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 Krótkie spojrzenie na …             A quick look at… 

Gymnocalycium spegazzinii 

    var. spegazzinii ‘punillense’ 
    VS 79 El Obelisco, fot. Cristian Neciu 

var. spegazzinii fot. Guillermo Rivera  
www.cactusexpeditions.com.ar 

var. cardenasianum, fot. Tomasz Romulski var. spegazzinii, fot. Tomasz Romulski 
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      Jeden z tych kaktusowych cudów natury… 
      Zacznijmy od tego, że klasyfikacja Slaby i Sormy 
(Kaktusy 3/2004) wydaje się najlepszym sposobem 
by podzielić ten gatunek, i ona jest tu zastosowana. 
 
Gymnocalycium spegazzinii 
      subsp. spegazzinii 
      subsp. cardenasianum 
               var. cardenasianum 
               var. armatum 
 
var. spegazzinii 
      Występuje tak wyjątkowo duża zmienność w tym 
szeroko rozprzestrzenionym argentyńskim gatunku, 
że nawet najwięksi ‘spliterzy’ w całej historii takso-
nomii kaktusów dali sobie spokój z ustanawianiem tu 
wielu odmian na podstawie jedynie liczenia żeber 
cierni, koloru kwiatu, itd. To nie miałoby żadnego 
sensu, ponieważ nie tylko każda z olbrzymiej liczby 
populacji okazuje się być odmienna od reszty z nich 
w jakichś cechach, ale istnieją również znaczne róż-
nice w poszczególnych populacjach.  
      Roślina ta jest bardzo rozpowrzechniona w natu-
rze, rozciągając się na obszarze długości ponad 300-
km z południa na północ wprowincji Salta. Tak więc 
każda kaktusowa ekspedycja do Salta napotykała na 
wiele stanowisk tej rośliny i wiele było relacji nt. wy-
glądu poszczególnych roślin w naturze.  
      G. spegazzinii var. spegazzinii rozciąga się nie 
tylko na dużym obszarzee, ale również ma dużą roz-
piętość wysokości występowania npm, osiągając 
3000 m npm.  
      Przy takiej dużej zmienności, i wielu relacjach z 
terenu na przestrzeni lat, byłoby nieco zwodnicze 
ograniczać się tylko do pierwotnego opisu. Niestety 
tak własnie jest w książce Johna Pilbeama, Gymno-
calycium – A Collector’s Guide, gdzie jest tylko opis 
oparty na pierwszym opisie, który sporządził C. Spe-
gazzini w 1905 jako Echinocactus loricatus, kiedy 
ilość znaanych wtedy stanowisk była nieporównanie 
mniejsza niż dzisiaj. Poniżej podano więc kilka cech 
opartych o wiele innych terenowych relacji od 1905 
roku.  
      Wszystkie ciernie są boczne, zagięte, przeważnie 
od 5 do 7, ale wodziano rośliny z 3, lub czasem na-
wet 9 cierniami. Ich długość może być od 1,5 cm do 
czasem 6 cm, w niektórych przypadkach pokrycie 
cierniami jest tak imponujące, że korpus rośliny jest 
ledwo widoczny. Kolor cierni również się różni, od 
szarobiałego, poprzez różne odcienie do czerwono-
brązowego, w niektórych przypadkach czasem pra-
wie czarnego. 
      Korpus jest płaskokulisty (z reguły dla egzempla-
rzy, które rosną na otwartym słońcu) do krótkocylin-
drycznego (zwykle gdy roślina rośnie pod krzacz-
kiem). Żeber przeważnie 8-15, ale może być więcej. 
Rośliny generalnie nie są większe niż 15 cm średni-
cy, ale znajdowano egzemplarze do 30 cm średnicy 
(!) (zebrane po raz pierwszy przez Rauscha). W  

      One of those cactus miracles… 
      Let’s start by saying that it seems that Slaba’s & 
Sorma’s classification (Kaktusy 3/2004) is the best 
way to divide this species, so we follow it here.  
 
Gymnocalycium spegazzinii 
      subsp. spegazzinii 
      subsp. cardenasianum 
               var. cardenasianum 
               var. armatum 
 
var. spegazzinii 
      There is so exceptionally great variation in this 
widespread Argentinian species that even the 
greatest splitters in all the history of cactus taxon-
omy gave up establishing many varietas here only 
in account ribs or spines number, flower colours, 
etc. That would have not made any sense, since not 
only each of the huge number of localities might 
have prove different from the rest in some features, 
but there exist also large variations across particuar 
populations.  
      This plant is very widespread in the wild, extend-
ing over a 300 km distance from south to north 
across Salta province. So every cactus expedition to 
Salta was coming across many localities of this 
plant and many reports were delivered about par-
ticular appearances of these plants in habitat. 
      Additionally, G. spegazzinii var, spegazzinii is 
widespread not only over land area but remarkable 
is also the difference in altitude over which this spe-
cies occurs, reaching above 3000 m.  
      With such a great variability and many reports 
from habitat over the years, it would have been 
somewhat misleading to confine oneself only to 
original description. Unfortunately so has been done 
by John Pilbeam in his book Gymnocalycium – A 
Collector’s Guide where we can see only a descrip-
tion based on the original one made in 1905 by C. 
Spegazzini as Echinocactus loricatus, when number 
of known localities at the time had been incompara-
bly smaller than today. So below are given some 
characteristics based on many other field reports 
since 1905. 
      All the spines are radial, curved, mostly 5 or 7, 
but there were seen plants with 3, or sometimes 
even to 9 spines. Spine length may be from 1.5 to 
sometimes 6 cm, in some cases the covering of 
spines is such imposing that the plant body is hardly 
visible. Spine colour also varies, from greyish-white 
through various shades to reddish-brown, in some 
cases almost black.  
      Body hemi-spherical (for those specimens that 
grow in the open sun as a rule) to short cylindrical 
(usually when a plant is growing under a bush). Ribs 
mostly 8-15, but there may be more of them. The 
plants generally do not exceed 15 cm in diameter, 
but there were being found specimens to 30 cm in 
diameter (!) (collected for the first time by Rausch).  
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1977 Piltz doniósł o egzemplarzach przekraczają-
cych 30 cm średnicy, o wysokości 20 cm, z 33 że-
brami. Rośliny pochodziły z okolicy pomiędzy Tolom-
bon i La Vinita, oraz koło Amaicha. 
      Często stożek wzrostu rośliny jest prawie pozba-
wiony cierni i pokryty szarawą lub żółtoszarą wełną.  
      Kwiaty są około 6 cm długości, białe, poprzez 
różowe do brązowawych, i bardzo rzadko zielonka-
wych. 
      Barwa korpusu może być od jasnoszarej, przez 
różne odcienie zieleni, do brązowej. Oczywiście na 
jednej lokalizacji rośliny rosnące pod krzewami są 
większe, z jaśniejszym kolorem cierni i epidermy, z 
mniejszą ilością i krótszymi cierniami, i są mniej 
skurczone. W przypadku roślin rosnących pod gołym 
niebem jest na odwrót.  
      Wśród hodowców kaktusów panuje powszechna 
opinia, że gymnocalycia należy uprawiać w półcieniu. 
To możę być usprawiedliwione w przypadku niektó-
rych gatunków, ale ten gatunek jest mniej lub bar-
dziej górski, rosnąc na ogół na otwarym słońcu i czę-
sto w ostrych warunkach klimatycznych, do których 
jest dobrze przystosowany. W naturze młode rośliny 
są prawie zawsze skurczone aż pod powierzchnię 
gruntu gdy nie ma deszczu, często częściowo pokry-
te piaskiem. W przeciwieństwie do wielu innych 
gymnocalycji, ta roślina rośnie w miejscach raczej 
pozbawionych innej roślinności, w podłożu mineral-
nym, lub pomiędzy skałami. Tak więc w uprawie tan 
kaktus powinien być traktowany bardziej „ostro” niż 
inne gymno – pełne słońce, podłoże w większej czę-
ści mineralne i rzadkie podlewanie. 
      Nie jest bardzo łatwy w kwitnieniu – w uprawie 
kwiaty pojwiają się zwykle pojedyńczo (w naturze jest 
najczęściej podobnie). Rośnie wolno i rzadko się 
krzewi.  
 
ssp. cardenasianum var. cardenasianum (Ritter 
1964) Kiesling & Metzing 1996 
      To “dziko” ucierniony kaktus, z większą ilością, i 
dłuższymi, do 6 cm, cierniami niż u var. spegazzinii. 
Cierni może być do 9, o różnych odcieniach brązu, z 
ciemniejszymi koniuszkami. Młode rośliny nie posia-
dają cierni centralnych, starsze mogą mieć do 2. 
Areole są zauważalnie wydłużone (do 1 cm). W natu-
rze kaktus może osiągnąć do 23 cm średnicy i 20 cm 
wysokości. Kwiaty są różowe lub białe z różowymi 
środkowymi smugami, w niektórych przypadkach do 
9 cm szerokości. Występuje w Argentynie (Jujuy, 
Catamarca) i Boliwii (Tarija, Mendez). 
      Również rośnie wolno, a uprawa taka jak var. 
spegazzinii 
 
ssp. cardenasianum var. armatum (Ritter 1980) 
Slaba & Sorma 2004 
      Ten takson został znaleziony przez Rittera w 
1962 r, ale nie odnaleziony aż do 1999 r, kiedy Slaba 
i Sorma natrafili na niego 10 km od pierwotnej lokali-
zacji Rittera w doinie El Paicho w prowincji Mendez,  

In 1977 Piltz reported about specimens of more 
than 30-cm in diameter and 20-cm tall, with 33 
ribs.The plants came from between Tolombon and 
La Vinita, and near Amaicha. 
      Often the growing point of the plant is nearly 
spineless and covered in greyish or yellowish-grey 
wool.  
      Flowers are about 6 cm long, white, through 
pink to brownish and, very occasionally, greenish. 
      Body colour may be from pale grey through vari-
ous shades of green, to brown. Of course, on one 
locality plants growing under a bush are larger, with 
lighter colours of spines and epidermis, with fewer 
and shorter spines, and are less shrunken. With 
plants growing under the open sun, there is a re-
verse.  
      There is a widespread opinion among cacti 
growers that Gymnocalycium are to be cultivated in 
half-shade. This can be fairly justifiable in some 
species, but this one is more or less a mountain 
one, growing generally under the open sun and of-
ten in harsh conditions which it is well adapted to. In 
the wild, young plants are almost always shrunken 
down into the ground if there is no rain, often partly 
covered with sand. Contrary to most other Gymno-
calyciums, this plant grows in places rather devoid 
of other vegetation, in mineral soil or between rocks. 
So in cultivation this cactus should be treated more 
‘harsh’ than other Gymnos - with full sun, mineral 
spoil for the most part, and sparse watering.   
      It is not very easy to flower - flowers appear usu-
ally only one at a time in cultivation (in the wild this 
is also so, in most cases). It is a slow growing spe-
cies and rarely clumping.  
 
ssp. cardenasianum var. cardenasianum (Ritter 
1964) Kiesling & Metzing 1996 
      This is a fiercely spined cactus, with more mas-
sive and longer, to 6 cm, spines than var. spegazz-
inii. Spines may be up to 9, of various shades of 
brown colour, with darker tips. Young plants don’t 
possess central spines, old specimens possess to 2 
of them. Areoles are visibly elongated (to 1 cm 
long). In habitat this cactus may reach 23 cm in di-
ameter and 20 cm in hight. Flowers are pink or 
white with pinkish midstripes, in some cases to 9 cm 
wide. It is found in Argentina (Jujuy, Catamarca) 
and Bolivia (Tarija, Mendez). 
      It also grows slowly, and the cultivation is as 
with var. spegazzinii 
 
ssp. cardenasianum var. armatum (Ritter 1980) 
Slaba & Sorma 2004 
      This taxon was found by Ritter in 1962, but not 
rediscovered untill 1999, when Slaba and Sorma 
found it again at 10 km distance from the original 
Ritter’s locality in El Paicho Valley, Prov. Mendez, 
Bolivia. At the original locality, it was re-found by 
Joachim Noack.  
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w Boliwii. Na pierwotnej lokalizacji znalazł go ponow-
nie Joachim Noack.  
      To roślina ma raczej proste, do 7 cm długości 
ciernie, które sa brązowe do czarnych, odstające. 
Kwiaty podobne do var.cardenasianum. W dolinie 
Pichu rośnie na wys. 2700 m npm. na jednym wzgó-
rzu obok, albo razem z Parodia maxima, również z 
Parodia suprema, Oreocereus celsianus i Soehren-
sia w bezpośredniej bliskości, w bardzo mineralnym, 
skalistym gruncie, co sugeruje, że należy ją uprawiać 
raczej jak Parodia niż typowe gymnocalycia (!) 
      Rośliny w kolekcjach są rzadkie i o niepewnym 
pochodzeniu, często jedynie formy ekstremalnie 
uciernionej var. cardenasianum, ale w internecie 
można już teraz znależć nasiona var. armatum ofe-
rowane z numerem polowym VoS 74, z lokalizacji 
Rittera.  
      Według Slaby i Sormy (Kaktusy 3/2004), ten tak-
son różni się od var. cardenasianum mniejszym korr-
pusem, silniejszymi cierniami i ciemniejszymi nasio-
nami i połowę mniejszymi niż var. cardenasianum. 
Te różnice, razem z uwzględnieniem wyraźnie odse-
parowanych stanowisk var. armatum i var. cardena-
sianum są, za Slabą i Sormą, solidną podstawą do 
utrzymania jego wyodrębnionego statusu jako od-
miany.  
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URLOP (3000 M) NAD MORZEM 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

A HOLIDAY AT (3000 M ABOVE) SEA 
 
    Mariusz Mieczakowski                                   
     introsc@interia.pl 
 
Streszczenie: Mariusz Mieczakowski relacjonuje swoją 
kaktusową podróż po Argentynie, będacą częścią czesko-
polskiej wyprawy kaktusowej w 2005 roku do Argentyny i 
Boliwii 

 
      W naszym kaktusiarskim hobby przyjaciele są z 
pewnością ważniejsi niż same kaktusy. Właśnie dzię-
ki przyjacielowi, Andrzejowi Musze z Gdańska, moje 
nazwisko znalazło się na liście uczestników czesko-
polskiej wyprawy do Argentyny i Boliwii, a począt-
kiem listopada 2005 moja skromna osoba na frank-
furckim lotnisku. Tam też cała nasza ośmioosobowa 
grupa (prócz Andrzeja i mnie jeszcze lobiwiolog To-
mek Blaczkowski z Gdańska i pięciu Czechów) 
ustawiła się w kolejce do wejścia do samolotu. Po-
dróż kilkunastogodzinna, męcząca, ale w końcu wy-
lądowaliśmy w Buenos Aires, skąd autobusem udali-
śmy się na północ, do Salty. Tu wypożyczyliśmy sa-
mochody i już tej nocy rozbiliśmy namioty w Campo 
Quijano, w „bramie” słynnego Quebrada del Toro, 
Byczego Wąwozu, w którym spędzić planowalismy 
czas jakiś, przemieszczając się z południa na północ.  
      Z samego rana, zwinąwszy obóz, pakujemy się do 
samochodów i po pewnym czasie już widzimy pierw-
sze kaktusy, i to od razu słusznego wzrostu. Jesteśmy 
w wąwozie, słońce na razie oświetla tylko szczyty 
wokół nas. A te kaktusy to Trichocereus terschekii, 
rośliny imponujące, ale własciwie niezbyt urodziwe, 
o uciernieniu rzadkim, krótkim i szarym, do tego w 
tym czasie bez kwiatów. Poźniej przekonamy się, że 
występują one na ograniczonym obszarze, widzieli-
śmy je tylko na kilku stanowiskach tu w Quebrada 
del Toro. [Fig. 1] 
      Na jednym z zakrętów sprawdzamy zbocza po 
obu stronach drogi. Są mocno strome, wspinaczka po 
nich niebezpieczna, ale... Rebutia xanthocarpa. Ta 
sama stara znajoma z kolekcji i babcinych parapetów. 
Z początku niepewność co do gatunku, ale potem 
jeden z Czechów znajduje egzemplarz z owocem. 
Żółty kolor owocu niweczy wątpliwości, bo to na 
pewno ona, niestety otwarcie owocu niweczy nadzie-
je – jest pusty, bez nasion. Kwiaty znajdujemy tylko 
przekwitłe, czerwone. Za to sprawdzamy zbocze po 
drugiej stronie szosy i znajdujemy całkiem sporą po-
pulację Parodia nivosa, jednej z popularniejszych - 
 

 
    Mariusz Mieczakowski                                              
     introsc@interia.pl 
 
Summary: Mariusz Mieczakowski gives a report on his 
cactus trip to Argentina, part of Czech and Polish 2005 
cactus expedition to Argentina and Bolivia.  
 

 
      In our cactus hobby, the friends are obviously 
more importanr than the cacti. And it was due to a 
friend, Andrzej Mucha from Gdańsk that my name 
was enrolled on a list of Czech and Polish expedition 
to Argentina and Bolivia, and that I found myself on 
the Frankfurt airport in the beginning of November. 
And just there, our four-piece group (apart from 
Andrzej and me, there came also a lobiviolog Tomek 
Blaczkowski from Gdańsk and five Czech cac-
tiphiles) queued for the airplane entrance. The air 
trip was a dozen or so hours long, tiring, but finally 
we landed in Buenos Aires, from where a bus took 
us north to Salta. Here we hired cars and the same 
night we camped in Campo Quijano, at the mouth of 
the famous Quebrada del Toro, the Bull’s valley, in 
which we were planning to spend some time travel-
ing from South to North 
      In the early morning, having struck our camp, we 
barge into our cars and after some time we see our 
first cacti, morover, the cacti of due hight. We are in 
the ravine, the Sun is shining now only on the hill-
tops around us. And these cacti are Trichocereus 

terschekii - imposing plants, but in reality not very 
pretty, with sparse, short and grey spination, and 
without flowers at this time. Later on we will find 
out that they grow on a very restricted area – we saw 
them only on few localities here, in Quebrada del 
Toro. [Fig. 1] 
      At one of our turnings we check up the hillsides 
on each of the road sides. They are very steep - 
climbing is dengerous, but… Rebutia xanthocarpa. 
The same old plant from grandmothers’ windowsills. 
At first - uncertainty about species name, but later 
one of the Czechs finds a specimen with a fruit. The 
yellow colour of the fruit shatters our doubts, be-
cause this is really it, unfortunately, opening the frut 
shatters our hopes – it is empty, without seeds. We 
find only withered red flowers. But we check up a 
hillside on the other side of the road and find a pretty 
large popuation of Parodia nivosa, one of the most 
popular (quite justifiably) Parodias, glassy-white  
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i słusznie — parodii, której szkliście białe uciernienie 
i szkarłatne kwiaty upodabniają ją do gwiazdy z tej 
drugiej Ameryki, do Mammilopsis senilis. I parodia, i 
rebucja zajmują wypełnione glebą szczeliny w pio-
nowych skałach, ale Parodia nivosa, jak wiele innych 
małych parodii, najczęściej rośnie w poduchach 
mchów, nawet zupełnie suchych, lub w kępach bro-
melii z rodzaju Abromeitiella. Najwidoczniej tylko 
tam młode siewki znajdują wystarczająco dużo wil-
goci, aby mogly dożyć wieku dojrzałego. To nie są 
jeszcze duże wysokości, nieco powyżej 1800 m 
n.p.m. tylko, dlatego tu i ówdzie znajdujemy kępy 
klejstokaktusów. To bardzo piękne rośliny, ale jakoś 
żaden z kolegów nie zwraca na nie uwagi. One rosną 
prawie wyłącznie na takich wysokościach, wyżej 
można je spotkac tylko sporadycznie. Widocznie nie 
lubią chłodu, który tysiąc metrów wyżej jest więcej 
niż częstym zjawiskiem.  
      Kolejny przystanek w miejscu, gdzie powinno 
być stanowisko Gymnocalycium spegazzinii. Jest 
(MPL 3). To bez wątpienia najpiękniejszy gatunek w 
całym potężnym rodzaju Gymnocalycium. Prócz nich 
tu i ówdzie widać całe zagajniki Trichocereus tersc-

hekii oraz czasem Cleistocactus sp. Wszystkie te kak-
tusy od zboczy wolą płaskie, równe „łączki”, chociaż 
bez śladu trawy. Podłoże sprawia wrażenie stosun-
kowo, jak na Andy, żyznego i wodochłonnego, a 
gymna są imponująco duże, więc pewnie mają co jeść 
i co pić. [Fig. 2] 
      Jadąc wąwozem na północ cały czas pniemy się w 
górę. Na wysokości 2200 m n.p.m. znajdujemy spore 
stanowisko Parodia stuemeri, a 300 metrów wyżej są 
już poduchy Tephrocactus sp. i Airampoa sp., wia-
domy znak, że jesteśmy wysoko w Andach, gdzie w 
dzień bywa 30 oC, a w nocy 3 oC. W lecie. Jest tu, w 
pobliżu Puerta Tastil, na dużej płaskiej przestrzeni, 
stanowisko Pyrrhocactus umadeave, złożone z wielu 
pięknych starych roślin, ale jakoś nie widać małych 
siewek. Czemu? Czyżby za mało deszczu? Powyżej 
3000 m kolejna parodia, P. faustiana i pierwsza z 
lobiwii, L. chrysantha. Parodie te mierzą od centyme-
tra do 5-6 maksymalnie i, co ciekawe, wszystkie ro-
sną na pionowych stokach i to wierzchołkami w 
przód, nie do góry. W tej okolicy, na podobnej wyso-
kości odnajdujemy miejsca występowania dwóch 
rzadkich mediolobiwii (podrodzaj w rodzaju Rebutia, 
ale przez Rauscha zaliczany do lobiwii), obie są na 
prawie pionowych skałach, na które wejść trudno, bo 
kruche one i osypujące się. Te rośliny to Mediolo-

bivia einsteinii var. gonjianii oraz Mediolobivia ni-

gricans var. peterseimii. Stanowiska nie są bogate, 
niezbyt wiele tu roślin, ale może jest ich więcej na 
wyższych skałkach, gdzie wdrapać się nie sposób. 
Oby. Tę pierwszą udaje się zobaczyć z kwiatami, 

spination of which and its crimson flowers make it 
similar to the another America’s ‘star’: Mammilopsis 

senilis. Both the Parodia and the Rebutia ocupy 
cracks in vertical rocks, filled with humus, but 
Parodia nivosa, as many other small Parodias, 
grows most frequently in cushions of moss that can 
be even completly dry, or in clusters of bromeliads 
of the Abromeitiella genus. Most probably, only 
there the young seedlings are able to find enough 
moisture needed to reach maturity. Till now, there 
are no high altitudes, only slightly above 1800 m, so 
here and there we find clunps of cleistocacti. These 
are beautiful plants but somehow do not draw atten-
tion of any of my colleagues. They grow only on 
those altitudes – they are seen only occasionally in 
the higher parts. Probably they are not able to systain 
chiliness which some 1000 m higher up occurs more 
than often. 
      Another stop – at a place where Gymnocalycium 

spegazzinii locality is supposed to be. There it is 
(MPL 3)! This is undoubtedly the most beautiful 
species in the whole large genus Gymnocalycium. In 
adition, one can see scrubs of Trichocereus ter-

schekii and sometimes of Cleistocactus sp. here and 
there. All these cacti prefer plain ‘madows’ rather 
than slopes, though without a trace of grass. The soil 
looks rather rich and water-absorbing for the Andes, 
and the gymnos are impressively large, so presuma-
bly they have enough to ‘eat and drink’ [Fig. 2]. 
      Going northwards through the ravine, we climb 
up and up all the time. At 2200 m altitude we find a 
pretty large stand of Parodia stuemeri, and 300 m 
higher there are cusions of Tephrocactus sp. and 
Airampoa sp., an obvious sign suggesting that we 
are in the Andes, where daily temperatures may be 
30 oC, and at night - 3 oC - in summer. Here, near 
Puerta Tastil, on a big plain area, there is a locality 
of Pyrrhocactus umadeave, consisting of many 
beautiful old plants, but somehow small seedlings 
are not visible. Why? Too little rain? Above 3000 m 
– another Parodia, P. faustiana and the first of Lo-
bivias, L. chrysantha. These Parodias are from 1 cm 
to 5-6 cm in size at the very most, and, what is inter-
esting, all of them grow out horizontally, not longi-
tudinally. In this region, on the simmilar altitude, we 
find localities of two rare madiolobivias (a subspe-
cies in the genus Rebutia, but counted among Lo-
bivias by Rausch), both gowing on almost vertical 
rocks of difficult access as they are fragile and fal-
ling to pieces. These plants are: Mediolobivia ein-

steinii var. gonjianii and Mediolobivia nigricans var. 
peterseimii. The plants are not abundant here, but 
maybe there are more of them on higher rocks, 
where it is impossible to climb to. Let’s hope so. The  
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choć albo są one przekwitłe, albo zamykające się, 
choć mamy wczesne popołudnie, między godziną 
trzecią a czwartą. Mimo wszystko warto, bo to kwiaty 
koloru żółtego, który w tym rodzaju nie pojawia się 
często. Wiele roślin zdobią duże pąki, pewnie rozwi-
ną się w ciągu najbliższych dni. M. nigricans nie ma 
ani pąków, ani kwiatów, nie ma też zbyt zachęcające-
go wyglądu. Pewnie jeszcze nie dostała tej wiosny 
deszczu, albo było go za mało, dość że ukryte pod 
warstwa kurzu i gdzieniegdzie przysypane kamykami 
rośliny sprawiają wrażenie skurczonych i biednych. 
Kwiaty, gdyby były, miałyby kolor czerwony. 
      Quebrada del Toro opuszczamy w okolicy naj-
brzydszego miasta świata, San Antonio de los Co-
bres, i szutrową drogą biegnącą przez płaskowyż po-
dążamy w kierunku miejscowości Purmamarca. 
Gdzieś pomiędzy Tres Morros a Purmamarką zaha-
czamy o stanowisko Mediolobivia einsteinii (MPL 
10). [Fig. 3] Znowu nie ma mowy o kwiatach, choć 
pąki prezentują się obiecująco. W tym samym miej-
scu nieustannie przyciągają wzrok przewspaniałe, 
miedzią i złotem ociernione kule Soehrensia formosa 
var. nivalis (MPL 11). [Fig. 4] 
      Nasza podróż przez płaskowyż kończy się w mie-
ście Tilcara, o którym pewnie każdy kaktusiarz sły-
szał. Tam lądujemy na polu namiotowym, rozbijanie 
namiotów, przygotowanie jedzenia i toaleta zajmują 
nam resztę dnia. Za to następnego ranka czeka nas 
przeżycie niezapomniane. Właściwie zaraz za mia-
stem wjeżdżamy do Quebrada de Humahuaca, czyli 
Wąwozu Plemienia Humahuaca (czyt. umałaka). 
Pierwsza odwiedzona przez nas dolina jest po same 
brzegi wypełniona kaktusami, prawie tak jak niektóre 
czeskie szklarnie. Trzeba chodzić ostrożnie, żeby nie 
rozdeptać kęp Opuntia sulphurea, wyraźnie płożącej 
się opuncji o średniej wielkości członach, niestety bez 
kwiatów. Kwiatów też nie zobaczymy na pozostałych 
roślinach, chociaż pąki widać na potężnych kulach 
Gymnocalycium tilcarense (a jakże), obecnie klasyfi-
kowanego jako G. saglione var. tilcarense (MPL 12) 
[Fig. 5], które czują się zapewne w tym miejscu jak 
najlepiej, wygladają zdrowo i pięknie. Tam gdzie 
zostało nieco wolnego miejsca, wciskają się małe, 
średnie i duże egzemplarze Lobivia ferox var. longi-

spina (MPL 12) [Fig. 6]. Co ciekawe, ta lobivia (albo 
czasem jako var. ferox, chociaż nie sposób powie-
dzieć, gdzie kończy się var. ferox a zaczyna var. lon-

gispina) występuje prawie na wszystkich odwiedza-
nych przez nas stanowiskach, a mimo to właściwie 
zawsze robi wrażenie. Jest młodsze ciernie wyróżnia 
smolista czerń wspaniale kontrastująca z białymi lub 
częściej kremowo-białymi dużymi kwiatami. Zazwy-
czaj są to pojedyńcze rosliny, tutaj jednak wiele z 
nich prezentuje dwie, trzy, a nawet cztery głowy. 

first form, we happened to see with flowers though 
either withered or just closing up in spite of early 
afternoon, between 3 and 4 p.m.. After all, they were 
worth our effort because the flowers are yellow - the 
colour that does not occur frequently in this genus. 
Many of the plants are adorned with big buds – 
surely they will develop next days. M. nigricans has 
neither buds nor flowers, also do not show any en-
couraging appearance. Probably it did not get any 
rain this spring, or too little, at least so little that the 
plants hidden under a layer of dust and covered with 
pebbles in some places appear to be suffering. Flow-
ers, had they been present, would have been red.             
      We leave Quebrada del Toro near the town San 
Antonio de los Cobres, and we head to Purmamarca 
on the road running through the plateau. Somewhere 
between Tres Morros and Purmamarką we stop in 
our way at a locality of Mediolobivia einsteinii 
(MPL 10). [Fig. 3] Again there is no trace of flow-
ers, though the buds are promising. On the same 
spot, over-magnificent balls of Soehrensia formosa 

var. nivalis spined with copper and gold, draw our 
attention (MPL 11). [Fig. 4] 
      Our trip throug the plateau has its end in the Til-
cara, a town probably every cactus lover has heard 
of. Here we touch land on a camping ground. Pitch-
ing our tents, preparing meals and the toilet take us 
the rest of the day. But the next morning we are in 
for an unforgetteble experience. Almost just beyond 
the outskirts of the town, we go into the Quebrada de 
Humahuaca, i.e the ravine of the Humahuaca tribe 
(read: oomahlakah). The first valley we visit is over-
flowing with cacti, just like some of the Czech 
greenhouses. One has to tread carefully so as not to 
trample under his foot clumps of Opuntia sulphurea, 
a definitely crambling Opuntia of middle-sized 
joints, unfortunately without flowers. Flowers will 
be also absent on the rest of the plants, although 
there are visible buds on huge balls of Gymnocaly-

cium tilcarense (oh yes!), presently classified as G. 

saglione var. tilcarense (MPL 12) [Fig. 5], that are 
most probably getting along pretty well here, look-
ing healthy and beautiful. Where some free space is 
left, there are forced in small, medium-sized or large 
spacimens of Lobivia ferox var. longispina (MPL 
12) [Fig. 6]. What is interesting, this lobivia (or 
sometimes as var. ferox, though you cannot tell 
where var. ferox ends and var. longispina begins) 
occurs at almost all places we have visited, and in 
spite of this, it is always impressive. Its young spines 
are distinguished by pitch-black colour superbly 
contrasting with white or, more often, creamy-white 
big flowers. These are single plants as a rule, but 
here, many of them show two, three, or even four 
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Nie wiadomo, czy to odrosty jednej rośliny, czy też 
kilka siewek wyrosłych w tym samym miejscu. Każ-
dy, kto jej nie ma w kolekcji, powinien poważnie się 
nad sobą zastanowić! 
      Im bliżej zboczy wąwozu, a tym bardziej na sa-
mych zboczach, tym częściej znajdujemy ogniście 
rude w porannym słońcu, acz niewielkie przedstawi-
cielki gatunku Parodia (a jakże) tilcarensis (MPL 12) 
[Fig. 7] 
      Te rosnące na skałach w większości gnieżdżą się 
w poduchach Abromeitielli, te na dnie jaru daja sobie 
radę bez osłony, ale trzeba odnotować, że mniejsze 
siewki widać tylko w — bądź w pobliżu — poduch 
bromelii. Zarówno na dnie jak i na skałach królują 
wielkie, wieksze i największe słupy Trichocereus 

pasacana. Od tego miejsca bedziemy spotykac je 
bardzo często, za to zniknie nam z oczu zupełnie T. 

terschekii. Łatwo je od siebie odróżnić, bowiem ten 
pierwszy w młodości oraz na młodych gałęziach po-
siada dość długie rudo-złoto-brązowe ciernie, których 
część z upływem lat znika bądź szarzeje, a ich miej-
sce zajmują gęste białe włosy. Kwitną wyłącznie „si-
we głowy”, ale jesteśmy za wcześnie na prawdziwy 
wysyp kwiatów. Te, które widzimy, są białe, ale je-
den z Czechów natyka się na jeden jedyny egzem-
plarz kwitnący różowo. Jak szkoda, że nasiona będą 
dopiero za miesiąc-dwa (a i tak bez drabiny trzebaby 
cudu, żeby je zebrać). [Fig. 15] 
      Napasłszy oczy i aparaty widokiem tej naturalnej 
kolekcji kaktusowej wyruszamy w dalszą drogę, w 
kierunku wioseczki Coctaca znajdującej się za mia-
stem Humahuaca, gdzie powinno być stanowisko 
Weingartia neumanniana. Może i powinno, ale znaj-
dujemy tylko Parodia maassii i Lobivia (ferox var.) 

longispina, czyli rośliny tak rzadkie jak brzozy na 
Mazowszu czy buki na naszym kochanym Dolnym 
Śląsku. Chociaż urody odmówić im nie można (bu-
kom też). Kolejny sukces to Neowerdermannia vor-

werkii, która jest, a jakoby jej wcale nie było, bo 
znowu nie mamy szczęścia w poszukiwaniach. Skoro 
tak, to zmieniamy kierunek i (nie opuszczając wąwo-
zu bynajmniej) podążamy na zachód, gdzie leży El 
Aguilar. Na tej drodze pierwszy raz obserwujemy 
(nieliczne, co prawda) kwiaty Oreocereusa trolli 
(MPL 15) [Fig. 16]. Oreocereusy w odróżnieniu od 
Trichocereusów są niskie, a O. trollii (neocelsianus?) 
osiąga wysokość jednego metra, rzadko więcej, stąd 
kwiatom można przyjrzeć się dokładnie. Kwiaty (rur-
kowate, zygomorficzne) powszechnie określa sie jako 
czerwone, ale to specyficzny odcień gdzieś pomiędzy 
bardzo ciemnym różem a bordo. I tu niespodzianka 
— w jednej ze szczelin skalnych siedzi sobie... kwit-
nąca Mediolobivia (MPL 15) [Fig. 8]. Prawdopo-
dobnie to M. haagei, dziś na liście synonimów 

heads. One cannot tell if these are offsets from one 
plant, or seedlings that have sprouted on one place. 
Every one who does not have it in his or her collec-
tion should give a good deal of thought to himself. 
      The closer to the ravine sides – or even better – 
on the very sides of the ravine, the more often we 
find, fiercely ginger-coloured in the morning sun, 
though small, representatives of the species Parodia 
(oh yes) tilcarensis (MPL 12) [Fig. 7] 
      Those that are growing on rocks are for the most 
part nested in Abromeitiella cushions; those that are 
growing on the ravine bottom are doing well without 
any shelter, but it has to be noted that smaller seed-
lings are visible only in, or near, Bromeliads cush-
ions. Both at the bottom and on the rocks, there 
dominate huge, greater, and the greatest columns of 
Trichocereus pasacana. From this place on we will 
be spotting them quite frequently, whereas T. ter-

schekii will disappear from our eyes. Both can be 
easily distinguished from each other – the former has 
in its juvenile stage or on its juvenile stems rather 
long ginger-gold-brown spines, part of them disa-
pearing or turning grey with age, being replaced by 
dense white hairs. Only the grey-haired heads bloom 
but we are too early to see a real eruption of flowers. 
Those flowers that we see are white, but one of the 
Czechs finds only one plant blooming with a pink 
flower. Pity that the seeds will be in a month or two 
(and still without a ladder one would need to be 
helped with a miracle to collect them). [Fig. 15] 
      Having feasted our eyes and cameras on this 
natural cactus collection, we move on to the Coctaca 
village situated behind Humahuaca town, where a 
locality of Weingartia neumanniana ought to be 
present. Maybe it really ought to but we find only 
Parodia maassii and Lobivia (ferox var.) longispina, 
i.e. the plants as ‘rare’ as birch-trees on our Polish 
Mazowsze or beech-trees on our dearly Dolny Śląsk, 
although one cannot refuse to acknowledge their 
beauty (also of the beech-trees, of course). Another 
successful finding is Neowerdermannia vorwerkii, 
wich is present indeed but as if it were not, because 
again we are not very lucky in our search. Seeing 
that, we change our direction, and not leaving the 
ravine at all, we go to the west toward El Aguilar. 
On this route, for the first time, we see flowers (still 
few) of Oreocereus trolli. Oreocerei are low grow-
ing plants compared to Trichocerei, and O. trollii 
(neocelsianus?) grows to 1 m high, rarely higher, so 
the flowers can be seen thoroughly. The (tubular, 
zygomorphic) flowers are generally refered to as red, 
but in fact it is a more specific hue, something be-
tween very dark pink and deep-red. And here – a 
surprise: in one of the rock crevices, there is sitting a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9 9 9 9    



  KAKTUSY I INNE  No. 7 (I–III 2006)  

M. pygmaea (tak tak, wiem, powinienem użyć nazwy 
rodzajowej Rebutia, ale jak zawsze używam jej tylko 
w odniesieniu do podrodzaju Rebutia w rodzaju Re-

butia, bo systematyka ma ułatwiać porozumiewanie 
się, nie zaś je utrudniać).  
      Celem naszej podróży tego dnia było nadgranicz-
ne miasteczko La Quiaca, gdzie zatrzymaliśmy się w 
dość przyzwoitym hoteliku z łóżkami wprawdzie 
wygodnymi, ale spaliśmy na nich jak księżniczki na 
ziarnku grochu. Dla większości z nas był to pierwszy 
w życiu nocleg na wysokości 3500 m n.p.m. Naza-
jutrz pojechalismy odwiedziliśmy znane stanowisko 
Lobivia pugionacantha (MPL 17) [Fig. 9]. Jakież 
było zaskoczenie, kiedy się okazało, że leży ono wła-
ściwie w mieście, między dwoma budowanymi wła-
śnie osiedlami. Było bardzo sucho. Nie mogę stwier-
dzić, czy w tej nie było jeszcze deszczów, czy też to 
właśnie miejsce jest wyjątkowo suche, dość rzec, że 
widzieliśmy tu najbardziej odwodnione lobiwie ze 
wszystkich. Nie wystawały wcale ponad powierzch-
nię gruntu, za to były przysypane pyłem, kamykami i 
miejskimi śmieciami. O ich urodzie w tym stanie nie 
bedę się wypowiadał. Lokalizacja ta jest zapewne 
skazana na zniszczenie, bowiem miasto sie z pewno-
ścia będzie nadal rozbudowywać. Można jednak wie-
rzyć, że stanowisko jest większe niż ten skrawek 
ziemi między osiedlami, że sięga dalej od miasta, 
gdzie na „dzikich polach” te lobiwie maja się lepiej. 
Aaaa, byłbym zapomniał, także Puna subterranea 
tam rośnie. Nie znalazłem, choć niektórzy koledzy i 
owszem. 
      Po drodze z La Quiaca do Cieneguillas znajduje 
się stosunkowo dobrze znane stanowisko Yavia cryp-

tocarpa. Oczywiście pojechaliśmy tam i muszę 
stwierdzić, że najłatwiej odnaleźć tam Oreocereusy, 
rzadkiej urody zresztą. Zauważyłem, że one nie lubią 
szczytów wzniesień, gdzie wiatr hula i chłód do-
skwiera, wolą natomiast zbocza osłonięte przed ka-
prysami pogody. Pewnie dlatego, że rośliny te wy-
różnia giętkość, nie sztywność, one przy silniejszych 
podmuchach wiatru chwieją się wyraźnie. Yavię 
można znaleźć, choć, jak już wiemy z relacji Foików, 
łatwe to nie jest. Gdy się już jednak zobaczy jedną, 
pozostałe same lezą w oczy. Żadna, niestety, nie kwi-
tła (MPL 18) [Fig. 10].  
      W okolicy rosną także mediolobiwie, najpewniej 
wspomniane już M. haagei, przy czym te ostatnie 
zawsze w szczelinach niewysokich, ale raczej piono-
wych skał, a Yavie też w szczelinach, ale płaskiej, 
poziomej skały o długich szparach.  
      Następnego dnia wyruszamy w kierunku Iturbe, 
pojem Iruya. Jeszcze przed Iturbe zatrzymujemy się 
w okolicy stosunkowo płaskiej, wyglądającej jak zie-
mia uprawna 27 kategorii z mnóstwem tkwiących 

blooming Mediolobivia (MPL 15) [Fig. 8]. It is 
probably M. haagei, now on M. pygmaea synonyms 
list (yes, I know I should have used the generic name 
Rebutia, but I always use it only to the plants from 
the subgenus Rebutia in the genus Rabutia, because 
systematics is to make the communication easier, 
and not to make it more difficult). 
      Our destination that day was the frontier town La 
Quiaca, where we stayed in a quite nice hotel, with 
comfortable beds, but in fact we were sleeping very 
unrestfully. For most of us it was a first night on 
3500 m altitude ever. Naxt day we went to see a 
popular locality of Lobivia pugionacantha (MPL 17) 
[Fig. 9]. How surprised we were, when it appeared 
to be localized virtually in the town, between two 
settlements being built just then. It was very dry. I 
cannot confirm that there were no rains there till 
then or that maybe this very place was extremely 
dry, but let me mention that here we saw the most 
dehydrated lobivias of all we had seen before. They 
did not stick out of the soil surface at all, being cov-
ered with dust, pebbles and comunal rubbish, in-
stead. I won’t be talking about their ‘beauty’ in this 
condition. This locality is probably doomed to ex-
tinction, because the town will be developing. But 
one may hope this locality is in fact bigger than this 
little patch of land between two settlements, and 
reaches beyond the town, where these lobivias are 
much better out on the wild fields. Ah… I have al-
most forgotte - also Puna subterranea grows there. I 
did not find any, but some of my colleagues did. 
      On the way from La Quiaca do Cieneguillas, 
there ocurs rather well-known locality of Yavia 

cryptocarpa. Of course we drove there and, I have to 
say, the easiest cacti to find are Oreocerei, of ex-
treme beauty, by the way. I noticed they do not like 
very much hill-tops where they are beset by cold and 
wind, but prefer hillsides sheltered from weather 
fancies, instead. Maybe it is so because these plants 
are distinguished by flexibility rather than stiffness – 
they shake noticeably under strong wind blows. 
Yavia can be found, but, as we have learned also 
from Foiks’ report, it is not so easy,. But if you see a 
single plant, the others immidiately will come into 
your eyes. Unfortunately, no one of them was in 
flower (MPL 18). [Fig. 10.] 
      There are also Mediolobivias in this region, most 
probably: M. haagei mentioned above, but these are 
found always in cracks of small but rather vertical 
rocks, and Yavias also in cracks but on a plain level 
rock with long slits.  
      Next day we set out to Iturbe, then to Iruya. But 
before Itube we stop in a relatively plain region 
looking like a soil of 27th category with multitude of  
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Fig. 1 Trichocereus terschekii  

Fig. 4 Soehrensia formosa v. nivalis MPL11 

Fig. 2 Gymnocalycium spegazzinii MPL3 

Fig. 3 Mediolobivia einsteinii MPL10 

Fig. 5 Gymnocalycium tilcarense MPL12 

Fig. 7 Parodia tilcarensis MPL12 Fig. 6 Lobivia longispina MPL12 



                                                                                                                                                                                                                            

Fig. 8 Mediolobivia haagei? MPL15 

Fig. 9 Lobivia pugionacantha MPL17 

Fig. 10 Yavia cryptocarpa MPL18 

Fig. 11 Lobivia marsoneri MPL21 Fig. 12 Neowerdermannia vorwerkii MPL22 

Fig. 13 Rebutia margarethae ‘padcayensis’ MPL26 Fig. 14 Mediolobivia atrovirens MPL28 
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w niej kamieni, ale prawie bez skał. W takim to na 
oko niekaktusowym otoczeniu rosnie sobie w najlep-
sze bardzo ładna Lobivia marsoneri (MPL 21) [Fig. 
11]. Roślinka nieduża, ale pewnie już po porcji wio-
sennego deszczu, bo pucołowata i soczyście zielona. 
Nie wszystkie tak się prezentują, niestety. Rośliny o 
kilku głowkach nie stanowią rzadkości. Prawie zaw-
sze to rezultat uszkodzenia wierzchołka wzrostu, np. 
nadgryzienia przez kozę! Dalej na tej drodze niewąt-
pliwy sukces – Neowerdermannia vorverkii (MPL 
22). Szczerze mówiąc, nawet w kolekcjach nie jest to 
Miss World, a tu, w naturze, wygląda jak własna ka-
rykatura. Jako brakujące ogniwo w teorii... przepra-
szam... jako rodzaj uważany za przejściowy pomię-
dzy Weingartią a Gymnocalycium jest bardzo intere-
sująca, ale o urodzie ledwo wystających spod ziemi 
żeber lepiej milczeć. [Fig. 12.] 
      Na szczęście na tym stanowisku mozna obejrzeć 
także dwie mediolobiwie, M. haagei i (najprawdopo-
dobniej) M. pygmaea var. elegantula. Tu konieczne 
będzie parę słów komentarza na temat gatunku M. 

pygmaea. Są to (wg. Brittona i Rose’a) wystepujące 
w Boliwii i północno-zachodniej Argentynie kaktusy 
krótkocylindryczne do 3 cm długości, o zwykle zgru-
białym korzeniu, z nieco wydłużonymi areolami (po-
krytymi niewielką ilością brązowej waty), z których 
wyrastają wyłącznie przylegające do skórki ciernie 
boczne o długości 2-3 mm, i o kwiatach różowo-
filoletowych. Podejrzewa się, że opis powstał na pod-
stawie obserwacji roślin z Oruro w Boliwii. Tak więc 
takson ten występuje na potężnym obszarze, ale po-
pulacje są w jego obrębie wyspowe, często jest mię-
dzy nimi spora odległość. To spowodowało opisanie 
wielu gatunków, głównie przez Rauscha, różniących 
się od powyższego opisu szczegółami, głównie kolo-
rem kwiatów, wielkośćią i długością kwiatów, cza-
sem wielkością pędu lub kolorem epidermy. Sam 
Rausch w większości uznał je później za odmiany M. 

pygmaea lub M. haagei, ale ostanio wszystkie one 
traktuje się tylko jako synonimy tej pierwszej. Nadal 
łowcy kaktusów, np. Mats Winberg ze Szwecji, Ralf 
Hillmann ze Szwajcarii czy Ladislav Fischer z Czech 
znajdują nowe populacje różniące się od dotąd zna-
nych i – zapewne – takich ciekawych, dotąd nieod-
krytych stanowisk jest jeszcze w Andach kilkadzie-
siąt, może kilkaset (mowa tu tylko o M. pygmaea). 
Stan ten jednak powoduje, że bez długotrwałej ob-
serwacji trudno mieć pewność co do znajdowanych w 
naturze odmian. Oba znalezione na tym stanowisku 
taksony, M. haagei i M. pygmaea var. elegantula, 
należą do najczęściej występujących, przy czym ta 
druga powinna być mniejsza (do 8 mm szerokości) i 
mieć ciemniejsze kwiaty, ale ta pierwsza, choć kwit-
nie wprawdzie najczęściej łososiowo-różowo, to cza- 

stones in it, but almost without rocks. In such apar-
ently non-cactus-like environment there is growing, 
as if nothing had happened, a very nice Lobivia mar-

soneri (MPL 21) [Fig. 11] – a small plant, but pre-
sumably after having had a portion of rain by the 
time, because looking plump and lush green Unfor-
tunately, not all of them look so attractive. Several-
headed plants are not so rare – in almost every case 
it is due to damaged point of growth, e.g bitten by a 
goat. Further on the route – no doubt a success: Ne-

owerdermannia vorverkii (MPL 22). To be honest, 
even when seen in collections it is not a Miss World, 
and here, in habitat, looks as if it were its own cari-
cature. As a missing link in the theory of... sorry – as 
a genus considered a transitional one between Wein-

gartia and Gymnocalycium, it is very interesting, but 
we’d better not talk about ‘beauty’ of the ribs hardly 
protruding out of the ground  [Fig. 12.]. 
      Fortunately, there can be also seen two Mediolo-
bivias: M. haagei and (most probaably) M. pygmaea 

var. elegantula there. Here I have to say a few intro-
ducing words about the species M. pygmaea. Ac-
cording to Britton and Rosa, these are cacti occuring 
in Bolivia and north-western Argentina, with a short 
cylindrical stem to 3 cm long, and usually with tu-
berous root, with somewhat elongated areoles cov-
ered with small amount of brown wool from which 
only appressed to the body radial spines 2-3 mm 
long are growing out, and with pinkish-violet flow-
ers. It is suspected that this description was based on 
plants from Oruro, Bolivia. So this taxon ocupies a 
huge area, but particular populations are enclave-like 
with large distances between. All this had resulted in 
many taxons described, mainly by Rausch, differing 
from the above description mainly in flower colour, 
flower length and width, sometimes stem size or 
epidermis colour. Rausch himself recognized them 
later as varieties of M. pygmaea or M. haagei, but in 
recent times all of them were considered synony-
mous with the former. Cactus hunters, for example 
Mats Winberg from Sweden, Ralf Hillmann from 
Swissland, or Ladislav Fischer from Czech Republik 
have been finding new populations different from 
the still well-known ones, and probably there are 
several dozens or several hundreds of such interest-
ing localities in the Andes (still we are talking of M. 

pygmaea only). This situation implies however, that 
without sustained field observation it is hard to be 
sure about varieties discovered in habitat. Both tax-
ons found at this place: M. haagei and M. pygmaea 
var. elegantula, belong to the most widespread ones, 
the latter is expected to be smaller (to 8 mm wide) 
with darker flowers, but the former, although most 
often blooms in salmon-pink colour, sometimes can 
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sem i prawie czerwono. Czyli – zgaduj zgadula. Na 
tym stanowisku haagejki (każda banda ma swój 
gryps) kwitły wyjątkowo jasnymi kwiatami, biało-
łososiowymi właściwie, co pomagało je odróżnić od 
„koleżanek”. 
      Kolejny dzień przeznaczyliśmy na wyprawę w 
okolice miasta bardzo rzadko odwiedzanego przez 
kaktusiarzy, bo tam koza mówi dobranoc, a jedzie się 
długo i przez wysokie góry. To Santa Victoria. W 
pewnym miejscu po drodze zauważyliśmy... śnieg na 
zboczu. To pewne, że nie byliśmy na plaży. Jedzie się 
kilkadziesiąt kilometrów przez dzikie, puste góry, 
bezludne i „bezsamochodne” tereny, za to kaktusy są. 
Więcej, niż można zobaczyć. Skuszeni zauważoną 
gdzieś pomiedzy kamieniami plamą czerwieni za-
trzymujemy się (MPL 26) i oto naszym oczom ukazu-
je się Rebutia padcayensis [Fig. 13], w kolekcjach 
występująca cześciej pod nazwą R. margarethae 
(właściwie to ta z Santa Victoria opisana została jako 
R. margarethae właśnie). To „prawdziwa” rebucja, 
kulista, zielona, z — jak w opisie — czerwonymi 
kwiatami, chociaż zdarzają się też egzemplarze kwit-
nące pomarańczowo bądź żółto. To roślina częsta w 
szklarniach, rzadko zaś znajdowana w naturze, a tu 
proszę, i to z kwiatami. 
      W Santa Victoria spędzamy dosłownie parę mi-
nut. Szkoda, bo to oaza spokoju. Wyjeżdżamy za 
miasto, gdzie okazuje się, że dalsza jazda nie jest 
możliwa, bo płynie tam rwąca rzeka (zapewniam, że 
to nieczęsty widok w Andach). Łapiemy jeepa, który 
za parę peso podwozi nas na wierzchołek góry zaraz 
za miastem (nia znam nazwy szczytu), gdzie szukamy 
stanowiska Lobivia sanguiniflora. Według posiada-
nych przez nas informacji powinna tu być. Jest. Jed-
na. Dosłownie jedna szuka, za to kóz całe mnóstwo. 
Pewnie zjadły pozostałe lobiwki.  
      Robiło się późno, do hotelu w La Quiaca daleko, 
trzeba było zawrócić. Warto było, bo zatrzymalismy 
się na stanowisku, gdzie i Rebutia padcayensis, i Lo-

bivia sanguiniflora wystawały prawie spod każdego 
kamienia. Jeden z kolegów znalazł nawet żółto kwit-
nacą R. padcayensis.  
      Jak zawsze, nasz samochód z polską załogą, je-
chał jako drugi. Gdzieś w górach wrzasnąłem nagle 
przeraźliwie, że chyba widziałem jakieś krwistoczer-
wone kwiaty w trawie na poboczu. Już mieliśmy się 
cofać, gdy Tomek krzyknął, że też widzi, przed nami. 
Stanęliśmy nie zważając na znikającego w oddali 
Chevroleta Czechów. Dzięki temu napatrzyliśmy się 
na jeden z najpiękniejszych kaktusów całej naszej 
wyprawy. Lobivia chrysochete var. minutiflora (MPL 
28). [Fig. 17.] to spłaszczone ogromne (jak na lobi-
wię) kule złotych cierni, których wierzchołki okalają 
wianki (tak, wianki, jak u  

bloom almost in red. So… a matter of quiz. On this 
locality, haageias (every ‘gang’ of them has its own 
‘jargon’) were blooming with exeptionally light 
flowers, white-salmon, to be exact, which was help-
ful in telling them apart from their ‘comrades’.  
      We assigned the next day for a trip to the vicinity 
of a town very rarely visited by cactophiles because 
goats wish one “good-night” there, and to reach 
there takes a long time and leads through high 
mountains. This is Santa Victoria. At one point of 
our route we saw… snow on a hill. It was obvious 
we were not at a beach. Here, one has to go for sev-
eral dozens kilometers through wild and deserted 
mountains, uninhabited and ‘unvehicled’ regions, 
but cacti are present here. More that one could see. 
Lured by a patch of red colour, we stop (MPL 26) 
and here Rebutia padcayensis shows itself to our 
eyes [Fig. 13], in collections seen more often under 
the name of R. margarethae (in fact it is just that 
plant, from Santa Victoria, that has been described 
as R. margarethae). This is a ‘true’ Rebutia, globu-
lar, green, with – as its description says – red flow-
ers, though there are found specimens blooming or-
ange or red. This is a popular plant in greenhouses, 
but rarely seen in the wild – but here we are! And 
with flowers.    
      We spend only a couple of minutes in Santa Vic-
toria – pity, because it is an oasis of peace. We drive 
out of the town, where the further journey appears to 
be impossible because a rushing river is flowing 
there (I can asure you it is not a frequent view in 
Andes). We seize a jeep, and for a few pesos are on 
a hill top just near the town (I do not know the name 
of the peak), where we are looking for the place of 
Lobivia sanguiniflora. It should be here, according 
to our knowledge. There it is. One - literally a single 
piece. Instead, there is multitude of goats. Suppos-
edly, they have eaten the rest of lobivias.  
      It was getting late and a long way to the hotel in 
La Quiaca – we had to go back. It was worth doing 
that, because we stopped at a place where both Re-

butia padcayensis and Lobivia sanguiniflora were 
looking out from under every stone. One of my col-
leagues found even a yellow-flowering R. padcayen-

sis.  
      As usual, our car with Polish crew was going as 
a second one. Somewhere on our way I uttered a 
sharp shriek that I probably saw blood-red flowers in 
roadside grass. We were just about to turn around 
when Tomek shouted he also saw them ahead of us. 
We stopped regardless of the Czech Chevrolet dis-
appearing in the distance. Thanks to this we were 
watching one of the most beautiful cacti of all our 
expedition. Lobivia chrysochete var. minutiflora     
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     Fig. 15 Trichocereus pasacana  
 
      Wszystkie zdjęcia | All photos by: Mariusz Mieczakowski 
 
      Fig. 16 Oreocereus trolli MPL 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  KAKTUSY I INNE  No. 7 (I–III 2006)  

 
  Fig. 17 Tomek Blaczkowski i Lobivia chrysothele MPL 28 

 
mammillarii, nie przymierzając) szkarłatnych kwia-
tów. W niebie nie mają piękniejszych. Jakby tego 
było mało, zaraz ukłuły nas w oczy rzeczywiście 
liczne kępki kwitnących (!) główek Mediolobivia 

atrovirens (MPL 28) [Fig. 14.]. Byliśmy na wysoko-
ści 4388 metrów n.p.m. O ile mi wiadomo (mogę się 
mylić), nikt dotąd nie zbierał rebucji tak wysoko.  
      W rezultacie Czesi czekali na nas gdzieś na prze-
łęczy sądząc, że coś nam się stało. Oberwało się nam 
za niesubordynację, ale nie żałuję. Żaden z nas nie 
żałuje. Nigdy tego nie zapomnimy. 
      Następnego dnia trzeba było wracać do Salty, 
żeby oddać samochody do wypożyczalni. Na życze-
nie Tomka zatrzymaliśmy się w Volcan koło Tilcary, 
żeby poszukać stanowiska Lobivia haematantha var. 
rebutioides, która rośnie tam w wielu miejscach. Pa-
dło na górkę, na którą wleźli tylko Tomek i Andrzej, 
a mnie się nie udało, z powodu stromizny i sandałów 
na nogach. Czesi karnie siedzieli w samochodzie i 
czekali. Po godzinie alpiniści wrócili z triumfalnymi 
uśmiechami — znaleźli lobiwię, a do tego piękne 
egzemplarze Rebutia wessneriana, kolejnej rebucji 
pospolitej w kolekcjach a bardzo rzadko znajdowanej 
w przyrodzie, i kolejnej „siostry” meksykańskiej 
Mammilopsis senilis oraz poduchy Abromeitielli, a w 
nich Parodia schuetziana. Ta przygoda była ostatnim 
naszym spotkaniem z argentyńskimi kaktusami. Po 
powrocie do Salty oddaliśmy samochody i autobusem 
wróciliśmy do La Quiaca, gdzie przekroczyliśmy 
granicę innego świata, granicę Boliwii.  
 
Wszystkie zdjęcia | all the photos by:  
Mariusz Mieczakowski 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18 Stanowisko Lobivia pugionacantha MPL 17 
 
(MPL 28). [Fig. 17.] are flattened giant (as for lo-
bivias) balls made of golden spines, with growing 
points sorounded by rings (yes, the rings, as in 
Mammillarias, without doubt) of crimson flowers. 
Even in heaven they haven’t got more beautiful 
flowers. To cap it all, our eyes were immidiately 
pricked by really numerous clumps of flowering (!) 
Mediolobivia atrovirens heads (MPL 28). [Fig. 14.] 
We were on 4388 m altitude. As far as I know 
(though may be wrong) no one has collected Rebu-
tias at such hights till now.  
      As a result, the Czechs were waiting for us 
somewhere on the mountain pass thinking something 
was wrong with us. We got a scolding for our insub-
ordination, but I don’t regret it. No one of us regret 
it. We will never forget it. 
      Next day we had to return to Salta, to give back 
our cars. Having complied with Tomek’s request we 
stopped at Vlocano near Tilcara to look for Lobivia 

haematantha var. rebutioides growing there in many 
places. Our choice was a hillock on which Tomek 
and Andrzej managed to climb - me not due to 
steepness of the slope and my sandals on my feet. 
The Czechs were sitting in the car in orderly fashion 
and waiting. After an hour the alpinists returned with 
triumphant smiles – they had found the Lobivia and, 
in addition, beautiful specimens of Rebutia wess-

neriana, another Rebutia popular in collections and 
very rarely found in habitat, and another ‘sister’ of 
Mexican Mammilopsis senilis.  They had found also 
Abromeitiella cushions nesting Parodia schuetziana. 
This adventure was our last meeting with Argentin-
ian cacti. After ooming back to Salta we returned the 
hired cars and went back to La Quiaca, where we 
crossed the border of another world - of Bolivia.  
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SUKULENTY POLSKI.  
SEDUM ACRE (L.) - ROZCHODNIK OSTRY 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NATIVE SUCCULENTS OF POLAND. SEDUM ACRE – BITING STONECROP

 
    Błażej Gierczyk 
     hanuman@amu.edu.pl 
 

Streszczenie: To trzeci z serii artykułów Błażeja Gierczy-
ka, przedstawiającej polskie rodzime sukulenty. 

 
      Sedum acre (L.) – Rozchodnik ostry, jest jednym 
z najlepiej znanych przedstawicieli tego rodzaju. Suku-
lentyzm u tego gatunku jest wyraźnie zaznaczony – 
organy wegetatywne są silnie mięsiste a ich powierzch-
nia zredukowana. Charakteryzuje się on darniowym 
typem wzrostu, tworząc gęste, jasnozielone, niskie „po-
duszki”. Cała roślina jest naga, a wszystkie jej części 
posiadają specyficzny, ostry smak, wynikający z obec-
ności alkaloidów pirolidynowych i piperydynowych w 
jej tkankach.  
      Darń złożona jest z pędów płonnych i kwiatono-
śnych, wyrastających z płożących się i zakorzeniają-
cych trwałych łodyżek. Pędy płonne wznoszą się w 
górę bądź płożą się. Wzniesione pędy kwiatonośne 
zakończone są podbaldachem (liczącym 9 i więcej 
kwiatów) złożonym z 2-3 ramiennych wierzchotek. 
Wyraźnie widoczne są różnice w ulistnieniu pędów 
płonnych i kwiatonośnych. Pierwsze z nich ulistnione 
są bardzo gęsto, skrętolegle. Pędy kwiatonośne nato-
miast mają liście z rzadka rozmieszczone. Liście są 
mięsiste, górą spłaszczone a dołem wypukłe, szeroko-
jajowate do stożkowatych, w połowie długości naj-
szersze, tępe i nieprzedłużone w nasadzie w wyrostek 
w kształcie ostrogi. Obserwuje się wyraźne różnice w 
kształcie liści obu typów pędów. Te na pędach płon-
nych są wyraźnie dłuższe w stosunku liści pędów 
kwiatonośnych. Szypułki kwiatowe są krótsze od 
kwiatów. Działki kielicha, podobnie jak liście, są 
mięsiste i tępe, zielone, jajowate lub szeroko trójkąt-
niejajowate, ich nasada przedłużona jest jednak w 
ostrogę. Intensywnie złocistożółte, rozpostarte 
gwiazdkowato płatki o szerokolancetowatym do ja-
jowatolancetowatego kształcie, mierzą 4-9 mm i w 
efekcie są około trzy razy dłuższe od działek. Pręciki 
cechują się podobną barwą. Dorównują one długością 
płatkom lub są od nich nieznacznie krótsze. Pręciki 
wewnętrznego okółka są zrośnięte z płatkami do oko-
ło 1/6 długości. Owocostan zbudowany jest z gwiaź-
dziście rozchylonych mieszków o stosunkowo dłu-
gich szyjkach. Zawarte w nich nasiona są stosunkowo 

 
 
    Błażej Gierczykosc@i 
 

Summary: This is the third part of Błażej Gierczyk’s se-
ries of articles depicting Polish native succulents. 

 
      Sedum acre (L.) – Biting Stonecrop, is one of the 
most known species from Sedum genus. In the case 
of this species succulence is strongly marked – vege-
tative organs are succulent and their surface is re-
duced. Its cushion-like growth is characteristic for 
Sedum acre. It forms thick, pale green, low sods. 
The plants are glabrous and all their parts have spe-
cific, piquant taste because of pyrrolidine and 
piperidine alkaloids present in the tissues.  
      Sod is composed of vegetative and generative 
stems, which appear on repent and root taking, per-
ennial stems. Vegetative stalks are erect or procum-
bent. Erect generative stems are crowned by subum-
bel-type inflorescence (consisted of 9 or more flow-
ers), composed of unipare or bipare cymes. Differ-
ences in vegetative and generative stems’ foliage are 
very distinct. First of them are leaved very densely 
and alternately. The leaves on generative stalks are 
also alternately arranged but much sparsely distrib-
uted. On both kinds of stems, leaves are succulent, 
flatted above and convex beneath, broadly ovate to 
conical, the broadest in the middle of their length, 
truncated and not elongated at the base into spur-like 
appendix. Some differences between the leaves of 
generative and vegetative stalks are observed. 
Leaves on the vegetative sprouts are visibly longer 
than those of the generative ones. Petioles are 
shorter than flowers. Sepals are very similar to 
leaves: succulent, truncated, green, ovate to triangu-
larly-ovate in shape but their base is elongated into a 
short spur. Petals of deep golden yellow color and 
broadly lanceolate to lanceolately-ovate shape are 
stellately patent and 4-9 mm long. In consequence 
they are about three times longer than sepals. Sta-
mens are slightly shorter or as long as petals and 
they have the same color. Stamens of the interior 
whorle are fused with petals up to 1/6 of their length. 
Fructification is consisted of patent follicles. Seeds 
are relatively small and measure up to 0.8 mm. Se-

dum acre is blooming from April to June.  
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drobne, i maja do 0,8 mm długości. Sedum acre kwit-
nie od czerwca do lipca. 
      Omawiany gatunek jest mało zmienny i w jego 
obrębie wyróżniono zaledwie kilka niewyraźnych 
odmian. Z obszaru Pienin podano odmianę var. calci-

genum Woł. Należące do niej rośliny są znacznie 
mniejsze, o barwie sinawej a ich pędy są luźniej 
ulistnione. Nasada liści nie jest tak bardzo rozszerzo-
na jak u typu i są one zarazem bardziej wydłużone. 
Powoduje to, iż są one raczej eliptyczne niż szeroko-
jajowate. Występują również pewne różnice w 
kształcie płatków. 
      Rozchodnik ostry jest gatunkiem pospolitym. 
Rośnie na miejscach skalistych lub kamienistych, na 
piaskach i suchych łąkach. Spotykany jest często w 
miejscach ruderalnych: na nasypach kolejowych, na 
poboczach dróg, murach i dachach. W Polsce rozpo-
wszechniony jest na całym niżu, rzadszy na pogórzu i 
w górach. Stosunkowo mało stanowisk podawano z 
worka bieszczadzkiego. Notowany jest w większości 
krajów europejskich. Rośnie też (na stanowiskach 
naturalnych) w zachodniej Azji i północnej Afryce. 
Występuje także w Stanach Zjednoczonych (głównie 
na północy) i południowej Kanadzie, gdzie został 
zawleczony i w pełni się zadomowił. Jako gatunek 
silnie ekspansyjny, zawleczony w wielu miejscach 
wypiera roślinność naturalnie występującą na danym 
obszarze. 
      UWAGA: Sedum acre jest podobny do kilku in-
nych gatunków rozchodników występujących w Pol-
sce naturalnie, bądź też uprawianych i dziczejących. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Biting Stonecrop is slightly variable and only a 
few, not very explicit varieties of it are described. 
From the area of Pieniny mountain, var. calcigenum 
Woł. was given. The plants belonging to it are much 
smaller than type, bluish and loosely foliaged. The 
leaves’ basis is not such broadened and leaves are 
slightly longer than in the case of typical form. It 
causes that they are rather elliptical than ovate. 
Some differences in petals shape also occur.  
      Sedum acre is a very common species. It grows 
on rocky or stony places, on sands or xarothermic 
meadows. It could be found on ruderal places: on 
railway embankments, roadsides, walls and roofs. 
This species is widespread in Polish lowlands but 
much sparser on plateaux and in mountains. Rela-
tively few information about Sedum acre localities 
was given from Bieszczady mountains. It was noted 
from most of European countries. Natural localities 
were found also in western Asia and northern Africa. 
Biting stonecrop occurs in USA (mostly in the 
North) and southern Canada, where it was intro-
duced and is fully naturalized now. Because this 
species is very expansive, it supplanted native spe-
cies on many places to where it was introduced. 
      CAUTION: Sedum acre is very similar to some 
others Sedum species occuring in Poland naturally or 
cultivated and naturalized.  
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South America Cactus Expeditions Argentina 
      invites you to an extraordinary experience guiding you 
throughout some of the most diverse sites for cactus in Northern 
Argentina. Our itineraries will take you to some remote locations 
where you will experience an incredible contact with nature and 
the environment. You will not only see a great variety of cactus, 
but also amazing variety of scenery and wildlife.  

info@cactusexpeditions.com.ar 
www.cactusexpeditions.com.ar 

 Cono’s Paradise 
Uwe Beyer, Dorfstr. 10 56729  
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Tel.:+49 2655 3614  

  (from 22:00  or AM) 

A German nursery for South 
African succulents (Lithops, 

Conophytum, Mesembs) and 
cacti. 
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Biuletyn PTMK O/Wrocław 
Rocznik 2005 już do nabycia 

ponad 30 czarno-białych 
 stron, ciekawe artykuły 

 

tnycz@interia.pl 

tel. 071 330 23 54 

Reklama w  

Kaktusy i Inne 
 

ZAPRASZAMY DO REKLAMO-
WANIA SIĘ U NAS !!! 

Nic, co kaktusowe nie jest 
nam obce! 

informcja i zamawianie: 
 onthewind@peacemail.com 

PTMK O/WROCŁAW  zaprasza ! 
 
- wyjazdy do Rep. Czeskiej 
- wymiana roślin 
- tanie pozyskiwanie kaktusów 
- zbiorowe sprowadzanie nasion i roślin 
- bardzo ciekawe prelekcje 
- własny biuletyn 
- najwięcej aktywnych kaktusiarzy 
- największa biblioteka 
- najlepsze czasopismo 
- dobra organizacja 
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Sedum acre 
 fot. Błażej Gierczyk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kwitnący Ferocactus fordii w wieku 4 lat i 8 miesięcy  |  Flowering Ferocactus fordii 4 years and 8 months old 
    fot. Cristian Neciu 
 
 
    Różne Conophytum w kwiecie (zobacz str. 43) |  Various Conophytum in bloom (see p. 43) 
    fot. Mariusz Mieczakowski 
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FEROKAKTUSY NA PARAPET.  
FEROCACTUS FORDII – REKORD  
KWITNIENIA 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

WINDOW-SILL FEROCACTI. FEROCACTUS FORDII 
 – A BLOOMING RECORD

 
    Tomasz Romulski                                                                     
     ptmkwroclaw@interia.pl 
 

Streszczenie: Cristian Neciu, nasz współpracownik z 
Rumunii, przesłał nam zdjęcie kwitnącego Ferocactus 
fordii, które może korygować nieco poglądy niektórych 
odnośnie czasu czekania na kwiaty u “feraków”.  
 

      To było jakiś rok temu, gdy Cristian Neciu, nasz 
współprzcownik z Rumunii przesłał nam swoje zdję-
cie jednego ze swoich ferocactusów. Zdjęcie było 
podpisane jako F. gracilis v. coloratus. Jednak ucier-
nienie nie wyglądało jak gracilis, choć kwiat rzeczy-
wiście był purpurowy, jak jest u tego gatunku. Ale. 
prawdziwym powodem, dla którego analizowaliśmy 
to zdjęcie dokładniej nie było uciernienie, ani piękno 
kwiatu, ale dopisek, którego wcześniej nie zauważyli-
śmy, a który podawał dokładny wiek tego kwitnącego 
ferokaktusa – wiek, o którym jeden z nas powiedział, 
że to nie może być prawda – „żaden ferocactus nie 
zakwitłby w tak młodym wieku”, usłyszał edytor. 
      Cóż, ponieważ Cristian nie był zadeklarowanym 
ferokaktologiem, ani też kaktusowym „fałszerzem”, 
nie był to też Prima Aprilis (sprawdziliśmy to), za-
trudniliśmy Jerzego Bartylaka by rozwiązał dylemat - 
on również nie jest zawodowym ferokaktologiem, ale 
przynajmniej bywa nim „po godzinach”. A więc od-
powiedź przyszła: “Ferocactus fordii”, potwierdzona 
jeszcze przez to, że ten gatunek rzeczywiście może 
kwitnąć bardzo wcześnie. Ale jak wcześnie? Pobież-
ne przejrzenie dostepnej literatury i doniesień ukazało 
wiek tak wczesny jak pięć lat! (tak mówiła jedna ze 
wzmianek w literaturze podająca najmłodszy wiek 
kwitnącego Ferocactus fordii, którą byliśmy w stanie 
znaleźć). Nie wiemy o żadnych innych doniesieniach 
mówiących o wieku młodszym niż 5 lat, więc F. for-

dii Cristiana jest na dzień dzisiejszy rekordzistą, do-
kładnie dlatego, że kwitnął gdy miał „na liczniku” 
jedynie 4 lata i osiem miesięcy!  
      Ten okres 4 lat i 8 miesięcy wciąż oznacza dla 
kaktusiarza 5 sezonów od wychodowania z nasionka 
do ujrzenia go w kwieciu. Jest trochę ferocactusów 

  
 
    Tomasz Romulski                                                                  
 

Summary: Cristian Neciu, our contributor from Romania, 
sent us a picture of Ferocactus fordii in bloom, which may 
correct a general view shared by many cactus enthusi-
asts, about a time needed to see ‘feros’ in bloom.  
 

      It was almost a year ago when Cristian Neciu, 
our contributor from Romania, sent us his picture of 
one of his Ferocacti. The picture was labelled F. 

gracilis v. colortus. However, the spination did not 
look like gracilis, though the flower indeed was pur-
ple as is the case with this species. But the true rea-
son that had made us analyze the picture more care-
fully was not the spination, or not the beauty of the 
flower, but an annotation we had not seen at first, 
giving an exact age of this flowering ferocactus – an 
age one of us said of it impossible to be true – ‘no 
Ferocactus would ever bloom at such early stage of 
its lifetime’, the editor was told.  
      Well, as Cristian was not a declared ferocactolo-
gist, also nor a “cacti forger”, nor it was an April-
fool-Day (we had checked it out), we employed 
Jerzy Bartylak to solve the problem – he also was 
not a “professional ferocactologist”, but at least was 
a “ferocactologist in his spare time”. So the answer 
came: “Ferocactus fordii”, confirmed by the state-
ment, that this species really might bloom very early. 
But how early? A quick search through our available 
literature and reports revealed a surprising age of as 
early as even five years! (so said one of the notes in 
literature giving the youngest age of blooming Fero-

cactus fordii, that we were able to find out). We do 
not know of any other reports giving any younger 
age then 5 years, so Cristian’s F. fordii is by now the 
winner, just because it flowered when… only 4 
years and 8 months old! 
      The 4 years and 8 months spell of time still me-
ans for a cactus grower a 5th growing season from 
raising the plant from seed to see it in bloom. There 
are some ferocacti able to show their flowers 
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będących w stanie pokazać swoje kwiatki w ciągu 
niezbyt długiego czasu, niemniej jednak okres poda-
ny przez Cristiana mógłby być, jak sądzę, światowym 
rekordem w doprowadzaniudo kwitnienia ferocactu-
saa, i to trzema kwiatami jednocześnie, jak możecie 
zobaczyć na zdjęciu.  
      Pamiętajmy, że mówimy tu o ferocactusach – nie 
lobiviach!. Zapytaliśmy Cristiana o jego wskazówki 
do uprawy i… nic specjalnego – po prostu standar-
dowa uprawa jak dla reszty jego kaktusów w jego 
szklarni. On również był zaszokowany, gdy ujrzał 
pąki kwiatowe. Otrzymał 5 roślin z jednej porcji na-
sion, 3 z nich wydały pąki, ale tylko 2 z nich zakwi-
tły. Zapylił je i otrzymał po jednym owocu na każdej 
roślinie. Kaktus, który jest na zdjęciu nie przekracza 
4,5 cm średnicy.  
      Ferocactus fordii rośnie w kilku populacjach na 
długim wybrzeżu od Plaży koło San Quintin przez 
300 km na południe, na zachodnim wybrzeżu Baja 
California (Meksyk), często na samym brzegu morza. 
Warto zauważyć, że jego środowisko naturalne, mi-
mo, że jest tam opadów nie więcej niż 200 mm rocz-
nie, jest relatywnie wilgotne z uwagi na wilgotne 
wiatry znad Pacyfiku, i to środowisko określa się jako 
półpustynne, a nie pustynne. Nie ma tam również 
ujemnych temperatur.  
      Tak więc w uprawie należy temu gatunkowi za-
pewnić nieco wyższą temperaturę zimowego spo-
zzynku niż np. ferocactusom z USA, jak również ciut 
więcej wilgoci w lecie. Ten ferocactus jest bardziej 
niż inne podatny na wełnowca.  
      Większość feroactusów kwitnie jesienią (zob. 
artykuł Jerzego Bartylaka o F. latispinus w KI No.3), 
ale F. fordii kwitnie wczesnym latem, tak że kwiat 
ma zawsze czas na to żeby się w pełni rozwinąć w 
letnim słońcu, a my zdążymy go popodziwiać. Okres 
kwitnienia F. fordii odpowiada okresowi kwitnienia 
Leuchtenbergia principis, toteż często pod nazwą 
Ferobergia, będącej międzyrodzajowymi hybrydami 
pomiędzy różnymi Ferocactus i Leuchtenbergia 

principis, często można spotkać hybrydy Leuchten-

bergia i F. fordii. 
      Ferocactus fordii to główna pozycja każdej wy-
specjalizowanej kolekcji ferocactusów, to też jest 
najbardziej poszukiwany, ze względu na swoje małe 
rozmiary, ferocactus parapetowy. Są ferocactusy o 
mniejszych rozmiarach niż F. fordii, (F. macrodiscus, 

F. hamatacanthus), ale gdy mamy na myśli ogólny 
wygląd rośliny, to fordii jest najmniejszy wśród tych, 
które można by nazwać „prawdziwymi ferocactusa-
mi” w pojęciu przeciętnego kaktusiarza.  
      Jest on stosunkowo trudniejszy do nabyciaa niż 
wiele innych ferocactusów, i jest poszukiwany rów-
nież przez nieferokolekcjonerów. Ta roślina w  

not after many-years-long period of time, neverthe-
less the spell given by Cristian, I believe, could well 
be the world’s record-breaker for forcing a true fero-
cactus to bloom, and to bloom with three flowers at 
a time, as you can see on the photo. 
      Mind that we are talking of Ferocacti – not Lo-
bivias! We asked Cristian about his cultivation tips. 
And… nothing special – just a standard treatment as 
with the rest of his cacti in his greenhouse. He was 
shoked too when he saw the flower buds. He had 5 
plants from the same seed packet. 3 of them had 
produced flower buds, but only 2 of them flowered; 
one of them gave 3 flowers, and the other 2 flowers. 
He had pollinated them and then he got one fruit on 
each plant. The cactus on photo is not bigger than 
4.5 cm in diameter. 
      Ferocactus fordii grows in several populations 
on a long coastline ranging from San Quintin Bay 
for 300 km southwards, on the western coast of Baja 
California (Mexico), often on the very coast. It is 
worth noting that this habitat, although recieving not 
more than 200 mm of precipitation per year, is rela-
tively moist due to humid winds from the Pacific 
Ocean. This environment is refered to as semi-arid, 
and not arid. Also there are no registered tempera-
tures below 0 C.  
      So in cultivation one must provide this species 
with a winter rest temperatures a little higher than 
for ferocacti from US, for example, and a little more 
humid environment during summer. It is worth say-
ing that this ferocactus is more than other ferocacti 
susceptible to mealy bugs. 
      Most of other ferocacti bloom in autumn (see J. 
Bartylak’s article about F. latispinus in KI No.3), 
but F. fordii blooms in early summer, so the flowers 
have time to fully develop in summer sunlight, and 
we have time to admire them. The blooming period 
of F. fordii matches that of Leuchtenbergia princi-

pis, so that is why under the name Ferobergia – the 
intergeneric hybrids between Ferocactus and 
Leuchtenbergia principis, are often seen hybrids of 
Leuchtenbergia and F. fordii.  
      Ferocactus fordii is the main item in every spe-
cialized Ferocacti collection, it is also the most im-
portant and sought-after windowsill ferocactus for its 
small dimentions. There are known ferocacti of 
smaller sizes than F. fordii, (F. macrodiscus, F. ha-

matacanthus), but having in mind general appear-
ance of a plant, fordii is the smaller one among what 
we’d call a “true ferocactus” in a common cacto-
phile’s idea.  
       It is relatively more difficult in obtaining 
comercially than many other ferocacti, and is in de-
mand also among non-ferocollectors. This plant in 
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CZYTELNIA .   
NOWA POLSKA KSIĄŻKA O KAKTUSACH – 
 „KAKTUSY ORAZ INNE SUKULENTY” 

naturze może może czasem osiągnąć 40 cm wysoko-
ści przy 30 cm średnicy. Ma pokrój kulisty do lekko 
wydłużonego. Ciernie są szare do czerwono-szarych 
szybko szarzejących, i są w pełni rozwinięte zanim 
nastąpi kwitnienie. Ciernie centralne 4, do 5 cm dłu-
gości, jeden z nich jest widocznie dłuższy, do 7 cm i 
zaakrzywiony lub hakowaty, ciernie boczne ok. 15-
18. Kwiaty mogą być o różnych odcieniach purpury.  
      Całkiem zgrabna roślinka… 
 
 
 

 
 

    Jerzy Kłosiński 
     lobivie@neostrada.pl 
 

Streszczenie. Oto recenzja najnowszej książki Jerzego 
Woźniaka, wydanej przez wydawnictwo KLUB DLA CIE-
BIE. Książka zawiera 240 stron, jest w twardej oprawie 
formatu 13x19 cm, z kolorowymi ilustracjami. Można ją 
zamówić pod adresem internetowym www.kdc.pl.  

 
Czekaliśmy długo, aż 
w końcu się doczeka-
liśmy. Wreszcie jest 
polska książka o 
kaktusach, o ile do-
brze pamiętam, to jest 
dopiero trzecia lub 
czwarta książka 
podejmująca temat 
przekrojowo. Biorąc 
pod uwagę oporność 
wydawców przed 
zleceniami dla 
polskich autorów, a z 
drugiej strony wysoką 
opłacalność 
tłumaczeń, to wielki 

sukces, że autor przekonał do swych umiejętności 
tak dużą firmę wydawniczą. Autora raczej nie trzeba 
przedstawiać, szczególnie miłośnikom sukulentów 
lub tym którzy interesują się ogrodnictwem - wystar-
czy wspomnieć tu o jego forum o ogrodach gdzie 
odpowiedział już na kilkanaście tysięcy listów.  
      Książka co prawda jest przeznaczona raczej dla 
początkujących miłośników sukulentów, ale piękne 
zdjęcia z pewnością skuszą także tych bardziej za-
awansowanych. Szkoda, że wydawca nie zdecydo-
wał się na dołożenie jeszcze z 50 stron, co dałoby 
więcej opisów konkretnych rodzajów roślin, ale i tak 
 

habitat can reach sometimes to 40 cm in height with 
diameter to 30 cm. It is globose to shortly elongated. 
The spines are grey to reddish-grey quickly turning 
grey, and they are fully developed before the first 
flower appear. Central spines 4, to 5 cm long, one of 
them is visibly longer, to 7 cm and curved or 
hooked; radial spines about 15-18. Flowers may be 
of various shades of purple.  
      Quite a nice plant… 
 
 
 

 
 
 
wydanie tak obszernej książki to wielki sukces.  
      Ponieważ o zaletach raczej nie ma co pisać, to 
widać, a ten kto lubi sposób pisania Jerzego Woź-
niaka, z pewnością się na niej nie zawiedzie, ja 
chciałbym podkreślić może jej wady. Po pierwsze 
szkoda, że wydawca nie zdecydował się na wydanie 
dwóch pozycji – kaktusy i oddzielnie inne sukulenty. 
Pozwoliłoby to autorowi na przekazanie czytelnikom 
większej ilości ciekawych informacji, a już po tej 
książce widać, że ma ich wiele. Trzecia to nowo-
czesna systematyka, szkoda że musiała być użyta, 
wrzucenie bowiem do jednego garnka lobiwii, echi-
nopsisów, i trichocereusów, znacznie zmniejsza 
możliwość opisania większej ilości gatunków. To 
samo dotyczy parodii czy tak zwanych chilijczyków 
teraz skomasowanych do Eriosyce.  
      Książka składa się z dwóch części: pierwsza to 
część teoretyczna – co to są sukulenty, gdzie rosną 
jak je uprawiać i rozmnażać czyli taki standard o 
roślinach, ale jak napisany! W drugiej są opisy po-
szczególnych 
rodzajów 
zawierające nie tylko 
najciekawsze 
gatunki ale też 
szczegółowe porady 
o ich uprawie. Ta 
część jest podzielo-
na na takie działy 
jak kaktusy kuliste, 
kolumnowe, epifi-
tyczne, sukulenty 
liściowe, oraz rośliny 
z kaudeksem.  
      Nic tylko czytać! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23232323    



  KAKTUSY I INNE  No. 7 (I–III 2006)  

ROZMNAŻANIE KAKTUSÓW  
MROZOODPORNYCH. CZĘŚĆ 2 

___________________________________________________________________________________________ 
 

PROPAGATION OF HARDY CACTI. PART 2. 
 
    Piotr Modrakowski 
     kaktofil@vp.pl 
 

Streszczenie: To druga część artykułu Piotra Modrakow-
skiego o rozmnażaniu kaktusów mrozoodpornych – tym 
razem o nieopuncjowatych Sclerocactus i Pediocactus  

 
      Wokół generatywnego rozmnażania „hard” kak-
tusów krąży wiele mitów, traktujących tą metodę jako 
niezwykle trudną i z góry skazaną na niepowodzenie. 
Powodem takiego stanu rzeczy, nie jest jakaś nie-
zwykłość tych roślin, tylko zwykła proza życia, czyli 
brak chęci zdobycia wiedzy o warunkach, jakich żyją 
tytułowe kaktusy. 
      Nie możemy tych rodzajów, a największe wy-
zwanie dla hodowcy to: Sclerocactus i Pediocactus, 
wrzucić do jednego worka pod nazwą Cactaceae i 
postępować według utartych szablonów hodowli. 
Ewolucja zaprogramowała je do szczególnych wa-
runków, dogadzanie im duszną szklarnia, obfitym 
podlewaniem i nawożeniem, skazuje je na zagładę! 
      Również mrozoodporni przedstawiciele takich 
rodzajów jak: Opuntia, Echinocereus i inne wegetują 
w podobnych warunkach klimatycznych. Wszystkie 
one są mniej lub bardziej mrozoodporne, niektóre 
znoszą nawet mrozy do -40 oC! Znakomita większość 
bez żadnej szkody -10 oC. Na ich stanowiskach natu-
ralnych zima ma charakter kontynentalny, całkowicie 
przeczący naszemu mniemaniu o zimie! 
      Zima jest długa i mroźna, większość roślin, w tym 
siewki i nasiona jest zamrożona od temp.-5 oC do -20 
oC przez 5-7 miesięcy w roku. Wiele pediokaktusów 
jest skazane na takie warunki nawet przez 10 miesię-
cy w roku! 
      Wiosną również występują silne mrozy i opady 
śniegu, a deszcz jest przeplatany ostrym kontynental-
nym słońcem. Śnieg topnieje powoli, nieznacznie 
nawilżając nasiona i wierzchnią warstwę ziemi, w 
dodatku przez długi okres czasu.Wiosna trwa na tych 
terenach około 4 miesiące (u nas są to już tylko dni, a 
niektórzy meteorolodzy twierdzą, że parę godzin!). 
Na tych terenach wiosna cechuje się krótkimi okre-
sami wilgoci, przeplatane zimnymi i gorącymi dnia-
mi, gdy temperatura sięga nawet 25 oC. Zmiany te są 
bardzo powolne - co jest cechą właśnie klimatu kon- 
    P 

 
     intro 
 

Summary: This is the 2
nd

 part of Piotr Modrakowski’s 
article about propagation of cacti hardy in Poland - this 
time non-Opuntioids: Sclerocactus and Pediocactus  

 
      There are many widespread myths about genera-
tive propagation of hardy cacti, depicting this 
method as extremely difficult and doomed at the 
very beginning. But the reasons for this situation are 
not uncommonness of these plants, but commonness 
of our lives, that means: lack of our desire to gain 
knowledge about conditions in which the title cacti 
live. 
      We cannot throw these species, with Sclerocac-

tus and Pediocactus being the biggest challenge for a 
grower, to one single bag labelled Cactaceae and 
follow the usual schemes of cacti cultivation. Evolu-
tion had planned them for specific conditions – 
‘pleasing’ them with a stuffy greenhouse, generous 
watering and feeding, means their certain death! 
      Also hardy representatives of such genera as 
Opuntia, Echinocereus grow in similar climatic con-
ditions. All of them are more or less hardy, some 
tollerate frost even down to -40 oC (!) and the greater 
part of them: -10 oC without any damage. Winter in 
their habitat has a continental character, which com-
pletely belies our idea of winter.  
      This winter is long and frosty – most of the 
plants, including seedlings and seeds, are frozen 
from -5 oC to -20 oC for 5-7 months in a year. Many 
Pediocacti are bound to such conditions even for 10 
months in a year.  
      Also during spring there are strong frosts and 
snows, and rain is alternated with strong continental 
sunlight. The snow thaws slowly, moistening only a 
little the seeds and the top layer of the ground, addi-
tionally for a long time. Spring lasts for about four 
months in these parts (in ours – only several days, 
and some meteorologists say that a few hours!). 
Spring in these regions is characterized by short 
spells of rain, alternated cold and hot days, with 
temperature reaching 25 oC. The changes are very 
slow which is a normal feature for the continental 
climate, and these periods change from one to ano- 
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tynentalnego i okresy te przechodzą jeden w drugi 
trwając na przemian około 2-3 tygodnie. 
      Lato jest bardzo gorące i suche, zdarzają się, co 
prawda gwałtowne burze i ulewne deszcze, więk-
szość jednak wody nie zdąży wsiąknąć w spieczone 
podłoże i spływa do okresowych rzek. Temperatura 
podłoża latem dochodzi nawet do 50 oC. Większość 
lata jest sucha. Jesień jest również sucha i pierwsza 
wilgoć pojawia się dopiero ze śniegiem.  
      Przejdźmy teraz do praktycznej strony wysiewów. 
Jest wiele metod, każda ma swoje zalety i wady, jed-
ne są dość proste do zrealizowania inne bardziej cza-
so i pracochłonne. 
 
      I metoda: 
      Wysiewamy w styczniu lub lutym, korzystając z 
mroźnej pogody i dużych różnic temperatur. 
      Jako naczynie do wysiewu dobrze jest użyć jakąś 
emaliowaną, względnie szklaną kuwetę, ponieważ te 
zrobione z tworzywa sztucznego mogą pod wpływem 
mrozu wydzielać szkodliwe związki do podłoża. 
      Podłoże stosowane do wysiewów nasion powinno 
mieć taki sam skład, jaki używamy do dorosłych ro-
ślin. Ma to duże znaczenie przy pikowaniu siewek, 
które lepiej znoszą ten zabieg, gdy parametry che-
miczne podłoża są niezmienne. Substrat taki nie po-
winien zawierać w zasadzie humusu, powinniśmy go 
zastąpić go ściółką z lasu sosnowego, zawiera on 
olejki eteryczne, które w znacznym stopniu ograni-
czają rozwój szkodliwych patogenów. 
      Podstawowy skład substratu to cytując za Jerzym 
Woźniakiem: 
 
      1. 40-60% grubego żwiru o średnicy ziaren 4-7 
mm. 
      2. 30% ziemi wapiennej-najlepsza jest ze 
szczytowych nieporośniętych trawami partii Gór 
Świętokrzyskich, myślę, że można ją zastąpić zie-
mią bukową z dodatkiem uwodnionego gipsu. 
      3. 10% - przeparowana ściółka leśna z lasu so-
snowego (najlepsza z tych miejsc gdzie nie, rosnie 
żadna roślinność podszytu) 
      4. Do w/w składników należy dodać perlitu, 
pumeksu lub drobnego keramzytu i mielonych ko-
ści bydlęcych (mączki kostnej). Dodatki te ułatwia-
ją wyparowanie wody z substratu, umożliwiają lep-
szy dostęp powietrza do korzeni, oraz poprawiają 
uciernienie roślin. 

 
      Przy sporządzaniu mieszanek należy pamiętać, że 
wiele gatunków kaktusów spośród w/w rodzajów 
rośnie na stanowiskach o silnie alkalicznym podłożu, 
nie należy więc stosować żwirów i piasków ze skał o 
odczynie kwaśnym jak np. granity. 

ther alternately, lasting 2-3 weeks. 
      Summer is very hot and dry. To be exact, there 
occur violent storms and heavy rains, but most of the 
water does not have time to soak the scorched soil, 
and flows down to seasonal rivers. The soil tempera-
ture in summer reaches up to 50 oC. Summer for the 
most part is dry. The fall is also dry and first mois-
ture appears together with snow. 
      Let’s pass on to practical side of sowing. There 
are many methods, each having its advantages and 
drawbacks. Some are easy in carring them out, oth-
ers are more time- and work-consuming.   
 
 
      I method 
      We sow in January or February taking advantage 
of frosty weather and large temperature differences.  
      As a sowing container, an enameled or glass tray 
would be good, because those made from plastic 
may give off harmful substances to the substrate. 
       The substrate used for sowing seeds should have 
the same composition as used for mature plants. It is 
very important in planting out the seedlings which 
will tollerate it better if chemical structure of the soil 
is the same. In principle, the substrate should not 
contain humus - we should replace it by pine forest 
bedding – this contains etheric oils largely reducing 
development of harmful pathogenes. 
      Following Jerzy Woźniak, a basic composition 
of the substrate would be: 
 
 
 
      1. 40-60% of coarse gravel of 4-7 mm granu-
lation. 
      2. 30% of lime soil. I think it may be substi-
tuted for beach soil with addition of hydrated gyp-
sum. 
      3. 10% - pine forest bedding having been 
steamed through (the best one is from the places 
where undergrowth vegetation is absent) 
      4. To the above mentioned substituents there 
ought to be added perlite, pumice or small-particle 
keramzite and grined cattle bones. These additions 
make water evaporation easier, provide better ac-
cess of air to the roots and make the spination 
more attractive. 
 

 
      During making the soil mix we have to bear in 
mind that many cacti species of the above mentioned 
genera grow at places of very alkaline soil, so we 
should not use acid gravels and sands, for example 
granite-derived ones.. 
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      Powróćmy jednak do naszej kuwety. Na jej dno 
sypiemy ok. 2 cm drenażu z grubego żwiru, następnie 
jakieś 3-4 cm przeparowanego, opisanego wyżej sub-
stratu, na tą warstwę sypiemy gruboziarnisty piasek, 
na który równomiernie układamy nasiona lekko je 
przyklepując, a następnie przysypujemy je gruboziar-
nistym piaskiem o średnicy 4-7 mm. Ważne, aby pia-
sek składał się wyłącznie z ziaren o podanych średni-
cach i nie zawierał miału ani pyłu. 
      Nasiona przysypujemy na grubość nasion lub 
nieco więcej, zwykle 3-8 mm. Tak przygotowany 
wysiew przykrywamy folią lub gazą, które to mate-
riały utrzymują wilgoć na bezpiecznym poziomie i 
równocześnie pozwalają na wymianę powietrza i od-
parowanie nadmiaru wilgoci. 
      Zasadniczą sprawą, która może przesądzić o suk-
cesie wysiewu, jest zaniechanie używania przez nas 
środków ochrony roślin! Brzmi to paradoksalnie, ale 
naukowo udowodniono, że używania fungicydów do 
zaprawiania nasion zmniejsza często kiełkowalność 
nasion o nawet 70%! 
      Jeżeli w naszych wysiewach pojawiły się choroby 
grzybowe to świadczy to o tym, że: 
      -użyliśmy dodatków humusu, krowiaka itp. na-
wozów, 
      -choroby zostały zawleczone z resztkami roślin w 
substracie 
      -nasiona były zle przygotowane, z resztkami owo-
ców, które są świetną pożywką dla grzybów 
      W dobrze prowadzonej hodowli kaktusów, wa-
runki nie sprzyjają rozwojowi i przenoszeniu się za-
rodków grzybów. Silne nasłonecznienie, zdrowy mi-
neralny substrat itd. nie sprzyjają rozwojowi chorób 
grzybowych. 
      Szczególnie przy wysiewie nasion roślin wyma-
gających specyficznych warunków kiełkowania, kieł-
kujących chimerycznie i rozwlekle, nie powinniśmy 
stosować środków grzybobójczych. 
      Naszą kuwetę z suchym jeszcze substratem wy-
stawiamy do szklarni lub szklarenki zaokiennej. 
Ważne, aby temperatura nie przekraczała 30 oC, co 
może się łatwo przydażyc podczas słonecznej pogo-
dy. Po kilku dniach należy delikatnie opryskać sub-
strat, ale nie należy przesadzać z ilością wody. Sta-
nowisko powinno być tak dobrane, aby nasze nasiona 
poddawane były temperaturom panującym na ze-
wnątrz. Wilgoć w kuwecie utrzymujemy przez 2-3 
tygodnie i po tym czasie pozwalamy substratowi cał-
kowicie wyschnąć i zostawiamy go w takim stanie 
przez 2 tygodnie. 
      Następnie moczymy substrat ponownie za każ-
dym razem tak, aby podczas mrozu wyraźnie prze-
marzł tzn.ziemia ma zamarznąć na kamień. Z nasta-
niem wiosny i cieplejszych dni, gdy temperatura w  

      Let’s return to our tray. On its bottom, we give 
about 2 cm thick layer of coarse gravel drainage, 
then 3-4 cm thick layer of, depicted above, treated 
with steam, substrate. On this layer, we place coarse 
sand, on which we put seeds forcing them a little in, 
then we sprinkle the seeds with a coarse sand of 4-7 
mm granulation. It is important that the sand should 
contain only grains of mentioned granulation and be 
devoid of dusts.   
      The layer of sand we put on the seeds should be 
as much thick as the seeds are, or a little more, usu-
ally 3-8 mm. Such prepared, we cover it with a foil 
or a gauze – these are materials maintaining humid-
ity on a safe level and at the same time enabling air 
circulation and evaporation of excess moisture.  
      A fundamental question, an esseential point for 
success in sowing, is to give up using pesticides and 
fungicides. This may bare a smack of wonder, but it 
is scientifically proved that using fungicides for pre-
paring seeds decreases their germination power by 
even to 70%! 
      If there have appeared fungal diseases in the 
sowed seeds, it means that: 
      - we have used humus additions, cow manure or 
other similar natural fertilizers 
      - the diseases have been brought by plants rem-
nants present in the substrate. 
       - the seeds had been wrongly prepared - with 
fruit remnants left, which are an excellent medium 
for development of fungi. 
      In a properly maintained cactus culture, its con-
ditions are not favourable to development of fungi. 
Strong sunlight and a sound mineral substrate are not 
friendly to fungal diseases.  
      Fungicides are especially not recommended in 
sowing seeds needing specific germinating condi-
tions, germinating chimerically and for a long time.  
      We put our tray containing still dry substrate to a 
greenhouse or something similar on our window-sill. 
It is important that the temperature should not ex-
ceed 30 oC, what might easily occur during sunny 
weather. After a few days the substrate should be 
moderately sprayed – we should not exaggerate in 
the amount of the dosed water. The place where we 
want to keep the seeds should be choosen in a way 
that would provide our seeds with temperatures just 
like those present in the open space. We have to 
maintain humidity in a tray for 3 weeks, and after 
this time we allow the substrate to dry out, and we 
leave it dry for two weeks. 
      Then we soak the substrate again, every time in a 
way as to allow it to get stone-freezed during frosts. 
With the coming of spring and warmer days, when 
the temperature in our sowing device will oscillate  
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naszym „wysiewniku” będzie oscylować na poziomie 
25 oC, zaczynają kiełkować poszczególne nasiona. 
Siewkom wielu gatunków nie szkodzą nocne spadki 
temperatury nawet znacznie poniżej zera, ale nie po-
winniśmy trzymać ich tam zbyt długo, ponieważ mo-
że być dla nich za wilgotno. Gdy tylko pojawią się 
pierwsze ciernie przenosimy siewki do nieogrzewanej 
szklarni, gdzie będą dobrze rosły do lata. 
      Nasze wysiewy ciągle moczymy i przesuszamy aż 
do początku lata, kiedy to zaczynają kiełkować skle-
rocactusy, opuncje, echinocereusy i tumeja. Cały czas 
powinniśmy dokładać starań, aby dobowe różnice 
temperatur były jak największe, nawet do 30 oC, bo-
wiem w/w rodzaje najlepiej kiełkują w takich warun-
kach. Młode siewki sukcesywnie przenosimy do 
normalnej szklarni, a substrat cały czas poddajemy na 
przemian suszeniu i podlewaniu. 
      Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, co nam już 
wzeszło i za wszelką cenę utrzymać te siewki przy 
życiu. Koniec lata, początek jesieni to drugi okres 
kiełkowania naszych „mrozaków”. Ponieważ młode 
siewki są tak samo odporne na zimno jak dorosłe 
rośliny, możemy je spokojnie przenosić do nieogrze-
wanego pomieszczenia, pamiętając o tym, że tylko 
nasiona znoszą nadmiar wilgoci, natomiast siewki i 
dorosłe rośliny wymagają suchego powietrza. Stosu-
jąc tą metodę możemy spodziewać się wschodów 
nasion nawet przez 4 lata! 
 
      Główne zasady, jakich powinniśmy pamiętać 
opiekując się siewkami i młodymi roślinami: 
      I. Przenosić je, z wysiewnika do szklarni można 
dopiero wtedy, gdy na siewce ukażą się pierwsze 
ciernie. Większość kaktusów lubiących suche powie-
trze, z chwilą ukazania się pierwszych cierni zaczyna 
być coraz bardziej wrażliwa na na nadmierną wilgot-
ność panującą w typowym kaktusowym wysiewniku. 
      Siewki tych gatunków (Sclero i Pediocactus, The-
locactus, Glandulicactus, Coryphantha i wiele in-
nych), powinny być odkrywane lub przenoszone do 
suchszych warunków z chwilą pojawienia się cierni 
na siewce. Roślin nie należy wyrywać czy wydłuby-
wać z podłoża, lecz przenosić razem z otaczającym 
roślinę substratem tak, aby jak najmniej uszkodzić 
system korzeniowy. Substrat powinien być suchy, a 
siewki podlewamy dopiero po kilku dniach. 
      II. Zawsze pamiętajmy o okresach wzrostu tych 
roślin, nawet stosunkowo małe siewki mają ten sam 
lub podobny jak dorosłe rośliny okres wzrostu. To 
znaczy: 
      1. Większość pediokaktusów rośnie na początku 
wiosny, gdy w nocy temperatury spadają jeszcze po-
niżej zera i przestają rosnąć mniej więcej pod koniec 
kwietnia. Następny okres wzrostu przypada na koniec  

about 25 oC, the seeds start to germinate. Night drops 
of temperature are not harmful to seedlings of many 
species, even those much below 0 oC, but we should 
not keep them too long there, because it could be too 
wet for them. When the first spines appear, we move 
the seedlings to an unheated greenhouse, where they 
will be growing well till summer.  
      We still wet and dry our sown seeds till the be-
ginning of Summer, when Sclerocacti, Opuntias, 
Echinocerei and Toumeya start to germinate. All the 
time we have to make efforts to maintain day and 
night temperatures as different as possible, even to 
30 oC amplitude, because the above mentioned gen-
era germinate under such conditions. We move 
young seedlings succesively to a greenhouse, and 
still make the substrate wet and dry alternately. 
      We always have to remember about what has 
sprouted, and try to keep it alive. The end of summer 
and the beginning of fall is the second period of 
germination of our ‘hardies’. Because young seed-
lings and mature plants are equally cold-proof, we 
can move them without fear to an unheated room, 
remembering that only seeds are tolerant to excess 
amount of water, whereas seedlings and mature 
plants need dry air. Using this method we can expect 
the seeds germinate even for 4 years.  
 
      Below are the principal rules we have to pay 
attention to when looking after seedlings and young 
plants:  
      I. We are allowed to move them from the sowing 
tray to the greenhouse only when the first spines 
appear on the seedlings. Most of cacti that thrive in 
dry air are more and more sensitive to excess humid-
ity in the sowing tray after the first spines appear.  
      When the first spines are visible, seedlings of 
these species (Sclero- and Pediocactus, Thelocactus, 
Glandulicactus, Coryphantha and many more), 
should be uncovered or moved to drier conditions. 
Plants are not to be pulled or picked out of the sub-
strate, but moved together with the ambient parts of 
the substrate so the root system would be damaged 
as little as possible. The substrate should be dry and 
the seedlings soaked not earlier than after a few 
days. 
      II. Let’s always remember about growing sea-
sons of these plants. Even relatively young seedings 
have the same or similar growing period as mature 
plants. This means: 
      1. Most of pediocacti grow at the beginning of 
spring, when night temperatures still drop below 
zero, and they stop to grow about the end of April. 
The next growing period falls in the end of Septem-
ber and in October. If we only see in the early spring  
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września i w październiku. Gdy tylko zauważymy 
wczesna wiosną, że nasze pediokaktusy zaczęły ro-
snąć, co na ogół następuję pod koniec lutego lub na 
samym początku marca, powinniśmy je kilkakrotnie 
obficie podlać. Oczywiście za każdym razem czeka-
my aż substrat całkowicie przeschnie, oraz tylko wte-
dy, gdy widzimy, że ruszyły z wegetacją. Dla wio-
sennego kwitnienia najważniejszy jest okres jesienny, 
gdyż wtedy u tego rodzaju tworzą się pąki kwiatowe. 
W tym okresie powinniśmy dołożyć starań, aby na-
brały wody i rosły, chociaż przez dwa tygodnie. W 
lecie nawet, jeśli się wyraźnie skurczą nie należy ich 
podlewać. Najlepiej je uprawiać w małych donicz-
kach w szybko odparowujących substratach. 
      2. Sklerokaktusy włączając rodzaj Toumeya, 
opuncje i echinocereusy do wzrostu potrzebują więcej 
ciepła i w naszych warunkach, warunkach nieogrze-
wanej szklarni, zaczynają rosnąć pod koniec marca i 
w kwietniu. Aby zapewnić im dobry „start” na wio-
snę, powinny być troszeczkę podlewane pod konie 
zimy, aby pobudzić system korzeniowy do wzrostu. 
      3. Zawsze pamiętajmy, że rośliny te rosną kilka 
krótkich okresów w roku i przez to, w odróżnieniu od 
innych kaktusów, „żywiołowo”. Wzrost ich jest bar-
dzo szybki przez krótki okres czasu i gdy ten czas 
przegapimy roślina nie będzie rosła aż do następnego 
krótkiego okresu wegetacyjnego. Nie możemy, więc 
przegapić tych kilku ciepłych dni na wiosnę i na je-
sień, a na dodatek już w zimie musimy do tych kilku 
dni przygotować nasze „mrozaki”. 
      4. Niektóre sklerocactusy jak np. S. polyancistrus 
rośnie tylko wczesną wiosną i przez resztę roku nie 
rośnie wcale i oczywiście nie wolno go podlewać. 
      III. Aby te kaktusy kwitły i rosły zdrowo muszą 
być zimowane w nieogrzewanej szklarni bez względu 
na panujące na zewnątrz temperatury. Od czasu do 
czasu powinny być zmgławiane w cieplejsze dni, a w 
słoneczne dni nawet lekko podlewane. 
      IV. Pozostałe kaktusy z tej grupy jak opuncje, 
echinocereusy, mamilarie itd. muszą być zimowane 
całkowicie sucho. 
      V. Wiele gatunków zimotrwałych kaktusów ma 
swoje wynikające z warunków warunków, których 
żyją wymagania, trudno ująć je tu w jakieś ramy i 
przedstawić konkretne receptury. Generalną zasadą, 
którą powinien się, kierować każdy hodowca kaktu-
sów powinni być dokładne zapoznanie się z warun-
kami panującymi w środowisku naturalnym uprawia-
nych przez siebie roślin.  
      Ta część artykułu powstała przy wykorzystaniu 
artykułu Jerzego Woźniaka (patrz „Świat Kaktusów” 
1992). W następnej części opowiem Wam trochę o 
wykorzystaniu „chirurgii” w wysiewach „mrozaków” 
i innych, alternatywnych metodach wysiewu.  

that our pediocacti start to grow, what usually takes 
place at the end of February or in the begin-ning of 
March, we shall water them generously several 
times. Of course, we always wait till the substrate is 
completely dry, and watering should be applied only 
when they started to vegetate. A period most impor-
tant for springtime flowering is autumn, because in 
the case of this genus, just then the flower buds de-
velop. That time we should make every effort sa as 
the cacti will absorb water and grow for at least two 
weeks. In summer they should not be watered, even 
if they have shrunk down. They are grown best in 
small pots, in a substrate able quickly to dry out. 
      2. Sclerocacti including Toumeya, Opuntias and 
Echinocerei need warmer temperatures, and in our 
conditions, that is: an unheated greenhouse, begin to 
grow at the end of March and in April. To give them 
a good start in spring, we should water them a little 
in the end of winter so as to stimulate development 
of the root system.  
      3. Let’s always remember that these plants grow 
only for a few short periods of the year, and so –as 
opposed to other cacti – spontaneously. Their growth 
is very rapid in a short spell of time, so if we over-
look it, the plant will not be growing till the next 
short growing period. So we are not allowed to over-
look these few warm springtime and autumn days, 
and, in addition, we have to prepare our ‘hardies’ for 
these as early as in winter. 
      4. Some sclerocacti as S. polyancistrus, for ex-
ample, grow only in early spring and do not grow at 
all for the rest of the year, so we not allowed to wa-
ter them in this time.  
      III. To have them healthy and flowering they are 
to be kept in an unheated greenhouse during winter 
regardless of actual day temperature. From time to 
time they should be given water vapour on warmer 
days, and even small amount of water on warmer 
and sunny days.  
      IV. The remaining cacti of this group as: Opun-
tias, Echinocerei, Mammillarias have to be kept 
completely dry in winter. 
      V. Many species of winter-resistant cacti have 
their particular requirements resulting from condi-
tions in their environment – it is dificult to formulate 
them precisely and give specific prescriptions. A 
general rule for every grower is to thoroughly get to 
know the conditions prevailing in particular habitat 
of a cultivated plant.   
      This part of the article was made with help of 
Jerzy Woźniak’s article („Świat Kaktusów” 1992).. 
In the next part I will tell you something about using 
surgery in sowing ‘hardies’, and about other alterna-
tive sowing methods.  
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Sclerocactus polyancistrus 

Sclerocactus (Toumeya) papyracanthus 

Sclerocactus blainei 

fot. Jerzy Bartylak 



 
Euphorbia aphylla 
Buenavista del Norte, Teneryfa 
 
fot. Przemysław Hadasz 
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NA NATURALNYM STANOWISKU  
EUPHORBIA APHYLLA 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

VISITING EUPHORBIA APHYLLA IN ITS HABITAT 
 
    Przemysław Hadasz                                                                          
     phadasz@yahoo.com 
 

Streszczenie: Przemysław Hadasz opisuje krótko ten 
popularny gatunek euphorbii, rosnący w swoim natural-
nym środowisku na Wyspach Kanaryjskich.  

 
      Bez wątpienia euforbie należą do najpiękniej-
szych przedstawicieli flory Wysp Kanaryjskich. Po-
śród wszystkich występujących tu sukulentów cha-
rakteryzują się największym bogactwem form i spo-
tkać można je niemalże wszędzie. 
      Jedną z najładniejszych jest występująca na Tene-
ryfie, Gran Canarii i na Gomerze Euphorbia aphylla 
Broussonet ex Willdenow. Oczywiście populacje tej 
rośliny występujące na trzech wymienionych wy-
spach nie zajmują wielkich połaci terenu, niemniej 
jednak przesadą było by stwierdzenie, że występują 
one wyłącznie na niedostępnych stanowiskach do 
których dotarcie jest niemożliwe bez specjalistyczne-
go sprzętu do wspinaczki. Owszem, piękne kolonie 
tych roślin najczęściej można obserwować na piono-
wych skałach bezpośrednio nad oceanem, ale prawdą 
też jest, że wspaniałe okazy napotkamy w miejscach, 
do których bez trudu może dotrzeć nawet małe dziec-
ko. Przedstawione zdjęcia wykonane zostały w trak-
cie niedzielnej przechadzki w miejscowosci Buenavi-
sta del Norte na północno-zachodnim krańcu Tenery-
fy. Cała licząca setki roślin kolonia rośnie tu na wul-
kanicznych skałach nad samym Atlantykiem. Główne 
skupiska roślin występują na tym stanowisku na wy-
sokości 10-20 m nad poziomem morza. Spotkać tu 
można zarówno stare egzemplarze jak i sporo siewek. 
Największe z nich osiągają około 80 cm wysokości i 
do 120 cm średnicy. Pokrój roślin jest bardzo zwarty, 
na co z pewnością olbrzymi wpływ ma miejsce wy-
stępowania kolonii. Niemalże przez cały rok rośliny 
narażone są na działanie porywistych wiatrów i pra-
żące słońce, a fale uderzające o skały tworzą drobną 
mgłę osadzającą duże ilości soli na pędach roślin.  
      Okres kwitnienia, w zależności od intensywności 
zimowych opadów, przypada na czas od stycznia do 
końca kwietnia. Kwiaty są niepozorne, koloru żółto 
zielonkawego. Podobnie jak w przypadku innych 
przedstawicieli rodziny Euphorbiaceae nie zaobser-
wonano u E. aphylla występowania chorób czy też 

 
                                                                       
 

Summary: Przemysław Hadasz depicts shortly this 
popular Euphorbia species growing in its natural envi-
ronment on The Canary Islands 

 
      No doubt, Euphorbias belong to the most beauti-
ful representatives of Canary Islands flora. Among 
all succulents found there, they are characterized by 
the most diverse variety of forms and can be seen 
almost everywhere.  
      One of the most beautiful them is Euphorbia 

aphylla Broussonet ex Willdenow found on Tene-
rifa, Gran Canaria and Gomera. Of course, popula-
tions of this plant found on the three mentioned is-
lands do not ocupy large areas, nevertheless it would 
have been an exaggeration to say that they are found 
only at inaccesible places with access possible only 
by use of specialist climbing equipment. Yes, the 
beautiful colonies of these plants can be observed on 
vertical rocks just near the ocean as a rule, but it is 
also true that we may see beautiful specimens in 
places that can be reached even by a small child, 
without any difficculty. The photos presented here 
were taken during a Sunday walk at a place called 
Buenavista del Norte on north-eastern end of Ten-
eryfa. All this hundreds-of-plants strong colony 
grows here on volcanic rocks close to the Atlantic 
Ocean. The main groups of plants at this locality is 
found at 10-20 m above see level. There can be 
found here both old specimens and many seedlings. 
The biggest plants reach 80 cm in hight and to 120 
cm in diameter. Their habit is very compact, which 
obviously is determined by the place of occurrence 
of this colony. For almost all the year, these plants 
are subject to stormy winds and scorching sun, and 
the surf beating the rocks produce tiny drops of 
spray depositing large amounts of salts on the plants 
stems. 
      Blooming time takes place from January to the 
end of April, depending on intensity of winter rains. 
The flowers are inconspicuous, of greenish-yellow 
colour. As is the case with other representatives of 
the Euphorbiaceae family, there were not observed 
any deaseases or pests in E. aphylla. It is worth 
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szkodników. Warto zauważyć, że gatunek ten jest 
bardzo dekoracyjny i świetnie nadaje się do uprawy 
doniczkowej, a rośliny posadzone w płaskich mi-
skach wyglądają jak miniaturowe drzewka i w kom-
pozycji z innymi sukulentami tworzą miniaturowe 
krajobrazy.  
 
 

 
Echeveria Cultivars 
Lorraine Schulz and Attila Kapitany  
Schulz Publishing 2005 
 
      Wydawnictwo australijskiego miłośnika kaktusów 
i sukulentów Rudolfa Schulza, Schulz Publishing, nie 
jest u nas w kraju szeroko znane, i chyba szkoda. W 
ostatnich bowiem latach pod jego egidą ujrzało świa-
tło dzienne kilka atrakcyjnych, rzeczowych i godnych 
polecenie pozycji, zarówno popularnych, jak i bar-
dziej specjalistycznych, jak choćby książki poświęco-
ne rodzajom Copiapoa czy Uebelmannia – obie one 
zostaly napisane w oparciu o dokładne badania tere-
nowe. 
      Tym razem na tapetę wzięto hybrydy popularne-
go rodzaju Echeveria, dokładnie rzecz biorąc chodzi 
ok 150 najciekawszych z nich. Pomysł wydania tej 
książki wziął się stąd, że hybrydy i inne kultywary 
echeverii, które cieszą się własciwie jeszcze większą 
popularnością niż czyste gatunki, nie były dotychczas 
nigdy całościowo omówione.  
      Wszystkie one są tam zilustrowane pięknymi 
fotografiami – każdy kultywar zajmuje jedną stronę z 
kilkoma kolorowymi zdjęciami i omówieniem. Wiele z 
tych zdjęć pokazuje te same kultywary w różnych 
warunkah uprawowych.  
      W pierwszym rozdziale mamy ogólne omówienie 
rodzaju Echeveria. W następnym rozdziale mamy 
dokładne przedstawienie uprawy tych roślin, zarówno 
jako rośliny doniczkowe, jak i ogrodowe (w Australii). 
Jest też o chorobach i szkodnikach.  
      Ciekawy jest rozdział poświęcony rozmnażaniu, 
który podaje bardziej znane metody rozmnażania, jak 
również pewne, dotychczas utajnione patenty zawo-
dowych producentów. Są też podstawy tworzenia 
nowych hybrydów. 
      Jest również załączona lista wszystkich znanych 
obecnie kultywarów Echeveria.  
      Książka o wymiarach 215 mm X 285 mm jest w 
twardej oprawie i zawiera 208 stron, ponad 541(!) 
kolorowych fotografii. Książkę zamówić można po-
przez stronę internetową: 
http://www.tarrex.com.au/books.html (tam też można 
obejrzeć kilka pięknych zdjęć) oraz przez kilka innych 
portali internetowych. Kosztuje ona $45.  

noting that this species is very decorative and is an 
excellent choice as a pot plant. If the plants are pla-
ced in flat containers they look like miniature trees 
and make miniature landscapes when combined with 
other succulents in one composition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 

 
      An annual publication of Sociedad Pe-
ruana de Cactus y Suculentas (SPECS) 
with more than 100 pages, full of photos. 
This is a very original journal featuring tax-
onomy, culture, field trips, research, also 
art, philately and even poetry and ethno-
botany, related to cacti and succulents.   
      The journal is in Spanish, but some ar-
ticles are also translated into English. 
 
 
Subscribtion to: S.P.E.C.S. Aptdo. 3215, 

Lima 100, Perú 
 

e-mail: carlosto@ec-red.com 
 www.peruvian.cactus-society.org 

 
 
      Rocznik Peruwiańskiego Towarzystwa 
Kaktusowego i Sukulentowego (SPECS) z 
ponad 100 stronami pełnymi zdjęć. To bar-
dzo oryginalne czasopismo, w którym 
można znaleźć materiały dotyczące takso-
nomii, uprawy, wypraw na stanowiska natu-
ralne, badań nad kaktusami, ale również 
sztukę, filatelistykę, a nawet poezję i etno-
botanikę związane z kaktusami i sukulen-
tami.  
      Czasopismo jest w języku hiszpańskim, 
niektóre artykuły są również tłumaczone na 
angielski.  
 
 

 Quepo 
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Kakteen und andere Sukkulenten 4/2005 
Copiapoa aphanes (Walter & Machler) 
      Cały oryginalny artykuł z KuaS o C. aphanes 
można znależć na stronie internetowej Paula Kla-
assena http://www.copiapoa.info, nota bene bę-
dącej nieocenionym źródłem wiedzy nt. tego ro-
dzaju. Sam artykuł jest na podstronie: 
http://www.copiapoa.info/taxa/aphanes.htm 
      Ten nowo opisany gatunek z okolic Taltal zna-
leziony został w 2002 roku. Kaktus wyróżnia się 
przede wszystkim kwiatem, który ma czerwone 
pręgi pośrodku płatków. Prawie wszystkie Copia-
poa, z wyjątkiem C. rubriflora (forma C. rupestris), 
która ma kwiat czerwony, mają kwiaty żółte, lub 
czasem żółte z czerwonym odcieniem. 
      Autorzy nie podali dokładnej lokalizacji, ale 
najprawdopodobniej właśnie ona została niedaw-
no odnaleziona przez Rudolfa Schulza. Ten jeden 
z największych obecnie znawców rodzaju Copia-
poa, po przeprowadzeniu wstępnych szacunków 
twierdzi, że jest to tylko forma stanowiskowa C. 
rupestris. 
      Idąc tropem Rudolfa Schulza pokusiłem się o 
ogólne porównanie C. rupestris i C. aphanes. 
Okazuje się, że np. istnieją formy C. rupestris któ-
ra to również charakteryzują się kwiatem nie 
czerwonym w całości, jak u C. rupestris 'rubriflora', 
ale kwiatem tylko z czerwonymi smugami pośrod-
ku płatków, jak u C. aphanes, i ogólnie przypomi-
nającym kwiat tej ostatniej. Wegetatywne cechy 
C. rupestris również są dośc podobne z grubsza 
do C. aphanes – chodzi tu o kształt korpusu, że-
ber, uciernienie i ogólny wygląd. 
      Podstawowe różnice cech wegetatywnych 
pomiędzy C. aphanes i C. rupestris typowej są 
takie, że C. aphanes ma dużo mniejsze areole, 
więcej żeber, epidermę nieznacznie pokrytą sza-
rawym nalotem, podczas gdy C. rupestris ma zie-
lony korpus.  
 
 C. aphanes C. rupestris 
nasiona 1.3 x 1.6 mm 0,7 x 1,0 
owoc 12 x 8 mm 15 x 7 mm 
kolor owocu czarno-fioletowy zielony do 

czerwono-ziel 
długość kwiatu 2-2,5 cm 2,5 
długość słupka 17 mm 17-19 mm 
działek znam. 8-12 8 
dł. płatków 13 mm 13 mm 
szer. płatków 5-6 mm 5-7 mm 
cierni centr 1-3 1-3 
cierni boczn. 5-8 6-8 
żeber 15-22 13-15 
średnica areol 2-3 mm 7-10 mm 

 
 
 

 
 
 
      Gdyby tylko to brać pod uwagę, nie byłoby 
problemu z zakwalifikowaniem C. aphanes jako 
formy stanowiskowej C. rupestris. Jednak są 
znaczne różnice (tabela) 
      Dane o C. rupestris zostały zaczerpnięte z 
oryginalnego opisu Rittera: Taxon 12(1):29 (1963) 
      W tym miejscu warto podjąć kwestię najnow-
szej klasyfikacji rodzaju Copiapoa, która ma się 
ukazać w The New Cactus Lexicon. W ostatnich 
paru latach pojawiło się kilka nowych klasyfikacji 
(Hunt, Hoffmann & Walter, Doweld), w drodze są 
2 następne. Obecnie jest pewne zamieszanie i 
niepewność w rodzaju Copiapoa, co gorsza nie 
wyklaruje się to szybko, gdyż nie tylko są 
rozbieżności, ale sami badacze przyznają, ze nie 
są pewni swoich racji. The New Cactus Lexicon w 
temacie Copiapoa to zatem kolejne, w pewnym 
stopniu intuicyjne i kompromisowe podejście do 
zagadnienia, kolejna propozycja, a w żadnym ra-
zie nie uporządkowanie tematu. 
      Wspomniane niepewności tyczą się tez kom-
pleksu roślin Copiapoa rupestris / rubriflora / de-
sertorum / hornilloensis - potraktowanych w NCL 
prowizorycznie jako podgatunki C. taltalensis. Z 
tego, co wyłuszczono powyżej wynika również, że 
będzie się można spodziewać w niedalekiej przy-
szłości nazw typu C. rupestris ssp. aphanes czy 
C. taltalensis ssp. aphanes 
      Przy okazji warto też mieć na uwadze, że po-
pularna pozycja książkowa G. Charlesa sprzed 
kilku lat jest typową publikacją hobbystyczną i 
opracowanie rodzaju tam zawarte nie jest już dziś 
poważnie brane nawet przez samego autora.  
      Temat klasyfikacji Copiapoa wg. NCL potrak-
tujemy szerzej, gdy się ta długo oczekiwana publi-
kacja ukaże. Na razie to tyle z obozu Copiapoa. 
 

Cactáceas y Suculentas Mexicanas 3/2005 
Opuntia olmeca (Pérez Crisanto, Joel; Reyes 
Santiago, Jerónimo & Brachet Ize, Christian) nowy 
gatunek ze stanu Oaxaca, Mexico  
 

Kakteen und andere Sukkulenten 11/2005 
Sulcorebutia vargasii Diers & Krahn – nowy ga-
tunek ze wschodniej Boliwii.  
 

Succulenta 1/2006 
Sulcorebutia vargasii var. viridissima Diers & 
Krahn – różni się od var. vargasii… no własnie, 
czym? Różnice są bardzo małe. Na tyle małe, że 
autorzy nawet nie opisali kwiatu (!), odsyłając do 
opisu var. vargasii w KuaS. Jedyne widoczne róż-
nice tyczą cech wegetatywnych - odmiana ta 
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mocniej się krzewi, tworząc duże maty i wykazuje 
jasnozielone zabarwienie epidermy (stąd jej na-
zwa). Są też małe różnice w isoenzymach w sto-
sunku do typowej vargasii. Roslina o członach nie 
większych niż cztery cm wzwyż i wszerz i o żółtym 
kwiecie, występuje w Departamencie Santa Cruz, 
prowincja. Valle Grande, Boliwia, na wysokości 
ok. 2.300 m. Rośnie tam razem z Puya vallo-
grandensis.  
      Zdjęcie można zobaczyć w internecie – wid-
nieje na okładce numeru czasopisma Succulenta. 
 

Kaktusy 1/2005 
Turbinicarpus saueri ssp. gonzalezii (Pavlicek 
& Zatloukal). 
      Cały oryginalny artykuł w języku czeskim 
można przeczytać na stronie internetowej: 
http://www.geocities.com/mikegzzb/K_01_05_popi
s.pdf 
      Opis po angielsku na stronie: 
http://www.mfaint.demon.co.uk/cactus/turbo/ 
      To mała (do 6 cm średnicy w przypadku naj-
starszych roślin), z reguły ledwo wystająca z ziemi 
roslinka z grupy Gymnocactus, z ułożonymi spi-
ralnie (do 13 rzędów) brodawkami, z jednym cier-
niem środkowym (do 1 cm długości) w areoli, i do 
18 cierni bocznych (cieńszych i krótszych). Kwiat 
lejkowaty, 3 cm długości i z reguły 4 cm średnicy, 
z różowym paskiem pośrodku. Temu taksonowi 
najbliżej chyba, jak sami autorzy przyznają do 
ssp. septentrionalis, oddalonego o 200 km, od 
którego różni się przede wszystkim uciernieniem. 
      Występuje w meksykańskim stanie Tamauli-
pas, 25 km na płd. wsch. od Linares, koło osady 
Lucio Blanco, 24 st 44’ płd i 99 st 20’ zach.  
 

Kaktus und andere Sukkulenten 5/2005 
Parodia hegeri Lothar Diers, Wolfgang Krahn & 
Klaus Beckert – nowy gatunek z Boliwii 
 

Kaktus und andere Sukkulenten 8/2005 
Sulcorebutia roberto-vasquezii – nowy gatunek 
z Boliwii 
 
Turbinicarpus - Rapicactus, D. Donati and C. 
Zanovello. 
Turbinicarpus. viereckii ssp. neglectus D. Do-
nati & C. Zanovello.  
      Opis po angielsku i diagnoa łacińska na stro-
nie: http://www.mfaint.demon.co.uk/cactus/turbo/ 
      Roślina wcześniej znana pod numerem polo-
wym L 1159, jest podobna w młodym wieku do 
ssp. viereckii, różni się od niego m.in. nieco więk-
szym kwiatem, mniejszymi nasionami. Kwiat jest 
czerwono-purpurowy. Występowanie: Meksyk, 
Tamaulipas, Jaumave.  
 
 
 

 Cactus & Co 2/2005 
Eriosyce napina ssp. challensis Ricardo Keim & 
Ingrid Schaub – nowe chilijski kaktus wielkości 
paznokcia od kciuka, z mikroskopijnymi cierniami, 
kwitnący kwiatem o wiele większej średnicy niż on 
sam. Występuje koło Llanos de Challe, na wschód 
od Carrizal Bajo. Czas pokaże, czy rzeczywiście 
ten takson zasługuje na rangę podgatunku, czy 
tylko odmiany. Poniżej publikujemy dwa zdjęcia 
(na pierwszym jest też but Juana Acosty, podob-
nie jak but Ricardo Keima na zdjęciach w Cactus 
& Co), które przesłał nam właśnie Juan Acosta z 
Chile, wizytujący nie tak dawno to stanowisko. 
Drugie ze zdjęć przedstawia formę cristata. Zdję-
cia kwitnących roślin można zobaczyć w interne-
cie. 

  E. napina ssp. challensis JA18 (koło Llanos de Challe,  
  na wsch. od Carrizal Bajo) – fot: Juan Acosta 

  E. napina ssp. challensis f. cristata JA18 (koło Llanos 
  de Challe, na wsch. od Carrizal Bajo)– fot: Juan Acosta 
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Cactus & Succulent Journal 4/2005 

Euphorbia bertemariae Phillipe Bisseret & Maurizio 
Dioli – gatunek z Etiopii. 
 

Kaktus und andere Sukkulenten 2/2005 
Euphorbia godana Volker Buddensiek, Pjotr La-
want & John J. Lavranos – to nowa euphorbia z 
Dżibuti, państewka na Półwyspie Arabskim. Rośli-
na o pokroju krzaczastym, osiągająca 30 cm. wy-
sokości, bardzo podobna do E. erigavensis. Jeden 
gruby cierń odchodzi mniej lub bardziej prostopa-
dle od pędu, dwa pozostałe, dużo krótsze i cień-
sze, odchodzą na boki. Kwiaty o żółtych przylist-
kach. Zdjęcia tej w sumie ładnej rośliny można 
zobaczyć na stronie internetowej 
http://www.euphorbia.de/ 
 

Cactus Adventures International 1/2006 
Plumeria mariaelenae Juan Felipe Gutierrez & 
Jose L. Linares – ten drzewiasty, wysoki gatunek 
rośnie w zach. Hondurasie i na południu Salwado-
ru. jest spokrewniony z Plumeria rubra, różniąc się 
od niej jednak znacznie wieloma cechami, m.in. 
dwa razy większymi kwiatami.  
 

Cactus Adventures International 4/2005 
również w 

   A Journal for Botanical Nomenclature 4/2005 
Suculentas 32. 4/2005 

Agave valenciana B.M, Chazaro & A. Vasquez – 
to piękny, duży i imponujący, niekrzewiący sie 
gatunek, o średnicy do czterech metrów i wysoko-
ści ponad dwa metry, z bardzo szerokimi liścmi, z 
ciemnym terminalnym cierniem, z rozgałęzionym 
kwiatostanem i żółtymi kwiatami. Autorzy umiesz-
czają ją w grupie Marmoratae, razem z pięcioma 
innymi gatunkami: A. marmorata, A. nayaritensis, 
A. gypsophyla, A. zebra, A. grijalvensis.  
      Występuje w meksykańskim stanie Jalisco. 
Stanowisko typu to kilka km na płn-wsch. od Ma-
scota, a jej nieduży obszar występowania ograni-
cza się do kanionów rzek Mascota i Talpa. We-
dług autorów gatunek jest pokrewny A. marmorata 
Roezl ze stanów Puebla i Oaxaca. Agave valen-
ciana ma jednak znacznie wiekszą rozetę, mniej-
szą ilość, ale za to większych i dłuższych, liści, 
dużo większe kwiaty oraz rośnie w terenach mniej 
suchych. Ponieważ na zachodzie Jalisco produku-
je się podobny do tequilli napój zwany raicilla, 
prawdopodobnie to nowe odkrycie będzie miało i 
nań duży wpływ.  
      Autorzy uważają, że nie jest ona zagrożona i 
oceniają że w okolicy agaw tych rośnie bardzo 
 

 
 
 

 
 
dużo.  
 

Kaktus und andere Sukkulenten 12/2005 
Peperomia polzii Rauh ex Bogner – nowy gatu-
nek z Peru. Zdjęcie tej zgrabmej roślinki można 
obejrzeć na stronie internetowej: 
http://www.biology.ugent.be/peperomia/ 
      Roślina została zebrana już w 1977 roku przez 
Franza Polza w Peru, kraju gdzie jest najwięcej na 
świecie peperomii. Z wyglądu bardzo przypomina 
spkrewnioną i opisaną rok wcześniej przez Pino 
Peperomia lanuginosa, też z Peru.  
      Peperomia to rodzaj z ponad tysiącem gatun-
ków, rozsiany po wszystkich kontynentach. Wiele 
z tych gatunków jest sukulentycznych, niektóre 
wytwarzają caudex. 
 

Kaktus und andere Sukkulenten 10/2005 
Rhytidocaulon specksii (Apocynaceae – Ascle-
pioideae) Tom McCoy – nowy gatunek z Somalii  
 

Haseltonia 11 
Echeveria andicola Guillermo Pino – nowy gatu-
nek z centralnego Peru 

 
Cactus & Succulent Journal 1/2005 

Echeveria cuspidata var. gemmula Kimnach. 
“Gemmula” znaczy “mały klejnot” i rzeczywiście ta 
niebieskawo-biała, niekrzewiąca się roślinka jest i 
mała i ładna. Obecnie znane są dwie lokalizacje 
oddalone od siebie 200 mil, w stanach Queretaro 
(Jalpan) i Nuevo Leon (między Aramberri i Zara-
goza.  
Echeveria cuspidata var. zaragozae Kimnach. 
Mimo, że opisana teraz, to roślina była w kilku 
kolekcjach od ponad 30 lat. Występuje w Nuevo 
Leon, koło Zaragoza, na gipsowych wzgórzach 
(tak jak i ta pierwsza), blisko jednej z dwóch loka-
lizacji var. gemmula, razem z Mammillaria picta i 
Gymnocactus subterraneus var zaragosae. Obie 
populacje wyglądają w naturze podobno identycz-
nie, choć wg. opisu liście var. zaragozae (starsze) 
są niebieskie (młodsze mniej), w górnej części 
rośliny zabarwione różowo, i mogą być nieco wie-
ksze (ale opis nie był robiony na stanowisku natu-
ralnym). Te wszystkie, razem trzy, odmiany 
Echeveria cuspidata mają prawie identyczne kwiaty. 
To wszystko stawia pod znakiem zapytania zasad-
ność opisu aż dwóch nowych odmian. Zdjęcia tych 
roślin (w kulturze) i oryginalny artykuł z CSJ są do-
stepne w internecie.  
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MIĘDZY NAMI CEFALIAKAMI –  
COLEOCEPHALOCEREUS. O DWÓCH  
BRAZYLIJSKICH KLEJNOTACH 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

THE CEPHALOIDS – COLEOCEPHALOCEREUS.  
SOMETHING ABOUT TWO BRAZILIAN JEWELS 

 
    Tomasz Romulski 
 

Streszczenie. Zostało tu zebrane trochę wiadomości o 
dwóch od dawna znanych roślinach, choć nie tak popular-
nych w kolekcjach, jak sądzimy, że powinny być.  

 
      Historia Coleocephalocereus, rodzaju najbardziej 
ze wszystkich spokrewnionego z melocactusami za-
czyna się w roku 1838, kiedy Miquel opisał Cereus 

fluminensis, jednego z najwcześniej znanych „cefalo-
idów” – roslinę z bocznym cephalium zawierającym 
wełnę i szczeciny. Od tego czasu jego nazwa rodza-
jowa była na przestrzeni wieku często zmieniana 
przez różnych autorów. Wreszcie, w 1938, Backeberg 
w "Blatter fur Kakteenforschung”, ustanowił rodzaj 
Coleocephalocereus, z Cephalocereus fluminensis Br. 
& R. jako gatunkiem typowym. 
      Coleocephalocereusy to głównie raczej nisko ro-
snące kolumnowe kaktusy, czasem jednak do 6 m 
wysokości (C. goebelianus), czasem pojedyńcze, ale 
zwykle krzewiące się od podstawy. Pędy są od kuli-
stych (C. aureus v. brevicylindricus) do kolumno-
wych, wzniesione lub płożące się. Wszystkie gatunki 
posiadają boczne lub boczno-wierzchołkowe cepha-
lium. Kwiaty są nagie, tzn. nie posiadają wełny ani 
szczecin na rurce kwiatowej, nocne, zapylane przez 
nietoperze (podrodzaj Coleocephalocereus i podro-
dzaj Simplex) lub przez kolibry (podrodzaj Buiningia) 
i bardzo przypominają kwiaty melokaktusów. Owoc 
się otwiera przez otwór u podstawy.  
      Rodzaj występuje na dużym obszarze wschodniej 
Brazylii, w stanach Bahia, Minas Gerais, Espirito 
Santo, Rio de Janeiro, i koło Sao Paulo.  
      Anderson, za Taylorem i International Cactaceae 
Systematics Group, uznaje 6 gatunków: 

    Tomasz Romulski 
 

Summary: Here are compiled some information on two 
long known plants, though not as popular in cacti collec-
tions as, we think, they should be. 

 
      The history of Coleocephalocereus, the genus of 
all the genera most closely related to melocacti, 
starts in 1838 when Miquel described Cereus 

fluminensis, one of the earliest known cephalic cacti 
- a plant with side cephalium containing wool and 
bristles. Since then, its generic name was frequently 
changed by various authors in the course of a cen-
tury. Finaly, in 1938, Backeberg in "Blatter fur Kak-
teenforschung”, established the genus Coleocepha-

locereus, with Cephalocereus fluminensis Br. & R. 
as the type species. 
      Coleocephalocerei are for the most part com-
paratively low growing columnar cacti, but some-
times up to 6 m high (C. goebelianus), sometimes 
solitary but usually branching at base. Stems are 
globose (C. aureus v. brevicylindricus) to columnar, 
erect to procumbent. All species possess lateral to 
laterally-apical cephalium. Flowers are naked, i.e. 
without wool or bristles on the flower tube, noctur-
nal, bat-pollinated (subgen. Coleocephalocereus and 
subgen. Simplex) or hummingbird-pollinated (sub-
gen. Buiningia), and resemble much those of Melo-
cacti. Fruits are dehiscent by a basal pore.  
    The genus is distributed over a long area of east-
ern Brazil, in the states: Bahia, Minas Gerais, 
Espirito Santo, Rio de Janeiro, and near Sao Paulo.  
      Anderson, following Taylor and International 
Cactaceae Systematics Group, recognized 6 species: 

 
         C. aureus 

         C. buxbaumianus 

                  ssp. buxbaumianus 

                  ssp. flavisetus 

         C. fluminensis 

                  ssp. fluminensis 
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  Coleocephalocereus aureus  
  fot. Jerzy Bartylak 
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  Coleocephalocereus  
  purpureus  
  fot. Jerzy Bartylak 

  Coleocephalocereus  aureus 
  v. brevicylindricus 
  fot. Jerzy Bartylak 
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                 ssp. decumbens 

         C. goebelianus 

         C. pluricostatus 

         C. purpureus 

 
       Ze swej strony Braun i Esteves uznają 11 ga-
tunków podzielonych na 3 podrodzaje: 

      On the other hand, Braun and Esteves recog-
nize 11 species divided in 3 subgenera: 

 
          subgen. Coleocephalocereus  

               C. fluminensis (Miquel) Backeberg 

                       ssp. fluminensis 

                       ssp. paulensis (F. Ritter) P. J. Braun & Esteves 

                       ssp. braamhaarii (P. J. Braun) P. J. Braun & Esteves 

               C. decumbens F. Ritter 

               C. diersianus P. J. Braun & Esteves 

               C. pluricostatus Buining & Brederoo 

                        ssp. pluricostatus 

                        ssp. uebelmanniorum P. J. Braun & Esteves 

                C. buxbaumianus Buining 

                C. flavisetus F. Ritter 

                C. braunii Diers & Esteves 

                C. estevesii Diers 

           subgen. Simplex N. P. Taylor 

                C. goebelianus (Vaupel ) Buining 

           subgen. Buiningia (F. Buxbaum) P. J. Braun 

                 C. aureus F. Ritter 

                         ssp. aureus 

                         ssp. brevicylindricus (Buining) P. J. Braun 

                                  var. brevicylindricus 

                                  var. longispinus (Buining) P. J. Braun 

                         ssp. elongatus (Buining) P. J. Braun 

                 C. purpureus (Buining & Brederoo) F. Ritter 

 
      Wiele zostało powiedziane w przeszłości o ści-
słych związkach Coleocephalocereus z Melocactus 
(oba rodzaje występują w plemieniu Cereeae). Te 
dwa rodzaje są podobne jeśli chodzi o kwiaty, owoc i 
nasiona. Również geograficzne rozmieszczenie Cole-

ocephalocereus leży w obrębie obszaru wielu melo-
cactusów. Młode siewki Coleocephalocereus mają 
pokrój bardziej kulisty niż większość innych kaktu-
sów kolumnowych. Jest trochę gatunków zarówno w 
Coleocephalocereus jak i w Melocactus, które mają 
haczykowate ciernie, przynajmniej w stadium siewki, 
co według Taylora (1991) jest cechą wyjątkową u 
Cereeae. 
      Występuje rówież duże podobieństwo w cepha-
liach. Cephalia coleocephalocereusów mają drobną 
gestą wełnę i dużo długich szczecin, więc znów są 
podobne raczej do cephaliów Melokaktusów i Disco-
kaktusów niż innych kolumnowych cefaloidów. 
Również cephalium Coleocephalocereus nie jest po-
dzielone na sekcje, jak u wielu cefalonośnych kaktu-
sów kolumnowych. To cephalium może być wąskie  

 
      Much was said in the past of close relationship 
of Coleocephalocereus to Melocactus (both genera 
are now placed in the tribe Cereeae). These both 
genera are similar in flowers, fruit and seeds. Also 
the distribution area of Coleocephalocereus lies 
within that of many Melocacti. Young seedlings of 
Coleocephalocereus have more globular mode of 
growth than most of other columnar species. There 
are some species both in Coleocephalocereus and in 
Melocactus, that have hooked spines, at least at 
seedling phase, which, according to Taylor (1991), is 
a unique feature among the Cereeae. 
      There is also great similarity in cephalia. The 
cephalia of Coleocephalocerei exhibit fine dense 
wool and many long bristles, so again are similar 
rather to those of Melocactus and Discocactus than 
to those of columnar cephaloids. Additionally, the 
Coleocephalocereus cephalium is not divided into 
sections, as is in many cephaloid cerei. The cephal-
ium may be narrow to wide, covering, in its lateral 
part, up to a half of a plant girth. The only difference 
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lub szerokie, pokrywające w swojej bocznej części aż 
do połowy obwodu rośliny. Jedyna różnica to taka, że 
cephalium u Melocactus pokrywa całą powierzchnię 
pędu. Powinniśmy tu pamiętać, że melokaktusy rów-
nież rosną mniej lub bardziej cylindrycznie, jeśli tyl-
ko nie zapomnimy, że cephalium jest integralną czę-
ścią pędu, choć bez zewnętrznych tkanek, i dlatego ze 
znacznie zmniejszoną średnicą. Tak więc sposób 
przyrostu cephalium u melokaktusów przypomina 
bardziej Coleocephalocereus niż Discocactus, które-
go cephalium na długości rozwija się tylko nieznacz-
nie.  
      Podrodzaj Buiningia utworzył Buxbaum, począt-
kowo jako rodzaj, do którego przeniósł C. aureus i C. 

brevicylindricus, na podstawie różnic w budowie 
kwiatu między tymi roślinami a resztą coleocephalo-
cereusów. Również kulisty do cylindrycznego pokrój 
buiningii różni się od reszty coleocephalocereusów, 
które są niskimi, ale jednak raczej typowymi kaktu-
sami kolumnowymi. Warto zauważyć, że ponieważ 
buiningie rosną z początku kuliście, ich młode siewki 
mogą być z łatwością wzięte za melokaktusy.  
      Kwiaty Coleocephalocereus podrodzaj Buiningia 
są mniejsze (do 3,7 cm u C. aureus, ale zwykle krót-
sze) niż u kolumnowych coleocephalocereusów (do 
7,5 cm u C. buxbaumianus), z wyjątkiem C. plurico-

status – do 2,6 cm długości (Anderson), i raczej rur-
kowe, podczas gdy kolumnowe coleocephalocereusy 
mają kwiaty mniej lub bardziej lejkowate, przystoso-
wane do zapylania przez nietoperze, tak więc kwiaty 
buiningii, przystosowane do zapylania przez kolibry, 
najbardziej ze wszystkich coleocephalocereusów 
przypominają kwiaty melokaktusów, a też i kwiaty 
Arrojadoa lub Micranthocereus. 
      Z powodów wyżej wyłuszczonych, gatunki pod-
rodzaju Buiningia były zawsze uważane za najbar-
dziej ze wszystkich coleocephalocereusów spokrew-
nione z melokaktusami. To zostało również potwier-
dzzone przez Taylora (1991), który zauważył, że pę-
dy Buiningii wykazują brak kleju roślinnego (tak jak 
u niektórych melokaktusów) i brak zmarszczeń na-
skórka powyżej areol (też jak u melokaktusów), rów-
nież struktura nasiona przypomina bardziej niektóre 
melokaktusy.  
 
      Coleocephalocereus aureus Ritter 1968, pocho-
zący ze stanu Minas Gerais, to roślina z początku 
kulista, potem cylindryczna, z mniej lub bardziej 
stożkowym pokrojem, w naturze dorastająca czasem 
do 60 cm wysikiści (var. brevicylindricus) i 18 cm 
średnicy (var. brevicylindricus). Ma zielony naskó-
rek, żółte ciernie, 1-4 cierni centralnych do 6 cm dłu-
gości (var. longispina), 10-16 żeber.  
      Ze względu na niski wzrost, łatwość uprawy, 

is that Melocactus cephalium covers the whole sur-
face of the stem. One here ought to bear in mind that 
melocacti also grow more or less cylindrically, if we 
only not forget that cephalium is an integral part of 
the stem, though without external tissues and there-
fore with much reduced diameter. So the mode of 
Melocactus cephalium growth is more similar to 
Coleocephalocereus than to Discocactus developing 
its cephalium only insignificantly in hight.  
      The subgenus Buiningia was created by Bux-
baum originally as a genus, to which he transferred 
C. aureus and C. brevicylindricus, on account of 
flower differences between these plants and the rest 
of coleocephalocerei. Also the habit of globular to 
cylindrical growth of Buiningias differs from the rest 
of Coleocephalocereus which are low, but rather 
typical cereoids. It is worth noting, that as Buinin-
gias grow at first globularly, their young seedlings 
can be easily mistaken for melocacti. 
      Coleocephalocereus subgen. Buiningia flowers 
are smaller (to 3.7 cm in C. aureus, but usually 
shorter) than those of the columnar Coleocephalo-
cerei (to 7,5 cm in  C. buxbaumianus), except for C. 

pluricostatus – to 2,6 cm long (Anderson), and 
rather tubular whereas the columnar coleocephalo-
cerei have flowers more of a funnel shape, adapted 
to bat-pollination. And so, Buiningia flowers, 
adapted to hummingbird-pollination, are those that 
of all Coleocephalocerei most resemble Melocacti 
flowers, also flowers of Arrojadoa or Micranthocer-

eus.  
      For the reasons set forth above, the species of 
subgenus Buiningia have always been of all Coleo-
cephalocerei considered the most related ones to 
melocacti. This was also confirmed by Taylor (1991) 
who noticed that Buiningias’ stems are lacking mu-
cilage (as in some Melocacti), and lacking epidermal 
folds above the areoles (as in Melocacti), also seed 
structure is more similar to some Melocacti.  
 
      Coleocephalocereus aureus Ritter 1968, coming 
from the state of Minas Gerais, is at first globular 
then cylindrical plant with more or less conical 
shape, in habitat reaching sometimes to 60 cm in 
height (var. brevicylindricus) and 18 cm in diameter 
(var. brevicylindricus). It has green epidermis, yel-
low spines, 1- 4 central spines to 6 cm long (var. 
longispina), 10-16 ribs 
      For its relatively low growing habit, ease of cul-
tivation, beautiful appearance, rather easy acces in 
nature, and early appearing in Europe, this is the 
Coleocephalocereus species most often seen in col-
lections, and most often offered through commercial 
sources (often under the name Buiningia). 
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piękny wygląd, dostępność w naturze i wczesne jego 
pojawienie się w Europie, jest to gatunek Coleoce-

phalocereus najczęściej widywany w kolekcjach i 
najczęściej oferowany przez sprzedawców (często 
pod nazwą Buiningia).  
      Mimo, że łatwo kwitnie w lecie i wczesną wiosną 
nie najbardziej atrakcyjnymi zielono-żółtymi kwia-
tami, trochę wciśniętyni w caphalium, to prawdziwe 
piękno rośliny leży właśnie w boczno-
wierzchołkowym cephalium, składającym się z gę-
stej, drobnej białej lub kremowej wełny do 2 cm dłu-
gości, i żółtych szczecin do 3 cm dlugości, trochę 
zasłaniających wełnę - to interesująca cecha, ponie-
waż tych gęstych żółtych szczecin nie ma u melokak-
tusów i discokaktusów. Z powodu zapadniętych żeber 
w cephalium, ta część rośliny, gdzie się ono znajduje 
ma mniejsza srednicę niż zwykła, niższa część, i gar-
bi się na tę stronę, gdzie się to cephalium uformowało 
(czyli tam, skąd dochodzi największe nasłonecznie-
nie). Var. brevicylindricus wytwarza swoje cepha-
lium nawet wtedy, gdy jest jeszcze kuliste. Bedąc 
więc wtedy dojrzałą rośliną wygląda zupełnie jakby 
nie do pogodzenia z występowaniem w jego nazwie 
rodzajowej przyrostka „cereus”.  
       Z czasem gatunek ten tworzy kępy wyprostowa-
nych pędów, do 30-40 cm wysokości w sprzyjających 
warukach uprawowych, które również wytwarzają 
cephalia, jak widać na zdjęciu.  
      Uprawa C. aureus jest tak prosta jak uprawa ty-
powych melokaktusów (dla dociekliwszych czytelni-
ków: Melocactus ernestii (syn. azulensis), ponieważ z 
tym to gatunkiem najczęściej się spotyka C. aureus w 
naturze). Jest ogólną regułą, że brazylijskie kaktusy 
potrzebują bardziej wilgotnego, cieplejszego w zimie 
oraz opartego na żyźniejszym podłożu sposobu upra-
wy. To rezultat takich warunków w ich środowisku 
naturalnym, gdzie wokół rosną melokaktusy, epifity i 
bromelie. Kardynalnym błędem byłoby trzymanie ich 
jednocześnie chłodno i wilgotno, co oznacza natych-
miastową śmierć.  
      Rozmnażanie powinno odbywać się przez odro-
sty, jeśli możliwe. Ponieważ wyrastają one u spodu 
rośliy-matki, wiec posiadają trochę rozwiniętych ko-
rzeni i to rozwiniętych dobrze, poieważ pędy nie pło-
ża się po ziemi i nie wytwarzają zamiast tego korzeni 
bocznych. Ukorzenianie zachodzi szybko, a przyśpie-
sza je spryskiwanie 2 razy dziennie i ciepła tempera-
tura nie w bezpośrednim słońcu. Odrosty szybko za-
czynają rosnąć dalej, i będą dużo bardziej wygodnym 
źródłem nowego pięknego cephalium niż wysiewanie 
nasion (choć nie jest trudne). Takie ukorzenione od-
rosty mogą szybko wypuszczą nowe. Również rośli-
ny calkowicie bez korzeni można łatwo ukorzenić 
pod warunkiem, że zaaplikujemy im trochę  

       Although this species blooms freely in summer 
and even to early autumn with crops of little not ex-
ceptionally attractive greenish-yellow flowers 
sunken in the cephalium, the real beauty of the plant 
lies in its lateral-apical cephalium, which consists of 
dense white or creamy fine wool to 2 cm long, and 
yellow bristles to 3 cm long somewhat obscuring the 
wool – an interesting feature as such dense yellow 
bristles are absent in Melocacti or Discocacti. Due to 
sunken ribs in the cephalium area, the cephalium 
part of the planthas a smaller diameter than the 
lower, plain one, and bents a little onto the side on 
which cephalium has developed (i.e. from where the 
strongest sunshine comes). Var. brevicylindricus 
develops its cephalium even when globular, thus 
being a mature plant then, shows a sight hadly to 
reconcile with the suffix ‘cereus’ present in the ge-
neric name.  
      In time, this species makes clumps of erect 
stems, to 30-40 cm high in cultivation under favour-
able conditions, also producing cephaliums, as is 
shown on the picture.  
      Cultivation of C. aureus is as easy as easy is 
cultivation of typical Meloacti (for the more inquisi-
tive readers: Melocactus ernestii (syn. azulensis), as 
with this species C. aureus can be seen growing side 
by side). It is a general rule that Brazilian cacti need 
more humid, winter-warm, and rich-compost-soil 
mode of cultivation. That is a result of such condi-
tions in natural habitat, with melocacti, epiphytes, 
bromeliads growing in nearby vicinity. The most 
roaring ‘misuse’ of these cacti would be keeping 
them wet and cold at the same time, wich means 
immidiate death.  
      Propagation should be by offsets, if possible – 
because they grow out from the base of the mother-
plant, so they possess some already developed roots 
– and they are developed in a proper manner, be-
cause the stems are not lying on the ground so not 
producing side roots instead. Rooting is easy, and 
prompted by spraying 2 times a day and warm tem-
perature in a not direct sunlight. Such offsets quickly 
start to grow further and will be much more conven-
ient ‘source’ of a beautiful new cephalium than sow-
ing seeds (though it is also not difficult). Such rooted 
offsets may quickly produce new ones. Also plants 
completely without roots can be easily established 
provided that some moisture with good draining and 
warm is given – otherwise they can loose the newely 
developing roots. 
      The Melocactus-like flowers start to open at eve-
ning, if only there is a warm one, and they close in 
the morning next day. They are over 3 cm long but 
sunken in cephalium and so appearing much  
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       PARĘ  SŁÓW O RODZAJU QUIABENTIA 
 

wilgoci z dobrym drenażem i ciepło – w przeciwnym 
wypadku stracą te swoje tworzące się korzenie. 
      Melocactusopodobne kwiaty zaczynają się otwie-
rać wieczorem, gdy ten wieczór jest ciepły, a zamy-
kają się nad ranem następnego dnia. Mają ponad 3 cm 
długości, ale są zatopione w cephalium, więc wydają 
się dużo krótsze. Owoc, czerwona wydłużona jagoda, 
może zawierać ponad 200 nasion.  
      13-14 °C - to minimalna temperatura zimowego 
spoczynku.- jeżeli są jakieś wątpliwości, zasadą bę-
dzie: lepiej cieeplej niż zimniej. Podłoże takie jak dla 
notokaktusów i gymnocalycji wystarczy - piasek, 
drobny żwirek, ziemia liściowa, dodatek gliny. 
 
      Coleocephalocereus purpureus (Buining et Bre-
deroo 1973) Ritter 1979 jest wyraźnie bardziej wy-
dłużony niż aureus. Wg. Andersona roślina może 
osiągnąć do 90 cm wysokości i 10 cm średnicy, ma 
13 żeber, kolor cierni i szczecin w cephalium może 
być ciemniejszy niż u C. aureus, kolor od żółtego do 
lekko brązowego (z wiekiem szarzejące), cierni cen-
tralnych jest cztery, najdłuższy do 7 cm. ciernie 
boczne do 2,5 cm długości. Wełna w cephalium jest 
szarawa. Nazwa gatunku odnosi się do jego rurko-
wych, purpurowych kwiatów o 3 cm długości. Owoce 
są czerwone. Występuje w północno-wschodniej czę-
ści Minas Gerais. 
      To ci powiedziano wyżej o uprawie C. aureus 
tyczy się również C. purpureus. 

      Gatunek jest znany z tylko jednego stanowiska 
koło Rzeki Jequintinhonha, 350-400 m npm i został 
wciągnięty na czerwoną listę IUCN gatunków kry-
tycznie zagrożonych.  
      
 

      Rodzaj Quiabentia to krzewy lub rośliny drzewia-
ste, z cylindrycznymi, zarówno pędami, jak i głównym 
pniem. Rośliny posiadają mięsiste, ale płaske, ułozo-
ne naprzemianległo liście, które późno odpadają. Ze 
względu na te mniej więcej płaskie liście, rośliny były 
też klasyfikowane wcześniej jako Pereskiopsis, z 
którym niewątpliwie są spokrewnione. 
      Kwiaty są dzienne, czerwone do różowych, lkrą-
głe, terminalne (wierzchołkowe) lub subterminalne, z 
liśćmi, glochidami i cierniami. 
      Rośliny zamieszkują Boliwię, Argentynę, Para-
gway i Brazylię. Ich występowanie nie jest obecnie 
zagrożone. 
      Anderson uznaje 2 gatunki: Q. verticillata (Vau-
pel) Vaupel (syn. Q. pflanzii Vaupel, Q. pereziensis 
Backb, Q. chacoensis Backb) oraz Q. zehntneri (Br. 
& R.) Br. & R. 

shorter. The fruit, a redish elongated berry, may con-
tain over 200 seeds. 
      13-14 °C - this is the minimal temperature of 
winter rest – if there are any doubts, the rule in this 
case will be: better warmer than cooler. Soil mixture 
as for notocacti or gymnocalyciums would be fully 
suitable – sand, fine gravel, leaf-based compost, with 
a little loam.   
 
      Coleocephalocereus purpureus (Buining et 
Brederoo 1973) Ritter 1979 is visibly more elon-
gated than aureus. According to Anderson, the plant 
may reach to 90 cm in hight, and to 10 cm in diame-
ter, and has 13 ribs; the colour of spines and cephal-
ium bristles may be darker than in C. aureus and 
may vary from yellow to light brown (in age turning 
grey); central spines are 4, the longest one to 7 cm; 
radial spines are to 2.5 cm long. The wool in cephal-
ium is greyish. The name of the species refers to its 
3 cm long, tubular, purple flowers. Fruits are red. It 
is found in North-East of Minas Gerais  
      What was said above about cultivation tips for C. 

aureus aplies also to C. purpureus. 
      The species is known from only one locality, 
near the Rio Jequintinhonha, 350-400 m a.s.l. and 
has been enrolled on the IUCN Red List of critically 
endangered species. 
 
Wybrana literatura | Selected literature: 
Anderson, E. F. 2001 The Cactus Family. Timber 
Press, Portland, Oregon. 
Ritter, F. Brazilian cephalic cacti, KuaS 1968/6 
Taylor, N. P. 1991. The genus Melocactus (Cacta-
ceae) in Central and South America , Bradleya 4 
 

 
 
 

 
      Q. verticillata (zdjęcie na tylnej okładce) rośnie w 
Boliwii, Paragwaju i zach. Argentynie. Rośnie krze-
wiasto lub drzewiasto – wtedy może osiągnąć wy-
sokość do 15 m (!) i średnicę głównego pnia do 50 
cm (!). Ciernie do 7 cm długości, kwiaty jasno czer-
wone, 1,5 cm długości.  
      Q. zehntneri to rośliny mniejsze, krzewy osiąga-
jące do 3 m wysokości, z czerwonymi kwiatami 3-4 
cm długości, do 8 cm średnicy. Występuje w brazy-
lijskim stanie Bahia.  
      Kaktusy te żyją w lasach, na nizinach, więc 
temperatura zimowego spoczynku powinna być 
wyższa niż dla zwykłych opuncji – bezpieczna to 15 
oC, a i podlewanie powinno być obfitsze w lecie. 
 
Literatura: Anderson, F., The Cactus Family 
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Z WIELKIEJ CHMURY MAŁY DESZCZ, 
CZYLI NADREŃSKA AFRYKA 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MUCH CLOUD AND LITTLE RAIN – A ‘RHINE-COAST’ AFRICA

 
    Mariusz Mieczakowski                                                
     introsc@interia.pl 
 

Streszczenie: Mariusz Mieczakowski opowiada o swoich 
doświadczeniach jako hodowcy mesembriantów, które 
nabył w szklarniach Cono’s Paradise.  

 
      Na południowym zachodzie Niemiec, niedaleko 
granicy z Belgią i Luksemburgiem, w kraju związ-
kowym Nadrenia-Palatynat leży sobie jedna z naj-
mniejszych wiosek w Unii Europejskiej (tak sądzę). 
Jest tak mała, że nawet nie wiadomo, jak się nazywa, 
na różnych drogowskazach zobaczymy różne wersje: 
Netterhöfe lub Nettehöfe. Prowadzi do niej boczna 
droga tak wąska, że dwa samochody się tam nie miną 
— jeden musi zjechać na pobocze (ale dziur w asfal-
cie nie ma). W całej wsi mieszka 10 osób, w więk-
szości to emeryci, tak że zwykle nikogo nie widać na 
zewnątrz.  
      Wioseczka leży w dolinie otoczonej niewysokimi 
wzgórzami, w dolinie niegłębokiej, ale z jakichś po-
wodów „obdarzonej“ innym niż okolica, dziwacznym 
klimatem. Otóż w tej części Europy mamy do czy-
nienia z przewagą klimatu morskiego, angielsko-
holenderską pogodą, którą charakteryzuje łagodna 
zima, niewiele śniegu, lekkie tylko mrozy oraz sto-
sunkowo chłodne, mokre, długie lato, po którym na-
stępuje niewlele się od lata różniąca jesień. W zasa-
dzie tak też jest w rzeczonej dolince, ale... zima, czyli 
pierwsze mrozy, a czasem i śnieg, przychodzi we 
wrześniu. W ciągu zimy zwykle śniegu jest niewiele, 
ale wystarczy trochę wyższe ciśnienie (czyli słonecz-
ny dzień) i w nocy jest –12 stopni. Słońce w zimie 
sunie nisko nad horyzontem, tak nisko, że przez kilka 
miesięcy wcale nie pada na wiekszość zabudowań. 
Zima niby kończy się w marcu, ale mrozy powracają. 
Pojawiają się co jakiś czas na 2-3 dni w kwietniu, w 
maju, w czerwcu nawet. Wolne od mrozu są tylko 
lipiec i sierpień, naprawdę. [Fig. 1] 
      Gałęzie drzew w tej okolicy pokrywają grubą 
warstwą porosty, takie, jakie u nas widujemy na mar-
twym drewnie. Jest tak z powodu dużej wilgotności 
powietrza. Zwykły dzień wita mieszkańca szarymi 
churami na niebie i deszczem, a właściwie nie desz-
czem, tylko mżawką, kapuśniaczkiem, który pada, 
pada, pada... aż przestaje się na to zwracać uwagę.  

 
    Przemysław Hada                                 
     introsc@i 
 

Summary: Mariusz Mieczakowski talks about his experi-
ences as a mesembs grower, that he has gained in 
Cono’s Paradise nursery. 

 
      In north-eastern Germany, near the Belgium and 
Luxembourg frontiers, in Nadrenia-Palatynat Land 
there is situated one of the smallest villages in the 
Europaean Community (as I think). The village is so 
small, that no one knows exactly how it is named – 
various names can be seen on various sign-posts: 
Netterhöfe or Nettehöfe. A byway leads to this 
place, so narrow that it makes it impossible for two 
cars to pass each other – one of them would have to 
go to the side-space (but at least there are no holes in 
the road !). All the village is inhabited by 10 people, 
most of them are retired emploees, so usually there 
is no one to be seen in the vicinity.  
      The village lies in a valley surrounded by low 
hills, the valley is not deep, but for some reasons 
‘benefited’ with a strange climate, different from the 
immediate surroundings. And so, in these Europaean 
regions we have a marine climate for a major part, 
English-Dutch air characterized by mild winter, little 
snow, small frosts, and comparatively cold, humid 
long summer, followed by not much different au-
tumn. In general, all that also proves true in the men-
tioned valley, but … the winter, i.e. first frosts, and 
sometimes snow, comes in September. There is little 
snow in winter as a rule, but let there be a little 
higher pressure (i.e. a sunny day), and the tempera-
ture is –12 C. The sun glides low above the horizon, 
so low that there is no snow for several months on 
most buildings. The winter pretends to end up in 
March, but the frosts come back. They occur from 
time to time for 2-3 days in April, May or even in 
June. In fact, only July and August are free of frosts. 
[Fig. 1]  
      Branches of the trees are covered with a thick 
layer of lichens, looking like those that can be seen 
on dead wood in our parts, due to high humidity of 
the air. A common day welcomes a villager with 
grey clouds in the sky and rain, strictly speaking not 
a rain but a kind of drizzle, that rains, rains, rains… 
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      Tamtejsi rolnicy nie wiedzą, co to sztuczne na-
wadnianie, a susze są zjawiskiem niezwykle rzadkim. 
Zdarzają się i porządne ulewy, zdarzają się całe tygo-
dnie bez opadów, skąpane w słońcu, ale normalna 
pogoda to z dużej chmury mały deszcz!  
      W takim to miejscu, i w takim klimacie, znajduje 
się rodzinna posiadłość właściciela firmy Cono’s Pa-
radise, czyli konofytowy raj, Uwe Beyera. Ogrodnic-
two tworzy pięć szklarni, stosunkowo niewielkich, 
jako że jest to najmniejsza spośród niemieckich firm 
kaktusowych. Zgodnie z nazwą firma zajmuje się 
przede wszystkim uprawą roślin z rodzaju Conophy-
tum, ale także Lithops oraz innych należących do 
rodziny Aizoaceae. Innymi słowy, w miejscu, gdzie 
przez parę miesięcy nie ma słońca, gdzie wilgotność 
w powietrzu niewiele ustępuje temu z sauny, gdzie 
prawie zawsze może zdarzyć się mróz, uprawiane są 
rośliny z afrykańskich półpustyń. [Fig. 2] 
      Drugą gałęzią działalności firmy są kaktusy. Uwe 
nie sieje (już) kaktusów, jedynie skupuje całe kolek-
cje, np. pozostałe po nieżyjących kaktusiarzach, po 
czym sprzedaje rośliny z tych kolekcji „na sztuki”, 
przede wszystkim na wystawach kaktusiarskich i 
ogrodniczych w Niemczech, Austrii, Holandii i Belgii 
(Uwe świetnie mówi po holendersku i po angielsku). 
Ta forma działalności przynosi czasem spore zyski, 
ale jest ryzykowna (nigdy nie wiadomo, jaką część 
kolekcji uda się sprzedać i za ile), a poza tym to bar-
dzo ciężka praca, ponieważ trzeba załadować do sa-
mochodu parę ton roślin, potem je wyładować na 
wystawie, niesprzedane wnieść z powrotem do wozu, 
a po powrocie odstawić do szklarni. [Fig. 3] 
      Sukulenty te są w firmie wysiewane i uprawiane 
przez jeden rok, dwa trzy lub dłużej, po czym sprze-
dawane za pośrednictwem internetu jako siewki od-
powiednio roczne, dwuletnie, trzyletnie bądź starsze. 
Najlepiej sprzedają się siewki jednoroczne, bo są naj-
tańsze, jednakże tak młodziutkie roślinki są o wiele 
wrażliwsze na zmianę warunków uprawy itd., czę-
ściej więc giną niż starsze. W rezultacie taniej wy-
chodzi kupowanie droższych, bo ich nie tracimy. 
Szczególnie roczne konofyta to rzeczywiście maleń-
stwa. Litopsy też, mimo że mniej delikatne, lepiej 
kupować większe. Poza tym pan Beyer wysiewa i 
sprzedaje inne przypołudniki (Delosperma, Cylindro-
phyllum, Faucaria, Titanopsis, Aloinopsis, Bergeran-
thus, Glottiphyllum i inne), w tym także tzw. żywe 
kamienie (Argyroderma, Gibbaeum, Dinteranthus, 
Tanquana, Pleiospilos etc.). Rośliny z tych rodzajów, 
jak również konofyta, mogą być rozmnażane wegeta-
tywnie, przez sadzonki, dzięki czemu otrzymujemy 
od razu dorosłe, zdolne do kwitnienia egzemplarze. 
      Wysiewy przeprowadzane są zimą (należy pamię-
tać, że większość sukulentów afrykańskich właśnie  

till one stops paying any attention to it.         
      The local people do not know what is irrigation, 
and dry weathers are extremely rare. There occur 
heavy showers, there also occur weeks on end with-
out rains, basking in the sun, but a usual weather is: 
much cloud and little rain. 
      At this very place, and in this very climate, there 
is placed a familly-based property belonging to the 
owner of Cono’s Paradise, Uwe Beyer. This nursery 
is composed of five greenhouses, rather small, as 
this is the smallest of all the German cactus nurser-
ies. In accordance with its name, the nursery is en-
gaged in Conophytum horticulture, also Lithops and 
others belonging to the Aizoaceae family. In other 
words, at a place where there is no sun for several 
months in a year, where humidity of air is not much 
lower than in a sauna, where frosts may come any-
time, plants from African semi-deserts are raised. 
[Fig. 2] 
      This firm’s another activity is cacti. Uwe does 
not sow cacti (yet) – he only buys up cacti collec-
tions, for example those left by deceased cactus col-
lectors, then sells them in pieces, mainly on cactus 
and horticultural sales and shows in Germany, Aus-
tria, Holland and Belgium (Uwe speaks perfectly in 
English and Dutch). This form of activity yields 
sometimes nice profits, but is risky (you never know 
how much you succeed in selling it out, and for what 
price). Besides, it is a very hard work because you 
have to load a few tons of plants, then unload them 
from the van, take back the unsold plants to the car, 
and take them back to the greenhouse, on returning 
home. [Fig. 3] 
      The succulents are sown and grown here for a 
one, two or three years, then sold through internet as, 
accordingly, one, two, three or more-year-old seed-
lings. One-year seedlings are the best sellers because 
of their low price, however being so young, the 
plants are much sensitive to changes in cultivation, 
so they die more often than the older ones. As a re-
sult, buying older plants turns out more profitable 
for a buyer, because he does not loose them. Particu-
larly one-year-old Conophytums are really dwarfs. It 
is better to buy also Lithopses as bigger plants, 
though they are less delicate. Apart from these, Mr. 
Bayer sows and sales other mesembs (Delosperma, 
Cylindrophyllum, Faucaria, Titanopsis, Aloinopsis, 
Bergeranthus, Glottiphyllum and others), also the so-
called living stones are included (Argyroderma, 
Gibbaeum, Dinteranthus, Tanquana, Pleiospilos 
etc.). Plants of these genera, as well as Conophtums, 
can be vegetatively propagated by cuttings, so in the 
result we get mature plants ready to flower.  
    Sowing seeds is carried out in winter (we have to 
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zimą wegetuje, a w lecie wchodzi w okres dorman-
cji). Niedługo po wykiełkowaniu, co ma miejsce pod 
przykryciem dla zapewnienia wysokiej wilgotności 
powietrza, pojemniki z siewkami przenoszone są do 
szklarni, bez przykrycia, za to w niezbyt wysokiej 
temperaturze. Siewkom przypołudników wysokie 
temperatury niezbyt służą, przedział 5-15 oC, ewentu-
alnie 20 oC, jest optymalny. Sadzonki konofytów też 
pobierane są w zimie, tylko wtedy mają szansę się 
ukorzenić. Po oderwaniu (nie odcięciu) pojedynczego 
liścia od kępy wkłada się go w podłoże i natychmiast 
podlewa. Potem utrzymuje się w podłożu wilgoć wła-
ściwie stale, z rzadka dopuszczając do przesuszeń. 
Sadzonka powinna wypuścić korzenie w ciągu tygo-
dnia, najpóźniej dwóch. Sadzonki przypołudników 
krzaczkowatych, jak np. Delosperma, Lampranthus, 
Antimima (większość gatunków), Drosanthemum, 
Jensenobotrya czy Oscularia lepiej sadzonkować je-
sienią, zanim jeszcze słabe światło zimowe osłabi je i 
ograniczy zdolność ukorzeniania się. Po prostu ucina 
się kawałek łodygi i wtyka w ziemię, a potem utrzy-
muje wilgotność. 
      Jakkolwiek klimat w Netterhöfe nie jest bardzo 
sprzyjający, to mieszkanie tam ma jedną wielką zale-
tę: bliskość odkrywkowych kopalni pumeksu. Pu-
meks (ang. pumice, niem. Bims, czes. pemza) to lekki 
materiał jasnej barwu dość dużej granulacji, w Co-
no’s Paradise używany jako substrat do sadzenia ro-
ślin. Wyłącznie, bez żadnych dodatków. Jako że nie 
zawiera on żadnych substancji odżywczych, do każ-
dego podlewania dodawany jest płynny nawóz. Pu-
meks kosztuje tyle co nic, a można go kupić 20 km 
od szkółki. Sprawdza się bardzo dobrze, dla wszyst-
kich roślin bez wyjątku.  
      Szklarnie podlewane są wodą deszczową. Ponie-
waż ciągle pada, nie ma problemu z nazbieraniem 
wody, która z rynien spływa do dwóch zbiorników 
plastikowych o pojemności 1000 litrów każdy. Dwie 
tony wody wystarczają na podlanie całego ogrodnic-
twa. Podlewanie przypołudników to temat bardzo 
sliski, krążą o tym najróżniejsze bajki i gusła, z czego 
większość to wierutne bzdury. Można np. znaleźć w 
internecie tabele podlewania przypołudników, wy-
szczególniające, w których miesiącach należy podle-
wac które gatunki. Bzdura! W Cono’s Paradise pod-
lewa się wszystkie mesembrianty (czyli przypołudni-
ki) cały rok, z wyjątkiem może litopsów, które mają 
przerwę zimową (ale nie więcej niż 3 miesiące). Co-
nophytum i inne gatunki zasypiaja z wiosną, ale to 
nie znaczy, że się ich nie podlewa! Wręcz przeciwnie, 
jakieś dwa razy w miesiącu są podlewane bardzo do-
kładnie. Oczywiście wcale się nie budzą, wcale też tej 
wody nie zużywają, ale jest pewność, że nie uschną 
(co zwłascza w przypadku najmniejszych konofytów 

remember, that most of African succulents grow in 
winter, whereas in summer they fall into dormancy). 
Shortly after germination, which takes place under a 
coverage in order to provide high humidity, the con-
tainers with seedlings are moved to the greenhouse 
where they are not covered but are under not high 
temperature. High temperatures do not suit mesembs 
seedings, an optimum being between 5 and 15 oC, or 
to 20 oC. Also Conophytum cuttngs are collected in 
winter, doing this at that time is the only chance to 
get them rooted. After tearing a leaf off (not cutting 
it off) a leaf is put in a soil and immediately watered. 
From then on, humidity is kept almost permanently, 
with very seldom allowing the plants to dry out. The 
cutting is expected to push out the roots in a week, 
or two. In case of cuttings taken from shrub-like 
mesembs, for example Delosperma, Lampranthus, 
Antimima (most species), Drosanthemum, Jenseno-
botrya or Oscularia, it is better to plant them in au-
tumn, before the poor winter sunlight makes them 
weaker and reduces their rooting ability. You just 
have to cut a piece of a stem, put it in a soil, and then 
maintain humidity.  
      In spite of Netterhöfe climate being not very 
favourable, living there has a great advantage: near-
ness of pumice quarries. Pumice is a light material of 
light color and rather big granulation, used as a sub-
strate in planting at Cono’s Paradise – as the only 
component, without any additions. As it contains no 
nutrients, a fertilizer solution is added during every 
watering. Pumice is cheap as dirt, and can be pur-
chased within 20 km distance from the nursery. It 
works well with all the plants altogether.  
      In the greenhouses, rain water is used. As it rains 
all the time, there is no problem with collecting suit-
able amount of it, flowing down from two gutters 
into two plastic containers of 1000 liters volume 
each. The two tons of water are enough for all the 
nursery. Watering mesembs is a delicate topic. There 
exist widespread and various myths and wichcrafts, 
most of them are rank nonsens. For example, there 
can be seen tables for watering mesembs in the inter-
net, specifying which month we should water which 
species. Nonsens! In Cono’s Paradise all mesembs 
are watered all the year round, with an exception of 
Lithops in view of their winter rest (but no longer 
than 3 months). Conophytum and other species fall 
asleep in spring but that does not mean they are not 
watered then! Quite contrary, twice a month they are 
watered very thoroughly. Of course they do not 
wake up nor make any use of this water at all, but so 
we are sure they would not wither (what could be 
quite possible with particularly the smallest plants of 
Conophytum if all the summer was dry).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            45454545    



  KAKTUSY I INNE  No. 7 (I–III 2006)  

mogłoby się zdarzyć, gdyby całe lato było suche). 
      Konofyta wchodzą w fazę intensywnej wegetacji 
pod koniec lata, jesienią i na początku zimy inten-
sywnie kwitną. Wtedy też należy je zapylać, aby zy-
skać nasiona (które po zebraniu przechowuje sie rok 
przed wysiewem, świeże kiełkują gorzej niż roczne). 
Roślinki te kwiaty mają nieduże, czasem zupełnie 
maleńkie, dlatego do zapylania używa sie włosków 
wyrwanych z miotły do zamiatania. Zapylanie prze-
prowadza się trzy razy w ciągu doby: koło południa, 
po południu i w nocy, kiedy kwitną gatunki o noc-
nych kwiatach. Zabiera to jakieś dwie godziny co-
dziennie. Na szczęście kwiaty konofytów otwarte są 
kilka dni, a otwierają się tez w pochmurne dni, na 
nieszczęście zaś zapylanie często nie następuje, kiedy 
pyłek jest wilgotny z powodu wilgoci w powietrzu (a 
tam często jest wilgoć w powietrzu). [Fig. 4,5] 
      Przypołudniki potrafią wytrzymać niemiłosierne 
nasłonecznienie w Afryce, w Europie jednak, 
szczególnie tej zapłakanej, deszczowej, bardzo łatwo 
tę zdolność tracą, bo odzwyczajają się od upałów. W 
rezultacie jeden mocno soneczny dzień może je spalić 
na amen, zarówno konofyta, jak i litopsy i inne ga-
tunki. Stąd też niezbędne jest cieniowanie roślin w 
godzinach największej operacji słonecznej (dotyczy 
to tylko konofytów, litopsów i innch żywych kamie-
ni, krzaczkowate mesembrianty i kaktusy tego nie 
potrzebują). W słoneczne dni przed południem wy-
mienione rośliny przykrywa się taflami styropianu, 
po południu ten styropian zdejmuje. i tak przez parę 
miesięcy. Kiedy jesienią cieniowanie przestaje być 
potrzebne, nastaje czas chłodów i konieczność 
ogrzewania. W ogrodnictwie Uwego szklarnie oraz 
domy ogrzewane są przez system grzewczy, którego 
sercem jest piec na drewno. Drewno Uwe sam ścina 
w lesie, potem suszy 2-3 lata, wreszcie zużywa do 
ogrzewania. Piec wymaga dokładania drewna co 
dwie godziny. W bezmroźne noce można go zamknąć 
na 8 godzin bez groźby wygaśnięcia, zaś gdy tempe-
ratura spada poniżej –2 oC stopni, ogrzewanie musi 
działać całą dobę, czyli całą dobę podkłada się do 
pieca co dwie godziny. Zdarza się, że taki maraton 
trwa tydzień, czasem nawet dwa. W naszym klimacie 
czasem oznaczałoby to cały miesiąc lub więcej nie-
przespanych nocy.  
      Szkółkę Uwego można odwiedzić uprzedziwszy 
go o tym fakcie telefonicznie lub mailem. Mozna 
nawet zostać na noc, jeśli się chce. Mozna też doko-
nac zakupów przez internet. Tak czy inaczej, mam 
nadzieję, że opowieść o Cono’s Paradise pomoże tym 
z Państwa, którzy uprawiają przypołudniki, ale dotąd 
mieli trudności z właściwą nad nimi opieką, a tych, 
którzy nigdy nie mieli w kolekcji litopsa – może 
spróbują. 

      Conophytums enter a stage of intensive growth 
in the end of summer, and bloom intensely during 
autumn and in the beginning of winter. Then they 
are to to be pollinated to yield seeds (that are stored 
for a year before sowing – fresh seeds germinate 
worse than the one-year-old ones). These plants have 
small flowers, sometimes very tiny, so therefore they 
are pollinated with broom hairs. Pollination is car-
ried out three times in 24 hours: around noon, in the 
afternoon, and at night for the night blooming spe-
cies. It takes some two hours a day. Fortunately, 
Conophytum flowers are open for several days, also 
during cloudy days. Unfortunately, on the other 
hand, pollination is not succesful when the pollen is 
moist due to the moist air (and the air there is often 
moist). [Fig. 4,5] 
      Mesembs in Africa are able to sustain unmerciful 
insolations, but in Europe, especially in the ‘tear-
full’, rainy one, they lose this abillity very easily 
because they are no more subject to such torid heats. 
As a result, one very sunny day can scorch them to 
death - both Conophytums and Lithops and other 
species. Therefore to shade the plants during the 
strongest sunlight is necessary (it applies only to 
Conophytums, Lithops and other living stones – 
shrub-like mesembs and cacti do not need this). On 
sunny days before noon, the above mentioned plants 
are covered with plates of foamed polystyrene, 
which are removed in the afternoon and so on for 
several months. When in autumn this shading is no 
longer of use, there comes a cold time when heating 
is necessary. In Uwe’s horticulture, the greenhouses 
and the houses are heated by a system with a stove 
for wood in its heart. The wood is cut by Uwe him-
self, then left to dry for 2-3 years, then used for heat-
ing, in the end. The stove needs to be supplied with 
wood every two hours. During frost-free nights it 
can be shut for 8 hours without a threat of fire going 
out, and when the tenperature goes below -2 oC, the 
heating have to work day and night, this means the 
stove is supplied with wood every two hours day and 
night. Sometimes it happens such a marathon takes 
place for a week or even two. In our climate that 
would have meant a month, or longer, of sleepless 
nights. 
      You can visit Uwe’s nursery by letting him know 
in advance by email or by phone. You can even stay 
at night if you wish. You can also make your shop-
ing via internet. Anyway, I hope this Cono’s Para-
dise story helps those of you who grow mesembs, 
but till now have had difficulties with proper care of 
them. And those who have never had any Lithops in 
their collection…  Maybe they will!  
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1. Uwe z kanią  
    Uwe with an edible mushroom 
2. Szklarnia przydomna 
    a greenhouse sticking to the house 
3. Szklarnia kaktusowa 
    a cactus greenhouse 
4. Conophytum obcordellum v. ceresianum 
kwitnace w nocy 
    … blooming in the night 
5. Conophytum minusculum v. paucilineatum 
RR1302 
6. kwitnące pleiospilosy 
    blooming Pleiospiloses 
 
fot: Mariusz Mieczakowski 
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Quiabentia verticillata 
 Mizque, Boliwia 
 fot. Michael Nee (NYBG) 


