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Tephrocactus weberi
Ta nazwa rodzajowa powyżej jest znana kaktusiarzom, ale
nie każdy, kto nie jest miłośnikiem tephro, potrafi odpowiedzieć,
o jakie właściwie chodzi gatunki. Jest tak dlatego, że od czasu
ustanowienia rodzaju Tephrocactus przez Charlesa Lemaire’a
w 1868 r., miał on, podobnie jak wiele innych rodajów w opuncjowatych, bardo powikłaną historię, której przedstawienie zajęłoby kilka razy więcej miejsca niż przedstawienie samych roślin.
Nie drążmy więc tego tematu w większym stopniu niż bardzo
krótki przegląd tej historii na poziomie rodzaju.
Rodzaj Tephrocactus, utworzony początkowo dla niektórych małych kaktusów argentyńskich, z pędami podzielonymi
na zaokrąglone lub cylindryczne człony, był w 1898 r. przeniesiony do Opuntia (Weber), potem, w 1919 r. (Britton & Rose),
już jako podrodzaj, poszerzony - zawierał wszystkie cylindtycz-

This generic name above is commonly known among
cactophiles but not everyone non-tephro-lover is able to give
an exact answer as to what species are really concerned. This
is so because, since Charles Lemaire’s establishment of the
genus Tephrocactus in 1868, the genus has had, like many of
the Opuntioid genera, a very confused history, the presenting
of wich in detail, might well take several times as much space
as it would be needed for briefly depicting the plants alone. So
let’s go no further into this matter than to give a very brief
overview of the history on generic level.
The genus Tephrocactus, originally created for some dwarf
Argentinian cacti with stems divided into rounded or cylindrical
segments, was transfered to Opuntia in 1898 (Weber), then, in
1919 (Britton & Rose), as a subgenus, broadened to include
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Tephrocactus alexanderi

Tephrocactus articulatus

ne, południowoamerykańskie opuncjowate, później (1958)
ponownie oddzielony od Opuntia przez Backeberga, z wieloma
nowymi taksonami, potem w 1984 r. radykalnie zmniejszony
przez Kieslinga (do jedynie sześciu gatunków). Jak widać zakres rodzaju mocno się zmieniał. Ta ostatnia propozycja została poparta przez dokładniejsze badania morfologiczne, włącznie z DNA, i przyjęta przez Andersona (2001). Anderson za
Kieslingiem, umieścił resztę gatunków dawnego Tephrocactus
w Maihueniopsis i Cumulopuntia. (oba te rodzaje mają mięsisste i niepękające owoce – Tephrocactus ma suche i pękające).
W międzyczasie Heath (1999) zaproponował rodzaj Ursopuntia
dla T. weberi. W 2002 r., Iliff dodał do listy szesciu gatunków
Kieslinga kolejny, T. halophilus, gatunek uznany przez Backeberga, ale nie przez Kieslinga i Andersona, którzy traktowali go
jedynie jako synonim T. alexanderi.
Obecny rodzaj Tephrocactus to małe, krzewice się kaktusy,
pędami podzielonymi na zaokrąglone do owalnych człony, z
suchym samootwierającym się owoem z glochidami, oraz nasionami z funikułami – to prawie wyjątkowa cecha w rodzajach
opuncjowatych, z wyjątkiem Pterocactus. Wszystkie gatunki
występują w północnej Argentynie
Tak więc na pierwszy rzut oka, przeciętny kolekcjoner nie
jest w stanie odróżnić w swojej kolekcji Tephrocactus od Maihueniopsis, choć maihueniopsisy w naturze tworzą duże dywanowe kępy, podczas gdy tephrocactusy tworzą małe kępy.
W kolekcjach niektóre tephrocactusy uważane są za atrakcyjne
dzięki swemu uciernieniu (np. T. aoracanthus, T. articulatus
var. polyacanthus). Są proste w uprawie, choć wszystkie one
posiadają glochidy, więc przy obchodzeniu się z nimi trzeba
zachować ostrożność. Temperatura zimowego spoczynku nie
powinna prekraczać 10 C, a rośliny powinny być wtedy trzymane sucho. Czasem, gdy są trzymane zbyt sucho, niektóre człony mogą odpadać. W naturze jest to naturalny proces reprodukcji, tak jak może być również i w naszej kolekcji. Nie ma
problemu z ukorzenianiem tych członów.
Poniżej są wyszczególnione obecnie uznawane taksony
Tephrocactus z ich niektórymi cechami diagnostycznymi (dokładniejsze opisy można znaleźć w książce Andersona, z wyjątkiem T. halophilus). Za wyjątkiem T. weberi, kwiaty wszystkich gatunków są białe do białoróżowych.
T. alexanderi, człony do 5 cm długości, cierni do ok. 15, do
5 cm długości, rozmieszczone w górnej części członu, raczej
proste, rozchodzące się na boki, występuje w La Rioja i Salta,
T. aoracanthus, atrakcyjny gatunek ze względu na swoje
ciernie, które maja do15 cm długości, lub więcej, człony pędu 58 cm długości, z widocznymi tuberkułami, występuje w La Rioja, San Juan, Cordoba, Mendoza,
T. articulatus (występuje w Mendoza, Cordoba, Santiago
del Estero)
var. articulatus, człony pędu do 3.5 cm. długości, brak
papierowych cierni,
var. inermis, człony pędu do 10 cm. długości, brak
papierowych cierni,
var. oligacanthus, człony pędu do 5 cm długości, z
małą ilością papierowych cierni w górnej części członu,
var. polyacanthus, człony pędu do 7 cm długości, z
dużą ilością papierowych cierni na całymi członie,
var. diadematus, człony pędu do 3 cm długości, z dużą
ilością papierowych cierni na całymi członie,
T. molinensis, człony pędu małe, do 4 cm długości, bez
cierni. Ciekawą cechą jest, że nowouformowane areole mają
białe włosy na zewnątrz czerwonej lub szarawej obwódki z
glochidów.. Występowanie: Salta,
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all cylindrical South American Opuntioids, later (1958), by
Backeberg, separted again from Opuntia, with many new
taxa, then, in 1984, radically reduced by Kiesling (to only six
species). As you see, the scope of the genus varied considerably. This last proposal has been supported by more detailed morphlogical studies, including DNA, and accepted by
Anderson (2001). Anderson, following Kiesling, put the rest of
former Tephrocactus species in Maihueniopsis and Cumulopuntia (both have fleshy and indehiscent fruits – Tephrocactus has dry and dehiscent ones). Meantime, Heath (1999)
proposed the genus Ursopuntia for T. weberi. In 2002, Iliff
added to Kiesling’s list of six species, another one, T. halophilus, a species recognized by Backeberg, but not by Kiesling
and Anderson who considered it merely a synonym of T. alexanderi.
The present genus Tephrocactus is characterized as:
dwarf branching cacti with stems devided into rounded to
cylindrical segments, with dry, dehiscent fruit with glochids,
and seeds with funicles – an almost unique feature in Opuntioid genera, except for Pterocactus. All species are found in
Northern Argentina.
So, at first sight, a common collector is unable to find a
difference between a Tephrocactus and a Maihueniopsis in his
collection, though in habitat Maihueniopsis species are characterized by formong large matt-like clumps, whereas Tephrocacti make smaller clumps. In collections some species are
considered attractive cacti due to their spination (e.g. T. aoracanthus, T. articulatus var. polyacanthus) and are easy in
cultivation, although all plants possess glochids, so one must
take care when handling tephrocacti. Winter rest temperatures
should not exceed 10 C and plants have to be kept dry in this
period. Sometimes when they are kept to dry, some of the
segments may detach. In habitat this is a natural process of
reproduction, just as may be in our collections as well, and
there is no problem with rooting these segments.
Below are listed currently recognized Tephrocactus taxa
with some of their diagnostic features (more detailed descriptions can be found in Anderson’s book, except for T. halophilus). Except for T. weberi, flowers of all species are white or
pinkish-white.
T. alexanderi., segments to 5 cm long, spines to ca 15, to
5 cm long, covering upper part of a segment, rather straight,
spreading, it is found in La Rioja and Salta,
T. aoracanthus, a showy species due to its spines, which
are to 15 cm long, or more. Stem segments 5-8 cm long, with
prominent tubercules, found in La Rioja, San Juan, Cordoba,
Mendoza,
T. articulatus (is found in Mendoza, Cordoba, Santiago
del Estero)
var. articulatus, stem segments to 3.5 cm. long, without papery spines,
var. inermis, stem segments to 10 cm long, without
papery spines,
var. oligacanthus, stem segments to 5 cm long, with
few papery spines in the upper part of the segment,
var. polyacanthus, stem segments to 7 cm long, with
numerous papery spines all over the segment,
var. diadematus, stem segments to 3 cm long, with
numerous papery spines all over the segment,
T. molinensis, stem segments small, to 4 cm long, without
spines. An outstanding feature is that the newly formed areoles have white hairs outside the ring of reddish or greyish
glochids. Distribution: Salta,
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T. weberi, jego wyjątkową cechą jest kolor kwiatów, które
mogą być zółte, pomarańczowe, czerwone lub różowe, w przeciwieństwie do pozostałych gatunków. Człony pędu: 3-10 cm
długości, cierni od 5-10, do 5 cm długości, żółte lub czerwonawe, te w wyszej części areoli są wzniesione. Występujew Salta,
Tucuman, La Rioja.
T. geometricus, ciernie małe, 0,5-1 cm długości, w górnej
części członu; człony do 5 cm długości. Występuje w Angostura
de Guanchin i Tinogasta, Catamarca,
T. halophilus, najprawdopodobniej jest ścisle spokrewniony z T. alexanderi, różniąc się od niego dłuższymi, do 10 cm
lub więcej, raczej zakrzywionymi i odstającymi, cierniami. Człony do 6 cm długości, z około 50-60 małymi areolami na jeden
człon, dochodzącymi prawie do podstawy członu. Występuje w
Sierra Pie de Palo, na solniskach, koło lini kolejowej do Serrezuela, w prowincji San Juan. Nazwa odnosi się do rodzaju
miejsca, gdzie rośnie (halophilus = rosnący na solniskach).
tekst: Tomasz Romulski, ptmkwroclaw@interia.pl

T. weberi; the exceptional feature is that the flowers are
yellow, orange, red or pink, contrary to the other species.
Stem segments are 3-10 cm long, spines: 5-10, to 5 cm long,
yellow to reddish, the upper ones in an areole are erect. It is
found in Salta, Tucuman, La Rioja.
T. geometricus; spines small, 0,5-1 cm long, placed in the
upper part of a segment; segments to 5 cm long. It is found in
Angostura de Guanchin and Tinogasta, Catamarca,
T. halophilus; most probably it is closely related to T.
alexanderi, differing from the latter by longer, to 10 cm or
more, rather curved and erect, spines. Segments to 6 cm long,
with some 50-60 small areoles per segment, extending nearly
to its base. It is found in Sierra Pie de Palo, saltpetre beds
near railway to Serrezuela, in the province San Juan. The
name refers to the kind of place where it grows (halophilus =
growing on salt beds).
zdjęcia | photos by: Guillermo Rivera,
rivera@intekar.com, www.cactusexpeditions.com.ar
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Wczesna ewolucja kaktusów
i postmodernizm
___________________________________________________________________________________________________________

Early cactus evolution and postmodernism
M. Patrick Griffith
Montgomery Botanical Center
11901 Old Cutler Road
Miami, Florida 33156 USA

Ming Zhou
School of Educational Studies
Claremont Graduate University
Claremont, California 91711 USA

Streszczenie. W tej pracy Autorzy stawiają tezę, że na interpretacje wczesnej ewolucji kaktusów w przesłości miały wpływ konteksty. Ostatnie badania fylogenetyczne, analizowane bez kontekstów, sugerują, że wczesne kaktusy nie musiały być podobnymi do
Pereskia krzewami, ale małymi sukulentami. [Artykuł częściowo
adaptowany z Griffith 2004b]

Summary. In this work, the authors submit that the interpretation
of early cactus evolution has been contextually influenced in the
past. Recent phylogenetic research, when viewed without context, suggests that early cacti may not have been Pereskia-like
shrubs, but diminutive succulents. [The article is largely adapted
from Griffith 2004b]

Jeszcze jedno dziedzictwo roku 1492
Tym, którzy to czytają, nie trzeba wyjaśniać uroku
kaktusów. Warto jednak zauważyć, że botanicy i ogrodnicy europejskiego kręgu kulturowego nieustannie interesowali się tą grupą roślin od czasu jej pojawienia się tu w
późnym XV/wczesnym XVI w. (Anderson, 2001), oczywiście dla jej morfologii – czegoś, czego nie można było
spotkać w naturze w Europie. W czasach, gdy Stary Świat
poznawał Cactaceae, sukulentyzm pędów, tuberkuły, żebra i ciernie (i oczywiście piękne kwiaty), z pewnością,
wszystkie razem, tym bardziej były podziwiane w kontekście współczesnej wiedzy europejskiej. Dla zachodnich
botaników XV w., kaktusy na pewno były roślinami egzotycznymi. Egzotyczność z definicji jest określona kulturowo. Twierdzę tutaj, że ten specyficzny kontekst kulturowy wpływa na interpretowanie wczesnej ewolucji kaktusów. Uderzająca (ale określona kulturowo) egzotyczność Cactaceae wciąż ma wpływ na nasze postrzeganie
tego co jest pierwotne, a co jest pochodne w tej rodzinie.
Aby badać sposoby, za pomocą których kulturowa interpretacja morfologii miała wpływ na hipotezy dotyczące
ewolucji kaktusów, potrzebny będzie krótki przegląd morfologicznej różnorodności kaktusów.

Another legacy of 1492
For the current readers, the allure of cacti requires no
explanation. However, it is worth noting that botanists
and horticulturalists of European cultural extraction have
sustained particular interest for this group of plants to
since their appearance there in the late 15th / early 16th
century (Anderson, 2001). Certainly, this is due to their
morphology, something not naturally encountered in
Europe. At the time of the Cactaceae’s introduction to the
Old World, stem-succulence, tubercles, ribs, and spines
(and of course, the beautiful flowers) must have all been
even more wondrous to experience, in the context of
contemporary European botanical knowledge; to the
Western botanist of the 1500s, cacti were certainly exotic
plants. Exoticness is by definition culturally based. Here,
I submit that this specific cultural context influences the
interpretation of early cactus evolution. The striking (but
culturally determined) exoticness of the Cactaceae still
impacts our concept of what is relictual and derived for
the family. To investigate the ways in which cultural
interpretation of morphology has influenced hypotheses
of cactus evolution, a brief overview of cactus morphological diversity will be necessary.

Obecna różnorodność kaktusów
Kaktusy mają cechy morfologiczne dużo mówiące o
ewolucji i dające się interpretować. Jednym z kryteriów,
która ma duży wpływ na interpretowanie ewolucji kaktusów, jest liść (Fig. 1, str.13). Cechy charakterystyki liścia
u Cactaceae znacznie się różnią (Fig. 2, str.13). Poniższy
przegląd podrodzin naświetli różnice w obrębie liścia.
Olbrzymia większość gatunków Cactaceae mieści się
w podrodzinie Cactoideae, która obejmuje bezlistne sukulenty pędowe. Dla wielu laików pojęcie kaktusa odnosi się

Extant cactus diversity
Cacti have a variety of morphological features informative about evolution and available for interpretation.
One feature that heavily influences the interpretation of
cactus evolution is the leaf (Figure 1, p. 13). Leaf character states in Cactaceae vary considerably (Figure 2, p.
13). The survey of subfamilies below will highlight leaf
diversity.
The vast majority of Cactaceae species are circumscribed in the subfamily Cactoideae, which contains
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właśnie do tej grupy. Wyjątki od reguły bezlistności w tej
podrodzinie to liścienie i malutkie listki u niektórych Hylocereus (Fig. 2d). Kolejna podrodzina kaktusów, Opuntioideae, obejmuje opuncje i pokrewne. Opuntioideae mają największą różnorodność budowy liścia spośród podrodzin kaktusów – większość opuncjowatych ma liście cylindrycznie sukulentyczne, małe, które wcześnie odpadają,
jednak opuncjowate rodzajów Pereskiopsis i Quiabentia
mają liście szerokie i sukulentyczne, które utrzymują się w
okresie wegetacyjnym, odpadając tylko w czasie suszy, a
niektórzy reprezentanci Austrocylindropuntia mają dużo
większe liście cylindrycznie sukulentyczne, też trwałe
(Fig. 2e-h). Podrodzina Pereskioideae, obejmująca rodzaj
Pereskia, ma szerokie, niesukulentyczne, trwałe liście i, w
przeciwieństwie do innych kaktusów, niesukulentyczne
pędy (Fig. 1-2). Ostatnio uznana podrodzina Maihuenioideae (=Maihuenia; monotypowa), ma półsukulentyczne
pędy i cylindrycznie sukulentyczne, malutkie, trwałe liście
(Fig. 2c).
Wczesne idee ewolucji kaktusów
Pogląd tradycyjny, ustanowiony w początku XX w.
przez Brittona i Rosego (1919), mówi, że kaktusy liściaste
są pierwotne (lub prymitywne), a kaktusy bezlistne, z sukulentycznymi pędami, od nich pochodne. Britton i Rose
(1919) zaproponowali, że „rodzaj Pereskia… ze względu
na swoje podobieństwo do innych kwitnących roślin ze
zdrewniałymi pędami, [jest] kaktusem najbardziej spokrewniony z innymi rodzinami (str. 8)”. Zauważyli też oni
bliskie pokrewieństwo pomiędy liśćmi Pereskiopsis i Pereskia, i na podstawie tej cechy założyli ścisłe polrewieństwo tych rodzajów. Historia ewolucji, która wynikła z
tych dwóch pokrewieństw, zakłada istnienie podobnych
do Pereskia przodków całej Cactaceae oraz pewnych
mniej pierwotnych lini, ewoluujących w kierunku liściastych sukulentów podobnych do Pereskiopsis, i w końcu,
w pochodzące od nich, bezlistne rośliny, jak i Carnegia i
Echinocereus (Fig. 3).
Ten pogląd na ewolucję kaktusów (Pereskiaprymitywna) miał duży wpływ na późniejsze badania.
Prawie każda kolejna wzmianka w literaturze, niekoncentrująca się wprost na ewolucji kaktusów, kładzie nacisk na
pierwotną naturę tych roślin względem innych Cactaceae
(np. Leuenberger, 1986; talże Landrum, 2002). Ponadto,
koncepcja Pereskia-primitywna miała na tyle duży wpływ
(ponieważ wpasowuje się łatwo w swój kontekst, patrz
niżej), że następni autorzy czasem źle interpretowali nowe
dane (z bezpośrednim związkiem z wczesną ewolucją
kaktusów), tak aby były zgodne z Brittonem i Rose
(1919), nawet jeśli pokazywały one raczej coś przeciwnego (Griffith, 2004a).
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stem-succulent, leafless plants. Many laypeople’s conception of a cactus centers upon this group. The exceptions
to leaflessness in this subfamily include cotyledons and
minute leaves in some Hylocereus (Figure 2d). Another
subfamily of cacti, the Opuntioideae, includes the
prickly-pear and its relatives. The Opuntioideae have the
most variability in leaf form of the cactus subfamilies:
most opuntioids have terete-succulent, diminutive leaves
that are early deciduous; however, plants of the opuntioid
genera Pereskiopsis and Quiabentia have broad, succulent leaves that persist throughout the growing season,
only falling in times of drought, and some members of
Austrocylindropuntia have much larger terete-succulent
leaves, also persistent (Figure 2e-h). The subfamily Pereskioideae, containing the genus Pereskia, has broad, nonsucculent, persistent leaves and nonsucculent stems,
unlike other cacti (Figures 1-2). A recently recognized
subfamily, the Maihuenioideae (= Maihuenia; monotypic), has semi-succulent stems and terete-succulent,
diminutive, persistent leaves (Figure 2c).
Early ideas about cactus evolution
The traditional view, codified in the early 20th century
by Britton and Rose (1919), has advanced that leafy cacti
are relictual (or primitive), and leafless, stem-succulent
cacti are derived. Britton and Rose (1919) proposed that
“the genus Pereskia . . . on account of its similarity to
other woody flowering plants, [is] considered the nearest
cactus relative to the other families (p. 8)” They also
noted a close affinity between the leaves of Pereskiopsis
and Pereskia, and assumed a close relationship between
these genera based on this character. The evolutionary
history implied by these two relationships has Pereskialike ancestors for the entire Cactaceae, with some less
relictual lineages evolving into Pereskiopsis-like leafy
succulents, and finally into derived, leafless plants like
and Carnegia and Echinocereus (Figure 3).
This view of cactus evolution (Pereskia-as-primitive)
has been very influential upon subsequent work. Almost
every subsequent mention of Pereskia in the literature
that is not directly concerned with cactus evolution
stresses the relictual nature of the plants relative to other
Cactaceae (e.g. Leuenberger, 1986; also Landrum, 2002).
Furthermore, the Pereskia-as-primitive idea has been so
influential (because it fits so easily within its context; see
below), that recent authors have sometimes misinterpreted new data (with direct bearing upon early cactus
evolution) to be consistent with Britton and Rose (1919),
even when the data are more readily interpreted as contradictory (Griffith, 2004a).
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Pojęcie normalności
The idea of normalcy
Hipotezy ewolucyjne nie są wolne od wpływu kultuEvolutionary hypotheses are not free from cultural
rowego. Jeden dobrze udokumentowany przykład tyczy
bias. One well-documented example involves the differences in 20th century Western and Soviet evolutionary

bardziej „kaktusowo”

Fig. 3 Diagram obrazujący tradycyjne (i powszechnie przyjęte) relacje w Cactaceae, oparte
na Brittonie i Rose (1919) - Pereskia-prymitywna i
bardzo zaawansowane Cactoideae (Cereae sensu Britton i Rose). Opisana tu morfologiczna ewolucja to: i. wspólny przodek Cactaceae, o zdrewniałych pędach i szerokich liściach; redukcja krótkich pędów do areol, a listków pąków liściowych
do cierni (Cactaceae); ii. rozwój sukulentycznych
pędów; iii. rozwój glochidów i arili nasion (Opuntioideae); iv. redukcja liści do cylindrycznie sukulentycznych i w większości bardzo nietrwałych; v.
zupełna utrata liści (Cactoideae).

się różnic w XX-wiecznych, zachodniej i sowieckiej, teoriach ewolucji, kładących naciski odpowiednio na: wewnątrzgatunkową i międzygatunkową rywalizację, co
odzwierciedlało klimat polityczny w każdej dziedzinie
(Todes, 1989). Zatem kontekst danego naukowca może
mieć wpływ na odkrycia naukowe. Takie zjawisko prawdopodobnie miało wpływ na badania nad Cactaceae.
Określanie charakteru liści pereskii jako pierwotnego
wśród Cactaceae, zwykle nie odbywało się poprzez systematyczną analizę cech. Sądzę raczej, że te wnioski zostały wyciągnięte na podstawie założeń tego, co jest „normalne” lub „typowe” w świecie roślin. Normalność to
pojęcie określone kulturowo, więc może być dość subiektywne (James 1979; Blais, 1997). Kształtowanie krajobrazów jest integralną częścią kultury (Hunt, 1991), i może
często służyć jako mocny kulturowy wyznacznik, poprzez
aspekty formy i kompozycji nieoczywiste dla obcego obKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

Figure 3 Diagram depicting traditional (and widely
accepted) relationships of the Cactaceae, based on
Britton & Rose (1919), with a primitive Pereskia and
highly derived Cactoideae (Cereae sensu Britton &
Rose). Morphological evolution depicted here: i. a
woody, broadleafed common ancestor of the Cactaceae; reduction of short shoots into areoles and bud
scales into spines (Cactaceae); ii. development of
succulent stems; iii. development of glochids and
bony seed arils (Opuntioideae); iv. reduction of
leaves to terete-succulent and mostly ephemeral; v.
complete loss of leaves (Cactoideae).

theory, with respective emphases on intraspecific or interspecific competition, reflecting the prevailing political
climate in each realm (Todes, 1989). So, a scientist’s context may influence that science’s findings; this phenomenon has possibly affected the study of the Cactaceae.
The determination of Pereskia leaves as a relictual
character in the Cactaceae has usually not been made
through systematic analysis of character state polarity.
Rather, I propose that this conclusion was reached based
on assumptions about what is ‘normal’ or ‘typical’ in the
plant world. Normality is a culturally determined concept, and can therefore be quite subjective (James 1979;
Blais, 1997). Landscaping is an integral part of culture
(Hunt, 1991), and can often serve as a potent cultural
signifier, through aspects of form and composition unobvious to the foreign observer (Tuan, 1974; Hunt, 1996).
These semiotic elements of landscape – which subconsciously influence the perceiver – are difficult to translate
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serwatora (Tuan, 1974; Hunt, 1996). Takie semiotyczne
elementy krajobrazu, które podświadomie wpływają na
obserwatora, są trudne do przełożenia między kulturami
(Feleppa, 1988; Fig. 4, str.14). Ponieważ to zachodnioeuropejska kultura, i kultury pochodne, wydały pierwszych
interpretatorów ewolucji kaktusów, warto rozważyć kontekst botaniczny, w którym znajdują się te osoby. Praca
Brittona i Rosego ma olbrzymie znaczenie jako żródło
opisów kaktusów, jednak w sytuacji, gdy nie było zachowanych szczątków kaktusów, ani obiektywnych ocen
związków z innymi grupami roślin (patrz niżej), określanie ich pokrewieństw mogło zostać nieświadomie ukierunkowane poprzez wpływ kontekstowy.
Britton i Rose byli naukowcami zatrudnionymi w New
York Botanical Garden w Bronx, w Nowym Yorku. Ponieważ NYBG to światowej klasy skarb botaniczny i
ogrodniczy, zwiedzający mają szansę zobaczyć wielką
różnorodność interesujących, poglądowych i pięknych
kolekcji roślin. Odzwierciedlając zbieżność klimatu, historię uprawy i gusty nowojorskie, estetyka prezentacji mocno przypomina ogród europejski, głównie angielski (np.
Blomfield, 1901). Ten kulturowy(-ywatywny) kontekst
nie ogranicza się do NYBG – ogromna większość projektowanych terenów w USA jest modelowana na wzór
ogrodu angielskiego (Slade, 1895; Kaufman, 2000, i inni).
Elementy tej krajobrazowej estetyki obejmują: szerokie
trawniki, żywopłoty i duże majestatyczne drzewa –
wszystko często ułożone w uporządkowany sposób (Darian-Smith, 1999). Zakorzenione w naszej kulturze preferencje dotyczące estetyki trawników i drzew są bardzo
dobrze poświadczone – stopień rozprzestrzenienia tej estetyki znacznie przekracza jej opłacalność na wielu obszarach Ameryki Północnej, gdzie nawadnianie takich terenów spowodowało wyczerpanie się dużych zbiorników
wodnych oddalonych setki mil (e.g. Owens Lake and Los
Angeles; Ewan, 2000; zobacz też Fig. 4, na górze). Pomimo kosztów środowiskowyh i odczuciowej monotonii, ta
estetyka krajobrazowa osiąga apogeum na kampusach.
Ten trwały krajobraz odzwierciedla się w umysłach
jego mieszkańców. Nie twierdzę, że zachodni uczony nie
jest w stanie patrzeć obiektywnie na niemezonowe, nie z
północnej półkuli, nieozdobne taksony obiektywnie, jednak powinniśmy być świadomi uprzedzeń i podświadomych kontekstów zanim zaczniemy oceniać nie mając
danych.
Kulturowy(-ywatywny) kontekst: pogląd postmodernisatyczny
Przykład ogrodniczego kontekstu, którego naukowcy
muszą być świadomi, jest przedstawiony w Griffith
(2004), poprzez proste studium porównawcze. Złożone
wyobrażenie „normalnego” liścia zostało skonstruowane z
dwóch kontekstów – dwóch miejsc: kampusu Claremont
KAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

between cultures (Feleppa, 1988; Figure 4, p. 14). Since
Western European and European-derived cultures have
produced the primary interpreters of cactus evolution, it is
worth considering the botanical context in which these
people exist. Britton and Rose’s work is absolutely of
great relevance as a reference for cactus descriptions;
however, in the absence of a fossil record for cacti or
objective estimates of outgroup relationships (see below),
their determinations of relationships may have been influenced by unconscious contextual bias.
Britton and Rose were scientists employed by the
New York Botanical Garden in the Bronx, New York. As
a world-class botanical and horticultural treasure, visitors
to NYBG have the opportunity to see a great variety of
interesting, informative, and beautiful plantings. Reflecting a confluence of the climate, cultural history, and
tastes of New York, the garden’s presentation aesthetic
draws largely upon the European garden, especially the
English Garden (e.g. Blomfield, 1901). This
(horti)cultural context is not limited to NYBG; the vast
majority of landscaped areas in the United States are
modeled after the English estate (Slade, 1895; Kaufman,
2000, among others). Elements of this landscape aesthetic
include broad lawns, hedgerows, and large stately trees,
often arranged in an orderly fashion (Darian-Smith,
1999). Our culture’s long-standing preference for the
lawn-and-tree aesthetic is strongly attested to: that aesthetic’s distribution far exceeds its economy in many
areas of North America, where the irrigation required for
its survival has depleted large water reserves to feed
thirsty landscaping hundreds of miles away (e.g. Owens
Lake and Los Angeles; Ewan, 2000; see also Figure 4,
top). In spite of environmental costs and sensory monotony, this landscape aesthetic reaches a zenith on college
campuses.
This consistent landscape will mirror itself in the
minds of its inhabitants. I am not arguing that the western
academic is unable to view non-mesic, non-boreal, nonornamental taxa objectively; however, we should be
aware of assumptions and subconscious contexts before
making estimations without data.
The (horti)cultural context: a postmodern view
An illustration of the horticultural context current
scientists must be aware of is presented in Griffith
(2004), through a simple comparative study. A composite
image of a ‘normal’ leaf was constructed from two contexts, represented by two sites: the Claremont Colleges
campus (Figure 5, p. 14), and a field site in arid, ‘transmontane’ California (Figure 6, p. 14). The Claremont
site was chosen to represent the horticultural context of
the western academic; like nearly all colleges, the Claremont campus comprises large broadleaf trees, broad
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Colleges (Fig. 5, str.14) i kawałka „nieucywilizowanej”
pustynnej Kalifornii (Fig. 6, str.14). Claremont został wybrany by reprezentować ogrodniczy kontekst zachodniego
naukowca. Jak prawie wszystkie kampusy, Claremont
posiada duże, szerokolistne drzewa, szerokie trawniki,
pnącza i krzewy, i to mimo klimatu śródziemnomorskiego
i półpustynnej średniej opadów (choć coraz większe części
kampusu, szczególnie Pitzer College, są zamieniane na
tereny z kserofitami i rodzimymi roślinami, dzięki wysiłkom grup otwarcie myślących studentów i zarządów).
Obszar pustynny obszar został wybrany aby przedstawić
kontekst alternatywny, w którym reprezentowane są właśnie Cactaceae. Z 20 liści szerokolistnych Angiospermae,
zebranych z każdego stanowiska, 16 wybrano przypadkowo, następnie uśredniono ich morfologie, pokazując to na
jednym złożonym obrazku (Fig. 7, str.14), obrazującym
„normalny” liść z każdego kontekstu. Uśrednienie morfologiczne zostało wykonane przy pomocy progamu WinMorph 3.01 (Kumar, 2001).
W oparciu o powyższe złożenia, mimo, iż są widoczne
duże różnice w każdym kontekście, wynika, że dla mieszkańca kampusu lub ogrodu botanicznego, pojęcie (kontekstowo określone) normalnego liścia szerokolistnych Angiospermae, oznacza prawdopodobnie liść prosty, z szeroką blaszką, zielony, wielkości dłoni. Z drugiej strony, spytany o opisanie typowego liścia, mieszkaniec terenów
pustynnych, może sobie wyobrazić liść szarozielony, wąski, wielkości paznokcia (Fig. 7). To, co jest normalnym
liściem, zależy od kontekstu, a więc przy braku danych,
ocena związku czegoś botanicznie „innego” z własnym
kontekstem botanicznym może być subiektywna.
Czy pustynny reżim (Fig. 6) jest bardziej adekwatnym
kontekstem dla śledzenia wczesnej ewolucji kaktusów?
Być może, ale jako kontekst ma te same ogrniczenia jak
kampus lub jak „ogród” na Antarktydzie. Zamiana wpływu jakiegoś kontekstu na kolejny subiektywny punkt widzenia, nie da lepszej dokładności. Musimy raczej szukać
obiektywnych metod oceny związków pomiędzy taksonami, całkowicie wolnych od morfologicznego kontekstu
obserwatora. Choć dużo informacji można uzyskać przez
analizę morfologiczną, gdyż selekcja naturalna dotyka
namacalnych cech organizmów (takich jak morfologia), to
być może ewolucję formy można lepiej naświetlić dzięki
źródłom danych, które nie obejmują formy.
Czy istnieje obiektywna interpretacja?
Jedną z najbardziej ekscytujących i bogatych kategorii
danych z ostatnich lat są sekwencje DNA. Z pomocą wielu danych dotyczących i taxonów, i sekwencji, można
uzyskać model pokrewieństw, mogący być mniej podatny
na subiektywność obserwatora. Takim przykładem wniosku opartego na DNA, obrazującego sposób, w jaki jest
interpretowana ewolucja roślin, są najwcześniejsze angioKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

lawns, ivy, and evergreen shrubs, despite a Mediterranean climate and semiarid average rainfall (to be fair, a
growing portion of the Claremont campuses, particularly
Pitzer College, are converted to xeriscape and native
plantings, through the efforts of progressive student
groups and receptive administrations). The arid site was
chosen to represent an alternative context, in which the
Cactaceae actually see representation. Of twenty broadleaf angiosperm leaves collected at each site, sixteen
were chosen at random, and their morphologies averaged
to produce a single composite image (Figure 7, p. 14),
representing the ‘normal’ leaf from each context. Morphological averaging was performed with the software
package WinMorph 3.01 (Kumar, 2001).
Based on the above composites, although much variation in leaf shape is observable in each context, to the
denizen of a college campus or botanic garden, the (contextually determined) concept of a normal broadleaved
angiosperm leaf will probably approach a broad-bladed,
simple, green leaf, about hand-sized. In contrast, when
prompted to describe a typical leaf, a desert inhabitant
may visualize a gray-green, farinose, fingernail-sized leaf
(Figure 7). The normal leaf differs as the context differs.
So, in the absence of objective data types, estimation of
the relationship of a botanical “other” to one’s own botanic context may be subjective.
Is the arid regime (Figure 6) a more relevant context
in which to view early cactus evolution? Perhaps it might
be, but as a context it has the same limitations as the college campus, or as a ‘garden’ in Antarctica; replacing a
contextual bias with yet another subjective viewpoint will
not yield greater accuracy. Rather, we must look for an
objective method of estimating relationships among taxa,
ideally one free of the observer’s morphological context.
Although much information can be gained through the
morphological analysis, since natural selection acts upon
tangible aspects of organisms (such as morphology),
perhaps the evolution of form can be further illuminated
through data sources that do not involve form.
Is there an objective interpretation?
One of the most exciting and informative data types
to appear in recent decades has been DNA sequence data.
With broad sampling of both taxa and sequences, a pattern of relationships can be recovered that can be less
affected by observer bias. An example of a DNA-based
inference that can inform the way plant evolution is interpreted involves the earliest angiosperms:
For many years, the Magnoliaceae and Winteraceae
were considered to represent relictual morphology for
early dicots, owing to morphological features readily
interpreted as primitive (apocarpous gynoecia, polypetaly, etc.), as they appear intermediate between gymno9

spermy.
Przez wiele lat uważano, że Magnoliaceae i Winteraceae reprezentują pierwotną morfologię wczesnych dwuliściennych, a to dzięki cechom morfologicznym łatwo
interpretowalnym jako prymitywne (apokarpiczne gynaecea, polipetalia, itd.), ponieważ wydają się być pośrednie
między gymnospermami i bardziej synkarpicznymi angiospermami (Cronquist, 1981; Takhtajan, 1991). Choć te
dwie rodziny są dawnymi liniami rozwojowymi, to wnioski oparte na DNA (np. Zanis et al., 2002) pokazują, że
niekoniecznie są one najstarszymi (tzn. najbardziej pierwotnymi) liniami rozwojowymi wśród roślin kwitnących.
To odnosi się do tropikalnego krzewu Amborella trichopoda (który ma wiele cech morfologicznych uchodzących
za prymitywne) oraz grupy, głównie wodnych roślin,
obejmujących lilie wodne i fanworts, rośliny, których nie
obejmuje (utworzone z kontekstu) pojęcie „typowy”
krzew lub drzewo. To ma znaczenie dla naszej interpretacji wczesnych angiospermów – czy były one naziemnymi
krzewami i drzewami, roślinami wodnymi, czy jednym i
drugim? Nowi interpretatorzy koniecznie muszą rozstać
się z kontekstowymi uwarunkowaniami, by to rozważyć.
Obiektywne spojrzenie na ewolucję kaktusów
Chociaż molekularne związki fylogenetyczne w
Cactaceae rozwijały się wolniej niż w innych grupach, to
dzisiaj istnieje duża ilość obiektywnych danych (Wallace,
1995; Hershkovitz and Zimmer, 1997; Martin and Wallace, 2000; Applequist and Wallace, 2001; Nyffeler, 2002;
Wallace and Dickie, 2002; Griffith, 2002; 2003; Edwards
et al., 2005). To umożliwia próbne hipotezy dotyczące
wczesnej ewolucji kaktusów. Ciekawe, że mimo iż wiele z
tych opracowań podaje dane stojące w sprzeczności z
hipotezą Pereskia-primitywna, to ta właśnie hipoteza jest
czasem podawana jako fakt. Przegląd tej literatury jest w
Griffith (2004a). Model ewolucji kaktusów oparty na konsensusie z ostatnich danych molekularnych prezentuje Fig.
8. Ten konsensus nie wyjaśnia fylogenetycznej pozycji
Pereskia jako wyjściowej czy pochodnej, tylko podkreśla,
że to wczesna linia, ale niekoniecznie najwcześniejsza.
Szerokie spojrzenie na dane DNA mówi nam wiele
rzeczy. Po pierwsze, najbliżej spokrewnione z Cactaceae
nie były szerokolistne dwuliścienne, o powierzchownym
podobieństwie do Pereskia – raczej Cactaceae są usadowione wewnątrz (i dlatego prawdopodobnie z nich wyewoluowały) małych, często geofitycznych Portulacaceae
(Hershkovitz and Zimmer, 1997; Applequist and Wallace,
2001). Dlatego pochodzenie szerokich, trwałych, niesukulentycznych liści u Pereskia jest trochę zagadkowe, niezależnie czy Pereskia jest, czy nie, najstarszą linią w rodzinie. Związki DNA również nie są tu jasne – niektóre badania mówią, że Pereskia to zbiór wczesnych lini (Nyffe
ler 2002; Edwards et al., 2005), podczas gdy inne ją obraKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

sperms and more syncarpous angiosperms (Cronquist,
1981; Takhtajan, 1991). Although these two families are
deep lineages, DNA-based inferences (e.g. Zanis et al.,
2002) show they are not necessarily the deepest (i.e. most
relictual) lineages of flowering plants; that distinction
belongs to the tropical shrub Amborella trichopoda
(which has many morphological features considered
primitive), and a group of primarily aquatic plants including Water Lilies and Fanworts, plants which do not conform to the (contextually informed) concept of a ‘typical’
shrub or tree. This has bearing on our interpretation of the
early angiosperms: were they terrestrial shrubs and trees,
aquatic herbs, or both? The new interpreters must necessarily divorce themselves from contextual influences in
order to ponder these questions.
An objective view of cactus evolution
Although the molecular phylogenetic relationships of
the Cactaceae have been slower to develop than in other
groups, a growing body of objective evidence now exists
(Wallace, 1995; Hershkovitz and Zimmer, 1997; Martin
and Wallace, 2000; Applequist and Wallace, 2001; Nyffeler, 2002; Wallace and Dickie, 2002; Griffith, 2002;
2003; Edwards et al., 2005); this evidence is available to
test hypotheses of early cactus evolution. Interestingly,
although many of the above studies present data that do
not support the Pereskia-as-primitive hypothesis, this
hypothesis is sometimes presented as fact. For a review
of this literature, see Griffith (2004a). A model for cactus
evolution based on consensus of recent molecular evidence is presented in Figure 8. This consensus does not
resolve the phylogenetic position of Pereskia as basal or
derived, but emphasizes that it is a deep lineage, but not
necessarily the deepest.
A broad look at the DNA evidence informs us of numerous things. Firstly, the nearest relatives of the Cacta
ceae were not broadleaf dicots superficially similar to
Pereskia; rather, the Cactaceae is nested within (and
therefore likely evolved from) diminutive, often geophytic Portulacaceae (Hershkovitz and Zimmer, 1997;
Applequist and Wallace, 2001). Therefore, the origin of
broad, persistent, nonsucculent leaves in Pereskia is
somewhat of a mystery, whether Pereskia is the deepest
lineage in the family or not. The DNA relationships are
unclear on this point as well; some studies support Pereskia as a set of deep lineages (Nyffeler, 2002; Edwards et
al., 2005), while others show it as a derived group, relatively younger than the Opuntioideae (Wallace, 1995;
Griffith, 2003), and still others show equivocal deepness
for these two subfamilies (Crozier, 2004). Additionally, if
monophyly is a desired feature of classification, then
future circumscriptions of the Cactaceae may include
those current members of the Portulacaceae that are close
10
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Fig. 8. Nowy konsensus wczesnej ewolucji kaktusów (adaptowane z Griffith 2004a). Pojęciowy model związków w Cactaceae, oparty na połączonych wynikach ostatnich badań molekularnych. Kółka z numerami mówią: i. małe, sukulentyczne
Portulacaceae są najbardziej spokrewnione z Cactaceae; ii.
związki pomiędzy podrodzinami kaktusów nie są wyjaśnione,
iii. wczesna linia Cactaceae obejmuje mniejsze, tworzące
poduszki, sukulenty (Maihuenioideae; Maihuenia); iv. powstanie glochidów i arili w jednej wczesnej lini (Opuntioideae),
Maihueniopsis przedstawia wczesny morfotyp; v. jedna wczesna linia kaktusów wytwarza szerokie liście i traci dużo z sukulentyzmu (Pereskioideae; Pereskia); vi. Całkowita utrata
liści (Cactoideae), Blossfeldia predstawia wczesną linię w
obrębie tej grupy.

zują jako młodszą niż Opuntioideae (Wallace, 1995; Griffith, 2003), a jeszcze inne pokazują dla tych dwóch podrodzin ten sam poziom. Ponadto, jeśli monofylia jest pożądaną cechą w klasyfikacji, to przyszłe zdefiniowanie
Cactaceae może objąć tych obecnych przedstawicieli Portulacaceae, którzy są blisko spokrewnieni z Cactaceae.
Silne argumenty przemawiają za tym, że małe sukulenty (i możliwe, że geofity) to przodkowie wszystkich
kaktusów, ponieważ małe rozmiary, małe cylindryczne
listki (lub ich brak) i geofityzm są cechami wczesnych lini
większości podrodzin kaktusów. Wallace (1995) potwierdził szybko tę hipotezę – jego badania wykazały, że Maihuenia to wczesna linia w podrodzinie. Rodzaj ten ma
cylindrycznie sukulentyczne liście i krzewi się tworząc
poduszki, ale nie jest geofitem. Co więcej, okazuje się, że
rodzaj Maihueniopsis (najstarsza linia w Opuntioideae;
Griffith, 2003) ma zespół cech wczesnych opuncjowatych,
m.in. wcześnie odpadające liście i geofityzm (Griffith,
2004). Ponadto, geofityczny rodzaj Pterocactus jest wczeKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)
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Figure 8. A new consensus of early cactus evolution (Adapted
from Griffith 2004a). Conceptual model of the relationships
among Cactaceae, based on consensus of recent molecular
work. Numerated points are as follows: i. diminutive, succulent
Portulacaceae are the closest relatives of the Cactaceae; ii.
relationships among the subfamilies of cacti are not resolved;
iii. a deep lineage of Cactaceae maintains a smaller, cushionlike, succulent habit (Maihuenioideae; Maihuenia); iv. evolution of glochids and bony arils in one deep lineage (Opuntioideae), Maihueniopsis represents an early morphotype; v.
one deep lineage of cacti evolves broad leaves and loses
much succulence (Pereskioideae; Pereskia); vi. Complete
loss of leaves (Cactoideae), Blossfeldia represents a deep
lineage within this group.

relatives.
A strong case can be made for diminutive succulents
(and possible geophytes) as the ancestors of all cacti, as
diminutive habit, diminutive terete (or absent) leaves, and
geophytism mark early lineages in most cactus subfamilies. Wallace (1995) provides early support for this hypothesis; this study found that Maihuenia was a deep,
subfamilial lineage. This genus has terete-succulent
leaves and a cushion habit, but is not geophytic. Furthermore, the genus Maihueniopsis (the deepest lineage in
Opuntioideae; Griffith, 2003) appears to circumscribe a
suite of early Opuntioid characters including diminutiveness, early-deciduous leaves, and geophytism (Griffith,
2004). Additionally, the geophytic, leafless genus Pterocactus is a deep lineage within the Opuntioideae, whereas
leafy Pereskiopsis is quite derived (Griffith, 2002, 2003).
One further example is the position of Blossfeldia (a diminutive succulent) as deepest within the Cactoideae,
supported by various studies (Nyffeler, 2002; Crozier,
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sną linią w Opuntioideae, natomiast liściasty Pereskiopsis
jest trochę zaawansowany (Griffith, 2002, 2003). Kolejny
przykład, to miejsce Blossfeldia (mały sukulent) jako najstarszej wśród Cactoideae, potwierdzony wieloma badaniami (Nyffeler, 2002; Crozier, 2004). Te badania trudno
pogodzić z morfologicznymi ocenami opartymi o hipotezę
prymitywnej pereskii, przewidującymi, że wczesne linie
Cactoideae obejmują Leptocereus i inne drzewiaste i
zdrewniałe rodzaje (np. Gibson i Nobel, 1986).

2004). This finding is hard to reconcile with morphological estimates based on the Pereskia-as-primitive hypothesis, which predicts the deep lineages of Cactoideae to
include Leptocereus and other arborescent, woody genera
(e.g. Gibson and Nobel, 1986).
Future Directions
This new conceptual model of early cacti being diminutive stem-succulents is our best estimate of cactus
evolution based on currently published molecular data,
and is open for testing with further research. As more
data become available, the picture will gain further resolution. Our estimation of cactus evolution and phylogeny
is better now than it has been, perhaps only because we
are approaching it more vigorously, and have had an
additional century to build on previous work. Morphological studies are of great benefit, as are DNA studies;
greater sampling of genes, specimens, and taxa, coupled
with further investigation of morphology and anatomy
will yield synergistic amounts of insight far above what
any study can produce separately. If we strive to uncover
the hidden mysteries of the cactus family, paring away
more and more cultural baggage will allow us to perceive
truths less relative; being aware of that context is the first
step towards leaving it behind.

Przyszłe kierunki
Ten nowy model pojęciowy, zakładający, że wczesne
kaktusy były małymi pędowymi sukulentami, jest naszym
najlepszym przybliżeniem wczesnej ewolucji kaktusów,
opartym o obecnie publikowane badania molekularne, i
będzie on poddawany dalszym badaniom. Wraz z pojawianiem się nowych danych, obraz ten nabierze większej
„rozdzielczości”. Nasz wgląd w ewolucję kaktusów i fylogenezę jest obecnie lepszy niż kiedyś, być może jedynie
dlatego, że postępujemy naprzód szybciej i jesteśmy o
jeden wiek poprzednich prac do przodu. Badania morfologiczne mają wielkie znaczenie, podobnie jak badania
DNA – więcej próbek genów, okazów roślinnych, i taksonów, w połączeniu z innymi badaniami morfologii i anatomii, da nam razem dużo lepszy ogląd niż każde z tych
badań osobno. Jeśli będziemy dążyć do odkrywania tajemnic rodziny kaktusów, to odrzucenie kulturowego ba- Acknowledgements
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Fig. 1. Różnorodność Cactaceae i pokrewnych im group. Większość kaktusów jest bezlistna w dojrzałym wieku; ich liście można interpretować jako prymitywne lub rozwinięte na podstawie związków między kaktusami, i między kaktusami a ich bliskimi krewnymi. a)
Anacampseros lanigera (Portulacaceae). Takie małe sukulenty należą do najbardziej spokrewnionych z Cactaceae. b) Echinocereus
coccineus – pustynia Chihuahua ma dużą różnorodność Cactoideae (określonych brakiem liści) (fot.: A. M. Powell). c) Opuntia ficusindica – Opuntioideae charakteryzują się glochidami, a gatunki z rejonu pust. Chihuahua mają nietrwałe liście. d) Pereskia grandifolia –
niesukulentyczny szerokolistny kaktus. Z uwagi na morfologię liścia, gatunki Pereskia od dawna uważano za kaktusy pierwotne – być
może ta idea to efekt kontekstu ogrodniczego (fot.: A. M. Powell). e) Maihuenia poepiggii; nowi badacze uznają Maihuenoideae (z cylindrycznymi sukulentycznymi, trwałymi liśćmi) za wczesną linię w Cactaceae (fot.: J. D. Mauseth). f) Blossfeldia liliputiana – ten mały
(rzadko ponad 3 cm szer.), odporny na odwodnienie sukulent, jest wczesną linią w Cactaceae (fot: J. D. Mauseth).
Figure 1. Diversity of Cactaceae and its outgroups. The majority of cacti are leafless at maturity; leaves in cacti can be interpreted as
primitive or derived based on relationships within cacti, and between cacti and its close relatives. a) Anacampseros lanigera (Portulacaceae). Diminutive succulents like this are some of the closest relatives to the Cactaceae. b) Echinocereus coccineus; the Chihuahuan
Desert has a high diversity of Cactoideae, marked by the absence of leaves (Photo: A. M. Powell). c) Opuntia ficus-indica; Opuntioideae are marked by glochids, and species in the Chihuahuan Desert region possess ephemeral leaves. d) Pereskia grandifolia; a
non-succulent, broadleaved cactus. Due to leaf morphology, Pereskia species have long been considered relictual cacti; perhaps this
idea is a horticontextual artifact (Photo: A. M. Powell). e) Maihuenia poepiggii; recent workers recognize Maihuenoideae (with teretesucculent, persistent leaves) as a deep lineage of Cactaceae (Photo: J. D. Mauseth). f) Blossfeldia liliputiana; this diminutive (rarely
exceeding 3 cm wide) dessication-tolerant succulent is a deep lineage in the Cactaceae (Photo: J. D. Mauseth).
Fig. 2. Różnorodność liści kaktusów a-b: podrodzina
Pereskioideae ma szerokie niesukulentyczne, z żebrem w środku. a) Pereskia grandifolia i b) P. aculeata.
c-f: Opuntioideae mają największą różnorodność liści
wśród Cactaceae. c) Austrocylindropuntia subulata;
niektóre gatunki tego rodzaju mają liście duże, trwałe,
cylindryczno-sukulentyczne. d) Pereskiopsis diguetii i
e) P. porteri; liście tego rodzaju są z szeroką blaszką,
sukulentyczne i trwałe. f) Opuntia santa-rita; większość
opuncjowatych ma liście małe i wcześnie odpadające,
jak te. g) Maihuenia poeppigii (Maihuenioideae); dwa
gatunki w tej podrodzinie mają cylindrycznosukulentyczne, trwałe liście. h) Hylocereus undulata
(Cactoideae); choć Cactoideae to typowo bezlistne
kaktusy, to Hylocereus ma bardzo malutkie, wcześnie
odpadające liście.
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Figure 2. Diversity of cactus leaves. a-b: the subfamily
Pereskioideae has broad, non-succulent, midribbed
leaves. a) Pereskia grandifolia and b) Pereskia aculeata. c-f: the Opuntioideae have the widest diversity
of leaf form among the Cactaceae. c) Austrocylindropuntia subulata; some members of this genus have
relatively large, persistent, terete-succulent leaves. d)
Pereskiopsis diguetii and e) Pereskiopsis porteri;
leaves of this genus are wide bladed, succulent, and
persistent. f) Opuntia santa-rita; most opuntioid leaves
are diminutive and early deciduous like these. g) Maihuenia poeppigii (Maihuenioideae); the two species in
this subfamily have terete-succulent, persistent leaves.
h) Hylocereus undulata (Cactoideae); although cactoid
cacti are typically leafless, Hylocereus has extremely
diminutive, early deciduous leaves.

Fig. 4. Semiotyczne przedstawianie motywów kulturowych poprzez tworzenie
krajobrazów. Wyżej: Ogród administratora, Suzhou, Chiny, 2004. Zachodni i
chińscy obserwatorzy chińskich ogrodów inaczej interpretują estetykę, dzięki
różnym wyznacznikom. Chińskie ogrodnictwo przekazuje w swojej prezentacji
nieprzetłumaczalne pierwiastki filozofii buddyjskiej i taoistycznej. Mimo, że ta
estetyka wymaga dużo pracy, zachodni obserwator może mieć wrażenie zaniedbanych roślin (Zhou, w przygot.). Niżej: tradycyjny amerykański obraz, White
Sands, New Mexico, 1979. Ten krajobraz sugeruje stabilność, odpowiedzialność i
zgodność z normami społecznymi ludzi zachodu (Nassauer, 1995; Kaufman,
2000), podczas gdy obserwator chiński może tu odnieść wrażenie przesadnej
dbałości (Zhou, w przygot.). Ta oto rodzinka wygrała konkurs na przykład idealnego amerykańskiego (tzn. uzależnionego od nawadniania) krajobrazu, w swojej
społeczności, mimo, że społeczność ta żyje na pustyni.
Figure 4. Semiotic communication of cultural themes through landscaping.
Above: Humble administrator’s garden, Suzhou, China, 2004. Western and Chinese observers of Chinese gardens interpret the aesthetic differently, due to differing reference points. Chinese gardening communicates untranslatable elements of Buddist and Daoist philosophy in its presentation; although this aesthetic
requires much maintenance, Western observers may sense busy, unpruned
plants (Zhou, in prep.). Below: Traditional American landscaping, White Sands,
New Mexico, 1979. This landscape aesthetic communicates stability, dependability, and conformity to societal norms among westerners (Nassauer, 1995; Kaufman, 2000), whereas Chinese observers may sense overpruned vegetation at
such locations (Zhou, in prep.). The family depicted here won an award for exemplifying ideal American (i.e. irrigation-dependant) landscaping within their community, despite that community’s location in an arid desert.

Fig. 5. Reprezentatywny kulturowy kontekst, z którego pochodzą, i w
którym często pracują, zachodni naukowcy - środowisko kampusu Claremont Colleges, Los Angeles County, California. Są tu przedstawione
cztery cechy “akademickiego” krajobrazu: a) szerokie trawniki, b) stale
zielone krzewy; c) mury pokryte pnączami; i d) drzewa. Większość dwuliściennych w tym kontekście ma szerokie, trwałe, proste liście (porównaj
z Fig. 6).
Figure 5. Representative cultural context from which Western scientists
spring from, and often work in: the campus environment of the Claremont Colleges, Los Angeles County, California. Four features of academiscape are depicted here: a) broad lawns, b) evergreen shrubs; c)
ivy-covered walls; and d) hardwood trees. Most dicots in this context
have broad, persistent, simple leaves (see also Figure 6).

Fig. 6. Alternatywny kontekst krajobrazowy:
Whipple Mountains, San Bernardino County,
California. Tu morfologia liścia dwuliściennych
różni się w sposób nieunikniony od tej z krajobrazu „akademickiego”
Figure 6. Alternative landscape context: Whipple
Mountains, San Bernardino County, California.
Dicot leaf morphology here necessarily differs
from that of the academiscape
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Figure 7.

Fig. 7. Semiotyczne ‘normalne’ liście, dla obserwatorów w
różnych kontekstów. (Na lewo) Semiotyczny ‘normalny’ liść,
dla obserwatora kampusu: morfologiczna średnia szesnastu
liści dwuliściennych, zebranych z Claremont Colleges (zobacz
Fig. 5). Kwadraty wokół liści mają 12.7 cm. Niewyraźny zarys
liścia to wynik morfologicznego uśrednienia. (Na prawo) Semiotyczny ‘normalny’ liść z pustynnego kontekstu: morfologiczna średnia szesnastu liści dwuliściennych, zebranych z
Whipple Mountains (zobacz Fig. 6).Dwie rośliny z tego miejsca były bezlistne; biały obszer dookoła liści oddaje odpowiednią skalę w stosunku do lewej strony diagramu.
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Figure 7. Semiotic ‘normal’ leaves, to observers of different
contexts. (Left) The semiotic ‘normal’ leaf, to a campus-based
observer: Morphological average of sixteen dicot leaves collected from the grounds of the Claremont Colleges (see Figure 5). Squares around leaves measure 12.7 cm (5 inches).
The indistinct outline of the leaf is an artifact of the morphological averaging. (Right) Semiotic ‘normal’ leaf for an arid
context (left): Morphological average of sixteen dicot leaves
collected from the Whipple Mountains (see Figure 6). Two
plants from this site were leafless; white space around leaves
reflects matching scale with left side of figure.
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Ariocarpus parapetowy?
______________________________________________________________________________________

A windowsill ariocarpus?
Jerzy Kłosiński
lobivie@neostrada.pl
Streszczenie. Jerzy Kłosiński, doświadczony hodowca kaktusów,
opowiada o swoich długich doświadczeniach z uprawą Ariocarpus
agavoides.

Summary. Jerzy Kłosiński, an experienced cacti grower, talks
about his long-time experience in cultivation of Ariocarpus agavoides.

Uważa się, że do uprawy ariocarpusów trzeba mieć
szklarnię, i to jeszcze z możliwością ogrzewania. Chciałbym jednak Was tu przekonać, że również można posiadać ariocarpusa, mając jedynie namiastkę szklarni, i jednocześnie cieszyć się jego pięknymi kwiatami. Pewno nie
wszystkie ariocarpusy są tak tolerancyjne, ale ten na pewno. Dowód stanowią moje okazy.
Te moje rośliny mają już kilkanaście lat i rosną na
własnych korzeniach, regularnie kwitnąc. Wysiane były
osobiście przeze mnie. Dają doskonale kiełkujące (jak
widać) nasiona. Tym ariocarpusem, który Wam polecam
jest, jak już zauważyliście, A. agavoides. Trochę się on
różni od całej rodzinki, ale jak zakwitnie nie mamy już
wątpliwości, że to ariocarpus. Ten niewielki kaktusik,
zadaje, moim zdaniem, kłam licznym mitom związanymi
z ariocarpusami..
Najstarszy z tych mitów, chyba tak stary jak ja, to ten,
mówiący o tym, że gdy ten ariocarpus zostanie podlany z
góry, kończy swój żywot dramatycznie. Na moim przykładzie, oczywiście jeżeli chodzi o tę konkretnie roślinę (o
innych się w tej chwili nie wypowiadam), widać że to
nieprawda. Podlewany jest, jak reszta moich roślin, przez
deszcz. W ciągu tych kilkunastu lat, naprawdę niewiele
razy go sam podlałem. Czekam oczywiście z tym do okresu, gdy jest już ciepło, więc i deszcz też jest ciepły, co u
mnie nastepuje w końcu maja. W tym czasie zdejmuję
zadaszenie i deszcz może sobie padać (zimnie deszcze są
zabronione!). Rośliny rosną, jak widać na zdjęciach, w
dużej doniczce, i taki jeden ciepły deszcz na długo im
starcza. Widać już więc, że podlewanie tej rośliny nie jest
problemem. Tak u mnie spędza lato – pod gołym niebem.
Choć w środowisku naturalnym A. agavoides napotyka
tak ekstremalne temperatury, jak około 40 oC max i około
0 oC, to średnia miesięczna temperatura przypomina nasze
lato. Marzec i kwiecień, to około 20 oC – trochę cieplej niż
u nas, ale nasze kaktusy jeszcze są wtedy na stanowiskach
zimowych. Ale od maja do września można przyjąć średnią około 25 oC, co już jest trochę jak u nas. Październik
ze swoja średnią temperaturą 20 oC jest oczywiście cieplejszy.

There is a common view saying that for growing ariocarpuses, one ought to have a greenhouse, moreover, the
one equipped with a heating system. None the less, I
would like to convince you that you may also have an
ariocarpus, possessing just a poor substitute of a greenhouse, and, at the same time, feast your eyes with its
beautiful flowers as well. Possibly not all ariocarpuses are
so tolerant but this one really is. My specimens are best
examples.
My plants are a dozen or so years old, growing on
their own roots and regularly blooming. They were sown
by myself. They yield very easily germinating seeds (as
you may see for yourself). So now it is clear to you, that
the ariocarpus in question is A. agavoides. It dffers
somewhat from the rest of the family, but when it is in
bloom, one has no doubts this is really an ariocarpus.
This little cactus gives the lie to many old myths concerning ariocarpuses.
The oldest of them, maybe as old as me, says that
when this ariocarpus has been given water from above, it
finishes its life dramatically. As is in my case, of course
with this very plant (I’m not talking of the others at the
moment), you see this is not true. The cactus is watered
by rain, as is majority of my plants. In fact, it has been
very rarely watered by me during the past years. Of
course I wait with watering when the weather is good,
which in my parts occurs in the end of May. At that time,
I remove the roofing and warm rain can freely pour down
(cold rains are not allowed!). The plants grow, as you can
see on the photos, in a large-sized pot, and one such a
warm rain is enough for a long time. So, as you can see,
there is no problem with watering this plant. Under open
sky – this is how it spends its time during summer:
Though in habitat A. agavoides recieves temperatures
from 0 oC to 40 oC, the average monthly temperatures
resemble those in Polish summer. In March and April it is
about 20 oC – a little warmer than in Poland, but our cacti
are then in winter rest. But from May to September, we
may assume 25 oC, which is a little like here. October
with its average temperature 20 oC is warmer, of course.
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Opady zaczynają się po suchej zimie w maju i trwają
aż do października, przy czym w maju jest to przeważnie
poniżej 100 mm (miedzy 60-80 mm), a w pozostałych
miesiącach powyżej 100 mm. Najczęściej najwięcej jest w
miesiącach czerwcu i lipcu. Suma oscyluje w okolicy 500
mm rocznie, a te 500 mm to ilość, która pada u nas w lecie. Wynika z tego, ze A. agavoides może się tu tez dobrze
czuć bez specjalnych zabiegów. Dodam jeszcze, że styczeń i luty ze swoja średnią około 15 oC i bez opadów,
naszej zimy nie przypomina, ale bardzo przypomina warunki naszych parapetów.
Czasem nasze lato jest zdecydowanie za bardzo deszczowe, zapewniam więc możliwość zasłonięcia roślin
przed deszczem.
Ważne jest oczywiście jeszcze w czym posadzimy tę
roślinę. Ja wybrałem dużą doniczkę 15x15, wypełnioną
substratem mineralnym, kamienno-żwirowo-gliniastym, z
dodatkiem dużych kamieni zawierających wapień. Doskonale się to sprawdza. Rośliny rosną w niej już dziesięć
lat bez przesadzania. Oczywiście ze względu na wielkość
doniczki i objętości tego substratu, trzeba zachować jeden
warunek: podlewanie bardzo ostrożne, ale tylko w pierwszym roku, dopóki nie wytworzą się naturalnie kapilary w
glebie do szybkiego odparowania wody. W następne lata
możemy już podlewać więcej. Doniczka szybko, bo w
kilka dni, przeschnie, jeżeli nie będziemy wzruszać tej
gleby na powierzchni i nie niszczyć tych struktur. Po pewnym czasie na skutek podlewania będzie nam się wydawać, że powierzchnia substratu jest zbita. Nie wzruszajmy
jej jednak bo zniszczymy te naturalne drogi szybkiego
odparowania wody i doniczka będzie długo mokra, to
może agavoideskom zaszkodzić. Ja powierzchni substratu
nie ruszam, choć wygląda jak "beton”, ale moim agavoideskom to, jak widać, nie przeszkadza. Myślę, że ten
mały kaktus może się tak całymi latami obyć bez naszej
interwencji.
Zapytacie: a gdzie parapet? Opisałem jak spędza lata, a
to dopiero połowa życia mojej rośliny. Lato się kończy, a
agavoideski, zwykle w sierpniu, wytwarzają pąki i zabierają się do kwitnięcia. Przeczuwacie problemy. Nic podobnego! Choć pąki co prawda bardzo wolno rosną, i
zdaje nam się, że kwiat dopiero w zime się otworzy.
U mnie ciepłe dni szybko się kończą i następuje jesień
– wtedy zaczyna się parapetowe życie tego ariocarpusa.
Moje lobiwie sobie dalej zostają do listopada, a ariocarpus
wędruje na parapet południowego okna – zwykle pod
koniec września. Teraz pąki trochę przyśpieszają i niebawem możemy zobaczyć to, na co czekaliśmy całe lato –
otwierają się przepiękne kwiaty. Nie przeszkadza im ani
to, że są na oknie i mają mało swiatła, ani nawet to, że w
październiku już jest mało dni słonecznych. Bez obawy
zakwitną nawet gdy będzie pochmurno Chyba niewiele
jest tak chętnie kwitnących kaktusów. Kwiaty rozwijają
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It starts to rain after dry winter and continues till October. In May it amounts, in most cases, to below 100
mm (between 60-80 mm), and during other months –
over 100 mm. Most often, the rainiest season is June and
July. The overall precipitation sums up to ca. 300 mm a
year, an equivalent of our summer rains in Poland. So it
appears, that A. agavoides may feel good in Poland,
without special care. Let me also mention, that January
and February, with their average temperature 15 oC, do
not resemble our winter, but on the other hand, well resemble our windowsill conditions.
Sometimes our summer is too rainy – that is why I
provide the plants with possibility of being roofed against
excess rains.
Obviously, an important point is also the soil in
which we keep our plant. My choice is a big pot 15x15
with a mineral, stone/gravel/clay substrate with addition
of large stones containing calcium, and it all works very
good. My plants have grown in it for ten years without
repotting. Of course, considering size of the pot and
amount of the substrate in it, one ought to comply with
one basic rule: in the first year watering should be done
carefully, until naturally created capillaries in soil are
formed, enabling evaporation of excess moisture. Next
years we can allow more generous watering because the
pot will be quickly (in a few days) drying out, if we do
not loosen the surface of the soil into a mass, thus destroying the abovementioned structures. After a period of
time, the surface of the soil will appear to us as if it were
a beaten mass, but the capillaries still will be there, and
destroying them would fix in the soil an amount of moisture harmful to agavoideses. I do not loosen the surface
of the soil, even if it looks like concrete – this suits my
agavoideses as you can see. I think this little cactus is
able to dispense with our interference for long years.
You will ask: “and where is the windowsill in all
that?”. I have just described how it is cultivated during
summer, but this is only half of its life. So, at the end of
summer, usually in August, agavoideses push forth buds
and begin to flower. You have a presentiment of some
problems? None of that! Though, buds really grow
slowly, as if one thought that the flower would not open
before winter.
In my parts, warm days run out quickly, then the autumn follows – time when the windowsill part of life of
this ariocarpus begins. My lobivias are still out, till November, and the ariocarpus is moved to southern windowsill – usually in the end of September. Now the buds
speed up a little, and soon we see what we were waiting
for all summer long – there open beautiful flowers. They
are not disturbed by being placed on a windowsill nor by
poor sunlight – they will safely bloom even if it is cloudy.
I suppose there are few so easily flowering cacti. The
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się późnym rankiem, około godz. 10 i pozostają otwarte aż
do popoludnia. Często możemy je zobaczyć powtórnie
następnego dnia. Zapylanie też nie jest problematyczne –
pyłek w tych parapetowych warunkach doskonale kiełkuje, owoce się zawiązują i dają dobrze kiełkujące nasiona.
Na owoce trzeba czekać w moich warunkach do lutego –
marca
Rośliny są cały czas na parapecie. Tak spędzają zimę.
Nie przeszkadza im ciepłe i suche powietrze. W następne
lato na pewno zakwitną. Na parapecie też odbywa się wysiew nasion bez żadnego podgrzewania. Nasiona wysiewam na początku kwietnia, jak tylko dojrzeją.
Siewki rosną pewnie, choć wolno. Jak się komuś spieszy, to można je szczepić. Znacznie to przyśpiesza rozwój,
i już w drugim roku szczepione rośliny wydają serię pięknych kwiatów. Szczepione rośliny kwitną też obficiej.
Widać wiec, że połowę życia ten kaktusik spędza na
parapecie i to istotną część życia. Jeśli więc chcecie mieć
ariocarpusa nie posiadając szklarni, to możecie go mieć.
Wystarczy Wam okno południowe i jakieś zaciszne słoneczne miejsce – mała szklarenka, taras lub coś podobnego, żeby się cieszyć jego pięknymi kwiatami. Czyż nie jest
to ariocarpus parapetowy?
Ciekaw jestem, czy inne ariocarpusy by taką uprawę
wytrzymały. Ten daje sobie radę, choć nie rośnie zbyt
szybko, ale nie wygląda też jak by był z porcelany. W
moich warunkach wygląda tak, jak w naturze. Pewnie u
mnie ma jeszcze bardziej trudne życie, ale kaktusy do
trudów są doskonale przystosowane. Życzę Wam powodzenia. Jeśli macie jakieś pytania lub własne spostrzeżenia
– zapraszam: lobivie@neostrada.pl lub lobivie@interia.pl

flowers open in the late morning, about 10 o’clock and
stay open till afternoon. Often they can be seen again
next day. Pollination also is not a problem – the pollen
germinates excellently in my windowsill conditions,
fruits set, yielding well germinating seed. In my circumstances, fruits are to be waited for till February-March.
During winter the plants are still on the windowsill,
not disturbed by warm and dry air. They certainly will
flower next summer. Sowing of seeds also takes place on
my windowsill, without applying any heating. I sow
seeds in the beginning of April as soon as they are ripe.
The seedlings grow without difficulties, though
slowly. If someone is not patient, grafting is possible –
this will considerably force the plants, and grafted plants
will yield a bunch of beautiful flowers in a second year.
They also bloom more profusely.
So as you can see, this little cactus spends half of its
life on a windowsill – a very important half of life. So if
you want to have an ariocarpus without a greenhgouse,
you can have it. You will do with a south-exposed window and some sunny place – a little greenhouse-like
space or terrace or something like these – to enjoy its
beautiful flowers. Isn’t it a windowsill ariocarpus?
I wonder if other ariocarpuses would bear this pattern
of cultivation. This ariocarpus is getting along nicely,
though not too rapidly, but still it is not looking as if were
made of porcelain. Under my conditions it looks just as in
its habitat. I think it has even more difficult life with me
than in the wild, but cacti are well accustomed to hardships. Happy growing! If you have any questions or personal comments, please, feel free to share them with me:
lobivie@neostrada.pl or lobivie@interia.pl .

Czytelnia. Kaktusy dla początkujących. Nowość na rynku
Wydana kilka lat temu w Czechach książka Kaktusařem snadno a rychle, autorstwa Pavla i Lidy Pavličków, jest u nas
praktycznie nieznana. Tymczasem okazuje się, że jest to bardzo cenna pozycja, o czym przekonuje nas polskie tłumaczenie, które właśnie ujrzało światło dzienne. Tym, którzy znają środowisko czeskich kaktusiarzy, autorów książki przedstawiać
nie trzeba – Pavel Pavliček to znany specjalista, podróżnik, właściciel rodzinnej firmy Chrudimský kaktusář i organizator
dorocznej imprezy o międzynarodowej renomie, słynnego kaktusowego „zamknięcia sezonu”. To pewna gwarancja merytorycznej wartości książki. Z kolei tłumaczem i wydawcą polskiej edycji pod tytułem Kaktusy dla początkujących jest nasz
kolega, Mariusz Mieczakowski, którego świetny język i lekkość pióra sprawiają, że książkę czyta się z prawdziwą przyjemnością i zaciekawieniem.
Autorzy starali się zebrać i w przystępne, a nierzadko dowcipnej formie przedstawić informacje najbardziej niezbędne dla początkującego kaktusiarza, który dzięki temu niepostrzeżenie i „bezboleśnie” wprowadzany jest w arkana kaktusowego hobby. Oprócz tych podstawowych – choć ujętych bardzo kompleksowo – wiadomości, sporo miejsca poświęcono
metodom wysiewu innych (poza kaktusami) rodzajów sukulentów, w tym sukulentów kaudeksowych.Jak już wspomniałem,
książka napisana jest lekko i z humorem. Kaktusom „na wesoło” poświęcony jest cały rozdział. „Urwistki” – czyli urywki z
listów – to nazwa rubryki drukowanej w katalogach wydawanych przez firmę Chrudimský kaktusář, na którą składają się
fragmenty korespondencji klientów firmy, pełne dowcipnych komentarzy.
W sumie jest to pozycja warta polecenia nie tylko początkującym, ale wszystkim miłośnikom kaktusów, jako podstawowy podręcznik wiedzy o uprawie kaktusów i innych sukulentów. .Książka w oprawie kartonowej, w formacie 23,7 x
16,7 cm, starannie wydana, liczy 91 stron plus 6 stron dobrej jakości kolorowych zdjęć na papierze kredowym. Cena – 19 zł;
zamówienia pod adresem internetowym: introsc@interia.pl
Tadeusz Nycz
KAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

18

Ariocarpus agavoides
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Sukulenty Polski.
Sedum maximum
Native succulents of Poland. Sedum maksimum
Błażej Gierczyk
hanuman@amu.edu.

Sedum maximum,
zdjęcia | photos by: Błażej Gierczyk
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Streszczenie. To drugi z serii artykułów Błażeja Gierczyka traktującej o polskich rodzimych sukulentach.

Summary. This is the second entry in Błażej Gierczyk’s series of
articles depicting Polish native succulents.

Sedum maximum (L.) Hoffm. (S. telephium L. ssp. maxi- Sedum maximum (L.) Hoffm. (S. telephium L. ssp. maximum Rouy et Camus, S. telephium var. ochraleucum Ne- mum Rouy et Camus, S. telephium var. ochraleucum
ilr.) – rozchodnik wielki.
Neilr.)
Rozchodnik wielki jest gatunkiem bardzo podobnym
do opisywanego ostatnio S. fabaria. Tak jak w przypadku
gatunku poprzedniego sukulentyzm u S. maximum jest
słabo zaznaczony.
Liście tej rośliny są normalnie wykształcone duże i
płaskie, choć mięsiste, nagie, nierówno, odlegle ząbkowane lub, znacznie rzadziej, całobrzegie. Ich kształt jest bardzo zmienny – od podługowatego, poprzez podługowatolancetowaty, odwrotnie jajowaty, szeroko eliptyczny do
prawie okrągłego. Wszystkie liście są bezogonkowe przy
czym górne sercowato lub uszasto obejmują łodygę, dolne
są siedzące, o zaokrąglonej nasadzie. Łodyga kwiatostanowa dorasta do 60 cm wysokości i jest, podobnie jak
liście i reszta rośliny, naga. Ulistnienie jest zmienne, naprzemianległe lub okółkowe. Wieńczący łodygę kwiatostan ma postać gęstego, zbitego i wypukłego podbaldacha.
Kwiaty są drobne, pięciokrotne, o działkach zielonych,
mięsistych, lancetowatych bądź trójkątnie-lancetowatych,
zaostrzonych, krótszych (około trzykrotnie) od płatków.
Płatki w kolorze jasnożółtym bądź jasnożółtozielonym
osiągają do 5 mm długości. Są rozchylone, podłużniejajowate, zaostrzona na szczycie, rynienkowate. Pręciki
umieszczone są w dwóch okółkach, przy czym wewnętrzne, przyrośnięte do płatków blisko ich nasady mają długość około 5 mm natomiast zewnętrzne są najczęściej
nieco dłuższe. Nitki pręcików są jasnożółte, pylniki zaś
żółtobrunatne. Owocem jest mieszek, wzniesiony, o krótkiej szyjce. Drobne nasiona osiągają 1 mm średnicy. Korzenie, będące organem przetrwalnikowym rośliny, są
bulwiasto zgrubiałe.
S. maximum kwitnie od sierpnia do września. Zasiedla
miejsca suche: widne lasy, zbocza, skały, stare mury i
suche murawy. Rośnie równie dobrze na podłożu wapiennym jak i bezwapiennym. Jest szeroko rozpowszechniony
w całej Polsce. Występuje także w wielu innych krajach
europejskich. Preferuje niższe położenia – w Karpatach
osiąga tylko regiel dolny, w Sudetach również wyższe
położenia górskie, choć nader rzadko.
W obrębie tego gatunku nie wyróżnia się wybitnych
podgatunków. Z Podola opisana były, jako odrębny gatunek (S. podolicum Bł.) rośliny o bujniejszym wzroście,
silniejszej, krępej budowie łodygi i mocniejszym owoszczeniu. Ze względu na brak danych o stałości tych cech
trudno orzec, czy w tym wypadku mamy do czynienia z
rzeczywistą odmianą rozchodnika wielkiego czy jedynie z
jego formą stanowiskową.
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Sedum maximum is very similar to the previously
described species – S. fabaria. As in the case of these
plants, succulence for S. maximum only slightly appears.
Its leaves are quite big and slightly thickened but flat,
typically formed., glabrous. Leaves shape is very variable
– from oblong, via oblong-ovate, ovate, broadly elliptic
to suborbicular. Its margin is sparsely, irregularly denticulate or, much more rarely, entire. All leaves are without petioles, the upper ones cordate or auriculate, the
lowers ones sessile, rounded at the base. Stem is up to 60
cm high, glabrous as the rest of the plant. Leaves composition alternate or opposite. Inflorescence is dense,
subumbel, convex at the apex. Flowers are small, pentamerous and hypogynous. Sepals green, succulent,
lanceolate or triangularly-lanceolate, at the apex acuminate, up to three time shorter than petals. Pale yellow or
pale green-yellow sepals are up to 5 mm long, patent,
oblong-ovate, acute, through-shaped. Stamens in two
whorls. The internal ones fused with petals near their
base, the external free, about 5 mm long, usually slightly
longer than petals and stamens of internal whorl. Stamens
filaments pale yellow, anthers brown-yellow. Fruits are
follicle type, erect. Seeds small up to 1 mm long. Roots,
which are a dormant organs have, the shape of oblong
tuber.
S. maximum blooms from August to September. It
grows in dry and shiny places, e.g.: lighty forests, on
rocks and old walls, dry meadows and slopes, and
equally well on limy and non-limy soils. This species is
widespread in Poland and in other European countries. It
prefers the lower sites – in Carpathians it could be found
only up to lower subalpine zone (in Sudetes sometimes
occurs in subalpine or alpine herbaceous communities,
but very rare).
S. maximum does not form any clear subspecies.
From Podole the plants with more luxuriant shape,
stronger, more thickset steam and more cuticled leaves
have been described as separated species (S. podolicum
Bł.). Because of the absence of any information about
permanence of these attributes it is difficult to decide that
it is a subspecies of S. maximum or a local form only.
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Rewizja rodzaju Neolloydia
według E.F. Andersona
_______________________________________________________________________

E. F. Anderson’s revision of the genus Neolloydia
Jerzy Bartylak
Streszczenie. Jerzy Bartylak opisuje skomplikowaną historię i
zakres rodzaju Neolloydia i pokrewnych rodzajów pokrewnych,
przybliża krótko Neolloydia sensu stricte, i mówiw o zmaganiach i
zmieniających się poglądach Andersona na ten temat.

Summary. Jerzy Bartylak dipicts the confused history and scope
of the genus Neolloydia and alied genera, gives a brief overview
of Neolloydia sensu stricte and talks about Anderson’s struggle
and shifting views about the question.

Wszyscy prawdziwi kaktusiarze muszą przechodzić
przez kolejne rewolucje w systematyce, tak jak dzieci,
które po kolei przechodzą szkarlatynę, odrę czy świnkę.
Cały sęk w tym, aby doświadczenia te nie pozostawiły po
sobie komplikacji – zarówno choroby, jak i zmiany w
systematyce. Niewątpliwie konieczne jest nowe spojrzenie
na całą systematykę, rzetelne opracowanie poszczególnych rodzajów i bardzo wnikliwe rozpracowanie opisów
poszczególnych gatunków. Tego trudnego zadania, popartego wieloletnimi badaniami laboratoryjnymi i terenowymi, podjął się E.F. Anderson wraz ze swoim zespołem.
Efektem tej pracy jest wielkie dzieło The Cactus Family,
wydane już po śmierci E.F. Andersona. Miało ono stać się
dla nas nową biblią, oczekiwaną przez niektórych jak nadejście mesjasza. Mogło nią być, gdyż w wielu przypadkach oparte jest na rzetelnych naukowych badaniach.
Szczególnie dokładnie Anderson przebadał rodzaj Neolloydia oraz pokrewne, takie jak Thelocactus, Echinomastus, Ancistrocactus, Hamatocactus, Strombocactus, Toumeya i Sclerocactus. Ponieważ badania te miały doprowadzić do rewizji rodzaju Neolloydia, z konieczności muszę zacząć od przedstawienia historii tego rodzaju.
Rodzaj Neolloydia został wydzielony w podplemieniu
Coryphanthanae przez Brittona i Rose’a (1922) na podstawie obecności brodawek oraz istotnej odmienności
polegającej na tym, że kwiaty nie wyrastają z ociernionej
areoli, dno kwiatowe jest nagie lub prawie nagie, a owoc
jest mięsisty i niepękający. Niestety, bardzo ogólnikowe
określenie granic rodzaju spowodowało, że w późniejszych latach do rodzaju tego włączono ponad 30 gatunków i odmian, nowo opisanych lub przeniesionych z takich rodzajów, jak Mammillaria, Coryphantha, Escobaria, Gymnocactus, Echinomastus czy Thelocactus.
Jako typowego przedstawiciela rodzaju Neolloydia
Britton i Rose uznali gatunek Mammillaria conoidea, opisany w roku 1828 przez De Candolle. W opisie tym De
Candolle podaje, że roślina ta ma 3-5 cierni środkowych i
15-16 bocznych, i danym tym odpowiada ilustracja

Every genuine cactophile have to undergo revolutions
in systematics one after the other, just as children are
going to suffer consecutively: scarlet fever, measles,
mumps. The point of it is that these experiences should
not leave any complications, both ilnesses and changes in
systematics. Undoutedly, a new look at the whole systematics, a reliable study of particular genera, and very
deep penetration into descriptions of particular species is
necessary. This difficult task, supported by many-yearlong laboratory and habitat study, was undertaken by E.F.
Anderson and his team. The result of this study has been
a monumental work, The Cactus Family, published after
the death of E.F. Anderson. It was supposed to have been
kind of a “new bible”, which some had been waiting for
as if for a messiah. It really could have been, because in
many points it is supported by authentic scientific study.
Very carefully were studied by Anderson the genera
Neolloydia and related ones, such as: Thelocactus, Echinomastus, Ancistrocactus, Hamatocactus, Strombocactus, Toumeya and Sclerocactus. Because these studies
were carried out with a view to make a revision of the
genus Neolloydia, so I have to begin with introducing its
history.
The genus Neolloydia was separated in the subtribe
Coryphanthanae by Britton and Rose (1922), on account
of presence of mamillas and an essential difference consisting in that the flowers do not appear out of spiny areoles, flower bottom is naked or nearly naked, and fruit is
fleshy, not dihiscing. Unfortunately, this very broad definition of the genus, resulted in over 30 species and varieties included during following years: described as new
ones or transfered from genera such as: Mammillaria,
Coryphantha, Escobaria, Gymnocactus, Echinomastus or
Thelocactus.
Britton and Rose took Mammillaria conoidea, described in 1828 by De Candolle,.as the type species of the
genus Neolloydia, In his description, De Candolle says
this plant has 3-5 central and 15-16 radial spines, and
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tegoż autora, opublikowana w 1834 roku (podobną ilustrację opublikowali też Pfeiffer i Otto w 1850 r.).
W 1837 r. za sprawą Otto i Pfeiffera pojawił się nowy
gatunek – Mammillaria grandiflora, ale opis był równie
lakoniczny i bez ilustracji. Podawał, że roślina ma 3-4
ciernie środkowe i 16-20 bocznych. Schumann podważał
zasadność ustanowienia tego gatunku, uznając go jedynie
za synonim N. conoidea. Taki sam pogląd reprezentowała
„spółka” Britton i Rose. Ale Berger, który w roku 1929
włączył przedstawicieli rodzaju Neolloydia do rodzaju
Coryphantha, uznał jednak C. grandiflora jako samodzielny gatunek. Jednocześnie zmodyfikował opis tej rośliny – „...1-2 ciernie środkowe lub ich brak, a cierni
bocznych jest aż do 25. Wykazuje też niewielką różnicę w
budowie płatków kwiatu i wierzchołka, pokrytego gęściejszą wełnę.” Opis ten oparł na roślinie pochodzącej ze stanu Tamaulipas w Meksyku. W późniejszych latach prof. J.
Borg w swoim dziele Cacti (1937), jak i C. Backeberg,
przyjęli wcześniejsze poglądy, uznając oba gatunki ponownie w rodzaju Neolloydia. Ten sam pogląd reprezentował Krainz (1956), natomiast Kladiwa i Fittkau gatunek
N. grandiflora zaszeregowali jako odmianę N. conoidea.
W roku 1981 pojawił się jeszcze jeden takson, a mianowicie opisana przez Řihę N. grandiflora var. robusta.
Trzeci gatunek tego kompleksu został opisany i zilustrowany w roku 1909 przez L.Quehla jako Mammillaria
ceratites. Według opisu roślina posiadała 5-6 cierni środkowych i 15 bocznych oraz purpurowy kwiat, a jako miejsce występowania podano jedynie Meksyk. Britton i Rose
oraz Berger i Backeberg uznawali ten takson jako samodzielny gatunek, ale Kladiwa i Fittkau redukowali go do
odmiany Neolloydia conoidea
Kolejnym gatunkiem opisanym przez Brittona i Rose’a
jest Neolloydia texensis, pochodząca z Teksasu. Jest to
najdalej na północ wysunięte stanowisko roślin z tego
kompleksu. Kladiwa i Fittkau gatunek ten uznawali za
odmianę N. conoidea, Natomiast Backeberg i Berger uważają go jedynie za północną formę N. conoidea.
Ostatnim opisanym gatunkiem jest Neolloydia matehualensis, opisana przez Backeberga w 1948 r., a pochodząca ze stanowisk leżących w pobliżu Matehuala w meksykańskim stanie San Luis Potosi. Opis uzupełniała fotografia rośliny, a jej charakterystyka wyglądała następująco: 10-12 cierni bocznych, środkowych początkowa 2, a w
starszym wieku nawet 3; kwiat nieznany, przypuszczalnie
podobny do kwiatów innych roślin z tego kręgu.
Jedyną drogą do uporządkowania roślin z tego kompleksu było dokładne przebadanie wszystkich stanowisk.
Trzeba sobie jednak uzmysłowić, że chodzi o naprawdę
olbrzymi areał, rozciągający się od południa Teksasu aż
przez sześć stanów Meksyku. W tym też celu prof. Anderson wraz ze swoim zespołem odbył w latach 1958-82
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these data are illustrated by the author with a picture published in 1834 (a similar picture was published by Pfeiffer and Otto in 1850 r.).
In 1837, at the instance of Otto and Pfeiffer, there
appeared a new species: Mammillaria grandiflora, but
the description was also brief, and without pictures. It
said the plant had 3-4 central and 16-20 radial spines.
Schumann questioned the purpose of its establishing,
claiming it to be merely a synonym of N. conoidea.. Such
was also the opinion of the Britton and Rose tandem. But
Berger, who included members of Neolloydia to Coryphantha in 1929, recognied C. grandiflora as a species on
its own. At the same time, he modified the description of
this plant: “…1-2 central spines or without central spines,
and radial spines up to 25. It also shows small difference
in flower petals structure, and thicker wool on the apex”.
This description was based on a specimen from the state
of Tamaulipas, in Mexico. Later on, prof. J. Borg in his
work Cacti (1937), also C. Backeberg, returned to earlier
conception, recognizing again both species as Neolloydia.
The same view was represented by Krainz (1956),
whereas Kladiwa and Fittkau ranked N. grandiflora as
variety of N. conoidea. In 1981 another taxon appeared,
namely N. grandiflora var. robusta, described by Řiha.
A third species of the complex was described and
illustrated in 1909 by L.Quehl as Mammillaria ceratites.
According to the description, the plant had 5-6 central
spines and 15 radial spines, and purple flower, and Mexico was given as its place of origin, without further data.
Britton i Rose as well as Berger i Backeberg recognized
this taxon as a species of its own, but Kladiwa and
Fittkau reduced it to a variety of Neolloydia conoidea.
Another species described by Britton and Rose is
Neolloydia texensis, fromTexas - it is the most northern
locality of this complex. Kladiwa and Fittkau claimed it
to be a variety of N. conoidea, whereas Backeberg and
Berger thought it was a northern form of N. conoidea.
The most recently described species is Neolloydia
matehualensis, described by Backeberga in 1948 r., from
places near Matehuala in Mexican state San Luis Potosi.
The description was accompanied by a photo of the plant,
and its features were: 10-12 radial spines, central spines
at first 2, when the plant is older 3, flower unknown, supposedly simmilar to flowers of other plants from this
circle.
The only way of setting in order plants from this complex was a careful study of all the localities. But one
ought to bear in mind that there is a really huge area involved, stretching from southern Texas through six Mexican states. So, in order to do that, prof. Anderson and his
team made eight expeditions to all known localities of
Neollo ydia, in the years 1958-82. Many speci23

osiem wypraw na wszystkie znane stanowiska występowania rodzaju Neolloydia. Zebrano bogaty materiał roślinny, częściowo złożony w pięciu herbariach, a w pozostałej części umieszczony w szklarniach Whiteman College w Waszyngtonie, zabezpieczając próbki laboratoryjne i
umożliwiając dalsze badania. W trakcie prac terenowych –
niejako przy okazji – przebadano inne towarzyszące, a
niekiedy też i pokrewne rodzaje, jak Thelocactus, Turbinicarpus, Gymnocactus, Echinomastus, Coryphantha, Escobaria. W toku tych prac powstawały pewne koncepcje
umożliwiające nowe spojrzenie na pokrewieństwa międzyrodzajowe.
W trakcie ponad dwudziestoletnich badań stwierdzono
duże podobieństwo między Neolloydia i Thelocactus, ale
stworzenie z nich jednego rodzaju okazało się niepraktyczne i bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania.
Potwierdzono więc samodzielne istnienie rodzaju Thelocactus, a kontrowersyjny takson T. conothelos var. macdowellii uznano za gatunek łączący z rodzajem Neolloydia.
Rodzaj Echinomastus, ustanowiony przez Brittona i
Rose’a, został przez Bensona włączony do rodzaju Neolloydia, ale wiązało się to z przyjęciem szerszych granic
rodzajowych. Przeprowadzone badania wykazały jednak
istotne odmienności, które przybliżają rodzaj Echinomastus do grupy rodzajów Sclerocactus, Hamatocactus i
Ancistrocactus.oraz wykazały słuszność pozostawienia
kontrowersyjnego Echinomastus warnockii w tym właśnie
rodzaju.
Najwięcej problemów powstało w trakcie badania
kompleksu roślin z rodzajów Turbinicarpus, Gymnocactus, Normanbokea i Rapicactus. Właściwie historia każdego z nich ma burzliwe dzieje. Rodzaj Turbinicarpus,
ustanowiony w 1937 r. przez Backeberga i Buxbauma,
przez jednych badaczy był uznawany, inni zaś jego przedstawicieli widzieli w rodzajach Toumeya lub Strombocactus. Bardzo dokładne studia rodzajów Turbinicarpus,
Gymnocactus i Normanbokea przeprowadzili w roku 1977
Glass i Foster. Jak wiadomo, część przedstawicieli rodzaju
Turbinicarpus w fazie juwenalnej (początkowa, młodzieńcza faza wzrostu) ma zupełnie odmienną postać, niż w
okresie dojrzałym. Obaj badacze doszli do wniosku, że
obydwa gatunki rodzaju Normanbokea (wcześniej Pelecyphora), tj. N. valdeziana i N. pseudopectinata, to nic innego jak turbinikarpusy, które swe młodzieńcze formy zachowały na stałe. Wykazali również bliskie pokrewieństwo rodzajów Turbinicarpus i Gymnocactus, ale nie
chcieli ogłaszać zdecydowanych wniosków przed zakończeniem badań. Bardziej zdecydowaną postawę wykazali
w latach 1981-83 John i Řiha, przenosząć niektóre gatunki
rodzaju Gymnocactus do rodzaju Turbinicarpus.
Pozostaje jeszcze do dzisiaj kontrowersyjny problem
bardzo szczególnych gatunków, charakteryzujących się
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mens were collected, partly deposited in five herbaria, the
rest of them put to the Whiteman College, Washington,
as laboratory samples for futher study. During habitat
study, somewhat incidentally, they examined other associated, and sometimes related genera, such as: Thelocactus, Turbinicarpus, Gymnocactus, Echinomastus, Coryphantha, Escobaria. In course of this work, some new
conceptions were born, enabling fresh look at intergeneric relationship.
During this 20 years long research work, much similarity between Neolloydia and Thelocactus was ascertained, but establishing a single genus of the two proved
unhandy and very difficult to precise defining. So the
individual status of Thelocactus was confirmed, and the
controversial taxon T. conothelos var. macdowellii was
recognized as a link to the genus Neolloydia.
The genus Echinomastus, established by Britton and
Rose, was included in Neolloydia by Benson, but that
move was based on acceptance of broader generic borders. However this research showed essential differences
bringing Echinomastus close to the genera such like:
Sclerocactus, Hamatocactus and Ancistrocactus, and
confirmed the possition of Echinomastus warnocki in this
very genus.
Most of problems arose during examining complex of
plants of the genera Turbinicarpus, Gymnocactus, Normanbokea and Rapicactus. In fact, each of them has very
confused history. The genus Turbinicarpus, established
in 1937 r. by Backeberg and Buxbaum, is recognized by
one group of researchers, whereas others would like to
see its representatives in Toumeya or Strombocactus. A
very deep study of the genera Turbinicarpus, Gymnocactus and Normanbokea was carried out in 1977 by Glass
and Foster. As is known, some of the members of Turbinicarpus in the juvenile phase have completely different appearance than when mature. Both researchers came
to conclusion that the two species of Normanbokea (earlier Pelecyphora), e.i. N. valdeziana and N. pseudopectinata, are nothing else than turbinicarpi with a fixed juvenile phase. The authors also proved close relationship of
the genera Turbinicarpus and Gymnocactus but did not
want to state this clearly before all the work was over.
More resolute were John and Řiha, who in 1981-83 transfered some of Gymnocactus species to Turbinicarpus.
To this day, there remains unresolved a controversial
question of specific species characterized by diminutive
stem, long and thin root base, and big tuberous root. For
these species, Buxbaum and Oehme established the separate genus Rapicactus, including in it R. subteraneus and
R. mandragora which were earlier classified as Thelocactus or Gymnocactus. Here I have to go ahead of the rest
of the article and note that Anderson did not recognized
this particular appearance for a criterion valid enough for
24

drobnym korpusem, długą i cienką szyjką korzeniową i
wielkim, rzepowatym korzeniem. Dla nich to Buxbaum i
Oehme stworzyli odrębny rodzaj Rapicactus, właczając do
niego gatunki R. subteraneus i R. mandragora, wcześniej
klasyfikowane w rodzajach Thelocactus lub Gymnocactus.
W tym przypadku muszę nieco uprzedzić fakty, informując, że Anderson nie uznał tego szczególnego wyglądu za
wystarczającą podstawę do utworzenia samodzielnego
rodzaju i oba gatunki włączył do nowo zdefiniowanego
przez siebie rodzaju Neolloydia. Jako ciekawostkę podam,
że obecnie niektórzy badacze, m.in. znany szwajcarski
specjalista Jonas Lűthy, wracają do koncepcji rodzaju
Rapicactus.
Wreszcie dochodzimy do samego rodzaju Neolloydia.
W toku badań prof. Andersona powstała nowa koncepcja
tego rodzaju, która z konieczności wyłączała niektóre
gatunki, na stałe lub czasowo przeniesione z innych pokrewnych rodzajów. Krótko mówiąc, należało omawiany
rodzaj „odchudzić”, a wyniki są następujące:
Gymnocactus aguirreanus i G.roseanus – obecnie
Escobaria,
Neolloydia clavata – obecnie Coryphantha,
Neolloydia pilispina – niedokładny opis może dotyczyć
wielu roślin lub powodować, że roślina pod tą nazwą praktycznie nie istnieje,
Neolloydia odorata – obecnie Coryphantha lub Cummarinia,
Neolloydia pulleineana – obecnie Coryphantha,
Neolloydia cubensis – obecnie Escobaria,
Neolloydia gautii – obecnie nie da się potwierdzić istnienia tej rośliny,
Gymnocactus ysabelae – obecnie Turbinicarpus,
Turbinicarpus roseiflorus – roślina spotykana wyłącznie
w kolekcjach i do tego o różnym wyglądzie, typowy hybryd.
W ramach przeprowadzonej rewizji rodzaju Neolloydia Anderson dokonał analizy 26 cech (np. korpus, owoce,
nasiona, pyłek itp.) u przedstawicieli dotychczasowych
rodzajów Turbinicarpus, Normanbokea i Gymnocactus.
Stwierdził, że rodzaje te w większości wykazują podobną
charakterystykę i wszystkie występują na podobnych areałach w środkowym i północnym Meksyku. Dalej porównując tę grupę roślin z rodzajem Neolloydia, stwierdził
zgodność 19 z 26 badanych cech, co wskazywało na duże
pokrewieństwo i słuszność włączenia wszystkich tych
trzech rodzajów do rodzaju Neolloydia. I Anderson dokonał tego połączenia, a jako gatunek wiodący ustanowił N.
conoidea. W tym momencie powstała sytuacja wręcz paradoksalna, gdyż Neolloydia conoidea, będąca gatunkiem
typowym dla całego nowego rodzaju, okazała się być gatunkiem jak najbardziej nietypowym dla całej tej grupy
KAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

establishing the new genus, and he included both species
in his newly defined genus Neolloydia. As an interesting
detail, let me mention that presently some of researchers,
like the renowned Swiss specialist Jonas Lűthy, for example, return to the concept of the genus Rapicactus.
And finaly, we come to the genus Neolloydia. In the
course of Anderson’s research, a new idea of the genus
was born, with necessary exclusions of some species that
had been earlier transfered or transfered provisionally
from the other related genera. In brief, the genus should
have been “unloaded”, and the result was as follows:
Gymnocactus aguirreanus and G.roseanus – at present
Escobaria,
Neolloydia clavata – at present Coryphantha,
Neolloydia pilispina – not exact description, it may be
related to many plants or it means that the plant under this
name virtually does not exist.
Neolloydia odorata – at present Coryphantha or Cummarinia,
Neolloydia pulleineana – at present Coryphantha,
Neolloydia cubensis – at present Escobaria,
Neolloydia gautii –now it is impossible to confirm if this
plant really exists
Gymnocactus ysabelae – now Turbinicarpus,
Turbinicarpus roseiflorus – a plant seen only in collections and with different appearanceses - a typical hybrid
plant.
In his revision of the Neolloydia genus, Anderson
analysed 26 features (e.g. plant body, fruit, seed, pollen,
etc.) of representatives of hitherto existing genera Turbinicarpus, Normanbokea and Gymnocactus. He found
these genera show similar features and all are found on
similar areas in central and northern Mexico. When futher comparing this group of plants to the genus Neolloydia, he found that 19 of 26 features are matching with
each other; this implicated much affinity, and justified
merging the three genera into Neolloydia. So Anderson
made such unification, with N. conoidea.as the type species. So just then, things started to look paradoxically, as
Neolloydia conoidea, being the type species for the whole
new genus, was at the same time, a species most untypical for the whole group of plants. Some of its essential
features made it so much distinguished from the rest of
species, that a problem arose: what is really the genus
Neolloydia and how it should be defined? There was
nothing for Anderson but to make a new ‘revision’ of his
former revision of the genus Neolloydia – in his work
The Cactus Family, Turbinicarpus has a separate status,
and the genera Normanbokea and Gymnocactus have
been included in Turbinicarpus, what anyway is the result of other authors’ contributions.
Finally, let me return to the research done by Ander25

roślin. Jej niektóre istotne cechy tak wyróżniały ją od pozostałych gatunków, że powstało pytanie, co to jest rodzaj
Neolloydia i jak go w takiej sytuacji zdefiniować. Anderson nie miał innego wyjścia i ponownie poddał „rewizji”
swoją rewizję rodzaju Neolloydia – w jego dziele The
Cactus Family rodzaj Turbinicarpus istnieje samodzielnie,
a rodzaje Normanbokea i Gymnocactus zostały włączone
do rodzaju Turbinicarpus, co zresztą jest zasługą innych
badaczy.
Na koniec muszę powrócić do badań przeprowadzonych przez zespół Andersona nad samym rodzajem Neolloydia. Wyodrębnienie pięciu gatunków, opisanych przez
kilku badaczy, opierało się przede wszystkim na dużej
zmienności ociernienia, czyli na właściwości typowej dla
wielu gatunków występujących na dużych obszarach.
Toteż oprócz badań laboratoryjnych i studiów literatury,
ekipa Andersona przez ponad dwadzieścia lat badała te
rośliny również na stanowiskach naturalnych. W swoich
opracowaniach przedstawili tabelę obejmującą 16 stanowisk w Teksasie i siedmiu stanach Meksyku, obrazującą
zmienności występujących na nich roślin, w tym ilość
cierni środkowych i bocznych. Stwierdzono, że rośliny w
poszczególnych populacjach tworzą 0, 1, 2 lub więcej
cierni środkowych, przy czym istotną rolę odgrywa tutaj
wiek roślin. Południowe populacje mają ciernie bardziej
szkliste i wytwarzają więcej wełny. Fakt ten może być
związany z wyższym położeniem lokalizacji nad poziomem morza i bardziej surowymi warunkami klimatycznymi. Jednak w toku badań nie można było dopatrzyć się
żadnego logicznego trendu, pozwalającego na formalne
dzielenie poszczególnych form stanowiskowych i podnoszenie ich do rangi gatunku czy choćby odmian. Wobec
tego Anderson doszedł do jedynego słusznego wniosku –
chodzi tu o jeden tylko gatunek, a jest nim Neolloydia
conoidea, występująca na olbrzymim obszarze i charakteryzująca się dużą zmiennością, szczególnie w ociernieniu.
Ten końcowy wniosek wydaje się być jak najbardziej
słuszny i powinien być zwieńczeniem rewizji rodzaju
Neolloydia.
Toteż wielkie było moje zdziwienie, gdy przeglądając
dzieło życia E.F. Andersona The Cactus Family, zauważyłem, że rodzaj Neolloydia reprezentowany jest przez dwa
taksony: N. conoidea i N. conoidea var. matehualensis.
Czy po tylu latach wnikliwych badań autor wycofał się z
naprawdę słusznego wniosku (o jednym przedstawicielu
tego rodzaju) i powrócił do liczenia cierni? Tego, niestety,
już się nie dowiemy. Ale podawane pomiędzy tymi dwoma taksonami różnice są cechami mało istotnymi. Dlatego
też całkowicie akceptuję poprzedni wniosek Andersona –
istnieje tylko jedna neolloydia i jest nią Neolloydia conoidea, a cała reszta to, co prawda mocno zróżnicowane, ale
tylko formy stanowiskowe.
Analizując również inne zmiany klasyfikacyjne wproKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

son’s team on Neolloydia genus in strict sense. The former separations of the five species, described by several
researchers, had been based mainly on high diversity of
spination, i.e. a feature typical for many cacti of a large
distribution area. So, apart from laboratory and literature
research, Anderson’s team was studying the plants in
their natural environment. The team’s papers gave a table
depicting 16 localities in Texas and seven Mexican states,
picturing the diversitiy of the plants, also with the number
of central and radial spines. There have been noted that
plants in particular populations possessed 0, 1 or 2 central
spines, according to plant’s age as an important factor.
Southern populations possessed spines more glassy and
produced more wool. This may be a cosequence of
higher altitude of these populations and harsher climate.
However, in course of research, there was not to be seen
any logical trend allowing formal division of the particular local forms and giving them species, or at least variety, status. So Anderson came to the only possible conclusion – there exists only one species, and this is
Neolloydia conoidea, growing on a huge area, and characterized by large diversity, especially in spination. This
final proposal seemed pretty fair and should conclude the
revision of Neolloydia.
So I was greatly surprised, when looking over The
Cactus Family, E.F. Anderson’s work of life, I noticed
that the genus Neolloydia was represented with two taxons: N. conoidea i N. conoidea var. matehualensis. So,
did the author, after so many years of deep study, really
give up the only valid inference (recognizing only one
representative of this genus) and resumed the counting of
spines? We will not find it out now. But the proposed
differences between these two taxa are of minor importance.
Therefore I entirely accept Anderson’s former proposal – there exists only one Neolloydia, and this is
Neolloydia conoidea, and all the rest are but local forms,
though, indeed, much variable.
Having also analysed other changes in classification,
that had been introduced by Anderson, on which I will
give a separate account, I came to conclusion that his
work The Cactus Family should be regarded only as another one cactus lexicon – interesting because of many
new items included in it – but the systematics presented
in this book should be taken with much reserve.
elaborated by: Jerzy Bartylak
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wadzone przez E.F. Andersona (o czym
jeszcze napiszę w odrębnym artykule),
doszedłem do wniosku, że dzieło The
Cactus Family należy traktować jako
jeszcze jeden leksykon kaktusów – ciekawy, bo zawierający sporo nowości – ale
do przedstawionej w nim systematyki
należy podchodzić z dużą rezerwą.
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Nowości wśród Gymnocalycji
Kilka słów o opisach nowych taksonów w czasopiśmie Gymnocalycium, wydawanym przez austriacką grupę roboczą pod tą
samą nazwą.
Neolloydia conoidea,
W numerze 1. Hans Till i Helmut Amerhauser, na podstawie terenowych badań,
damsii,
opisując jeden
zdjęciezrewidowali
| photo by:kompleks
Cristian G.
Neciu,
Rumunia
nowy takson - G. damsii ssp. evae var. boosii Amerhauser. Zaproponowana przez nich struktura G. damsii wygląda następująco
(„syn.” oznacza, że roślina była wcześniej opisana pod inną nazwą, „nom. inval.”, że opisana nieważnie):
G. damsii
ssp. damsii
ssp. evae
var. evae (syn. G. joossensianum) – kwiat różowy
var. torulosum (syn. G. damsii var. torulosum nom. inval.) – może mieć kwiaty białe lub różowe.
var. boosii – wyróżnia się odstającymi cierniami do 6 cm długości, giętkimi, prostymi lub zakrzywionymi. Znaleziona została przez autorów na północny zachód od od Chochis, dep. Santa Cruz, prov. Chiquitos, Boliwia, 360 m npm.
var. centrispinum (G. damsii var. centrispinum nom. inval.) – ma biały kwiat z różowym odcieniem
var. rotundulum (G. damsii var. rotundulum nom. inval.) – ma różowy kwiat
Dawną G. damsii var. tucavocense zaliczono do G. anisitsii jako ssp. holdii var. tucavocense. Autorzy opisali też jeden nowy
podgatunek - G. anisitsii ssp. volkeri. Zaproponowany przez nich G. anisitsii wygląda nastepująco:
G. anisitsii
ssp. anisitsii
var. anisitsii
var. griseopallidum
var. pseudomalacocarpus
ssp. holdii
var. holdii
var. tucavocense
ssp. volkeri – to mała, niezbyt ciekawa roślinka, 3-6 cm średnicy, z małymi cierniami. Kwiat, mniejszy niż u ssp. anisitsii i
ssp. holdii, jest biały z różowym odcieniem. Znaleziony koło Los Chuviros, prov. Chiquitos, dep. Santa Cruz, Boliwia
W drugim zeszycie z 2004 roku, Gert Neuhuber opisuje nowy podgatunek G. schickendantzii ssp. periferalium, znaleziony
przez niego w 1993 r., nieznacznie się różniący od typowego G. schickendantzii. Występuje na wschód od Cruz del Eje, prov. Cordoba, Argentyna. Opisuje też, znalezioną przez J. Lamberta w 1992 r., G. schickendantzii var. pectinatum, rosnące 16 km na
południe od Las Penas, prov. La Rioja, Argentyna, również niewiele się różniący od typu. Ma m.in. ładny jasnozielony kolor naskórka, krótsze ciernie od typowego G. schickendantzii.
W tym samym zeszycie, Karl Heinz Prestle, na podstawie badań terenowych, opisuje G. denudatum ssp. angulatum – ma 7-9
żeber; kwiat do 4 cm średnicy. Znaleziony przez autora w 1988 r. Występowanie: Cavera, południowo-zachodnia część Rio Grande
do Sul, Brazylia. Kolejnym nowym, opisanym przez niego taksonem jest G. denudatum ssp. necopinum, z większym kwiatem 5-6
cm średnicy i wydłużonym korpusem. Rośnie na wschód od Viamao, Planicia Costeira, dep. Porto-Alegre, Rio Grande do Sul, Brazylia. Znaleziony został przez autora w 1995 r.
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Stan kaktusów w Peru
______________________________________________________________________________________

Cacti conservation status in Peru
Carlos Ostolaza Nano
Peruvian Cactus & Succulent Society
carlosto@ec-red.com
Streszczenie. Carlos Ostolaza, przewodniczący Peruwiańskiego
Towarzystwa Kaktusowego, rozważa status ochronny najbardziej
zagrożonych kaktusów peruwiańskich i opowiada o głównych
zagrożeniach. Artykuł był odczytany na Kongresie BCSS, Loughborough University, Leicesters, UK, 15-18. 08. 2002.

Summary. Carlos Ostolaza, the Chairman of the Peruvian Cactus Society, discusses the conservation status of most threatened
Peruvian cacti and talks about major threats. This article was
presented at the BCSS Congress, Loughborough University,
Leicestershire, UK 15-18 August 2002.

Ochrona roślin zawsze była dla mnie ważnym tematem moich badań i zainteresowań. Napisałem przez ostatnie dwadzieścia lat kilka artykułów, chcąc naświetlić kilka
przykładów traktowania ochrony kaktusów w moim kraju,
Peru. Wszystkie wymienione w tym artykule taksony są
usystematyzowane wg. kryteriów Czerwonej Listy IUCN
(2001). Są trzy główne kategorie zagrożonych gatunków:
Krytycznie Zagrożone (CR), Zagrożone (EN) i Narażone
(VU), które są oparte o kryteria ilościowe oraz szacowane
okresy czasu do wyginięcia. Sądze, że najlepszym sposobem przedstawienia stanu kaktusów w Peru, jest podanie
kilku przykładów, aby zobrazować różne niebezpieczeństwa, które im zagrażają.
Amerykański botanik, Dr. Joseph Nelson Rose (18621928), odwiedził w pierwszych dekadach poprzedniego
stulecia, kilka krajów południowoamerykańskich, wśród
nich Peru, w celu badań nad rosnącymi tam kaktusami. Na
podstawie obserwacji z tych wypraw, Dr. Rose oraz Dr.
Nathaniel Lord Britton, opublikowali pomiędzy 1919 i
1922 “The Cactaceae”, doskonałą monografię w czterech
tomach. W roku 1914, gdy Dr. Rose był w Limie, odwiedził dolinę Rimac i odnotował “...bardzo ich dużo na
wzgórzach nad Limą, tworzące gąszcze, od Santa Clara
do Matucana...”
Muszę nadmienić, że między tymi miejscowościami
jest ponad 60 km, a mówił on o Haageocereus acranthus
(Vaupel) Backeberg, kolumnowym kaktusie z białym
kwiatem. Teraz H. acranthus występuje bardzo rzadko
koło Matucana. Ta drastyczna redukcja tej populacji jest
spowodowana tym, że dolina Rimac stanowi główny szlak
komunikacyjny do miast centralnego płaskowyżu, i drogowy i kolejowy, więc populacja jest mocno zniszczona i
zanieczyszczona przez aktywność człowieka. Na szczęście
H. acranthus ma inne rozproszone subpopulacje w sąsiednich dolinach. Dlatego nadajemy temu taksonowi kategorią VU (zdjęcie na okładce).
Niestety nie jest to wyjątek, jako że jest przynajmniej z
tuzin gatunków zagrożonych wymarciem w trzech doli-

Plant conservation has always been an important subject of study and interest for me. I have written several
articles in the last twenty years aiming to highlight several approaches to cacti conservation in my country, Peru.
All taxa mentioned in this paper are categorized following the criteria of the IUCN Red List (2001). The main
threatened species categories are three: Critically Endangered (CR), Endangered (EN) and Vulnerable (VU)
based on quantitative criteria and time-frames for expectation of extinction. I think the best way to discuss cacti
conservation status in Peru is with a few examples related
to the different dangers threatening them.
The American botanist Dr. Joseph Nelson Rose (18621928) visited, in the first decades of the past century,
several South American countries, including Peru, to
study their cacti species. Based on observations made
during these trips, Dr. Rose together with Dr. Nathaniel
Lord Britton, published between 1919 and 1922 “The
Cactaceae” an excellent monograph in four volumes. In
1914, while Dr. Rose was in Lima, he visited the Rimac
valley and reported “...very common on the hills above
Lima, forming dense thickets, from Santa Clara to Matucana...”
I should mention that there are more than 60 km between these two localities and he was talking about Haageocereus acranthus (Vaupel) Backeberg, a white
flower, columnar cactus. Now H. acranthus is only
scarcely found around Matucana. The drastic reduction of
this population is related to the fact that the Rimac valley
is the main entrance to the central highland cities, by road
and railroad, so it is much disturbed and polluted by human activities. Fortunately, H. acranthus has other fragmented subpopulations in neighboring valleys. Because
of this we are giving this taxon the category VU (photo
on the cover).
Unfortunately, this is not the only case, because there
are at least a dozen of species threatened of extinction in
the three river valleys surrounding Lima. These valleys
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1. Haageocereus acranthus ssp. olowinskianus

4. Cleistocactus xylorhizus

2. Haageocereus pseudomelanostele

5. Cleistocactus xylorhizus, w kampusie UNALM

3. Cleistocactus acanthurus

6. Austrocylindropuntia pachypus

7. Austrocylindropuntia pachypus
– owoc korzeniami i nowym pędem
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A fruit with roots and a new shoot.
8. Mila caespitosa

9. Haageocereus tenuis

10. Haageocereus pacalaensis ssp. repens

12. Matucana aurantiaca

11. Matucana haynei
13. Matucana madisoniorum
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14. Matucana aureiflora

nach rzecznych koło Limy. To doliny: Chillon, Lurin i
Rimac. Wymienię taksony najbardziej zagrożone.
H. acranthus ssp. olowinskianus (Backeberg) Ostolaza, został opisany 50 lat temu, na podstawie egzemplarzy
zebranych na południe od Limy. Teraz ta lokalizacja oraz
inne bardzo przerzedzone populacje wokół Limy stoją w
obliczu dużego ryzyka wyginięcia, ale cała populacja powinna być potraktowana jako VU (Fig. 1).
Haageocereus pseudomelanostele (Werdermann &
Backeberg) Backeberg, charakteryzuje się większą ilością
żeber, szczecin i włosów między cierniami, niż u H.
acranthus. Również ma białe kwiaty. Stanowiska podane
przez Backeberga już znikły z powodu niekontrolowanego
rozrostu miasta. Ostało się jedynie kilka rozproszonych
subpopulacji. Uważamy ten gatunek za EN (Fig. 2).
Ale nie tylko z gatunkami Haageocereus są problemy,
również gatunki rodzaju Mila, (ta nazwa to anagram nazwy Lima). Ten rodzaj to małe cereusowate rośliny, z
żółtymi kwiatami na szczycie, tworzące kolonie, jak np.
Mila caespitosa Britton & Rose, którą opisał Dr. Rose na
podstawie egzemplarzy zebranych w Santa Clara, w dolinie Rimac. Istnieją bardzo przerzedzone subpopulacje na
stanowisku typowym i w innych pobliskich terenach.
Uznaję ten takson za EN (Fig. 8).
Cleistocactus xylorhizus (Ritter) Ostolaza, to kolumnowy kaktus z mocnymi pędami, małą ilością żeber, silnymi cierniami i zygomorficznymi, czerwonymi kwiatami. Opisał go Ritter jako Loxanthocereus xylorhizus i jest
on słabo znany. Ponieważ jest to jedyna populacja, żyjąca
w zniszczonym miejscu w dolinie Rimac, z bardzo małą
ilością egzemplarzy, uważam tan takson za CR (Fig. 4-5)
Bardziej typowym cleistocactusem – z wiotkimi, płożącymi się pędami, jest C. acanthurus (Vaupel) Hunt. Ten
takson to gatunek typowy rodzaju Loxanthocereus. C.
acanthurus został opisany z doliny Rimac. Teraz istnieją
tam jedynie bardzo małe i rozproszone subpopulacje, tak
więc powinien być on uważany za EN (Fig. 3).
Matucana haynei (Otto) Britton & Rose, to gatunek
typowy rodzaju Matucana, utworzonego przez Brittona i
Rosego. Ma kuliste lub krótkocylindryczne pędy i szczytowe, zygomorficzne kwiaty. Nazwa pochodzi od małego
miasta w dolinie Rimac. Populacji tego gatunku już nie ma
w Matucana, jednak w innych miejscach można natrafić
na inne populacje. Dlatego uważam ją za VU (Fig. 11).
Austrocylindropuntia pachypus (Schumann) Backeberg, to ładny gatunak Opuntia, z cylindrycznymi pędami
i pięknymi czerwonymi kwiatami. Jaj środowisko ograniczało się do kilku dolin w okolicach Limy. Z doliny Rimac zniknęła, ale są małe populacje w dolinach Santa
Eulalia i Chillon. Ciekawą rzeczą jest, że w naturze owoc
upada na ziemię i się ukorzenia, a nasiona są dalej zamknięte w owocu. To jest genezą jej nazwy: gatunkowej
(pachy=szeroki; pus=stopa). Ta “stopa” uformowana jest
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are Chillon, Lurin and Rimac. I will mention the most
threatened taxa.
H. acranthus ssp. olowinskianus (Backeberg) Ostolaza, was described 50 years ago, based on specimens
collected south of the city of Lima. Now, this locality and
other severely fragmented populations around Lima are
facing a high risk of extinction, but the whole population
should be considered as VU (Fig. 1).
Haageocereus pseudomelanostele (Werdermann &
Backeberg) Backeberg, is characterized by more ribs,
bristles and hairs between the spines than in H. acranthus. Similarly, it has white flowers. The localities cited
by Backeberg have disappeared now because the anarchic growth of the city. There are left only a few small
fragmented subpopulations. We are considering this species as EN (Fig. 2).
But not only species of Haageocereus are in trouble,
also species of the genus Mila, (the name is an anagram
of Lima). This genus is characterized by dwarf-cereoid
plants with yellow apical flowers, forming colonies, like
Mila caespitosa Britton & Rose, which was described by
Dr. Rose from specimens collected in Santa Clara, in the
Rimac valley. There are severely fragmented subpopulations in the type locality and other surrounding areas. I
consider this taxon as EN (Fig. 8).
Cleistocactus xylorhizus (Ritter) Ostolaza, is a columnar cactus with stout stems, few ribs, strong spines
and zygomorphic red flowers. It was described by Ritter
as Loxanthocereus xylorhizus and it is poorly known.
Because it is the only population inhabiting a disturbed
location with very few specimens, in the Rimac valley,
this taxon is considered CR (Fig. 4-5).
A more typical Cleistocactus, with slender stems and
decumbent habit is C. acanthurus (Vaupel) Hunt. This
taxon was the type-species for the genus Loxanthocereus.
C. acanthurus was described in the Rimac valley. Now
there are very small and fragmented subpopulations
there, so it should be considered EN (Fig. 3).
Matucana haynei (Otto) Britton & Rose, is the typespecies of the genus Matucana created by Britton &
Rose. It has sphaerical or short cylindrical stems and
apical zygomorphic flowers. The name honors a small
town in the Rimac valley. Populations of this species are
not longer found in Matucana, however, other populations can be found in further locations. For this reason I
considered it as VU (Fig. 11).
Austrocylindropuntia pachypus (Schumann) Backeberg, is a nice Opuntia species with a cylindrical stem
and beautiful red flowers. Its habitat was restricted to
some valleys around Lima. It has disappeared in the Rimac valley, but there are small populations in Santa Eulalia and Chillon valleys. Curiously, in habitat the fruit falls
to the ground rooting, without using the seeds kept enclo31

z upadłego owocu. Uważamy ten takson za EN (Fig. 6-7).
Ale nie tylko wokół Limy gatunki kaktusów są zagrożone. Ponad sto kilometrów km na północ od miasta, Ritter opisał Haageocereus tenuis (Ritter) Rauh & Ostolaza,
kolumnowy gatunek z cienkimi pędami, płożącymi się
tak, że tylko czubek pędu wystaje nad gruntem, a reszta
rośliny jest prawie zagrzebana w piasku i pokryta malutkimi kawałkami łupin, co jest charakterystyczne dla tego
miejsca. Rzeczą wartą uwagi u tego taksonu jest to, że
wszystkie ciernie, radialne i centralne, mają trichomy,
które są widoczne pod dobrym szkłem powiększającym –
wyewoluowały one prawdopodobnie by łapać wilgoć z
powietrza i pozwalać jej ściekać w dół rośliny ku korzeniom. Populacja H. tenuis ucierpiała na skutek obecności
ludzi, i ponieważ założenie farm drobiu na jedynym znanym stanowisku spowodowało drastyczną redukcję liczby
egzemplarzy, proponujemy dla niej kategorię CR (Fig. 9).
Podobny problem tyczy się Haageocereus pacalaensis
ssp repens (Rauh & Backeberg) Ostolaza. To kolejny
kolumnowy kaktus z płożącymi sie pędami, licznymi żebrami, cienkimi cierniami i białymi kwiatami. Jedyna znana populacja jest koło miasta Trujillo, ponad 500 km na
północ od Limy. Z chwilą gdy zacznie być realizowany
ważny projekt irygacyjny w dolinach Virú i Chicama,
zastępujący stanowiska kaktusów polami asparagusa,
prawdopodobnie ona zniknie Oczywiście nikt nie jest
przeciw rolniczym inwestycjom, ale badania środowiskowe mogłyby podać rozwiązanie alternatywne, aby nie
dopuścić do grożącego temu gatunkowi wymarcia. Uważamy ten takson za CR (Fig. 10).
Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxbaum to kolejny
przykład gatunku zagrożonego z powodu zniszczenia naturalnego środowiska. Rośnie bardzo zdrowo w swoim
własnym środowisku koło Cajamarca w północnym Peru,
ale teraz zostały tam posadzone plantacje drzew Eucaliptus sp. Wysiano tam setki drzew by stworzyć las pod pozyskiwanie drewna. Teraz populacja Matucana na tym
miejscu jest zagrożona zniknięciem, gdy drzewa z czasem
urosną. Istnieją inne lokalizacje z tym gatunkiem Matucana, więc nadajemy mu kategorię VU (Fig. 12 & 17).
Cóż, po tych wszystkich przykładach, nie ma wątpliwości, ze głównym zagrożeniem dla peruwiańskich gatunków kaktusów jest celowe NISZCZENIE ŚRODOWISKA NAURALNEGO w imię „rozwoju” – to m.in.
budowa dróg, kopalnie, inwestycje rolnicze i przyrost
naturalny. Większość gatunków to rzadkie rośliny, ponieważ nie spotyka się ich poza kilkoma miejscami, a to tym
bardziej czyni je zagrożonymi i prowadzi do kolejnego
zagrożenia, którą zilustrujemy następnym przykładem.
W 1957 amerykański botanik Paul Hutchison opisał
Matucana madisoniorum (Hutchison) Rowley, z dorzecza rzeki Marañon w północnym Peru (Fig. 13). Do roku
1963 zostało odkryte kilka gatunków z tego obszaru, jak
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sed in the fruit. That is the reason for the specific name:
(pachy=wide; pus=foot); the “foot” is formed by the
fallen fruit. We considered this taxon EN of extinction
(Fig. 6-7).
But not only around Lima are cacti species threatened. More than a hundred km north of the city, Ritter
described Haageocereus tenuis (Ritter) Rauh & Ostolaza, a slender columnar species growing prostrate with
only the apex of the stems rising from the ground; the rest
of the plant is almost buried in the sand and covered with
minute shell fragments which is characteristic of this
locality. A remarkable fact about this taxon is that all the
spines radials and centrals, carry “trichomes” which are
visible with a good lens; these have probably evolved to
capture humidity from the air and to allow it to trickle
down the plant to the roots. The population of H. tenuis
has been affected by human presence, and because of the
introduction of poultry farms in the only known habitat,
with a drastic reduction in the number of specimens, we
are proposing for it the CR category (Fig. 9).
A similar problem involves Haageocereus pacalaensis ssp repens (Rauh & Backeberg) Ostolaza. This is
another columnar cactus with prostrate decumbent stems
with numerous ribs, thin spines and white flowers. The
only known population is near Trujillo city, more than
five hundred km north of Lima. It is likely to disappear
once an important irrigation project starts up in Virú and
Chicama valleys replacing the cactus habitat with aspa
ragus crops. Of course, no one is against agricultural
projects, but an environmental impact study could come
up with an alternative to prevent the imminent extinction
of the species. We consider this taxon CR (Fig. 10).
Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxbaum, is another
example of a threatened species due to habitat destruction. It grows very healthy in its own habitat near Cajamarca city in northern Perú, but now a plantation of
Eucaliptus sp. trees has been established. Hundreds of
plants have been sown there to create a forest, as a source
of timber. Now the Matucana population in this location
is condemned to disappear when the intruder trees grow
enough. There are other locations for this Matucana species, so we are giving them VU category (Fig. 12 & 17).
Well, after all these examples there is no doubt that
the main threat to Peruvian cacti species is the deliberate
HABITAT DESTRUCTION in the name of “development”, such as road building, mining exploitation, agricultural projects and demographic pressure. Most of these
species are unique because they are not found beyond a
few localities and this fact makes them more vulnerable,
and leads us to other threat we are going to emphasize
with another example.
In 1957 the American botanist Paul Hutchison described Matucana madisoniorum (Hutchison) Rowley,
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Fig. 15. H. tenuis – trichomy w cierniu | trichomes in the spine

Fig. 16. M. krahnii i M. formosa pod Browningia pilleifera

m.in.: M. krahnii (Donald) Bregman, czy M. formosa
Ritter. Kiedy Wolfgang Krahn, zapalony niemiecki fotograf, uhonorowany nazwą gatunku, odwiedził to miejsce
ponownie w 1977, zanotował: “zostało kilka z oryginalnych roślin, zebranych w wyniku nieopanowanego, komercyjnego splądrowania tego stanowiska”. Te gatunki są
teraz w grupie EN (Fig. 16).
Oto kolejne zagrożenie: KOMERCYJNY ZBIÓR
KAKTUSÓW. Praktyka nielegalna, ponieważ kaktusy są
chronione przez międzynarodowe umowy ograniczające
handel nimi, zwane Cites. Ale te przepisy mają wiele wad
i, prawdę mówiąc, tworzą więcej przeszkód ludziom chcącym pracować legalnie niż tym, którzy chcą ich nielegalnie.wesprzeć. Oto dlaczego wszystkie małe gatunki kaktusów peruwiańskich, które osiągają dojrzały wiek i kwitną
mieszcząc się w doniczkach, są czymś takim zagrożone.
Mówię tu o lobiwiach, teraz włączonych w Echinopsis,
jak E. backebergii Werdermann ex Backeberg, z Ayacucho (Fig. 19); matucanach, jak M. aureiflora Ritter, z
Cajamarca (Fig. 14); islayach, teraz w Eriosyce, jak E.
islayensis (Foerster) Kattermann (Fig. 20) i E. omasensis
(Ostolaza & Mischler) Ostolaza (Fig. 21) i oroyach, jak:
O. peruviana (Schumann) Britton & Rose (Fig. 22), któKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

Fig. 17. M. aurantiaca otoczona przez drzewa eukaliptusowe
M. aurantiaca surrounded by Eucaliptus trees

from the Marañon
river basin in
northern Peru. Several species were
discovered in this
region until 1963,
like M. krahnii
(Donald) Bregman,
or M. formosa
Ritter, among others. When Wolfgang Krahn, a keen
German photographer honored with
the species´ name,
visited again this
Miejsce przesadzania na kopalni
Transplanting area in the mine
area in 1977 he
reported: “few of the original plants are now left, collected out by indiscriminate commercial plundering of
the habitat”. These species are now in the EN group (Fig.
16).
This is the second threat: CACTI COLLECTION
FOR TRADE. An illegal practice, because cacti are
protected by international agreements limiting its trade,
called Cites. But these regulations has many drawbacks
and in truth provides more barriers to people trying to
work legally than those trying to illegally bypass them.
That´s why all the small ornamental Peruvian cacti species that reach adulthood bearing flowers in a pot size are
under this menace. I´m talking of Lobivias, now included
in Echinopsis like E. backebergii Werdermann ex Backeberg, from Ayacucho (Fig. 19); Matucanas, like M.
aureiflora Ritter, from Cajamarca (Fig. 14); Islayas, now
included in Eriosyce, like E. islayensis (Foerster) Kattermann (Fig. 20) and E. omasensis (Ostolaza & Mischler) Ostolaza (Fig. 21) and Oroyas like O. peruviana
(Schumann) Britton & Rose (Fig. 22), that no one has
seen around La Oroya where it was described, in the last
forty years.
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rej nikt na przestrzeni ostatnich 40 lat nie widział koło La Habitat preservation
Oroya, skąd była opisana.
This is the most likely action to truly support
conservation, in spite the threat of the habitat never fully
Zachowanie środowiska naturalnego
disappears. An excellent example is the case of the ParTo jest chyba działanie naprawdę wspierające ochronę, que Ecológico Regional Selva Alegre near Arequipa city,
mimo, że zagrożenia nigdy do końca nie znikną. Świet- in southern Peru. There, twelve years ago, the local aunym przykładem jest Parque Ecológico Regional Selva thorities decided to preserve the fauna and flora, in more
Alegre koło miasta Arequipa, w południowym Peru. Tam, than one thousand hectares. The main protected cacti
12 lat temu, miejscowe władze zadecydowały, aby chronić species are Weberbauerocereus weberbaueri (Schufaunę i florę na ponad 1000 hektarach. Najważniejsze tam mann) Backeberg (Fig. 23.), Corryocactus brevistylus
chronione gatunki kaktusów, to: Weberbauerocereus we- (Schumann) Britton & Rose, and Cumulopuntia
berbaueri (Schumann) Backeberg (Fig. 23.), Corryocac- corotilla (Schumann) Anderson. Although new authoritus brevistylus (Schumann) Britton & Rose, i Cumulo- ties are introducing some foreign trees, the original idea
puntia corotilla (Schumann) Anderson. Mimo, iż nowe was a good one and deserves to be imitated.
władze wprowadzają trochę obcych drzew, oryginalny
pomysł był dobry i warto go naśladować.
Plant rescue and transplantation
This alternative, in some way, is the policy of an imRatowanie roslin i przesadzanie
portant gold mining company, in Huaraz, north from
Alternatywą poniekąd, może być polityka pewnej ko- Lima. They removed hundreds of plants of Matucana
palni złota w Huaraz, na północ od Limy. Usunęła ona haynei (Otto) Britton & Rose (also called M. yansetki roślin Matucana haynei (Otto) Britton & Rose guanucensis there) and a few thousand specimens of
(zwaną tam również M. yanguanucensis) i kilka tysięcy Oroya borchersii (Boedeker) Backeberg, before the deegzemplarzy Oroya borchersii (Boedeker) Backeberg, struction occurs and transplanting them locally, elsezanim zostałyby zniszczone, i przesadziła je w inne miej- where. The idea is to put them back in their own habitat,
sca. Pomysł polega na tym, aby je z powrotem przywrócić when the work is over. We saw this a few years ago and
na pierwotne miejsca, gdy skończy się wydobycie. Oglą- we think it is a good idea (Figs. 24-25).
daliśmy to kilka lat temu i sądzimy, że to dobry pomysł
Plant rescue and transplantation is not as good as
(Fig. 24 – 25).
preservation of the habitat, but is the only possible action
Ratowanie i przesadzanie roślin to nie to samo, co around Lima, so we have been doing this with the endanochrona środowiska, ale w okolicach Limy to jedyny moż- gered species already mentioned and taking them to instiliwy sposób działania, więc robimy tak z zagrożonymi, tutions like Universidad Nacional Agraria La Molina,
wyżej wspomnianymi gatunkami, zabierając je do takich parks like Parque de las Leyendas, and museums like
instytucji, jak Universidad Nacional Agraria La Molina, Museo de Historia Natural) as a desperate, last attempt to
parków, jak Parque de las Leyendas, i muzeów, jak Museo ensure the future survival and possible later introduction
de Historia Natural) w ostatniej desperackiej próbie za- of endangered species (Fig. 5).
pewnienia przetrwania i, być może, późniejszego przyThe best answer in long term preservation policy is to
wrócenia środowisku zagrożonych gatunków (Fig. 5).
focus public attention to the causes of the threat and to
Najlepszym środkiem w długoterminowej polityce show the public what is being lost, educating them in the
ochrony jest zwrócenie uwagi opini publicznej na kwestię reasons to preserve the endemic flora as the only effeczagrożeń i pokazanie, co tracimy oraz edukowanie ludzi w tive way of changing attitudes to conservation.
sprawach ochrony endemicznej flory – to jedyne skuteczne sposoby zmiany nastawienia do ochrony przyrody.
Conclusions
In summary I propose:
Wnioski
As Vulnerable: Haageocereus acranthus and H. acranW skrócie, proponuję uznać:
thus ssp. olowinskianus; Matucana haynei and M. auranJako Narażone: Haageocereus acranthus i H. acranthus tiaca;
ssp. olowinskianus; Matucana haynei i M. aurantiaca;
As Endangered: Haageocereus pseudomelanostele;
Jako Zagrożone: Haageocereus pseudomelanostele; Mila Mila caespitosa; Cleistocactus acanthurus; Austrocylincaespitosa; Cleistocactus acanthurus; Austrocylindropun- dropuntia pachypus; Matucana madisoniorum and M.
tia pachypus; Matucana madisoniorum i M. krahnii.
krahnii.
Jako Krytycznie zagrożone: Cleistocactus xylorhizus; As Critically Endangered: Cleistocactus xylorhizus;
Haageocereus tenuis i H. pacalaensis ssp. repens.
Haageocereus tenuis and H. pacalaensis ssp. repens.
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19. Echinopsis(Lobivia) backebergii

20. Eriosyce (Islaya) islayensis

22. Oroya paruviana

wszystkie zdjęcia |
all photos by:
Carlos Ostolaza Nano,
Peru

23. Weberbauerocereus
weberbaueri

21. Eriosyce (Islaya) omasensis
24. Matucana haynei ‘yanguanucensis’
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25. Oroya borchersii

Pediocactus, Sclerocactus i
Toumeya. Uwagi o uprawie
______________________________________________________________________________________

Pediocactus, Sclerocactus and Toumeya. Cultivation notes
Cristian Neciu
neciu@yahoo.com
ROMANIA

Pediocactus nigrispinus ssp. indranus (=P. simpsoni v. indraianus) RP 109
forma z białym kwiatem | a white flower form
Sclerocactus parviflorus ‘contortus’ RP 29
San Juan Co, Utah
Pediocactus (Utahia) sileri
RP 127 S of Hurricane, Washington Co., S-E Utah
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Pediocactus knowltonii

Streszczenie. Cristian Neciu opowiada o swoich doświadczeniach
z uprawą młodych roślin tytułowych rodzajów w klimacie Rumunii.

Summary. Cristian Neciu talks about his experience with
growwing young plants of the title genera in the Romanian climate.

Pośród wszystkich kaktusów, Pediocactus, Sclerocactus i Toumeya są uważane za najtrudniejsze rodzaje do
uprawiania i utrzymania. Pięć lat temu, kiedy zaczynałem
uch uprawę, inni miłośnicy kaktusów uważali mnie za
nieco zwariowanego, ponieważ chciałem te rośliny uprawiać na ich własnych korzeniach. Ponieważ byłem nonkonformistą, to nie byłem podatny na ten sceptycyzm i
wytrwałem przy swoim.
Miałem trochę strat, również trochę sukcesów, ale
rezultaty generalnie są moim zdaniem dobre. Największy
problem z tymi rodzajami polega na tym, że są one źle
pojmowane o mają one swoje specyficzne wymagania,
które jeśli zostają spełnione, to kaktusy będą nam zdrowo
rosnąć i również kwitnać. Nie należy dawać pediosom i
sklerosom warunków takich jak dla Parodia, Ferocactus
czy inne rodzaje. Nie uda się! Po prostu potrzebują one
innego podejścia.
Przedstawiam tu trochę uwag o dobrych i złych rzeczach, które robiłem ze swoimi roślinami. Wnioski są
niekompletne i wszystko idzie wolno, ponieważ nasiona
są rzadkie, drogie i jest niska kiełkowalność.
Będę też wdzięczny za wszelkie pomysły i rady dotyczące tych roślin.

Among all cacti, Pediocactus, Sclerocactus and
Toumeya are considered the most difficult genera to grow
and keep. Five years ago, when I started growing them,
other cactus fans thought I am a little crazy because I
wanted to grow those plants on their own roots. Since I
was a nonconformist, I was not affected by this skepticism and I persevered on my way.
I had some loses and success too, but overall, the
results are good in my opinion. The biggest problem with
those genera is that they are misunderstood: they have
specific needs, and once accomplished, they will grow
happy and flower for us. Do not try to adapt the conditions for Parodia, Ferocactus or other genera to pedios
and scleros! Will not work! They simply need a different
approach.
Here are some notes with both good and bad things
that I did with my plants. The process is not finished yet,
and the progress is slow because of the rare, expensive
seeds and low germination.
I will appreciate any ideas and advices regarding
these plants.

1. Wzgledy obiektywne

Germination:
- seed treatment: I use stratification to stimulate germination. I sprinkle the seeds with small quantity
of rain water, I enclose the sees in small plastic
bags and put them into the refrigerator at freezing
temperatures; after 12 hours I take the seeds out
and keep them at 10-15 oC for 3-6 hours to defreeze. Then I put them again into the refrigerator. I
do this for about 4 weeks. Sometimes, before stratification, I soak the seeds with sulphuric acid 30%
for about 30 minutes, and then I wash them with lot
of rain water.
- Soil mix: in the first 2 years I used 75% gritty sand
and 25% brown clayish loam; this spring I used
20% volcanic tuf (zeolite) , 10% perlite, 45% gritty
sand, 25% brown loam from grassland, not clayish,
- temperature: about 15-20 oC at night and 30 oC at
day
- water: distillated water
- light: usually artificial, fluorescent tubes
- I put some fungicide (Captan) at first watering
- seeds are covered with a thin layer of sand
- the pots are enclosed in polyethylene bags for 2-4
weeks, until germination appear, then the bag is
removed so that the seedlings have fresh air

Kiełkowanie:
- przygotowanie nasion: stosuję stratyfikację w celu
przyśpieszenia kiełkowania. Spryskuję nasiona małą
ilością deszczówki, zamykam nasiona w małym plastikowym woreczku i wkładam do lodówki, do temperatury poniżej zera. Po 12 godzinach wyjmuję nasiona i trzymam je w ok. 10-15 oC przez 3-6 godziny, aby rozmrozić. Następnie wkładam je ponownie
do lodówki. Robię tak przez ok. 4 tygodnie. Czasem
pred stratyfikacją namaczam nasiona w 30%-wym
kwasie siarkowym przez ok. 30 minut, a następnie
przemywam je dużą ilością deszczówki.
- Substrat: przez pierwsze 2 lata stosuję 75% ziarnistego piasku i 25% brązowej ziemi gliniastej; tej
wiosny użyłem 20% wulkanicznego tufu (zeolit),
10% perlitu, 45% gruboziarnistego piasku, 25%
brązowej ziemi z trawnika, bez gliny.
- temperatura: około 15-20 oC w nocy i 30 oC w dzień
- woda: destylowana
- światło: zwykle sztuczne, jarzeniówka
- daję trochę fungicydu (Captan) przy pierwszym nawodnieniu
- nasiona są przykryte cienką warstwą piasku
- doniczki są zamknięte w woreczki polietylenowe
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przez 2-4 tygodnie, aż się pojawią wschody, potem - After germination I remove the bags and I keep the
torebka jest usuwana, by siewki miały świeże powiesoil and seedlings moist by sprinkling water rain on
trze.
them few times per day. I gradually expose the
- Po wykiełkowaniu usuwam woreczki i trzymam
seedlings to more light levels. From September they
podłoże i siewki w wilgoci poprzez spryskiwanie
are grown as more mature plants. Since the age of 4
deszczówką kilka razy dziennie. Stopniowo je wymonths I water less and let the soil dry a bit between
stawiam na coraz większe światło. Od września są
watering.
już uprawiane jak dojrzałe rośliny. Gdy mają 4 mieCultivation of 2-4 years old plants.
siące, daję mniej wody i pozwalam podłożu prze- In past years I used soil mix: 75% gritty sand and
schnąć trochę pomiędzy kolejnymi dawkami.
25% brown clayish soil. Now I use the same soil as
Uprawa roślin 2-4- letnich.
for seeds (20% volcanic tuf, 45% gritty sand, 10%
- W ostatnich latach stosowałem: 75% gruboziarniperlite, 25% brown loam from grassland, not claystego piasku i 25% brązowej ziemi gliniastej. Teraz
ish). In the future I will use mineral soil only (60%
stosuję takie samo podłoże jak przy wysiewach
crushed rock, 10% of crushed brick, 20% of vol(20% tufu wulkanicznego, 45% gruboziarnistego
canic tuf, 10% of fine soil from the bottom of the
piasku, 10% perlitu, 25% brązowej ziemi z trawnicliffs - basically pulverized rock)
ków, nie gliniastej). W przyszłości będę używał tyl- Watering: in winter, about every 6 weeks, only in
ko podłoża mineralnego (60% tłuczonej skały, 10%
sunny, warm days, with rain water (if possible);
tłuczonej cegły, 20% wulkanicznego tufu, 10%
adult plants should be kept completely dry in windrobnego podłoża z podnóża skał – wstepnie rozter; in spring about every 5-10 days, in summer –
drobnionej skały).
from late June to the end of August – no water. In
September-October – when they have the second
- Nawdnianie: w zimie co 6 tygodni, tylko w ciepłe,
period of growth – I water every 10 days, in sunny
słoneczne dni deszczówką (jeśli to możliwe), ale dorosłe rośliny powinny być w zimie trzymane całkodays only.
wicie sucho; na wiosnę co 5-10 dni, w lecie – od
- Light: they all stay in my greenhouse in direct sun
późnego czerwca do końca sierpnia – żadnej wody.
from 9:00 am to 8:00 pm. My greenhouse is covOd października do listopada, kiedy rośliny mają
ered with polyethylene.
drugi okres wzrostu, podlewam co 10 dni w dni po- Temperature: spring and fall: 6-12 oC at night, 30godne.
35 oC at day; summer – hotter, winter: 5-9 oC at
- Światło: wszystkie stoją w mojej szklarni w pełnym
night, 10-20 oC at day!
słońcu od 9:00 to 20:00.Szklarnię mam pokrytą po- Fertilizing: in spring and fall, every 2-3 weeks.
lietylenem.
- Ventilation: all year round one electric fan works
- Temperatura: wiosna i jesień: 6-12 oC w nocy, 3024 hours/day. In warm days in winter I open the
o
35 C w dzień; w lecie - cieplej; zima: 5-9 C w nocy,
windows. From spring to autumn, windows are
10-20 oC w dzień!
opened as much as possible.
- Nawożenie: na wiosnę i jesień, co 2-3 tygodnie.
- Wietrzenie: przez cały rok jeden ekektryczny wen- 2. Subjective considerations
tylator pracuje 24 godziny/dobę. W ciepłe dni w zimie otwieram dżwi szklarni. Od wiosny do jesieni
I have today 190 (Pediocactus, Sclerocactus and
dżwi są otwarte na oścież.
Toumeya) plants in my collection, all on their own roots.
I made some mistakes in the past and I lost plants because of the orange root.
2. Względy subiektywne
Mistake 1: the use of clayish soil; the fine particles
Mam dziś 190 (Pediocactus, Sclerocactus i Toumeya) were washed by top watering and the result was that the
roślin w swojej kolekcji – wszystkie na własnych korze- top soil was almost 100% grit and the bottom soil was
niah. W przeszłości popełniłem trochę błędów i traciłem much clayish and compact, and that suffocated roots. The
rośliny przez gnicie korzeni.
most sensitive are Sclerocactus (I lost that way about 8
Błąd 1: stosowanie gliniastej ziemi; małe cząstki gliny plants in 2 years)
były wymywane przez podlewanie od góry i wynikiem
Mistake 2: top watering. I now use bottom watering,
było to, że wierzchnią warstwę podłoża stanowił prawie w and the results are good; the soil composition is the same
100% piasek, a warstwa spodnia była bardzo gliniasta i in any part of the soil
Mistake 3: watering and fertilizing during summer
zbita, i korzenie się „dusiły”. Najbardziej wrażliwe są
(July, August) – last year I lost 5 Sclerocactus plants
rośliny Sclerocactus (straciłem w ten sposób około 8 rośKAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)
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lin w ciągu 2 lat)
Błąd 2: podlewanie od góry. Teraz podlewam od dołu i
rezultaty są dobre – struktura podłoża jest taka sama w
każdej jego części.
Błąd 3. podlewanie i nawożenie w czasie lata (lipiec,
sierpień) – w zeszłym roku straciłem z tego powodu 5
sclerocactusów; rośliny są wtedy w stanie spoczynku,
więc muszą być trzymane sucho.
Błąd 4. Trzymanie roślin w zbyt wysokiej temperaturze w czasie zimy. Następnej zimy będę je trzymał w
temp. od -5 oC do +5 oC w nocy i od +5 do +15 w dzień.
Z moich doświadczeń - Toumeya zachowuje się jak
Sclerocactus. Pediocactusy są łatwiejsze w uprawie na
własnych korzeniach – w ostatnich trzech latach nie straciłem ani jednego pediocactusa, ale straciłem około 15 sclerocactusów.
Takie są moje wyniki, jak dotychczas. Jestem optymistą jeśli chodzi o te rośliny, i sądzę, że mugą być one tu
uprawiane w Rumunii z sukcesem dzięki zrozumieniu ich
potrzeb.
Ze sclerokaktusowymi pozdrowieniami

because of that; the plants are dormant then and they
must be kept dry.
Mistake 4: keeping the plants at to high temperatures
during winter; next winter I will keep them at -5 to.+5 oC
during night and +5 to +15 oCduring day.
From my experience, Toumeya behaves like Sclerocactus. Pediocacti are easier to cultivate on their own
roots. In the last 3 years, I haven’t lost a single Pediocactus plant.but I have lost about 15 Sclerocacti.
These are my results so far; I am optimistic about
these plants and I think that they can be cultivated here,
in Romania, with success by understanding their needs.
Sclerocactusly yours,
Cristian Neciu, ROMANIA

Cristian Neciu, RUMUNIA

Nowości wśród Pachypodiów
W roczniku Bradleya 2004 ukazała się rewizja kompleksu Pachypodium rosulatum, z Madagaskaru, przedstawiona przez Jonasa Luthy. Według tej rewizji, kompleks P. rosulatum składa się z następujących podgatunków, idąc z północy na południe: ssp. rosulatum, ssp drakei, ssp. bemarahense, ssp. bicolor, ssp. makayense, ssp. gracilius, ssp. cactipes.
Jednak powyższa klasyfikacja nie opiera sie na nowoczesnych badaniach molekularnych, a jedynie na wnioskach opartych o
tradycyjne badania morfologiczne, które to wnioski w kontekście dzisiejszych trendów niektórzy nawet okreslają jako równoznaczne
z intuicyjnymi. Podobna metodologia, nieoparta o badania molekularne, była podstawą obecnie jeszcze przyjętej klasyfikacji całego
rodzaju z 1999 r. (Rapanarivo et al.).
Pachypodium rosulatum to rośliny, które nie osiągają dużych rozmiarów. W naturze są mniejszymi lub większymi krzewami, w
uprawie dużo mniejsze. Oczywiście nie wszystkie małe pachypodia z Madagaskaru zostały zaklasyfikowane do kompleksu do P.
rosulatum. W tym kompleksie pojawiają się dwa nowe taksony od czasu klasyfikacji Rapanarivo: ssp. makayense i ssp. bemarahense.
Pierwszego opisał J. Lavranos, CSJ 76 (2) 2004., z praktycnych względów jeszcze na poziomie gatunku, choć żółte kwiaty rzeczywiście są podobne do kwiatów P. rosulatum. P. makayense to krzew o grubym caudeksie, grubych, nieregularnie rozmieszczonych gałęziach, podobny zewnętrznym wyglądem do P. densiflorum, ale różniący się jednak od tego drugiego uciernieniem i kwiatem. Najbliżej mu do P.gracilius, ale ma od niego masywniejsze galęzie i szersze liście z pofalowanymi brzegami. Kwiaty P. makayense są większe od kwiatów P.gracilius, i mają białe plamki na dnie wewnętrznej części kielicha. Oba te pachypodia są oddzielone
od siebie 50-cio kilkometrowej szerokości doliną rzeki Mangoky.
Drugi takson, P. rosulatum ssp bemarahense, został opisany przez Luthy'ego i Lavranosa w CSJ 77 (1) 2005 i oczywiście
umieszczny w kompleksie P. rosulatum. Z kolei w CSJ 77 (4) 2005 pojawił się kolejny tegorocny opis Jonasa Luthy rośliny z Madagaskaru, tym razem gatunku drzewiastego, P. mikea.
Przytoczmy teraz listę taksonów z oryginalnego opracowania Rapanarivo et al.: P. ambongense, P. baronii, P. bicolor, P. bispinosum, P. brevicaule, P. cactipes, P. decaryi, P. densiflorum, P. eburneum, P. geayi, P. gracilius, P. horombense, P. inopinatum, P.
lamerei, P. lealii, P. makayense, P. menabeum, P. meridionale, P. namaquanum, P. ramosum, P. rosulatum, P. rutenbergianum, P.
saundersii, P. sofiense, P. succulentum, P. windsorii. Wszystkie te taksony zostały uznane za samodzielne gatunki, co odpowiada
kolekcjonerom, ale poddaje w wątpliwość rzetelność całego układu. Teraz do tej grupy trzeba doliczyć: P. rosulatum ssp. makayense, ssp. bemarahense, P. mikea oraz P. menabeum – tego ostatniego w swoim czasie Rapanarivo nie uznał z powodu niemożności
potwierdzenia wystepowania tego gatunku w naturze. Ostatnio jednak P. menabeum zostało znalezione ponownie.
Kaktusy i Inne, to niekomercyjne, polskie czasopismo, mające na celu propagowanie wiedzy o kaktusach i innych sukulentach.
Chętnie będziemy gościć na naszych łamach wszystkich tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie chcą się podzielić z innymi.
Kaktusy i Inne is a Polish non-profit journal published in order to propagate knowledge about cacti and other succulents. Everyone
who would like to contribute to share this knowledge and his experience in the field is more than welcome.
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Kilka uwag na temat
Copiapoa calderana ssp. calderana
______________________________________________________________________________________

Some notes on Copiapoa calderana ssp. calderana
Tomasz Romulski
ptmkwroclaw@interia.pl
Copiapoa calderana to jeden z najładniejszych gatunków w całym rodzaju, a ponieważ w uprawie nie wykazuje specjalnych trudności, może być dobry na początkującego w copiapoach. Występuje pomiędzy Caldera i Chanaral, na wybrzeżu 70 km długości, w przybliżeniu pośrodku rozmieszczenia rodzaju. W kolekcjach spotyka się
ją pod nieważną nazwą Backeberga, Copiapoa lembckei,
pod którą opisał on ten gatunek 1959 r, ale to nqzwa Rittera, C. calderana, z tego samego roku jest poprawna i powinna być używana.
Spójrzmy na skrócony opis Backeberga C. lembckei
(Die Cactaceae Vol.3, 1960).
Z począrku kulista, potem mniej lub bardziej cylindryczna i wydłużona do 15 cm lub więcej, i do 10 cm
średnicy, z mocnymi korzeniami. Naskórek biało-szary
lub zielony. Żeber 11, zaokrąglone, później do 2,3 cm
szerokości, areole ciasno upakowane, oddalone ok. 6 cm,
o średnicy 7 mm, z szaro-czarnym filcem, czarnym gdy
mokry, okrągłe. Cierni radialnych prawdopodobnie zawsze 7, do 13 mm dług., prostych lub nieco zakrzywionych,
jeden cierń centralny, do 2,2 cm długości, skierowany
nieco w górę; wszystkie ciernie początkowo czarnawe lub
czarne, później przechodzące w szare albo w kolor brudnawo-żółty i nieco szary; ciernie raczej sztywne, rozchodzące się gęsto na boki, nawet dotykając się nawzajem.
Pochodzenie – na północ od Caldera.
Przytoczmy kilka obserwacji Rittera.
Korpus pojedyńczy lub luźno się krzewiący, kulisty,
potem wydłużony, gruby 5-10 cm, jasno szaro-zielony,
bez białego nalotu, z długim, cienkim, mocnym korzeniem
palowym o bardzo wąskiej szyjce, który się łatwo odłamuje, korpus koronę z szara wełną. Żeber 10-17, szerokich i
tępych, 6-10 mm wysokich, bez widocznych garbów i
wcięć, choć u siewek żebra są podzielone na garby. Areole
szaree, z wiekiem stające się czarne, 4-7 mm średnicy,
okrągłe.Kiedy żebra są lekko nacięte, to areole są umieszczone w nacięciach, w odległościach 3-7 mm distance od
siebie. Ciernie cienkie lub grube, igłowe, mniej więcej
proste, od czarnych do brązowych, stając się szare. Cierni
radialnych 4-7, długości 10-15 mm, najniższe z nich są
najdłuższe. Centralny cierń 1 lub czasem 2, 15-30 mm
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Copiapoa calderana is one of the more beautiful species in the genus and, because of not showing any special
difficulties in cultivation, can be a good choice for a beginner in Copiapoas. It is found between Caldera and
Chanaral, covering about 70 km strip of coast, ca. in the
middle of the distribution of the genus. It is often found
in collections still under the invalid Backeberg’s name
Copiapoa lembckei, under which he described this species in 1959, but it is Ritter’s name C. calderana, described in the same 1959, valid and should be used. .
Let’s take a look at the abridged Backeberg’s description of C. lembckei (Die Cactaceae Vol.3, 1960).
At first globose, later more or less cylindrical and
elongated up to 15 cm (or more), and up to about 10 cm
in diameter, with strong roots. Epidermis whitish-grey or
green. Ribs 11, roundish, later ca. 2.3 cm wide; areoles
set tightly, ca. 6 mm apart, of 7 mm diameter, with grey
black felt, when wet - black, round; radial spines probably always 7, up to 13 mm long, straight or somewhat
curved; central spine 1, up to 2.2 cm long, pointing upwards a little; all spines at first blackish to black, later
turning grey or of dirty yellow colour and somewhat
hoary grey; spines rather stiff, spreading out from the
body in a dense bundle, even at the brink of touching
each other. Origin: north of Caldera.
Let’s give some Ritter’s observations.
Body solitary or loosely clumping, globose, later
elongated, 5-10 cm thick, bright grey-green, without
white coating, with long thin hard tuberous root with very
narrow stem that easily breaks away, with grey wolly
crown. Ribs 10-17, broad and blunt, 6-10 mm high, without notches or humps visible, but in seedlings ribs are
devided into humps. Areoles grey, turning black when
old, 4-7 mm in diameter, round. When ribs are slightly
notched then areoles are set in notches, at 3-7 mm distance from each other. Spines thin to thick needle-shaped,
more or less straight, from black to brown, becoming
grey. Radial spines 4-7, 10-15 mm long, the lower ones
are the longest. Central spine 1 or sometimes 2, 15-30
mm long. Flower with scent, 25-35 mm long, opening as
wide.
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długości. Kwiat pachnący, długości 25-35 mm, otwierający się tak samo szeroko.
W naturze, C. calderana może mieć białawo-szary
nalot, ale nie jest on tak widoczny jak np. u C cinerea, i ta
cecha jest zmienna w zależności od poszczególnych populacji. To w przeszłości doprowadziło do pewnych nieporozumień. Backeberg pisał o “naskórku biało-szarozielonym”. Ritter ze swej strony wysłał nasiona do swojej
siostry Frau Hilda Winter, z adnotacją: „z białym, woskiem”. Z drudiej strony, Ritter napisał później w swoim
oryginalnym opisie „jasno-szaro-zielony, bez białego nalotu”. Według Paula Klaassena, który wizytował Chile w
listopadzie 2004, C. calderana to roślina która może mieć
biały woskowy nalot lub nie, a kolor naskórka jest zmienny, jak również uciernienie i ogólny wygląd. Ritter uważał
C. calderana za gatunek odrębny od C. lembckei, uważając cechę białego nalotu za zbyt znaczącą.
To, co jest widoczne u tej rośliny, to, w większości
przypadków, kremowo-pomarańczowa wełna młodych
areol wokół stożka wzrostu, gdzie areole są blisko siebie.
Później, gdy areola wyrasta w dół z tej kremowopomarańczowej korony, jej wełna staje się czarna, a potem
zanika z upływem lat, tak, że najstarsze areole u podstawy
rośliny są pozbawione wełny. Tylko kilka innych Copiapoa wytwarza tak widoczną kremowo-pomarańczową
koronę (np. C. cinerea v. haseltoniana, C. cinerea v. columna-alba, and… C. calderana v. atacamensis). W większości wypadków nawet młode siewki C. calderana mają
na koronie taką poduszkę kremowo-pomarańczowej wełny, jeśli rosną na otwartym słońcu.
Moja roślina nazywa się C. lembckei ‘v. magnifica’
KK 1393, ‘odmiana’ formalnie nieopublikowana, o ile
wiem, ale umieszczona w katalogu Karela Knize (to
wszystko, czego zdołałem się dowiedzieć o tej formie).
Moja Copiapoa lembckei ‘v. magnifica’ ma 10 żeber,
ciernie sa początkowo brązowe, gdy są na koronie, później
stają się szaro-czarne, a potem szare. Są one proste do
lekko zakrzywionych. Cierń centralny 1 (czasem 2), do 2
cm długości. Cierni bocznych 5-7, najdłuższy 2 cm długości, 2 górne ciernie boczne (jeśli obecne) są dużo mniejsze
i cieńsze. Kwiatu nie badałem, ale pobieżnie patrząc nie
zauważyłem różnic w odniesieniu do typu.
Copiapoy można podzielić na grupy: z miękkim korpusem i twardym korpusem. Wg. obserwacji Nigela Taylora, w pędach gatunków z miękkim korpusem jest obecny
klej roslinny, a tylko w kilku gatunkach z twardym korpusem. Grupa z twardym korpusem jest trudniejsza w uprawie od pierwszej grupy w każdym aspekcie – rosną wolniej, muszą osiągnąć starszy wiek, aby zakwitnąć, i trudno
kwitną generalnie. O niektórych gatunkach się sądzi nawet, że nigdy, albo bardzo rzadko, kwitną w europejskim
klimacie (np. C. solaris, C. cinerea ssp. dealbata,
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In the wild, C. calderana may have a whitish-grey
coating, but it is not such prominent as in C cinerea, for
example, and this feature may vary between particular
populations. This had led to some confusion in the past.
Backeberg wrote of ‘epidermis whitish-grey green’.
Ritter, for his part, send seed to his sister, Frau Hilda
Winter, with the entry on the seed list saying: 'with white
wax'. On the other hand, later, Ritter in his original description wrote 'bright grey-green, without white coating’.
According to Paul Klaassen who was visiting Chile in
November, 2004, C. calderana is a plant that can either
have wax or not, and the epidermis colour is varying, as
well as spination and growth habit. Ritter considered C.
calderana to be a sepatate species from C. lembckei, regarding the feature of white wax coating as an oversignificant one.
What is a conspicuous thing in this plant, is, in most
cases, creamy orange wool of young areoles near the
growth tip, where the areoles are close together. Then,
when an areole grow down of that creamy-orange crown,
its wool turns to black and then vanishes in course of
years, so the oldest areoles at the base of the plant are
devoided of wool. Only a few other copiapoas produce
such conspicuous creamy-orange crown (e.g. C. cinerea
v. haseltoniana, C. cinerea v. columna-alba, and… C.
calderana v. atacamensis). In most cases even young
seedlings of C. calderana have on the crown such a cushion of creamy orange wool, if they grow under the open
sun.
My plant is named C. lembckei ‘v. magnifica’ KK
1393, a ‘variety’ not formally published, as far as I know,
but listed in Karel Knize catalogue (this is all I was able
to learn about this form). My Copiapoa lembckei ‘v.
magnifica’ has 10 ribs, spines are brown at first, when
they are on the crown, later turning greyish-black, and
then grey. They are straight to slightly curved. Central
spine 1 (sometimes 2), to 2 cm long. Radial spines 5-7,
the longest 2 cm long, the upper 2 radial spines (if present) are much smaller and thinner. Flower was not studied but I did not spot any differences to the type at first
look.
Copiapoas can be devided into soft-fleshed and hardfleshed groups. According to Nigel Taylor‘s observation,
in the stems of the so-called soft-bodied species, mucilage is present, and only in few of the hard ones. The
hard-fleshed grup is more difficult in cultivation than the
soft-fleshed one in every aspect – they are slower growers, have to be more advanced in years to flower, and are
difficult to flower generally. Some species have even a
repute of never, or extremely rarely, flowering in European climate (for example C. solaris, C. cinerea ssp.
dealbata, C. cinerea ssp krainziana). Nevertheless, they
are attractive plants due to their general habit when
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C. cinerea ssp krainziana). Jednak to atrakcyjne rośliny z
powodu ich ogólnego wyglądu w dojrzałym wieku
Na szczęście C. calderana można uważać za gatunek z
niezbyt twardzym korpusem w obrębie grupy z twardymi
korpusami, i co za tym idzie, nie jest szczególnie trudna w
kwitnieniu, jeśli jest prawidłowo uprawiana. Trzeba pamiętać, że copiapoy w uprawie lubią się budzić wczesną wiosną,
dlatego trzeba koniecznie trzymać je zimno, aż do czasu, gdy
będzie wystarczająco dużo światła (kwiecień). Gatunek ten
rośnie dobrze na własnych korzeniach. Dostarczać wodę (lub
wodę z nawozem o małej ilości azotu) lepiej jest poprzez
spryskiwanie niż podlewanie. To będzie zastępować mgłę,
którą copiapoy mają w naturze, i która powoduje dużą wilgotność na ich stanowiskach pomimo małych rocznych opadów (poniżej 30 mm koło Caldera). Podłoże tak czy inaczej
powinno być przepuszczalne, w większej części mineralne
(np. potłuczona cegła), z niską, zawartością, albo pozbawione torfu, z pH ok. 6, a doniczka powinna być głęboka ze
względu na długi korzeń palowy. Kwiaty nie pojawią się w
uprawie wcześniej niż po 8-10 latach (gdy roslina jest na
włsnych korzeniach). Jeśli wzrost lub kwiaty chcemy przyśpieszyć przez szczepienie, to dobrą podkładką jest E. jusbertii. Z czasem copiapoa obrośnie dookoła tę podkładkę, a
więc w przypadku ponownego ukorzeniania należy naszą
calderanę wsadzić do ziemi razem z kawałkiem podkładki.
W uprawie C. calderana może się zacząć krzewić po
osiągnięciu 7-8 cm średnicy, ale bardzo powoli. W środowisku naturalnym, koło Caldera, nie tworzy kęp, ale to się
zmienia dalej na północ. Kiedy rosliny są trzymane pod gołym niebem, raczej nie wydłużają się zbyt mocno i wytwarzają ładne ciernie, ale oczywiście nie wytworzą białoszarego
naskórka. Z wiekiem calderana, jak wiele innych Copiapoa,
korowacieje od podstawy na dużej cześci rośliny – ten gatunek nawet do połowy wysokości (w moim przypadku 1/3)
Piękny podgatunek z rejonu Antofagasta, C. calderana
ssp. atacamensis, będzie omówiony kiedyś w przyszłości, w
osobnym artykule. Dawne odmiany longispina i spinosior są
synonimami tego zmiennego gatunku. Jako C. calderana
ssp. longistaminea została też w 1999 r. opisana, skądinąd
bardzo ciekawa, C. longistminea, przez N. Taylora na podstawie wątpliwych przesłanek, i dziś nie uważa się jej za aż
tak pokrewną.

mature.
Fortunately, C. calderana can be considered as a not-sohard-fleshed species within the hard-flesh group, and consequently, is relatively not dificult to flower when properly
handled. One ought to remember that copiapoas in cultivation tend to wake up in early spring, therefore we have rigorously to keep it cool till the time we can provide it enough
sun (April in northern Europe). The species grows well on
its own roots. Watering should be done rather by spraying
the water (or water with low nitrogen fertilizer) than by
soaking the soil. That would imitate the mist Copiapoas get
in the wild, and which causes high humidity in habitat, in
spite of low annual precipitation, (below 30 mm at Caldera).
The soil anyway should be porous, mineral (e.g. crushed
brick) in greater part, and with low amount of, or free of
peat, with pH around 6, and for the reason of long turbinate
root, the pot should be deep. The flowers in cultivation will
not appear before the plant is 8-10 or more years old (on its
own roots). If we want to speed up the flowers and growth
by grafting, E. jusbertii would be a good stock. In time, the
Copiapoa would be overgrowing this stock down and
round, so in case of re-rooting, our calderana should be put
with a short stock-end into the soil.
In cultivation C. calderana can start to clump after
reaching 7-8 cm in diameter, but do it very slowly. In habitat, near Caldera, it does not make clumps, but this changes
further north. When plants are kept under open sky they
rather do not tend to elongate too much, and they form nice
spines, but, of course, will not produce any whitish-grey
wax coating. In age, calderana, like many others
Copiapoas, turns corky from the base on a large part of a
plant, this species sometimes for almost half a height (in my
plant: 1/3).
The beautiful subspecies from the vicinity of Antofagasta, C. calderana ssp. atacamensis, will be treated in separate article in the future. Old varieties: longispina and
spinosior are synonyms of this variable species. As C. calderana ssp. longistaminea, was described by N. Taylor in
1999, C. longistminea, a very interesting species, but it was
doubtfuly accounted for, but today it is not regarded as that
much related to the former one.

Oba zdjęcia dzięki uprzejmości Paula Klaassena, Anglia
Both habitat photos – courtesy of Paul Klaassen, England
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Kaktusowa szklarenka
Jerzy Kłosiński
Zdecydowana większość zaczyna z kaktusami mając
tyko parapet. To hobby szaleje jednak jak pożar i wkrótce
wszystkie parapety okienne w domu są zajęte. Przychodzi moment, gdy gorączkowo szukamy rozwiązania tego
problemu, zwłaszcza, ze już się wtedy orientujemy, iż
parapety okienne to nie najszczęśliwsze rozwiązanie dla
naszych roślin przez cały rok. Chcę Wam pokazać jak
można to rozwiązać bardzo szybko i w miarę tanio (jeśli
się sami weźmieny do pracy), dysponując nawet niewielkim trawniczkiem przed domem.
Całość powstaje w dwóch etapach. Zaczynamy od
budowy płyty betonowej w ramie z kątowników i zbrojonej
na czterech nogach – rurach, odczekujemy co najmniej
tydzień żeby płyta się umocniła. W drugim etapie budujemy lekką konstrukcję z kątowników. Będzie ona przykręcona do płyty czterema śrubami. Całość można zdejmować w razie potrzeby. Budowa właściwej "szklarenki "
trwa kilka dni. Do oszklenia użyłem płyt z poliwęglanu szkło by było zbyt kruche. W sumie najdalej w dwa tygodnie mamy po problemie. Kaktusy, zaręczam, będą zadowolone z nowego miejsca. Z powodzeniem można tu
uprawiać nawet bardzo różne astrophyta i ariocarpusy,
które jak się powszechnie uważa, mają większe wymagania. Zwróćcie uwagę na "elastyczność " tego domku, a
zwłaszcza na jego, moim zdaniem, najważniejszą cechę
– kiedy jest pogoda daszek jest odkryty i kaktusy mają
nad sobą prawdziwe niebo. Dzięki temu zapomnicie o
wszystkich chorobach grzybowych – tu kaktusy na takie
choroby nie zapadają. Można też korzystać z darmowego
podlewania. Ja tak podlewam już przeszło dziesięć lat i
bardzo to moim kaktusom służy. Nawet A. agavoides i
inne nie ma nic przeciwko. Jeżeli deszcze się przeciągają
– to następna konfiguracja szyby i już są zasłonięte, a
przewiew nadal jest. Gdy przychodzi burza lub duże wiatry, można to zamknąć na głucho. Wszystkie manewry
robi się szybko i nawet moja córeczka sobie z tym radzi.
Można to wszystko oczywiście zaprojektować „na pilota”,
ale nie ma potrzeby. Przy tym wszystkim zmieścił mi się
jeszcze wsuwany stolik (zawsze się przydaje) i bardzo
śmieszny wysuwano-obrotowy fotelik (spodoba się waszym dzieciom) Później obudujmy nogi tej szklarni przesuwanymi drzwiczkami, a zyskamy miejsce na rożne,
potrzebne nam do naszego hobby, narzędzia i urządzenia.
Starałem się zrobić zdjęcia tak, żeby wszystko było
jasne bez zbędnego komentarza, ale jeżeli chcecie
szczegółów to możecie pytać (adres niżej). Tak trzymam
swoje kaktusy od marca, kwietnia do listopada. Gdybyście jednak chcieli swoim kaktusom trochę wydłużyć
pobyt w tych luksusowych warunkach, to radzę przy budowie płyty zalać w niej kabel grzejny. Czasem może się
on przydać, gdyby tam musiały mieszkać jakieś „wrażliwce”. Melocactusów, discocactusów i im podobnych tam
nie trzymajcie – to nie dla nich.
Jak zimuję swoje kaktusy? O tym powiem może następnym razem. Powodzenia w budowie.
Jerzy Kłosiński
lobivie@neostrada.pl
KAKTUSY I INNE No. 6 (X – XII 2005)

43

Rozmnażanie kaktusów
mrozoodpornych. Część 1
______________________________________________________________________________________

Propagation of hardy cacti. Part 1
Piotr Modrakowski
kaktofil@vp.pl
Streszczenie. W tej części artykułu, Piotr Modrakowski, doświadczony praktyk w uprawie kaktusów mrozoodpornych, pisze o wegetatywnych sposobach ich rozmnażania, w oparciu o swoje doświadczenia.

Summary. In this part of the article, Piotr Modrakowski, an experienced grower of hardy cacti, writes about vegetative methods
of reproduction of these plants, based on his own experience.

Każdy miłośnik kaktusów, nie tylko mrozoodpornych,
prędzej czy później staje przed dylematem: jak powiększyć swoją kolekcję o nowe, często wymarzone gatunki.
Najprościej jest, powiecie, kupić. Zgoda, ale pomijając
aspekt finansowy, nie jest to wcale najprostsza droga do
celu. Przykład? Proszę bardzo: ile odmian, form czy podgatunków, jak kto woli (nie cierpię systematyki!), można
kupić w Polsce czy u braci z południa, takiej roślinki jak
Escobaria vivipara?
Może z dziesięć jak dobrze pójdzie. Ile jest faktycznie
tych odmian i form stanowiskowych, to tak naprawdę nie
wiadomo. Jedna z najlepszych firm zaopatrujących kaktusiarzy w nasiona, ma ich w swoim cenniku ponad 50!
Nawet, jeśli przyjmiemy, że ¼ to fikcja, to i tak mamy 30
form! Wniosek nasuwa się sam; jeśli zależy nam na zdobywaniu konkretnych gatunków lub chcemy specjalizować w jakimś rodzaju kaktusów musimy nauczyć się te
kaktusy rozmnażać we własnym zakresie. Jak wszystkim
wiadomo istnieją 2 metody rozmnażania: wegetatywne i
generatywne.
Rozmnażanie wegetatywne to: sadzonkowanie członów i pędów bocznych, szczepienie i sadzonkowanie rurek kwiatowych z przekwitłych kwiatów (dotyczy tylko
rodzaju Opuntia).
Najlepszym okresem do sporządzania sadzonek będzie
okres połowy maja, z tego powodu, że kaktusy będą już
wybudzone z zimowej stagnacji, a jednocześnie nie są
jeszcze wyczerpane tworzeniem kwiatów czy owoców. U
kaktusów kulistych i cylindrycznych (np.Escobaria, Echinocereus) schemat przygotowania sadzonek jest taki sam
jak u innych typowych kaktusów. Odcinamy pęd u nasady, obcinamy brzegi, aby spód rośliny przy wysychaniu
się nie zapadł z rdzeniem przewodzącym, ranę zasypujemy najlepiej ukorzeniaczem (dla roślin półzdrewniałych),
ewentualnie węglem drzewnym lub cynamonem (zapachniało świętami, ale poważnie mówiąc, cynamon ma właściwości odkażające). Odstawiamy delikwenta w miejsce

Every cacti lover, not only a hardy cacti one, sooner
or later faces the problem of how to enrich his collection
with new, often long dreamt of, cacti. You would say the
easiest way is to buy. Yes, but let alone financial side, it
is none too easy way of achieving this. An example?
Here we are – how many forms or subspecies, as you like
to call them (I hate systematics), of Escobaria vivipara,
for example, may be purchased in Poland or at ‘Southern
Brothers’?
Maybe about ten, at its best. How many varieties and
local forms really exist, no one knows. One of the best
nurseries providing cacti lovers with seeds, has over 50
entries on its price list. Even if we assume that 1/3 of
them is an ‘invention’, so in any case, we have 30 forms.
The ensuing suggestion is clear. If we are keen on obtaining particular species or would like to specielize in a particular cacti genus, we have to learn how to propagate
these cacti on our own. As everyone knows, there are two
ways of propagation of cacti: vagetative and generative.
Vagetative propagation consists in planting stem
segments and offsets, grafting, and planting tubes of
flower remains (this applies only to Opuntias).
The best season to prepare cuttings is in the midst of
May, because cacti are woke up from winter stagnation
by then, and at the same time, not exhausted by producing flowers or fruits. In case of globular or cylindrical
cacti (e.g. Escobaria, Echinocereus), the pattern of preparing the cutttings is the same as with other typical cacti
– we cut the stem off at its base, cut off the rim of the
base so that the base of the cutting will not cave in. We
powder the cut with rooting agent (that one which is for
half-wooden plants), or with charcoal or cinnamon (so
here a smell of Christmas appeared, but in ernest, cinnamon has antiseptic properties). Then we put the ‘guy’ in a
shaded, but dry, place, wrap him in paper, and put it into
an empty pot so the air can have access to the wound.
After two weeks or so, little roots are expected
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cieniste, ale suche, wkładamy owiniętego, w np. kawałek
gazety, do pustej doniczki, aby do rany dochodziło powietrze. Po około 2 tygodniach powinny ukazać się już korzonki, wtedy sadzimy roślinę do substratu bardzo przepuszczalnego. Dobrze sprawdza się tu mieszanka w jednakowych proporcjach: perlitu i piasku z dodatkiem kawałków węgla drzewnego. Od tej chwili możemy, co
dzień, jeśli jest ciepło, zraszać sadzonki, aby nabrały turgoru, a po 2-3 tygodniach możemy podlać już normalnie.
Rozmnażanie wegetatywne opucjowatych jest w zasadzie podobne. Zwrócę uwagę tylko na parę szczegółów.
Na sadzonki powinniśmy wybierać człony zeszłoroczne,
najlepiej jeszcze przed wypuszczeniem pąków kwiatowych, które bardzo osłabiają roślinę, choć na upartego
można ukorzeniać człon opuncji z pąkami kwiatowymi i
jest duża szansa, że nam zakwitnie. Sadzonkę również
dobrze jest zabezpieczyć ukorzeniaczem. Tu mała uwaga
w kwestii ukorzeniania sadzonek z członów opuncji - sadzimy je zawsze pod kątem nie większym niż 45o względem substratu. O co chodzi mi z tą geometrią? Mianowicie o to, że człony posadzone tradycyjnie, czyli pod katem
90o względem substratu ukorzeniają się słabo, nie potrafią
wykształcić prawidłowego systemu korzeniowego i taka
roślina nigdy już nie będzie miała dobrych przyrostów, o
kwitnieniu to już nie wspomnę. Posadzona pod katem 45o
lub nawet zupełnie leżąc (tak się dzieje zresztą w przyrodzie - nikt przecież nie chodzi po pustyni i nie sadzi opuncji) rozwijają bogaty system korzeniowy na całej prawie
powierzchni pędu, co gwarantuje prawidłowy wzrost i
obfite kwitnienie.
Inną sztuczką, mało zresztą rozpropagowaną, jest robienie sadzonek opucjowatych z ich rurek kwiatowych.
Zabieramy się do sprawy w ten sposób, że góra dwa dni
po okwitnięciu opuncji, obcinamy cały przywiędły kwiat,
traktujemy go ukorzeniaczem i postępujemy dalej jak z
normalna sadzonką. Zimą musimy jednak sadzonki „kwiatowe” przechować w temperaturze powyżej 0 oC, lekko
podlewając - gdyż bardzo łatwo wysychają. Wiosną można je już traktować normalnie - powinny wypuścić normalne zdrowe pędy, które możemy dalej rozmnażać.
Wiem, że jest wielu zagorzałych wrogów szczepienia
kaktusów, kto jednak chce szybko rozmnożyć i bezpiecznie uprawiać wrażliwsze gatunki powinien się tej sztuki
nauczyć.
Jak wiadomo szczepimy kaktusy z dwóch powodów
(wcale nie dla tego, żeby było dziwnie): dla szybszego
rozmnożenia - zaszczepione siewki czy pędy puszczają,
zwłaszcza po usunięciu stożka wzrostu, wiele pędów
bocznych, które możemy ukorzenić lub zaszczepić. Drugim powodem szczepienia jest ułatwienie sobie uprawy
wrażliwszych gatunków, których system korzeniowy jest
bardzo podatny na wszelkie infekcje grzybowe i bakteryjne w naszych warunkach. Mam tu na myśli takie rodzaje,
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to appear - then we plant the cutting into a very porous
soil. A good choice would be a mix of equal parts of perlite and sand, with addition of charcoal chips. From then
on we can spray our plants (if the weather is warm) to
make them turgid, and after 2-3 weeks we can apply water in a usual manner.
Vegetative propagation of Opuntioids is actually
something of the same kind. Let me only draw your attention to a few details. To make a cutting, we should
take the last-year joints, and before they have produced
flower buds, if possible, which weaken the plant, though
in the last resort, we can root the Opuntia joint with
flower buds on it, and there is not a small chance that the
joint will bloom. It would be also good to treat such cutting with a rooting agent. Here is my little note concerning the question of rooting Opuntia cuttings – we always
should plant them at an angle of not more than 45o to
substrate. What is the matter with this geometry? The
answer is, that joints planted in the normal mode of 90o
angle, root very poorly, are not able to build up a healthy
root system, and such a plant will never have good annual
growth, let alone poor flowering capacity. When planted
at an angle less then 45o, or even lying on the ground
(such as is in habitat – anyway, no one walks through a
desert with a view to plant Opuntias), our Opuntias will
develop abundant root system on almost the whole joint,
and that guarantees good growth and lush blooming.
Another trick, after all not so well-known, is to prepare Opuntioid cuttings from their flower tubes. Not later
than two days after the flower has withered, we begin
with cutting off the whole withered flower, treat it with a
rooting agent, and go on as with a plain cutting. However, in winter, we have to keep the flower cuttings in a
temperature above 0 oC, because they tend to wither
quickly. In spring they can be handled in a typical manner. Then they would shoot out normal, healthy stems,
which we could use for subsequent propagation. I know
that many people are strongly against grafting, but one
who wants to propagate and safely grow difficult species,
should get to know this craft.
As everyone knows, we graft cacti for two reasons
(not at all just for pure queerness). First, for quicker
propagation – grafted seedlings or cuttings shoot out,
especially after the growing tip is removed, many offsets
that we may root or graft. The other reason is to make
cultivation of difficult species easier, i.e. those whose
root system is very prone to a variety of fungal and bacterial infections under our conditions. I mean such genera
as: Pediocactus, Sclerocactus, Toumeya, Echinomastus,
Navajoa and some more delicate Opuntioids.
To force the scions to produce offsets, usually traditional stocks are used, i.e. Echinopsis eyriesii, Eriocereus
jusbertii, Peireskiopsis, Selenicereus and Myrtillo45

jak: Pediocactus, Sclerocactus, Toumeya, Echinomastus.
Navajoa i niektóre wrażliwsze opuncjowate.
Do typowego „podpędzania” zrazów w celu wydawania pędów bocznych używa się tradycyjnych podkładek,
czyli: Echinopsis eyriesii, Eriocereus jusbertii, Peireskiopsis, Selenicereus i Myrtillocactus geometrizans. Są to
typowe podkładki „mamki”, które mają za zadanie jedynie
zaindukowanie tworzenia jak największej liczby odrostów. Zraz wysilony wytwarzaniem nienaturalnej liczby
pędów i wypłoniony przez dużo wyższą od optymalnej
temperaturę w końcu padnie, zanim to się jednak stanie z
jednej rośliny matecznej możemy uzyskać nawet kilkadziesiąt klonów, więc gra jest warta świeczki.
Za bardziej trwałe, bo znoszące dużo niższe temperatury, uchodzą podkładki z rodzaju Trichocereus. Warte polecenia są zwłaszcza gatunki: pasacana, terscheckii i
schickendantzii, które znoszą nawet przymrozki do –3 oC.
Na nich możemy z powodzeniem uprawiać nasze „mrozaki” doczekawszy się nawet kwitnienia. Nadal jest to jeszcze półśrodek - podkładki te nie zniosą kilkumiesięcznej
temperatury oscylującej wokół 0 oC.
Rozwiązaniem tej sytuacji może być zastosowanie
jako podkładek innych kaktusów mrozoodpornych, a najlepiej zimotrwałych. Godnymi polecenia wydają się
zwłaszcza Echinocereus: viridiflorus (zwłaszcza jego wysokogórskie formy), baileyi, triglochidiatus i enneacanthus Również opuncje są świetnymi podkładkami. Od
dawna używa się Opuntia fragilis, zwłaszcza do szczepienia kaktusów z rodzaju Pediocactus. Ja nie mam z nią
jednak dobrych doświadczeń: zaszczepione rośliny rosły
słabo a po paru latach zasychały – może to kwestia dobrania odpowiedniego klonu jak to ma miejsce w rodzaju
Echinopsis? Moimi faworytami w tej grupie podkładek są
natomiast: Opuntia humifusa (syn. compressa)- bohaterka
artykułu w 4 numerze „K I I” i Opuntia phaeacantha v.
camanchica. Obydwie posiadają niesamowite cechy „idealnej” podkładki, czyli: zgodność z większością kaktusów,
nie tylko mrozoodpornych, nie deformują zaszczepionych
roślin a jednocześnie zapewniają prawidłowy wzrost i
szybkie kwitnienie. Łatwo je uprawiać i rozmnażać i są w
zasadzie podkładkami „wiecznymi”.
Zrazy wielkości do 2 cm szczepimy na zeszłorocznych
członach, najlepiej metodą schodkową, która zapewnia
stabilność na śliskiej powierzchni podkładki, zraz „zakotwiczamy” za pomocą cierni opuncji w miejscu nałożenia
się wiązek przewodzących podkładki i zraza, całość mocujemy tradycyjnie gumkami ułożonymi na krzyż. Zaszczepione rośliny po zabezpieczeniu rany, np. opryskiem
środkiem grzybobójczym (polecam Topsin), odstawiamy
w miejsce cieniste ale ciepłe, powyżej 23 oC. Możemy
szczepić na nieukorzenionych członach, ważne tylko, aby
były dobrze „napite” wodą. Bardzo szybko się ukorzeniają, a przeprowadzenie tej operacji jest łatwiejsze. NatoKAKTUSY I INNE No. 6 (VII – IX 2005)

cactus geometrizans. These are typical mum-stocks that
are expected only to initiate producing as many offshoots
as possible. A scion exhausted by producing unnatural
number of offsets, and by a temperature much higher
than the optimum, dies in the end, but before this, one
such a mum-plant is able to give even several dozen
clones, so the game is worth the candle.
More resistant stocks, being more tolerant to lower
temperatures, are thougt to be those of Trichocereus.
Species especially worth recommending are: pasacana,
terscheckii and schickendantzii, which are able to bear
even little frosts down to – 3 oC. On these we can grow
successfuly our ‘hardies’ and see them blooming. But
these are only a kind of stopgap – these stocks would not
survive in temperature near 0 oC for several consecutive
months.
A solution to this problem could be using other hardy
cacti as grafting stocks, or, even better, frost-resistant
ones. Particularly worth recommending seem to be:
Echinocereus: viridiflorus (particularly its high-altitude
forms), baileyi, triglochidiatus and enneacanthus Also
opuntias are excellent stocks. Opuntia fragilis has been
used for a long time in cacti grafting, particularly the
cacti from the genus Pediocactus. But my personal experience with this stock was not very good – grafted
plants grew poorly, and, after a couple of years, were
dying from drying out – maybe this problem consists in
possible selection of a suitable clone, as is in the case of
Echinopsis? My favourites within this group of plants
are: Opuntia humifusa (syn. compressa) – a ‘hero’ of an
article in KiI No 4, and Opuntia phaeacantha v. camanchica. Both are characterized by excellent features of an
ideal stock, i.e. compatibility with majority if cacti - not
only hardy cacti, non-deforming the grafted plants, and at
the same time, providing good growth and early blooming. They are easy in cultivation and propagation, and,
they are permanent stocks, in principle.
Scions to 2 cm in diameter, we graft onto last-year
joints, the best method would be the “stairs” one, which
provides stability on the slippery surface of the stock.
Then we “fasten” the scion with Opuntia spines in places
where there are the conducting bundles of the stock and
the scion, and we fasten the whole construction in the
usual way – with elastics in cross mode. After the scars
have been protected with fingicide sprying, we put the
grafted plants into some shady but warm place, above 23
o
C. We may also graft on unrootef joints – it is important
only that they should be full of water – they root very
quickly, and the whole operation is easier. On the other
hand, young, this-year Opuntia joints may be used for the
grafting of smaller seedlings.
To improve aesthetics of the plants grafted on the
Opuntia, we may resort to an easy trick – we cut round
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miast młode tegoroczne pędy możemy wykorzystać do joints of the Opuntia into 3 cm wide strips; and on these
strips we graft. Thanks to this, the stock gets hidden and
szczepienia mniejszych siewek.
Aby poprawić estetykę zaszczepionych roślin na opun- invisible in time, and we get more stocks from one plant.
cji, możemy uciec się do takiej sztuczki: okrągłe człony
opuncji tniemy w podłużne paski szerokości 3 cm, i na
nich szczepimy. Dzięki temu podkładka z czasem staje się
niewidoczna, a my możemy z jednej rośliny uzyskać
większą liczbę podkładek.

O jednej Parodii z „Doliny Byka”
______________________________________________________________________________________

About one Parodia from the ‘Bull’s valley’
tekst: Tomasz Romulski

zdjęcia | photos by: Guillermo Rivera

ptmkwroclaw@interia.pl

ARGENTYNA, rivera@intecar.com.ar,
www.cactusexpeditions.com.ar

Quebrada del Toro (“Dolina Byka”) biegnie od miasta Salta,
ok. 1200 m npm, przez ponad 500 km, aż do Chile, przechodząc przez chilijską granicę na wysikości 4500 m. Na wysokości ok. 2200 m, jej raczej wilgotny klimat ze skąpą roślinnością
kaktusową (m.in. Cleistocactus jujujensis, rebucje), przechodzi
w bardziej suchy, i tu zaczynają się pojawiać populacje Parodia
nivosa, a następnie Parodia stuemeri. Ten drugi gatunek można dość często oglądać w dolinie, podobnie jak dwie inne parodie: P. nivosa i P. faustiana, z przejściowymi populacjami pomiędzy tymi dwiema. P. faustiana rośnie w wyższych partiach

Quebrada del Toro (Bull’s valley) runs from the city of
Salta at a hight about 1200 m, for over 500 km as far as into
Chile, crossing Chilean border at a hight of about 4500 m. At
about 2200 m, its rather damp climate, with poor cacti vegetation (including Cleistocactus jujujensis, Rebutias), changes
into a drier one, and here there start to appear populations of
Parodia nivosa and then Parodia stuemeri. The latter species
can be seen quite frequently throughout the valley, as also two
other parodias: P. nivosa and P. faustiana, with intermediate
plants between the two. P. faustiana grows in higher parts of
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doliny i jest wysokogórską formą P. nivosa.
P. stuemeri to ładnie ucierniona roślina, osiągająca w naturze czasem do 20 cm średnicy i 25 cm wysokości, z żółtopomarańczowym, poprzez pomarańczowo-czerwony, do czerwonego, kwiat. W tej dolinie można ją znaleźć na (stromych)
skałach, lecz czasem na płaskich aluwialnych miejscach. Rośnie razem z Gymnocalycium spegazzinii, P. nivosa i, wyżej,
również z Trichocereus (Echinopsis) pasacana, który zaczyna
tam wizualnie dominować, Eriosyce (Pyrrhocactus) umadeave,
Lobivia haematantha, i P. faustiana. Poniżej prezentujemy kilka
zdjęć, zrobionych przez Guillermo Rivera z Argentyny – niektóre egzemplarze mają typowo pomarańczowo-czerwone kwiaty,
inne mają nietypowe, czerwone kwiaty.

the valley and is a higher-altitude form of P. nivosa
P. stuemeri is a nicely spined plant, reaching sometimes to
20 cm in diameter and 25 cm high in habitat, with yellowishorange through orange-red to sometimes red flower. In the
valley it is found on (steep) rocks or loose rocks but sometimes on aluvial flat places. It grows together with Gymnocalycium spegazzinii, P. nivosa and, higher up the valley, also with
Trichocereus (Echinopsis) pasacana, which begins to visually
dominate the valley there, Eriosyce (Pyrrhocactus) umadeave,
Lobivia haematantha, and P. faustiana. Here are some photos
taken by Guillermo Rivera, Argentina – some of the specimens have typical orange-red flower, some have atypical red
flowers.

Parodia stuemeri, Quebrada del Toro, zdjęcia | photos by:
Guillermo Rivera, Argentyna
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