spokojnymi drogami, bez dużego ruchu. Ale jeśli
chodzi o miasta, to zdumiewa mnie to, że większość
ludzi żyje dłużej niż dwa tygodnie. Naprawdę nie widziałem ani jednego wypadku podczas całej drogi,
ale… nie wiem dlaczego.
Katedry są bardzo imponujące. Mimo że nie zrobiłem żadnych zdjęć w głównej katedrze, to zrobiłem trochę w mniejszej, po drugiej stronie placu. W głównej
katedrze odbywało się właśnie nabożeństwo, a ponieważ było tam dużo osób robiących zdjęcia i wszędzie
strzelały flesze, rozdrażniało to ludzi zebranych tam na
modlitwę. Większość czasu spędziłem w barze na rogu,
z oknami otwartymi na ulicę, robiąc zdjęcia ruchu ulicznego. Wciąż nie mogę pojąć, jak to funkcjonuje.
Jedliśmy w tej samej restauracji, - zjadłem tam chyba prawie najlepszy filet mignon w moim życiu.
___________________________________________
KAKTUSY I INNE No. 5 (VII – IX 2005)

Day 9, Wednesday, Oct. 27.
Our day began with a visit to the Indian ruins at
Tilcara. There is a small garden with native plants next
to the ruins with mostly mass plantings of a dozen or
so species. They did have a large box with Blossfeldia
complete with a screen covering to keep people from
stealing them. The plants looked very poorly and I
doubt the screen was necessary.
These ruins are also the remains of a large city,
and parts have been restored, complete with the cactus wood roof timbers and reed coverings. This was
also a very defensible position with a good view for
miles in any direction. Here too the cacti have reclaimed all the unrestored areas. The walls are double
rows of rock with dirt in the middle.
Back at the bus was a man selling small packets of
Coca leaves. Hector, one of the drivers, bought several. He told me, not for him, but for us. These are
legal there, and Guillermo told me you could buy them
in most supermarkets. I declined. Everyone seemed to
think they were so mild that this would not be a problem. Hector, who had been fairly quiet for most of the
trip, talked nonstop for several hours after chewing on
a few leaves.
On the way back I had the bus stop to take some
pictures of the cemetery at Maipa. There are some
outstanding cemeteries in Argentina, but this one covers a whole hillside. We also stopped again between
Purnamarca and Volcan to take more pictures of the
colored hills with T. pasacana growing on them coming
up from a lush green valley. It was overcast the first
time.
Our lunch stop was near here as well, and while
the drivers prepared lunch we climbed a nearby hill.
Here was Cleistocactus hyalacanthus and Austrocylindropuntia vestita. I collected some seeds from the latter. Higher up the hill were mounds of a Bromeliad I
was sure I wrote down the name for, but evidently didn't. The mounds looked like pillows, but I was pulling
out spines from this plant for weeks in places I didn't
think had made contact. Growing in the pillows were
Parodias.
From here it is back to Salta for the night and an
afternoon set aside for shopping and seeing the sights.
We drove to the main plaza in Salta. I have only one
thing to say about the driving in Argentina. Why isn't
everyone dead or crippled? Most of our trip has been
on quiet roads without much traffic. But in the cities,
I'm amazed most people live more than a few weeks. I
will say I did not see a single traffic accident the whole
trip, but I'm not sure why.
The cathedrals are very impressive; although I
didn't get any pictures in the main cathedral I did get
some in a smaller one across the plaza. In the main
cathedral they were having a service, and while there
were many people taking pictures and flashes going
off everywhere, it clearly annoyed those who were
there to worship. I spent most of the time here in a
corner bar with windows open to the street, taking pictures of the traffic patterns. I still don't get how it works.
We ate at the same restaurant where I had maybe
the second best filet mignon in my life.

Dzień 10, Czwartek, 28 października.
Musieliśmy ponownie przejechać przez Calchaquies Valleys dla części naszego dzisiejszego odcinka
podróży. Podczas jazdy zauważyłem dużego Cereus
forbesi koło drogi i poprosiłem o postój by zrobić zdjęcie. Miałem już kilka zdjęć, ale bez zbliżeń.
Po tej stronie drogi, po której był cereus, było też
gęste poszycie. Pod poszyciem było dużo Trichocereus
thelogonus. Jego pędy wiły się wszędzie. Kiedy robiłem
zdjęcia, Guillermo zawołał z drugiej strony drogi, aby na
coś popatrzeć. Znalazł roślinę, która wyglądała podobnie jak Arisaema, lub Jack in the Pulpit. Uprawiam kilka,
ale każda, jaką widziałem, miała palmowe liście, a te
były w kształcie ostrza. Arisaema ma również spadix
maczugowaty i biały, a te były długie i prawie czarne.
Spathe było również obecne. Wnętrze kwiatu było tak
ciemne, że musiałem zbllżyć się na kilkanaście centymetrów, aby zdjęcie z fleszem złapało każdy szczegół.
Obok, Guillermo znalazł też pojedyńczy egzemplarz
Gymnocalycium schickendantzii var. delaeti i również
prawie wszechobecne G. saglionis.
Gdy jechaliśmy z powrotem przez dolinę Guillermo
zauważył kwiat tuż obok drogi. To była Lobivia aurea
var. fallax. Może z pół tuzina roślin, wszystkie kwitnące.
Gdyby nie kwitły, byłyby nie do zauważenia. Niestety
mój kapelusz został zdmuchnięty w dół zbocza, a więc
znów musiałem się wspinać by dostać się do kaktusów,
które były kilka stóp obok drogi.
Guillermo zaplanował krótki postój na tym powrotnym szlaku, żeby zobaczyć Tephrocactus molenensis.
Teraz widzę czemu nie przeżywa będac uprawiany na
otwartym powietrzu w naszych stronach – rósł bowiem
na lotnych piaskach, w całkowicie suchych warunkach.
Po drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się aby popatrzeć na Lobivia bruchii. Rośliny te były gęsto pokryte
żółtymi cierniami i wyglądem przypominały Echinocactus. Nie widziałem wcześniej L. bruchii z cierniami. Kiedy zaczynaliśmy tę podróż Alan pokazał mi zdjęcie
swojego ogrodu kaktusowego, a ja zapytałem czy te
duże beczki to E. grusonii. Powiedział, że nie, ale nie
był w stanie sobie przypomnieć nazwy. Kiedy natknęliśmy się na te rośliny, przypomniał sobie, że to są właśnie te. Przejechaliśmy na drugą stronę wzgórza, zaczęliśmy zjeżdżać w dół i nagle wszystkie L. bruchii
były prawie bez cierni i wyglądały jak rośliny w moim
ogrodzie. Zadziwiające, jak cały wygląd rośliny może
się zmienić od jednej strony wzgórza do drugiej.
Minęliśmy w drodze powrotnej jakieś biuro turystyczne. Mieli tam wystawiony pojemnik z L. bruchii –
wszystkie nędznie wyglądały. Gdy się zbliżyliśmy do
Tafi del Valle, zauważyłem, że wiele skalnych ścian
było również ozdobionych tymi roślinami.
Tafi del Valle to ładne, małe miasteczko z wieloma
ładnymi widokami. Jutro czeka nas dzień z najdłuższą
przejażdżką.- powrót do Cordoba, a z tamtąd do domu.
Urlop rzeczywiście powinien trwać przez trzy miesiące,
albo dłużej.

Day 10, Thursday, Oct. 28.
We were to retrace our path through the Calchaquies Valleys for part of today's trip. As we drove
along I noticed a large Cereus forbesi near the road
and asked to stop to take a picture. I had a few picks
already, but none from close up.
On the side of the road where the Cereus was
located was thick brush. Under the brush was lots of
Trichocereus thelogonus. It snaked in and out everywhere. While I was taking my pictures, Guillermo
called from across the road to take a look at something. He had found a plant that looked much like an
Arisaema, or Jack in the Pulpit. I grow several of
these, but any I've seen have palmate leaves, these
were bladelike. Also in Arisaema the spadix is club
shaped and white, these were long and almost black.
The spathe was present though. The interior of the
flower was so dark, I had to get within a few inches to
get the flash to go off on the camera to get any detail.
Nearby he also found a single specimen of Gymnocalycium schickendantzii var. delaeti. Also the almost
ever-present G. saglionis.
As we went back through the valley Guillermo
spotted a flower right next to the road. It was Lobivia
aurea var. fallax. Maybe half a dozen plants all in
flower. Had they not been blooming they wouldn't have
been seen. Unfortunately, my hat blew off and went
down the hill, so I still had to make a climb for cacti
only a few feet from the road.
Guillermo had saved a short stop on this backtrack
section to see Tephrocactus molenensis. I now see
why it won't survive outdoors here. It was growing in
shifting sand, in a bone-dry condition.
After the backtrack, we stopped to look at Lobivia
bruchii. These plants were densely covered in yellow
spines and looked much like Echinocactus grusonii. I
had never seen Lobivia bruchii with hardly any spines
before. When we began this trip, Alan had shown me a
picture of his cactus garden, and I had asked if the
large barrels were E. grusonii. He said no, but he
couldn't remember the name. When we came upon
these plants, he remembered that these were what
they were. We crossed over the mountain and started
down the other side and suddenly all the L. bruchii
were almost spineless and looked like the plants in my
garden. It's amazing that the whole appearance of a
plant can change from one side of a hill to another.
We passed a tourist office on the way down. They
had a planter in front mass planted with L. bruchii, all
looking poorly. As we got closer to Tafi del Valle, I
noticed that many of the rock walls were decorated
with this plant as well.
Tafi del Valle is nice little town with lots of scenery.
Our hotel is very nice, but it's almost over. Tomorrow is
our longest road trip, back to Cordoba and from there
home. Vacations really should be for three months or
longer.

Dzień 11, 29 października.
To był długi dzień na trasie i również smutny, jako
że podróż była prawie zakończona. Był to również jedyny dzień na głównej drodze, która była zatłoczona,
___________________________________________

Day 11, October 29.
This was a long day on the road, and a sad one
because the trip was almost over. Also it was the only
day on a main road with lots of traffic, at least most of
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przynajmniej na większej swojej części. Ale widzieliśmy
kilka ładnych stanowisk Cereus forbesi.
Na tej części trasy, gdzie nie było dużego ruchu,
podróżowaliśmy przez tereny Indian. Prawie przy każdym domu był przydrożny kram z czymś do sprzedania.
Dzieci podbiegały do szosy trzymając pustynne żółwie
nad swoimi głowami. Próbowały również sprzedawać
żywe ptaki, lisy i kocie skóry oraz wszystkie rodzaje
artykułów wykonanych z drewna kaktusów. Guillermo
wyjaśnił nam, że większość z tego jest nielegalne, ale
to ich jedyne źródło zarobku. Ursula chciała się zatrzymać i zobaczyć z bliska, co sprzedawali. Tam gdzie się
zatrzymaliśmy, zobaczyliśmy, że sprzedają kaktusy,
widać że wykopane z tych terenów. Nic nie kupiliśmy,
ale Guillermo dał im nasze wiktuały, których już nie
potrzebowaliśmy. Jakaś forma ekoturystyki dałaby im
szansę na jakiś dochód i powód do ochrony fauny i
flory. To prawdopodobnie daleka perspektywa, ale
można to już zobaczyć dalej na północ, nawet jeśli powoli się rozwija.
Ostatnia część podróży była drogą do Cordoba z
północy. Przy jednej okazji powiedziałem Guillermo, że
gdybym trzymał kamerę video nad ramieniem kierowcy,
to mógłbym zrobić górę pieniędzy na nowej grze komputerowej. Wciąż nie wiem, jak oni to robią. Jeżeli pojazd z przodu jedzie wolno, to oddzielający dystans nie
przekracza jednej stopy, niezależnie od prędkości. Nie
tylko, że nie zamykają z tyłu samochodów i ładunek
staje się groźny, ale jeszcze sami pomagają w zbliżaniu
się do nich. Używają ręcznych znaków, i stosują przy
tym pięć palców, a nie tak jak gest tylko jednym palcem, jaki znamy z USA. Żona mi powiedziała, że chciała mi zrobić zdjęcie jak siedzę tak dwa miejsca za kierowcą, ponieważ za każdym razem gdy na mnie spojrzała, miałem oczy otwarte ze zdumienia.
Do Cordoba dojechaliśmy bez wypadku i znów poszliśmy na jedną z tradycyjnych pieczeni na obiad.
Dzień 12, Saturday, Oct. 12.
Nasz ostatni dzień w Argentynie.- samolot odchodzi
o 14.00. To miał być dzień zakupów i Brazylijcycy chętnie z tego korzystają. Zdecydowali się zostać jeszcze
przez dwa dodatkowe dni aby zobaczyć z Guillermo
coś jeszcze. Guillermo zaplanował wizytę u małżeństwa, które uprawia rośliny z nasion od kilku lat i zupełnie na tym punkcie zbzikowali. Mają też ładną kolekcję.
O 8 rano widzę, że drzewo Jacaranda na parkingu
centrum handlowego obok Holiday Inn jest w pełni kwitnienia, ale bez widocznych jeszcze liści. Idę i robię kilka
zdjęć. Pierwszego dnia naszej podróży, gdy zjeżdżaliśmy z gór na niziny, było małe miasteczko poniżej,
gdzie wyglądało na to, że jedyne drzewa tam rosnące
to jacarandy w tym samym stanie. Stanowiło to piękny
widok i prawdopodobnie jedyne miejsce, przy którym
żałuję, że się nie zatrzymaliśmy. Myślałem wtedy, że to
będzie bardzo powszechny obraz. Pożegnaliśmy się z
Brazylijczykami, tak jak wcześniejszej nocy z kierowcami busa.
Przyjaciele Guillermo byli rzeczywiście rzeczywiście
zbzikowani, w dobrym tego słowa znaczeniu. Całe ich
podwórze to kaktusy doniczkowe. Na dachu ich domu
były trzy szklarnie, a między nimi też kaktusy w
___________________________________________
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it. We did see some nice stands of Cereus forbesi. A
steak sandwich is very different in Argentina, but again
very good.
On the part of the road we traveled where there
wasn't a lot of traffic, we were traveling through Indian
land. At almost every house there was a roadside
stand trying to sell something. The children would run
up to the road holding desert tortoises over their
heads. There were also trying to sell live birds, fox and
cat pelts, and all kinds of cactus wood articles. Guillermo explained to us that most of this was illegal, but
their only source of income. Ursula wanted to stop and
see close up what they were selling. Where we
stopped they were selling cactus plants, obviously dug
from the area. We bought nothing but Guillermo gave
them our lunch supplies, which we no longer needed.
Some eco-tourism here would give them a chance at
an income and a reason to preserve the fauna and
flora. This is a probably a distant goal, but one could
see it happening further north, even if slowly.
The last part of the trip was the highway to Cordoba from the north. At one point I mentioned to Guillermo that if I could mount a video camera over the
drivers shoulder I could make a ton of money on a new
video game. I still don't know how they do it. If the vehicle in front of you is going slow, the following distance is less than one foot, regardless of speed. Not
only do the tailgated party's not draw weapons, they
assist you in getting around them. This involves hand
signals that use all five fingers, unlike the single finger
gesture we are used to in the US. My wife said she
wanted to get a picture of me sitting two seats behind
the driver, because every time she looked at me, my
eyes were completely wide open.
We made it to Cordoba without incident, and again
went to one of the traditional barbecues for dinner.
Day 12, Saturday, Oct. 12.
Our last day in Argentina: the plane leaves at two
pm. This was supposed to be a day of shopping, and
the Brazilians are up to it again. They have decided to
stay an extra two days to go see something else with
Guillermo. Guillermo has arranged a meeting with a
couple who has been growing cacti from seed for several years and has just gone completely mad doing so.
They also have a nice collection.
At 8am I notice the Jacaranda tree in the parking
lot of the shopping center next to the Holiday Inn is in
full bloom, with no leaves yet apparent. I go and take a
few pics. On the first day of our trip as we descended
a mountain into the flats there was a small town below
us that looked like the only trees growing there were
Jacaranda's in this same condition. It was a lovely
picture, and probably the only one I regret not having
the bus stop to take. I thought at the time it would be a
common sight. We said our goodbyes to the Brazilians, as we had to the bus drivers the night before.
Guillermo's friends were indeed nuts, in a nice
way. Their whole backyard was cactus in pots. The
roof of their house had three greenhouses and the rest
was cactus in pots. They were very much into seed,
about half of their refrigerator was taken up by cactus

doniczkach. Mieli bardzo dużo nasion – zajmowały około połowę ich lodówki. Powiedziałem, że przydałoby się
kupić drugą lodówkę - aby nadal mogli jeść. Przeszukałem to co mieli i zabrałem ze sobą dość dużo paczuszek, ale powiedzieli mi, że nie chcą sprzedawać tylko
się wymieniać. Tak więc sam będę również wysyłał
sporą ilość paczuszek w następnym roku jako zapłatę.
Guillermo podrzucił nas na lotnisko i zaczeliśmy najgorszą część wycieczki – lot do domu.
Dużo jest tego, czego nie da się zrelacjonować, nie
pisząc jednocześnie powieści. Starałem się zapisywać
wszystkie informacje na temat kaktusów w czasie jazdy
busem, ale czasem wydawało się, że nie ma czasu
tego zrobić przed następnym postojem, a kiedy się pisze, traci się to co się mija. Nawet czytając to, co tu
napisałem, często myślałem, że powinienem wspomnieć kondory lub młodych chłopców na wozie z
osłem, zbierających śmiecie, lub lamy pojące się w
rzece. Czyste piękno niektórych rzeczy, które widzieliśmy, nie daje się łatwo ubrać w słowa.
Wyjechać do Argentyny to coś, co chciałem zrobić
od kilku lat. Chciałem zobaczyć rośliny, które od lat
uprawiam na zewnątrz bez żadnej ochrony. To było
cudowne widzieć je tam, gdzie rosną.
Pojedźcie tam, to bardzo tanio – to dużo lepsze niż
siedzieć kilka tygodni na jakiejś dużej łodzi, zbijając
bąki. Nigdy nie będziecie tego żałować.

seeds. I commented that they might want to invest in
another one so they could still eat. I went through what
they had and took away quite a few packets, but was
told they didn't want to sell them, they wanted to trade.
So I'll be sending quite a few packages the next year
to repay them. Guillermo dropped us at the airport and
we began the worst part of the trip: the flight home.
There is so much that is not possible to relate
about our trip without approaching a novel. I tried to
write down all the cacti information as the buss traveled, but sometimes it seemed there wasn't time to do
so before the next stop happened, and while writing
you miss what you are passing by. Even reading what
I wrote as it appeared here, I would often think that I
should have mentioned the Condors, or the young
boys in the donkey cart picking up the garbage from a
business, or the llamas drinking in the river. The sheer
beauty of some of the things we saw do not lend themselves easily to words.
Going to Argentina was something I had wanted to
do for several years. I wanted to see plants that I have
grown for years, outside, with no protection from
weather. It was amazing to see where they grew.
Go there, it's pretty cheap, much better than
spending a few weeks on a large boat doing frivolous
things, and you will never regret it.
Craig Howe, USA

Poezja kaktusiarska
______________________________________________________________________________

"Na początkującego kaktofila" – Tomasz Szewczyk
Jeden chłop z Polski B jesienią oszalał
z dnia na dzień od dumania wzdychał, marniał, malał..
Cóż chłopu do łba przyszło? Co go tak ujęło?
Wędkowanie? Motory? Na baby go wzięło?
Otóż nie kochani, nie to chłopu w głowie..
Co takiego? Cierpliwości, zaraz Wam odpowiem!

Mało chłopu teraz domowych pieleszy,
zdobywać, poznawać, to go teraz cieszy.
Wpisał się dlatego w kluby kaktusiarzy.
że składki za drogie? Ech tam, później to rozważy!
Wzbudził śmiech wśród kolegów-starych kaktofili,
że kupuje wszystko, co ujrzy w tej chwili.

Szedł chłop raz ulicą koło kwiaciarenki,
na wystawie zobaczył kaktusek maleńki.
Białe kolce on miał i zgrabniutkie ciało
Kupił go, lecz po czasie było chłopu mało.
Nabył więc następnego, potem doszedł drugi...
doniczek przybyło, nic, że rosną długi.

Łacina mu trudna, do łba włazić nie chce...
jak odróżnić echino od lobiwii wreszcie?
Gdzie zdobyć? Gdzie zobaczyć? Gdzie o tym poczytać?
By pogadać na równi, by o nic nie pytać...
Jak uprawiać kaktusy, by kwitły co roku?
Jak nadrobić niewiedzę, by dotrzymać kroku?

Nim chłop się obejrzał dom stał się za mały,
parapet za ciasny i niedoskonały.
Począł kombinować, przerabiać, majstrować:
"Można w okiennicach półki dokoptować!"
Śmieją się ludziska, że w oknie samiuśkie donice
wyniósł więc chłop wszystko na ciemne piwnice

Zdobył chłop nasiona, wysiew mu się marzy...
tłucze cegłę na drobne, żwir gotuje, praży.
Nasiona namoczył w proszkowym roztworze,
sieje wnet kaktusy w jałowe podłoże.
Lecz niestety zalał delikatne wschody,
nie wiedział, że nie można lać tak dużo wody.

Gdzieś o tym przeczytał, że tak zrobić trzeba
lecz pokusa podlania górę nad nim wzięła
Podlał jeden raz, potem drugi, trzeci.
sucho przecież miały te kolczaste dzieci.
Przyszedł koniec zimy...sprawa to niemiła
calutka kolekcja zmarniała i...zgniła.

Po niecierpliwości i chorych ambicjach
zniszczył chłop co nazbierał i nasiał w doniczkach.
Czego chłopu trza było, pewnie to powiecie,
to co Wy kaktofile dawno zawżdy wiecie.
Doświadczenie, rozwaga...wszystko bez ekscesów.
Taka oto metoda jest miarą sukcesu
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1. Parodia nivosa
2. Parodia aureispina
3. Gymnocalycium monvillei
4. Lobivia (Soehrensia) bruchii
5. Trichocereus terscheckii
6. Oreocereus celsianus
zdjęcia | photos by: Guillermo Rivera
rivera@intecar.com.ar
www.cactiexpeditions.com.ar
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Echinopsis bolligeriana,
5 km na północ od Pichilemu
5 km north of Pichilemu
zdjęcia | photos by : Juan Pablo Acosta
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Na nowym stanowisku
Echinopsis bolligeriana
On another stand of Echinopsis bolligeriana.
___________________________________________________

Juan Pablo Acosta
Streszczenie: Juan Pablo Acosta znalazł nowe stanowisko Echinopsis bolligeriana i opowiada o swojej tam wizycie

Summary: Juan Pablo Acosta has found a new locality of Echinopsis bolligeriana and gives a report on his visit to this place.

Pichilemu znajduje się w VI regionie Chile, w przybliżeniu 600 km od stolicy Chile, Santiago. To przybrzeżna miejscowość, która przyciąga wielu turystów
przyjeżdżających na surfing, który jest masowo uprawiany na tamtejszych plażach, ale wokół której również
prowadzona jest bardzo rozwinięta i różnorodna działalność rolnicza. Dlatego wszystkie te tereny są mocno
eksploatowane i nie ma już miejsc, które nie są dotknięte działalnością związaną z różnymi leśnymi przedsięwzięciami. To ta właśnie działalność zrujnowała również stanowisko Eriosyce aspillagae.
W okolicy Punta de Lobos, które znajduje się jakieś
7 km na południe od Pichilemu, znajdują się główne
kolonie Echinopsis bolligeriana. Większość tych roślin
zwisa z nadbrzeżnych urwisk skalnych, inne rosną tuż
przy brzegu obok Eriosyce subgibbosa (var. castanea?)
Natomiast my znaleźliśmy inną populację tego gatunku, która znajduje się jakieś 5 km na północ od Pichilemu. Występuje ona na zboczu skalnym skierowanym na północ, i mimo, że zbadaliśmy więcej takich
ścian, znaleźliśmy tylko tę jedną grupę. Niestety ze
szkodą dla populacji, w górnej części zbocza rosną
rośliny trawiaste, a dookoła tych terenów rosną sosny,
które rozsiewają na zbocze swoje nasiona, z których po
wykiełkowaniu wyrastają rośliny cieniujące kaktusy.
Również pokrywają zbocze swoimi igłami, powodując
większą kwasowość.
Te nasze "quiscos” ze zboczy są dużo cieńsze niż
E. chiloensis i E. chiloensis var. litoralis. Mają również
cieńsze ciernie, krótsze i bardziej ostre. Ciernie centralne są nieco dłuższe i czasem skierowane w dół. W areolach jest trochę małej wełny.
Odnotować trzeba również, że rosnąc naprzeciwko
morza, mają dużą odporność na wilgoć. Rany szybko
się zabliźniają – człony często się odrywają pod wpływem swojego własnego ciężaru lub wiatr może połamać te, które są najwyższe. Te, które odpadły, znikają
pomiędzy liśćmi innych roślin, tracą swoją zieloną barwę, ale nie zauważylismy aby gniły, natomiast ukorzeniają się i zaraz potem wydają kiełki, które pozwalają na
wegetatywną reprodukcję. Nie znaleźliśmy kwiatów, ani
też nie znaleźliśmy żadnych owoców. Jednak niedługo
mamy zamier odwiedzić tę miejscowość jeszcze raz,
jako że Pichilemu jest pięknym miejscem, a poza tym
nie ma więcej bolligerian w Chile (przynajmniej tak
uważamy).

Pichilemu lies in the VI region of Chile, ca. 600 km
from tha capital Santiago. It is a coastal place appealing to many turists coming here for surfing which is
commonly practised on its beaches, but also it is a
place where very developed and various agricultural
activity is carried on. Therefore all the nearby areas
are being much exploited and now there are no places
not afflicted with the activity related to various forest
enterprises. And It was this very activity that had ruined the stand of Eriosyce aspillagae.
In the neighbourhood of Punta de Lobos, which is
placed some 7 km south of Pichilemu, there are found
main populations of Echinopsis bolligeriana. The majority of these plants hang down the coastal cliffs, others grow near the coast together with Eriosyce subgibbosa (var. castanea?).
However, we found another population of this species, which lies some 5 km north of Pichilemu. It is
found on a rocky slope facing north, and although we
explored more similar rocky walls, we found only this
single group. Unfortunely for the population, in the
upper part of the slope there grow grassy plants, and
around these areas there grow pines sowing their
seeds onto the slope, thus giving new plants shading
the cacti. Also the pine needles are being spreaded
over the slope causing its more acidity.
These "quiscos” from the slopes are much thinner
than E. chiloensis i E. chiloensis var. litoralis. They
have also thinner, shorter, and more acicular spines.
The central spines are a little longer and sometimes
directed downwards. In the areoles there is some
white wool.
It is also worth to note that these plants, growing
close to the see, show great resistance to humidity.
The wounds easily scar over – the stems often come
off under their own weight or the wind can break the
highest stems. The detached stems disappear under
leaves of other plants, lose their green colour, but we
did not notice that they were rotting - instead, they root
and, shortly after, push forth new sprouts enabling the
vegetative reproduction. We did not find any flowers
nor any fruits. But in the near future we would like to
visit this locality again, because Pichilemu is a beautiful place, and besides, there are no other bolligerianas
in Chile (at least we think so).
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Juan Pablo Acosta, Chile
pescaomarino@hotmail.com

Jak budować kolekcję kaktusów
How to build a cactus collection
________________________________________________________

Cristian Neciu
Streszczenie: Cristian Neciu opowiada o róznych, i ważnych dla
początkujących, aspektach kaktusowego hobby

Summary: Cristian Neciu talks about various, and of special
intrest for begginer cactus fans, aspects of cactus hobby.

W olbrzymiej grupie ozdobnych roślin, kaktusy mają
swoje bardzo wyjątkowe miejsce. Ze swoimi dziwacznymi kształtami, pokryte czasem niesamowitymi cierniami, włosami, wydające wspaniałe kwiaty, są perłami
świata roślinnego. Jest też tu olbrzymie spectrum gatunków i odmian. Wszystkie te cechy powodują, że kaktusy mają wielu swoich miłośników na całym świecie.
Kiedy ktoś kupuje swojego pierwszego kaktusa,
prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, że stanie się
kolekcjonerem. Ale za pierwszą rośliną często idzie
następna, trzecia, jakieś upominki, i po kilku miesiącach
jest już kilkadziesiąt roślin. Ja również przez to przeszedłem. Po nabyciu pewnej ilości roślin, zacząłem
szukać informacji po to, aby dogodzić moim małym
przyjaciołom. Często się zastanawiałem, gdzie jest ten
punkt, w którym sympatyk kaktusów zamienia się w
kolekcjonera. Moja odpowiedź brzmi: informacja. Kiedy
zaczniecie czytać o tych roślinach by je zrozumieć,
odwiedzać kolekcje kaktusów, to przyczepią się one do
was niewidzialnymi haczykami na resztę życia.
Kiedy zostałem miłośnikiem kaktusów, miałem
okres, w którym kupowałem i przyjmowałem wszystkie
gatunki, jeśli tylko różniły się od tych, które już posiadałem. Na szczęście krótko to trwało i wkrótce zacząłem
być selektywny w swoich nabytkach. Jeśli znajdziemy
się w takim punkcie, powinniśmy być uczciwi względem
samych siebie i zastanowić się nad wyborem gatunków,
czego oczkujemy od naszych roślin, jak dużo czasu,
pieniędzy i pracy jesteśmy gotowi im poświęcić, i jakie
warunki możemy im zapewnić teraz i w przyszłości. Nikt
nie jest w stanie sprowadzić wszystkich gatunków pod
jeden dach i lepiej nie próbwać. Każdy ma jakieś swoje
preferencje i każdy powinien uprawiać te gatunki i rodzaje, które mu się podobają, a nie te, które są modne.
Gdy już staliśmy się miłośnikami kaktusów, musimy
poszukać wiadomości o uprawianych przez nas gatunkach. Bardzo pożyteczne są dyskusje z doświadczonymi hodowcami z naszej okolicy – powiedzą nam jak
sobie radzą w naszym klimacie, o dostepnych materiałach, jak pozyskują rośliny, itd. Olbrzymim źródłem wiedzy, z łatwo dostępnymi informacjami, jest internet, ale
nie wolno nam wierzyć we wszystko, co tam piszą. Są
błędy i trzeba do zawartych informacji podchodzić
ostrożnie. Jest obecnie dużo dostępnych ksiązek. Początkujacym polecam te, które traktują o całej rodzinie
Cactaceae. Jeśli szczególnie interesuje nas jakiś gatunek/rodzaj, lepiej jest sięgnąć po monografie o kaktusach opisujące poszczególne rodzaje.
Pierwsze rośliny, które nabyliśmy trzymamy zwykle
na parapecie, balkonie, podwórku - i to jest OK jak na
___________________________________________

In the huge group of ornamental plants, cacti have
a very special place. With their bizarre body shapes,
covered by, sometimes incredible, spines, hairs, developing magnificent flowers, they are the pearls of
vegetal world. There is also a tremendous spectrum of
species and varieties. All these characteristics made
cacti to have a great number of fans all over the world.
When someone buys his first cactus, probably has
no idea that he will become a cactus collector. But
after the first plant often follows a second one, a third
one, some gifts, and in a few months one ends up with
few dozens of plants. I followed this pattern too; after
aquiring some plants, I started to search for information in order to make my little friends happy and content. I often wondered what is the corner stone that
transforms a cactus sympathizer into a cactus collector. The answer is: information. Once you start to read
about those plants to understand them, to visit cactus
collections, you become attached by them with invisible hooks for the rest of your life.
When I became a cactus fan I had a period of time
when I bought and accepted almost all species as long
as they were different from what I had before. Luckily
for me, this period was short and soon I began to be
selective in acquisitions. If we find ourselves in that
position, we should be honest with ourselves and think
about what cactus species we want, what we want
from our plants, how much time, money and work we
are prepared to dedicate to our plants, and what conditions we can offer them now and in the future. No person can bring all species under the same roof and I
recommend you to not even try it. We all have our own
preferences and each one should grow the species
that he likes and not because some species and genera are fashionable.
After becoming a cactus fan, we must search for
information about species that we want to grow. Discussions with experienced growers from our area are
extremely useful: they will tell us how they dealed with
the particularities of our climate, with the available
materials, how they make their acquisitions etc. The
internet is a huge source of easily available information, but we must not believe in everything we see on
net! Mistakes may appear and we must use the information prudently. Many cactus books are now available. For the beginners, I recommend books that treat
the entire Cactaceae family. If we are particularly interested in some genus/species, is better to consult a
cactus monographies that describe the given genus.
First plants that we acquired are usually kept in a
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początek, ale jeśli chcemy stworzyć wartościową kolekcję, to należy sprawić sobie szklarnię. Ludzka wyobraźnie nie zna granic, a szklarnia może być umieszczona
na podwórzu, w ogrodzie, na dachu domu, na poszerzonym słonecznym balkonie. Roślinom będzie dobrze
dopóki ich potrzeby będą zaspakajane. Główny warunek, to bardzo słoneczne stanowisko, z możliwie maksymalną ilością bezpośredniego nasłonecznienia. Konstrukcja szklarni może być bardzo różna jeśli chodzi o
użyte materiały, kształt, rozmiar, rodzaj ogrzewania,
wentylacji itp. Nie mam zamiaru podawać tu szczegółów, zaznaczę tylko kilka kwestii. Materiałami kryjącymi
mogą być: szkło, polietylen, poliwęglany – każdy z nich
ma wady i zalety. Szkło ma bardzo dobrą przepuszczalność, ale zatrzymuje promieniowanie UV. Promieniowanie UV jest ważne dla kaktusów, ponieważ ma
wpływ na uciernienie (długość, grubość, kolor cierni),
wybarwienie korpusu, ilość kwiatów, rytm rozwojowy
(UV obniża rytm rozwojowy!). Szkło ma długą wytrzymałość, ale silne wiatry i lód może je zniszczyć. Najlepiej gdyby Konstrukcja szklarni ze szkła była metalowa.
Polietylen ma dobrą przepuszczalność (prawie tak dobrą jak szkło), umożliwia roślinom pobieranie UV, więc
kaktusy wyglądają zdrowiej i jest im lepiej. Jest bardzo
tani i wytrzymały, ale ma małą żywotność (nowoczesne
panele robione dla solariów wytrzymują 3-4 lat, ale najlepiej je wymieniać co 2 lata, ponieważ zaczynają tracić
przepuszczalność). Polietylen nie wymaga metalowych
konstrukcji – drewniana konstrukcja będzie łatwa, tania
w budowie, i wytrzyma wiele lat. Poliwęglan jest drogi,
ma mniejszą przepuszczalność niż szkło. Nie mam
informacji co do składowej UV. Jest bardzo wytrzymały,
długotrwały (nowe rodzaje nie tracą przepuszczalności
z upływem czasu), zapewnia dobrą izolację termiczną
w zimie, wymaga metalowej konstrukcji.
System ogrzewania jest bardzo ważny i zwykle badzo drogi. Najlepiej mieć główne źródło grzewcze i dodatkowe, oparte na innym medium, w razie awarii.
Najlepszą wodą jest deszczówka i trzeba obie
sprawić jakieś urządzenia które będą ją zbierać.
W miarę możności zbudujcie szklarnię dwa razy
większą niż sądzicie, że będzie potrzeba. Wasze rosliny będą rosnąć, wymagając większej ilości miejsca, a
nowe piękności będą stopniowo powiększać wasze
kolekcje, i nim się spostrzeżecie, szklarnia będzie zapełniona roślinami.
Są dwa sposoby na budowanie kolekcji: z nasion i
od razu z roślin
Nasiona kaktusów są łatwe do znalezienia dla prawie wszystkich gatunków, często z podaną lokalizacją
stanowiska naturalnego. Cena jest zwykle niska. Uprawa z nasion nie jest z reguły trudna, ale wymaga cierpliwości, uwagi i pracy. Trzeba trochę czasu, zanim
rośliny zaczną pokazywać swoje piękno, które charakteryzuje każdy gatunek, ale kiedy to się stanie, rezultat
jest wspaniały. Nadwyżki mogą być wymienione lub
sprzedane innemu kolekcjonerowi. Wysiewy to najlepszy sposób, aby stworzyć duzą kolekcję kaktusów.
Kupowanie roślin to szybki sposób zwiększenia ich
ilości. Jestwiele firm zaopatrujących nas w piękne rośliny, ale nie zapominajmy, że to przedsiębiorstwa, i aby
zwiększyć zysk wiele a nich produkuje napompowane
__________________________________________
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windowsill, on a balcony or in our yard, and this is OK
for the start, but if we want to make a valuable collection, then a greenhouse must be made. Human imagination is endless and the greenhouse can be settled in
our yard, garden, the top of the house, in a very sunny,
extended balcony. Our plants can be very happy as
long as their needs are fulfilled. The major request is a
very sunny place with the maximum direct sunlight as
possible. The physical characteristics of the greenhouse can be very variable in materials used, shape,
size, heating system, ventilation etc. It’s not my purpose to give many details here, but I will mark some
important issues. Materials used for cover can be
glass, polyethylene, polycarbonates; each one has
advantages and disadvantages. Glass has a very
good transparency, but stops the ultraviolet radiations.
UVs are important for cacti and they influence the spination (length, thickness, color), body plant pigmentation, number of flowers, rhythm of growth (UV reduces
the rhythm of growth!). Glass is long lasting, but heavy
winds and ice can break it; the glass covered greenhouse is best to have a metal structure. Polyethylene
has good transparency (almost as good as the glass
has), allows the UV radiations to reach the plant and
because of that cacti look healthier and happier, is
very cheap, very resistant but short lived (the modern
sheets, especially build for solars, resist 3 or 4 years,
but it is best to be replaced after 2 years, because they
start to loose the transparency). Polyethylene doesn’t
require metal structure - a wood structure is easy,
cheap to build and will last for many years. Polycarbonates are expensive, lower transparency than glass,
I have no information about UV comportment, they are
very resistant, long lasting (new types don’t become
opaque in time), they provide the best termic isolation
during winter. They require metal structure.
Heating system is very important and usually very
expensive. It is best to have a main heating source
and an auxiliary one based on other fuel source, in
case of emergencies.
The best water source is rain water and some water collecting devices must be made.
If possible, make the greenhouse two times bigger
the size you think you need. Your plant will grow, demanding larger space and new beauties will constantly
increase your collection; so before you know it, your
greenhouse will be crowded with plants.
There are two ways to build your collection: from
seed and from plants.
Cactus seeds are easy to find for almost all species, often with known location, the price is usually
low. Growing cacti from seeds is generaally not difficult, but requires patience, attention and work. You
need some time before your plants began to achieve
the beauty potential that characterize each species,
but when is done, the results are great. The extra
plants that result may be exchanged or sell to other
cactus hobbyist. Sowing seeds is the best way to
make a large collection of cacti.
Buying plants is a fast way to increase their number. There are many nurseries providing us with beautiful plants. But we must not forget that a nursery is a

rośliny, za pomocą dużych dawek nawozów i hormonów. Otrzymujemy więc nietypowy wygląd rośliny (niezbyt duży problem, bo z czasem zniknie), również rośliny słabe, podatne na choroby. Mogą to być też ukorzenione odrosty i są wtedy jeszcze bardziej podatne przez
pierwsze 2 lata. Są też oferowane rośliny ze stanowisk
naturalnych, ale nie namawiam do ich kupna. Przede
wszystkim są często nielegalnie zebrane, a nam nie
wolno przykładac ręki do niszczenia stanowisk. Takie
rośliny często giną w naszych kolekcjach z powodu
stresu po tak radykalnej zmianie środowiska.
Najlepiej jest mieć co najmniej 2 rośliny/gatunki (na
wypadek strat i do produkcji nasion). To jest proste, gdy
uprawiamy nasze rosliny z nasion, i trudniejsze i droższe, gdy rośliny kupujemy. Musimy też pamiętać, że
rośliny z firm to często identyczne klony otrzymane
przez rozmnażanie wegetatywne i posiadanie dwóch
roślin/gatunków nie zapewni nam nasion.
Doniczki, których używamy muszą mieć odpowiednie rozmiary. Ogólnie, duża doniczka sprawia, że roślina rośnie szybciej, ale jest większe niebezpieczeństwo
gnicia korzeni. Zalecam używać doniczek plastikowych,
ponieważ są tańsze, lżejsze i korzenie nie przywierają
tak do ścianek.
Rosliny muszą być ustawione według ich wymagań,
względów estetycznych i kryteriów botanicznych.
Najsłoneczniejsze stanowisko trzeba zapewnić dużym kaktusom beczkowym i kaktusom górskim. Małe
kaktusy meksykańskie będą rosły dobrze w słońcu, ale
niekoniecznie w największym. Epifityczne wolą cień.
Musimy stawiać razem kaktusy o zbliżonych wymaganiach. Np. razem “żywe skały”, Parodia i Notocactus;
Copiapoa i Eriosyce; Echinocactus i Ferocactus etc.
Ważne, by ich nie stłoczyć tak, żeby się pokaleczyły
cierniami nawzajem – rany mogą się stać źródłem infekcji. Poza tym zbyt stłoczone rosną cieńsze z niedostatku światła.
Stosujcie profilaktyczną ochronę przeciw wełnowcowi korzeniowemu, przędziorkom i innym szkodnikom.
Oszczędzi to wam wielu kłopotów. Najpierw powinno
się odkazić podłoże. Można tu użyć np. formaliny: 200
ml na 9 l wody. Włóżcie podłoże do plastikowej torebki,
zalejcie roztworem formaliny, zalakujcie na 7 dni, potem
otwórzcie i poczekajcie 3-4 tygodnie, aż formalina odparuje. Gdy już nie będzie zapachu, gleba się nadaje
do użytku. Nasiona chwastów, robactwo, grzyby, glony
zostaną zniszczone. Glebowa mikroflora odżyje w ciągu
kilku tygodni, więc najlepszy okres by to zrobić jest na
jesieni, a podłoże użyć na wiosnę.
Notujcie wszystkie ważniejsze wydarzenia w Waszej kolekcji oraz rezultaty Waszych eksperymentów. Z
czasem pomoże to unikać tych samych błędów, zwiększyć Waszą efektywność i łatwo znajdywać rozwiązania
powtarzających się problemów.
Pamiętajcie, że nie wolno Wam na siłę konkurować
z innymi. Obcowanie z naszymi roślinami powinno być
dla nas relaksem, który wleje w nasze dusze pokój i
szczęście, i sprawi, że będziemy żyli szczęśliwiej, dłużej i mocniej kochali!
Cristian Neciu, Rumunia
neciu@yahoo.com
__________________________________________
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business and, to increase their profit, many of them
produce bloated plants, using high doses of fertilizers
and hormones. The result is atypical look of a plant
(that is not a big problem because in time it will disappear), also plants fragile and susceptible to diseases.
Those plants could be also rooted cuttings and these
are even more fragile for the first 2 years. Field collected plants can be found on the market, but I don’t
recommend you to buy them. First of all, they are often
illegally collected and we must not contribute to extinction of cactus populations. Wild plants often die in our
collection because of the stress caused by such a
dramatic environmental change.
It is best to have at least 2 plants/species (in case
of accidents and for seed production); this is easy
when we grow our plants from seeds and more difficult
and expensive when we buy plants. We must remember also that nursery plants are sometimes identical
clones obtained by vegetative propagation and heaving two plants/species will not help us to obtain seeds.
The pots that we use must have adequate size.
The general rule is that a big pot will make the plant to
grow faster, but the danger of root rot is higher. I recommend the use of plastic pots, because they are
cheaper, lighter and the roots don’t stick to the walls.
The plants have to be arranged according to their
cultural needs, esthetic reasons and botanical criteria.
The sunniest place must be provided for large and
for highland plants. The small Mexican species will
grow good in a sunny location, but not necessarily the
sunniest possible, epiphyte cacti prefer shade. We
must combine the plants with similar cultural requirements and put them near each other. For example
living-rocks together, Parodia and Notocactus;
Copiapoa and Eriosyce; Echinocactus and Ferocactus
etc. It is very important not to overcrowd your plants!
The plants should not touch each other because
spines can produce injuries and diseases may appear.
Besides, crowded plants grow thinner because they
suffer from the lack of light.
Make prophylactic treatments of your collection
against root mealy bug, red spider and/or other pests
from your area! This will keep you trouble-free. The
soil used should be disinfected first. You can use formaline for this purpose: 200 ml at 9 l of water. Put the
soil mix in a plastic bag, water it with formaline solution, seal the bag for 7 days, then open it and wait
about 3-4 weeks for the formaline to evaporate from
the soil. When the smell is gone, you can use the soil.
Weed seeds, worms, insects from the soil will be destroyed, fungi too, algae….The soil microflora will recover in few weeks time, so the best time to do that is
in Autumn and to use the soil in Spring.
Make notes of the important events in your collection’s life and write the results of your experiments. In
time, it will help you to avoid the same mistakes, increase your efficiency and easily find solutions for the
repeated problems.
Remember that in this hobby we must not compete
with anyone! Working with our plants should be a relax
that brings peace and happiness into our souls and will
make us live happier, longer, and love stronger!

Czytelnia.

Nowość na polskim rynku
________________________________________________________

Michał Lisok
Streszczenie: Michał Lisok opowiada o książce – „Kaktusy i
sukulenty”, autorstwa Marii Teresy Della Beffy, nowości na polskim rynku wydawniczym.

Miesiąc temu w ofercie klubu „Świat Książki” ukazała się nowa pozycja z cyklu „Podręczny leksykon przyrodniczy”, traktująca o naszych ulubionych roślinach.
„Kaktusy i sukulenty”, autorstwa Marii Teresy Della
Beffy – wydana w jej ojczystym kraju, Włoszech, jako
„Piante grasse” – doczekała się już tłumaczenia na
język niemiecki pod tytułem „Kakteen”. Fotografie wykonał Carlo Dani. Tłumaczenie z niemieckiego: Eligiusz
Nowakowski. Książka została wydana na papierze kredowym, w wymiarze: 23,8 cm x 15,2 cm.
Autorka na 224 stronach przedstawia ponad 200
gatunków i odmian kaktusów i innych sukulentów, ilustrując wszystkie barwnymi fotografiami i rysunkami i
podając zwięzłe opisy każdego z nich (cechy, pochodzenie, uprawa, rozmnażanie). Obszerny wstęp zawiera podstawowe informacje o kaktusach i sukulentach,
ich systematyce, ogólnych zasadach uprawy i rozmnażania. Dwie następne części to leksykon kaktusów (s.
37-131) i leksykon sukulentów. Innym sukulentom poświęcono też dużo uwagi w części poprzedzającej leksykon. Z tego powodu jest to jedna z niewielu książek,
w której nie zostały one potraktowane po macoszemu.
Książka opisuje następujące rodziny sukulentów:
kaktusowate, agawowate, przypołudnikowate, toinowate, trojeściowate, ananasowate, komelinowate, gruboszowate, didierowate, wilczomleczowate, bodziszkowate, ostrojowate, liliowate i portulakowate.
Jako jeden z pierwszych kaktusiarzy w naszym
kraju miałem możliwość zamówienia książki przez znajomego klubowicza i zapoznania się z nią. Informacje o
uprawie i inne wprowadzenia, poprzedzające opisy
roślin, moim zdaniem nie wnoszą nic szczególnego dla
tych, którzy z tego typu informacjami spotykali się już
wielokrotnie. Czytając początkowe strony łatwo zauważyć, iż książka była tłumaczona z innego języka i tłumacz nie przykładał się zbytnio do doboru wyrafinowanego słownictwa. W głównej części, czyli przy opisach
każdego przedstawianego gatunku, autor tłumaczenia
starał się zaproponować – obok nazwy łacińskiej – jego
polską nazwę popularną, a jeśli taka nie istniała, to tworzył własną, wysnutą z tłumaczenia.
Szczegółowo opisanych jest zazwyczaj kilka gatunków z danego rodzaju. Ciekawym pomysłem było utworzenie ramki, w której znajduje się skrótowy opis. W
dalszej kolejności zamieszczone są informacje na temat pokroju i wielkości rośliny, do jakiej dorasta ona w
środowisku naturalnym, charakterystyka kwiatów
(kształt i kolor), pędu, kwiatostanu i owocu, pory kwitnienia oraz ogólnego stopnia trudności pielęgnacji. Dokładnie opisano ilość i długość cierni, uwzględniając
podział na ciernie środkowe i boczne. Znajdziemy
__________________________________________
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również najpopularniejsze synonimy danego gatunku.
Różnią się one zazwyczaj, od obowiązującej nazwy
tylko nazwą rodzaju, którą zmieniono niedawno w procesie ujednolicania nomenklatury.
W zależności od przedstawianej rodziny skupiono
dodatkowo uwagę na cechujących ją osobliwościach.
Podany jest pierwotny region występowania, łącznie z
prowincją, bądź stanem. Nie zapomniano o wskazówkach dotyczących odpowiedniego rodzaju podłoża,
podlewania, sposobów rozmnażania oraz optymalnych
i minimalnych temperatur, które moim zdaniem podawane są zbyt ostrożnie i przy większości kaktusów
wynoszą 10°C. Zabrakło niestety informacji o okresie,
po jakim możemy spodziewać się kwiatów na roślinach uprawianych z nasion. Autorka podaje je tylko
sporadycznie.
W opisach roślin z niewiadomych względów pominięto piękny rodzaj Gymnocalycium. Znalazł się tam
za to, np. dość rzadko opisywany Borzicactus. Szczegółowo opisano mamilarie, opuncje, rebucje, agawy,
rozchodniki i wilczomlecze. Do każdego opisu dołączono przynajmniej jedną ilustrację. Wiele z nich przy
rodzinie Cactaceae przedstawia formy grzebieniaste.
Niewątpliwie nie zaszkodziłoby zamieszczenie wówczas jeszcze zdjęcia rośliny o typowym pokroju. Podejrzewam, że z powodu małej ilości materiałów nt. rodzaju Parodia zamieszczono w nim P. magnifica, nie
zwracając uwagi na to, że już wcześniej została ona
opisana przy rodzaju Notocactus.
Z rozdziału „dodatek” dowiemy się, jakim sposobem sukulenty zyskały tak wielką popularność, w jaki
sposób próbowano je klasyfikować i jak wykorzystuje
się je dzisiaj. Znajdziemy tam także krótką charakterystykę najbardziej znanych ogrodów zajmujących się
hodowlą sukulentów.
W końcowej części książki umieszczono bogaty w
hasła słowniczek przydatnych terminów biologicznych.
Znalezienie konkretnej rośliny ułatwi nam indeks nazw
naukowych i osobny indeks nazw popularnych.
Cena książki, 29,90 zł dla członków klubu, a dla
pozostałych 36,90 zł, nie wydaje się zbyt wygórowaną.
Podsumowując, jest to pozycja książkowa interesująca i warta polecenia. Mimo że daleko jej do „Kaktusów” Z. Fleischera i B. Schűza, czy „Uprawy kaktusów” St. Hinza i M. Abramowicza, uważam, że może
ona być ciekawym urozmaiceniem naszej, jakże
skromnej, biblioteczki polskiej kaktusiarskiej i sukulentycznej literatury.
Michał Lisok
lisokmkm@poczta.onet.pl

Wspomnienie o Andrzeju Typiaku
________________________________________________________

14 sierpnia 2005 roku, w wieku 51 lat, odszedł od nas po ciężkiej chorobie Andrzej Typiak, jeden z
najbardziej zasłużonych i aktywnych polskich kaktusiarzy.
Był członkiem Lubelskiego Oddziału PTMK i jego wieloletnim przewodniczącym. Ale Jego działalność miała o wiele szerszy, ogólnopolski wymiar. Był przede wszystkim przez 15 lat redaktorem naczelnym czasopisma Świat kaktusów, które – dzięki Jego uporowi w pozyskiwaniu autorów i artykułów
– po latach stagnacji zaczęło się regularnie ukazywać, co przy tego typu niskonakładowym wydawnictwie, było wielkim osiągnięciem. Z Jego inicjatywy ukazały się dwie polskie monografie kaktusów: “Ferocactus” Jerzego Woźniaka i “Notocactus” Stanisława Hinza (tej ostatniej był również współautorem).
Jego kaktusowe i sukulentowe zainteresowania były bardzo szerokie – niewiele było chyba rodzajów, których przedstawicieli nie miałby w swojej kolekcji. Znany był również z innej swojej kolekcjonerskiej pasji – zbierania znaczków i odznak z kaktusowymi motywami. Organizował wystawy, wygłaszał
prelekcje, jeździł na wycieczki, starał się brać udział we wszelkich możliwych imprezach – był aktywny
do granic możliwości. Miał i wielu przyjaciól także w środowisku czeskich i słowackich kaktusiarzy.
Będzie nam Go brakować i na zawsze pozostanie w naszej pamięci !
__________________________________________________________________________________
Andrzej przyjeżdżał do Wrocławia nocnym pociągiem, aby razem z nami kontynuować podróż do czeskich przyjaciół i ich kolekcji. Dziwiłem się zawsze i
podziwiałem Go za niestrudzoną żarliwość i zacięcie
pasjonata. Ciągle uśmiechnięty i pogodny, z pełnymi
radości oczami, robił wrażenie człowieka szczęśliwego.
I pewnie takim był, a nam daleko do Niego w próbach
naśladowania.
Teraz Jego dobry duch może zwiedzać wszystkie
kolekcje świata, bo stoją dla niego otworem, jak i wiele
naszych serc ...
Eugeniusz Giernalczyk, Wrocław
____________________
Wszyscy wiedzieliśmy o Jego poważnej chorobie,
a jednak wiadomość o Jego śmierci zaskoczyła mnie
zupełnie. Tym bardziej, że jeszcze tydzień wdześniej
rozmawiałem z Nim – mówił, że jest poprawa, był dobrej myśli. Wierzyłem, że zwalczy chorobę.
Zawsze był pełen niespożytej energii i optymizmu
w pokonywaniu trudności. Nie było dla niego rzeczy
niemożliwych. Był niewątpliwie osobistością – znany
i lubiany nie tylko w naszym Towarzystwie, ale i wśród
przyjaciół w Czechach.
Razem „otwieraliśmy” i „zamykaliśmy” niejeden
kaktusiarski sezon. A tych sezonów miało być jeszcze
wiele ...
Tadeusz Nycz, Wrocław
____________________
Jest niedziela, wieczór, 14 sierpnia 2005. Jeszcze
rano siedzieliśmy w Nachodzie przy śniadaniu z Tadeuszem Nyczem, rozmawialiśmy o różnych sprawach, o
kaktusach... Wspominaliśmy o Andrzeju, który z Nachodem był też nierozerwalnie związany.
A o 15.45 nadeszła z Wrocławia smutna wiadomość
– Andrzeja nie ma już między nami.
Przez wiele lat witałem Go w Nachodzie, na wiosnę
i jesienią. Wiosną regularnie przyjeżdżał z wrocławskimi
kaktusiarzami na otwarcie sezonu w Dvoře Kralové już
w piątek wieczorem. Piekliśmy kurczaki i śmialiśmy się,
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że prawdziwe otwarcie sezonu jest o dzień wcześniej
w Nachodzie. Siedzieliśmy, pili tequilę, dyskutowali.
Andrzej był zawsze cichy i skromny. Gdy wieczór się
przeciągał, pierwszy szedł spać, zmęczony nocną
jazdą pociągiem do Wrocławia i całodziennym zwiedzaniem kolekcji w Czechach.
W tym roku przyjechał tylko Tadeusz z Gienkiem
Giernalczykiem. Andrzeja zabrakło. Ciężka choroba
nie pozwoliła Mu zasiąść z nami przy jednym stole.
Wierzyliśmy, że swoją witalnością pokona skrytobójczą chorobę. Niestety, tak się nie stało.
I chociaż odszedł na swą wieczną drogę, to w naszych wspomnieniach pozostanie na zawsze...
Jindřich Svoboda, Nachod, Czechy
____________________
Naczelny!
Tak właśnie nazywaliśmy Andrzeja w gronie polskich kolekcjonerów kaktusów.
Naczelnego poznałem bliżej dopiero na pierwszej
kaktusiadzie w Grzegorzewicach w 1994 r. Okazał się
wiecznie zajętym i bardzo dynamicznym, a jednocześnie wyjątkowo życzliwym kolegą, miał też jedną bardzo rzadką cechę - uczynność.
Przeglądając obecnie stare zdjęcia ze zdziwieniem
stwierdziłem, że właściwie to nie mam żadnej fotografii
samego Andrzeja! Zawsze był z kimś, zawsze załatwiał dziesiątki spraw dla PTMK i dla kolegów, sprowadzał zagraniczną literaturę prawie dla całej kaktusowej Polski. Na naszych spotkaniach i wyjazdach,
przenosząc się błyskawicznie z jednego miejsca na
drugie, zdążył jeszcze z każdym porozmawiać. Jego
silna osobowość, sugestywność i umiejętność mobilizowania powodowała, że wiele osób zaczęło pisać
artykuły do Świata Kaktusów, chociaż nigdy przedtem
nawet o tym nie pomyślało. Nasze pismo zaczęło iść w
górę, pomału zaczęło być doceniane i w innych krajach (Czechy, Austria, Niemcy). I właśnie wtedy zaatakowała choroba. Walcząc z nią, Naczelny wydał, moim
zdaniem najlepszy (i najobszerniejszy) do tej pory,
Świat Kaktusów 2004. Był współautorem jednej wyd-

nej wydanej książki i drugiej, będącej w opracowaniu.
Teraz będzie miał tylko szklarenkę tam w górze i już
żadnych terminów, zamówień, korekt i dociskania opornych autorów. Ale za to nam będzie Go tutaj bardzo
brakować...
Żegnaj Andrzeju, szkoda że już nic nie wydasz...
Andrzej Mucha, Gdańsk
____________________

pracę. Ale jak teraz myślę, głównym powodem, i tym
co zrobiło na mnie największe wrażenie, był jego zapał
i upór który pozwalał łamać wszelkie trudności i przeszkody. Swoją bezinteresowną chęcią działania wyraźnie odcinał się od raczej szarego i smętnego towarzystwa należącego do PTMK – zresztą było takie
jedynie po części, ponieważ jego – tak należałoby
napisać – oddział, zawsze się wyróżniał i należało tam
duże grono niezaprzeczalnie wielkich osobowości. Dla
mnie Andrzej zawsze będzie pośród tych, którzy kochają sukulenty. Jakoś nie dopuszczam do siebie myśli, że Go nie ma. On zawsze będzie gdzieś w pobliżu,
zawsze tam, gdzie choć przez chwilę krąży słowo
„kaktus” lub „sukulent”. Dlatego nie napiszę „Żegnaj
Andrzeju”, bo to tak jakbym zamknął coś bardzo barwnego i żywego. Napiszę…
Zawsze bądź z nami.
Jerzy Woźniak, Warszawa
____________________

Nie pamiętam, abym
nie widział Andrzeja na
Śmierć Andrzeja była dla
którejkolwiek z naszych
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Żegnaj Andrzeju – w naszych
wszystkim przyjaciela kaktusercach zostaniesz na zawsze.
siarzy.
Jacek Krzyżanowski, Lublin
Dziękujemy za wszystko
____________________
Andrzej.
Tomasz Romulski, edytor
Od lewej: Andrzej Typiak, A. Mucha, T. Nycz
Trudno jest pisać o kimś
kogo już nie ma między nami, szczególnie gdy ktoś jest
tak barwną postacią, jaką był Andrzej. Poznałem go
PODZIĘKOWANIE
dawno, na jednym ze zjazdów czegoś, co nazywa się
PTMK. Od samego początku wyróżniał się chęcią dziaW imieniu rodziny Andrzeja Typiaka i kolegów
łania i entuzjazmem, tak rzadkim w obecnych czasach. z Oddziału Lubelskiego PTMK serdecznie dziękuję
Później zwrócił się do mnie z prośbą, abym pomógł mu wszystkim, którzy wzięli udział w jego ostatniej drodze.
w redagowaniu choć pierwszych numerów Świata Kaktusów. Zgodziłem się, tym bardziej, że wówczas nie
Jacek Krzyżanowski
miałem tyle pracy redakcyjnej jak obecnie, a częste
Lubelski Oddział PTMK
wyjazdy służbowe do Lublina ułatwiały nam tą współKAKTUSY I INNE No. 5 (VII – IX 2005)
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