KAKTUSY I INNE
CACTI & OTHERS
No. 2 vol. 3 (2006)

KAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

Krótkie spojrzenie na …

Argentyńskie chilijczyki, czyli…
umadeave i spółka.

Wyjątkowo wielkie Eriosyce umadeave,
fot. Guillermo Rivera

Eriosyce bulbocalyx, fot. Jerzy Bartylak
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Rodzaj Eriosyce to w swojej lwiej części kaktusy rosnące w Chile, natomiast te, o których tu mowa to oczywiście
gatunki Eriosyce, zamieszkujące Argentynę, które Backeberg klasyfikował jako rodzaj Pyrrhocactus, a Kattermann
jako podsekcję Pyrrhocactus. Jeśli wspomnimy jeszcze, że z
tej grupy wyewoluowała ta właściwa, chilijska, znacznie
większa część całego rodzaju Eriosyce, to określenie „argentyńskie chilijczyki” narzuca się mimowolnie. To ciekawa grupa roślin dla badaczy ewolucji kaktusów z uwagi na
swoje cechy sugerujące koligacje m.in. z austrocactusami,
acanthocalyciami, ale tych kwestii nie będziemy omawiać.
Problemy tyczące używania dawnej nazwy rodzajowej
Pyrrhocactus były przedstawione w pierwszym numerze KI
- przypomnijmy tu jedynie, że nazwą tą były określane również gatunki chilijskie. Za ciekawostkę może służyć też fakt,
że K. Knize pod nazwą Pyrrhocactus katalogował czasem…
boliwijskie lobivie!
Argentyńskie Eriosyce występują u podnóża Andów na
jałowych terenach, rosną w mineralnym, skalnym podłożach, przy czym głównym obszarem występowania omawianych roślin jest wąski pas przebiegający z północy na
południe, na wschód od miast Mendoza i San Juan. Ten pas
to rozmaite populacje tylko jednego, najbardziej rozprzestrzenionego gatunku: E. strausiana. Do tego mamy kilka
osobnych populacji pozostałych gatunków na północ i
wschód od San Juan, najdalsze z nich aż na wysokości Salta
(E. umadeave).
Z wyjątkiem E. umadeave, uprawa nie jest zbytnio trudna, choć rosną wolno na własnych korzeniach. Należy uwa50

żać na przelanie substratu. Nie są to też kaktusy wysokogórskie, a więc temperatura przy zimowym spoczynku nie
powinna spadac poniżej 6 oC (z wyjątkiem E. umadeave,
ale powyżej 0 oC).
Odnotujmy teraz kolejno wszystkie nazwy odnoszące
się tych dawnych argentyńskich pyrrhocactusów – te podkreślone odnoszą się do taksonów obecnie zaakceptowanych jako „dobre” w The New Cactus Lexicon, poniżej
jako niepodkreślone są wyszczególnione odpowiednio
nazwy uważane za ich synonimy.
E. umadeave (Werd) Katt. jest najciekawszym, i różniącym się najbardziej od pozostałych gatunkiem. Ma charakterystycznie wszystkie ciernie zagięte do góry. Jest największy w całej omawianej grupie – może nawet przekroczyć 50 cm wysokości na stanowiskach naturalnych. Występuje w prowincji Salta: Quebrada del Toro (do 2500 m
wys.), Puerta Tastil (do 3000 m wys.), koło Santa Rosa
(3200 m wys.). Wg. Katermanna, na wysokości ponad
3000, kaktus może niekiedy doświadczać krótkotrwałych
opadów śniegu (nie udało się nam tego potwierdzić). Podczas gdy pozostałe gatunki można otrzymać względnie
łatwo z nasion, to w tym przypadku kiełkowalność jest
porównywalnie niska jak u Eriosyce sensu stricte, neowerdermannii i austrocactusów. Nasiona należy najpierw
przemrozić, ale i tak kiełkowalność jest bardzo niska. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że kaktus ten
jest najwyżej występującym gatunkiem ze wszystkich
Eriosyce. Nie jest go również łatwo utrzymać na własnych
korzeniach, dlatego zaleca się szczepienie. Kaktus wart
każdej kolekcji - rzadki, trudny, ciekawy i ładny.
E. bulbocalyx (Werd.) Katt. – jego nazwa, oznaczająca „z
kwiatem w kształcie cebuli”, wzięła się stąd, że kwiat nie
otwiera się szeroko nawet podczas słonecznych dni, przybieraja natomiast kształt cebuli. U typu kwiat jest żółty z
brązowo-czerwoną gardzielą, z płatkami z brązową pręgą
na zewnątrz. To najpopularniejszy gatunek w kolekcjach.
Wschodzi z nasion łatwiej niż E. umadeave, ale trudniej
niż E. strausiana. Rośnie wolno. Sunonimy:
P. umadeave var. marayesense Backb. nie ma nic wspólnego z E. umadeave. To forma E. bulbocalyx, z różowobiałymi kwiatami i czarnymi cierniami. Występuje koło
Marayes
P. dubius Backb. – (?). Wg. Kattermanna to prawdopodobnie forma E. bulbocalyx
E. meglioli Raush – Kattermann traktował ten gatunek
jako synonim E. bulbocalyx. Wg opisu Rausha, forma ta w
naturze może wytworzyć trochę białego nalotu na naskórku, w kolekcjach jest raczej niebieskawa. Kwiat jest podobny do bulbocalyx – główna róznica to to że ma czerwone znamię kwiatu, w przeciwieństwie do E. bulbocalyx.
Występuje koło Marayes, obok E. bulbocalyx.
E. straussiana (Sch.) Katt. jest najbardziej rozpowszechnionym argentyńskim pyrrhocactusem. Obszar występowania rozciąga się od Jachal (San Juan) na północy do
Malargue (Mendoza) na południu. Zarówno w prowincji
Mendoza jak i San Juan, E. straussiana jest najczęściej
spotykanym kaktusem kulistym, rosnąc często w towarzystwie austrokaktusów i denmoz, przeważnie nie przekraczając 1700 m npm. Wysokość korpusu do 20 cm, korpus
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ciemnozielony, ciernie do 4 cm długości. Jest najłatwiejszy w uprawie, nasiona łatwo kiełkują. Kattermann wróżnia tylko jedną odmianę, resztę traktuje jako synonimy.
Oto one:
E. andreaeana Katt. pochodzi z wyższych partii południowej Sierra Famatina (prowincja La Rioja). Kattermann traktował tę roślinę jako oddzielny gatunek. Wcześniej Donald zaklasyfikował go jako Acanthocalycium
(rzeczywiście jest zewnętrzne podobieństwo, a na niektórych stanowiskach gatunki Acanthocalycium i Eriosyce
egzystują obok siebie). Kaktus z początku kulisty, do 5-7
cm średnicy, potem cylindryczny, o odstających cierniach do 4 cm długości. Kwiat czerwony.
P. atrospinosus Backb. – nazwa stosowana do form o
ciemniejszych (czarno-szarych) cierniach. Typowe stanowisko: koło Potrerillos, 40 km za zach. od miasta
Mendoza. Nieważnie opisany.
P. catamarcensis Speg., z wyższych terenów (okolice
Catamarca). Z tym taksonem było w przeszłości duże
zamieszanie taksonomiczne, którego nie będziemy tu
przytaczać.
E. kattermannii Kiesling
E. multicolorispina Janeba et Slaba – wyróżnia się dużym kwiatem do 6 cm, zmiennym kolorem uciernienia –
ciernie mogą być od białawych, poprzez żółte i brązowe,
do czarnych. Średnica korpusu do 10 cm. Występowanie:
koło Agua del Toro (prow. Mendoza), 900 m npm.
P. platyacanthus Ritt – rośnie koło Malargue, w prowincji Mendoza. Charakteryzuje się płaskimi cierniami.
P. sanjuanensis (Speg.) Backb. – jedna z form z okolicy
San Juan. Spegazzini w oryginalnym opisie dla Echinocactus sanjuanensis pisał m.in: korpus płaskokulisty, z
początku ciemno-matowo-zielony, potem ciemno-szary,
80-90 mm średnicy
P. setiflorus Backb. = P. setosiflorus Backb non Ritt.
P. setosiflorus Backb. non Ritt. – nieważnie opisany z
okolic Mendoza
P. vollianus Backb. – forma z okolic Rio Colorado
P. vollianus var. breviaristatus – (?) nazwa katalogowa
E. straussiana var. pachacoensis (Rausch) Katt. – pochodzi z okolicy Pachaco. Odróżnia się od typu m.in.
mniejszymi rozmiarami (do 8 cm) oraz tym, że ciernie
mają różowy odcień i są lekko zakrzywione do góry.
E. villicumensis (Rausch) Katt. – rośnie zawsze płaskokuliście, czasem do 9 cm średn., wyróżnia się tym, że
jasnoszary naskórek pokrywa się białym nalotem przy
odpowiednio silnym nasłonecznieniu. Występowanie:
Sierra Villicun. Na stanowisku typowym kwiat jest żółty,
Pyrrhocactus vertongenii x villicumensis – populacje o
kwiatach pomarańczowych, czerwonych, występujące w
okolicy, nazwa z czeskich katalogów nasiennych.
P. melanacanthus Backeb. – nieważnie opisana forma o
czarnych cierniach, z San Juan
E. vertongenii (J.G.Lambert) D.R.Hunt – forma niewiele
się różniąca od typu, do 6 cm średnicy, może nie mieć
cierni centralnych.
No cóż, okazuje się, że w Argentynie rośnie nie tylko
„gymno”, „noto” czy „acantho”. Paniętajmy również o
„pyrrho” – chilijczykach z argentyńskim paszportem.
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WSZYSTKIE DROGI
PROWADZĄ DO ISCAYACHI
_______________________________________________________________________________

ALL THE ROADS LEAD TO ISCAYACHI
Mariusz Mieczakowski
introsc@interia.pl

i

Streszczenie: Mariusz Mieczakowski relacjonuje swoją
kaktusową podróż, będacą częścią czesko-polskiej wyprawy kaktusowej w 2005 roku do Argentyny i Boliwii. Ta
część jest poświęcona Boliwii.

Summary: Mariusz Mieczakowski reports on his cactus
trip to Bolivia, part of Czech and Polish 2005 cactus expedition to Argentina and Bolivia. This part is devoted to
Bolivia.

Boliwia powitała nas zgiełkiem (jak na Andy sporym) i ruchliwością typową dla miasta handlowego i
do tego granicznego, jakim z pewnością jest Villazon.
Na jeszcze bardziej zgiełkliwym dworcu autobusowym udało nam się wynająć autobus (nie chcieliśmy
spędzić całego dnia czekając na rejsowy nocny autobus do miasta Tarija). Cały dla nas (ale kierowca
wziął jakąś pasażerkę, zarabiając parę boliviano dodatkowo). Po godzinie zmierzaliśmy już przez góry
na północ, a jeszcze tego samego dnia zarzuciliśmy
kotwicę w bardzo sympatycznym, acz niedrogim hoteliku w Tarisze.
Następnego dnia, mając niestety tylko jeden wypożyczony samochód (drugi miał się pojawić za 2
dni) i to pick-up (dwóch z nas na pace!) wybraliśmy
się w niedaleką wycieczkę w góry. Zatrzymaliśmy
samochód w okolicy osady Erquiz. Pierwsze kaktusy
pokazały sie od razu, bo to nie miniatury – Echinopsis obrepanda, niektóre z pąkami lub przekwitłymi kwiatami. Ciekawe, że większość z nich jest zakopana w ziemi do 2/3 wysokości, tak że tylko płaski
wierzchołek wystaje nad ziemię. Ani razu nie widziałem lobiwii rosnącej w ten sposób, i to jest jeden z
argumentów przeciwko uznawaniu lobiwii i echinopsisów za jeden rodzaj. Najciekawsze jednak ukazuje się po chwili, i to bez specjalnego szukania, bo w
kwiecie – Aylostera minutissima (MPL30) [Fig. 1].
Ta niewielka roślinka (wg opisu do 1,4 cm średnicy),
dzisiaj uważana za synonim A. pseudodeminuta, opisana została przez Rittera w Kakteen in Südamerika.
Jak twierdzi Pilbeam (i Václav Šeda), właściwie nie
trafiła do europejskich kolekcji, i traktowano ją z
rezerwą, ponieważ jej istnienia nikt inny nie potwierdził. Niniejszym potwierdzam, ona istnieje! Od A.
pseudodeminuta różni się znacznie cierniami, które są
białe (starsze szarzeją, czyli pozostają prawie białe),
mocno przylegające do korpusu. Tzn. o ile to rzeczywiście ona. Kwitnie pięknym, ciemnoczerwonym,
prawie bordowym kwiatem, dużo większym od samej

Bolivia greeted us with noise (quite a large as for
the Andes) and with business typical for such a commercial and frontier town which Villazon certainly
is. At even more noisy bus station, we were fortunate to hire a bus (we did not like to spend all the
day waiting for a night bus to Tarija). The whole bus
was for us (though the driver took some woman,
thus earning some additional bolivianos). After an
hour we were heading north over tha mountains, and
on the same day we cast anchor at a very nice
though not expensive hotel in Tarija.
Next day, unfortunately with only one hired car
at our disposal (the other was due to appear in two
days), and yet of a pick-up type (two of us were to
sit on the crate!), we set out for a small trip to the
mountains. We stopped near Erquiz village. First
cacti came to view at once, because they are no
miniatures – Echinopsis obrepanda, some of them
with buds or withered flowers. It is interesting to
note that most of them is buried in the soil up to 2/3
of hight so only a flat top of a plant protrudes from
the ground. I have never seen any lobivia growing in
that way, so that may contribute against considering
lobivias and echinopsises as one genus. However,
the most interesting appears after a while, and without much looking for, because there is…: Aylostera
minutissima (MPL30) in bloom [Fig. 1]. This small
plant (up to 1.4 cm in diameter, according to its description), now considered a synonym of A. pseudodeminuta, was described by Ritter in Kakteen in
Südamerika. As Pilbeam (and Václav Šeda) has it, it
virtually did not make its way to Europaean collections, and was taken with reserve because its existence was not confirmed by anyone else. Hereby I
confirm this – it exists! It differs from A. pseudodeminuta by spines which are white (the older ones
turn grey so virtually remain almost white) and
closely adhering to the body – to be exact – that is
true if it really is this plant. It blooms with a beau-
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rośliny. Rosną wcale nie w szczelinach skalnych –
czasem w poduchach mchu, czasem w „gołej ziemi”,
pewnie dlatego, ze to teren stosunkowo wilgotny.
Obecność echinopsisa to potwierdza (echinopsisy
rzadko rosną na bardzo suchej ziemi, co zasadniczo
odróżnia je od lobiwii). W związku z tym istotna
uwaga: na tym stanowisku jest też zimno, nie tylko
wilgotno (czyli chłód jest tam częsty, inaczej wilgoć
znikałaby szybko) i mimo sporej wysokości (prawie
2800 m) zajmują je rośliny najwyraźniej lubiące wodę, którym pochmurne niebo nie wadzi nic a nic.
Między innymi zaobserwowaliśmy kilka niekaktusowych przykładów kwitnącej flory, np. niezidentyfikowanego przedstawiciela rodzaju Oxalis, a z sukulentów rosła tam Euphorbia sipolisii.
Następny postój robimy gdzieś niedaleko Tucumillas, 500 metrów wyżej, co owocuje zagadkami.
Trafiamy bowiem ma stanowisko, gdzie są trzy gatrunki kaktusów. (MPL31) I wszystkie kwitną. I
wszystkie czerwono. I wszystkie tym samym odcieniem czerwieni, ciemnym bordo. I bądź tu mądry!
Pierwsza to Sulcorebutia tarijensis, łatwa do odróżnienia od pozostałych, chociaż nie z daleka. To jedyna (miłośnicy sulek, bez nerwów) sulkorebucja przez
nas odwiedzona, ale i też nikt z naszej grupy jakoś
specjalnie za tym rodzajem nie tęsknił.
Pozostałe dwie tutejsze mieszkanki to ajlostery.
Obie. Jedną już znaliśmy z poprzedniego miejsca (A.
minutissima), druga zaś przedstawia się jako A. fusca
[Fig. 2]. Kwiaty identyczne, ale ta druga jest większa
(średnica nawet do 4 cm, tutaj nie jest aż tak duża),
wełnę w areolach ma nie białą, lecz brązową, a ciernie krótkie i przylegające do ciała, najmłodsze z nich
są przy tym wyraźnie brązowe, starsze szare. Ostatnio
rozmawiałem o tym znalezisku z panem Václavem
Šedą, który twierdzi, że jest to A. rubiginosa, również
ritterowe odkrycie, również z okolic Tarichy. Panowie Šeda, Kasperski i Odehnal tęże ajlosterę (tak
przynajmniej mniemają) znaleźli właśnie w tej okolicy, oznaczona jest numerem SE-66 [Fig. 3]. Na początku uważali ją zresztą za fuskę, tak jak my swoją.
W kolekcji obie te rośliny różnią się od siebie znacznie, trudno byłoby je pomylić, ale w naturze jest łatwiej o pomyłkę. A. fusca jest (w Europie) wyraźnie
wydłużona, lekko słupkowata, a ta druga wręcz przeciwnie, raczej płaskokulista. Nasze znalezisko składa
się z roślin o wydłużonych korpusach, nie tak jak u
tych szklarniowych, ale w końcu w Andach nikt kaktusów nie podlewa i nie nawozi. Ciernie ta pierwsza
ma mieć wyraźnie przylegające (taka jest MPL31), a
rubiginozę chararakteryzują nawet cztery ciernie
środkowe mocno odstające i kłujące. Historia ta pokazuje, jak trudne jest rozpoznawanie roślin w środowisku naturalnym, jak bardzo różnią się one od
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tiful dark red flower, much larger than the plant itself. The plants do not grow in rock cracks at all, but
either in moss cushions or just in ‘plain’ soil, probably because this area is relatively humid. The presence of Echinopsis confirms this (echinopsises rarely
grow in very dry soil, which is quite contrary to lobivias). A useful remark in this respect: it is not only
wet but also cold at this locality (so the chiliness
must occur often, otherwise the humidity would
have quickly disappeared), and in spite of high altitude (almost 2800 m) the place is occupied by watertollerant plants to which a cloudy sky will do no
harm at all. We saw, among others, some representatives of non-cactus flowering flora, e.g. unidentified
member of Oxalis, and Euphorbia sipolisii as a representative of succulent plants.
We take the next stop somewhere near Tucumillas, 500 m higher up, what brings us some puzzles,
since we get to a spot where three cactus species are
present (MPL31). All of them are in flower, and all
with red colour, and all with the same shade of red
colour – deep red. So how to distinguish them? The
first is Sulcorebutia tarijensis, easy to tell from the
rest, but only when not looking at it from the distance. This was the only Sulcorebutia (sulco-lovers,
please take it easy!) that we visited, but on the other
hand, no one of our party was keen on this genus.
The ramaining two inhabitants here are aylosteras. All the two. One of them is familiar from the
former place (A. minutissima), the other introduces
itslf as A. fusca [Fig. 2]. The flowers are similar but
the latter plant is bigger (the diameter is even to 4
cm, though here is not so large), the wool in areoles
are not white but brown, and spines are short and
adhering to the body, the youngest ones are markedly brown, the older ones are grey. I have talked to
Mr. Václav Šeda about this finding who claims it to
be A. rubiginosa, also a Ritter’s finding and also
from Tarija. Šeda, Kasperski and Odehnal found this
very Aylostera, as they thought, in this neighbourhood, and it was denoted under field number SE-66
[Fig. 3]. They recognized it at first as fusca, just as
we did with the ours. In collections these two plants
look much different from each other – it would be
hard to confuse them, but in habitat it is more difficult to tell one from the other. In Europe, A. fusca
clearly elongates, the other – quite contrary – is
rather flat-globose. Our finding consists of plants
with elongated bodies, not as in case of the greenhouse ones, but on the other hand, no one fertilizes
or waters cacti in the Andes. The former plant
should possess visibly adherent spines (such is the
MPL31), and rubiginosa is characterized even by
four central spines strongly protruding and prickly.
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swych szklarniowych sióstr i – często – od tego, co
odkrywcy zawarli w opisach. Ten problem na razie
pozostaje nierozwiązany, ja jednak skłaniałbym się
ku hipotezie „fuskowej”.
Tego samego dnia, 12 listopada, znajdujemy jeszcze jedno ciekawe stanowisko, które znajduje się wyraźnie niżej od poprzedniego (2700 m n.p.m.) - napotykamy na E. obrepanda. Echinopsisy dużych wysokości nie lubią. Poza tym pierwszy raz widzimy kępy
Lobivia tiegeliana, jednej z najpiękniejszych roślin
boliwijskich Andów. Uważa się, ze gatunek ten jest
ogniwem pośrednim między rodzajami Echinopsis i
Lobivia. To wyjaśnia, czemu w tym miejscu Echinopsis i Lobivia rosną razem! Wiekszość lobiwii woli
wyższe partie gór i bardzo otwarte połacie ziemi, bez
zacieniających krzewów czy kamieni. Większość
echinopsisów żyje stosunkowo nisko, gdzie słońca
mniej, wody więcej, a i cień nie jest rzadkością. Tu
mamy grupki L. tiegeliana wprawdzie na równym,
otwartym terenie, ale często między kamieniami, otoczone trawą, mchem czy małymi krzaczkami. Z kolei
budowa anatomiczna korpusów skłania botaników do
osądu, że to rośliny przechodnie między lobiwią a
sulkorebucją, ze względu na niewątpliwie wydłużone,
pionowe areole, z których wyrastają grzebieniasto
wygięte w kierunku ciała boczne ciernie. Z pozycją
taksonomiczną tego gatunku też nie jest łatwo ani
prosto. Obecnie uznaje się pięć odmian: var tiegeliana (typ, kwiaty fioletowe), var. ruberrima (kwiaty
ciemnoczerwone, do tej odmiany należy znaleziona
przez nas populacja), var pusilla (mniejsze korpusy,
do 4 cm), var. flaviflora (kwiaty żółte) oraz var. cinnabarina (kwiaty ciemnofioletowe, korpusy duże, do
7 cm).
Kiedy trzynastego (szczęśliwego) listopada wybieramy się w trasę w kierunku Entre Rios, w pobliżu
osady Santa Ana napotykamy stanowisko Lobivia
cardenasiana. (MPL33). Mamy szczęście, bo niektóre egzemplarze kwitną wspaniałym, fioletoworóżowym kwiatem. [okładka] Ostatnio zaczęto wtłaczać ten gatunek do echinopsisów, i to jako odmianę
w gatunku E. ansistrophora. Nie jestem przekonany...
Chociaż może i tak? Kwiat jest rzeczywiście dość
duży, a teren występowania leży na wysokości bardziej lobiwiowej niż echinopsisowej (2240 m). Z kolei teren ten jest płaski, otwarty, pozbawiony cienia i
prawie bez towarzystwa innej roślinności, a tak żyją
lobiwie właśnie. Sprawa jest do dyskusji.
Następne parę stanowisk to kaktusy już spotykane
wcześniej, może tylko L. tiegeliana var. tiegeliana
jest warta wspomnienia (na pewno jest, to zjawiskowej urody stworzenie). Ciekawiej się robi w okolicy
wioski Tambo. Tam, na skalnym urwisku, Tomek z
narażeniem życia znajduje kilka roślin wyglądających
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All this shows how difficult is to distinguish plants
in habitat, how much they differ from their greenhouse ‘sisters’ and often from what explorers stated
in their descriptions. The problem still remains unresolved, but I am inclined to support the ‘fusca’ hypothesis.
On the same day, November 12th , we find another interesting locality placed distinctly at lower
altitude than the former one (2700 m) – we come
across E. obrepanda. Echinopsises do not prefer
high altitudes. Also, for the first time, we see clunps
of Lobivia tiegeliana. one of the most beautiful
plants of Bolivian Andes. It is regarded as a transitional stage betweem the genera Echinopsis and Lobivia. That explains why Echinopsis and Lobivia
grow side by side at this place. Most of lobivias prefer higher mountain parts and very open spaces,
without shading shrubs or stones. Most of Echinopsises grow relatively at lower altitudes, where there
is less sun, more water, and shade is not very rare.
Here we have clumps of L. tiegeliana on plain and
open ground indeed, but often with stones and sorounded by grass, moss or small shrubs. On the other
hand, the body anatomical structure leads botanists
to think these are transitional plants between Lobivia
and Sulcorebutia – this is on account of prominently
elongated areoles out of which there grow crest-like
radial spines bent towards the body. It is not too easy
to determine taxonomic status of this species. There
are five varieties currently recognized: var tiegeliana
(the type, violet flowers), var. ruberrima (dark-red
flowers – to this one there belongs the population we
found), var pusilla (smaller body, to 4 cm), var.
flaviflora (yellow flowers) and var. cinnabarina
(dark-violet flowers, large body to 7 cm).
When we set out on a trip toward Entre Rios on
November (happy) 13th, we come across Lobivia
cardenasiana (MPL33) near Santa Ana village. We
are lucky, because some specimens bloom with magnificent violet-pink fkower [see cover picture]. In
recent times this species began to be lumped into
Echinopsis as a variety of E. ansistrophora. I am
sceptical about this. But maybe it is right? The
flower is really quite large, and the distribution area
lies at rather lobivia-like altitude than echinopsislike one (2240 m). Besides, the area is plain, open,
devoided of shade, and almost with no accompanying plants – lobivias do live this way. This question
is open to discussion.
The next few localities consist of cacti found on
earlier occasions, perhaps L. tiegeliana var. tiegeliana would be worth mentioning (it really is, as a
creature of unique beauty). Tambo village
neighbourhood appears to be more interesing. There,
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jak Aylostera fiebrigii, ale bliskość Tambo każe podejrzewać, że może być to opisana przez Rittera A.
tamböensis. Ta ostatnia różni się od poprzedniej
przede wszystkim kwiatami, pomarańczowymi (nie
czerwonymi) i bardziej żółtym ociernieniem. Kwiatów nie ma, więc trudno coś orzec, a ciernie też jakby
nieokreślonego koloru. W każdym razie zaliczenie A.
tamböensis do A. fiebrigii jako synonimu najprawdopodobniej ma sens.
Po drugiej stronie drogi skały są równie strome,
ale nie osypują się tak łatwo i porastają je stosunkowo gęsto trawa, mech i, proszę sobie wyobrazić, kaktusy! Tam, w pionowych szczelinach skalnych, we
wzgórkach mchu i Abromeitielli pięknie odcinają się
od tła regularne, białe kulki. Jest to bez wątpienia
Aylostera muscula, [Fig. 4] kaktus o tyle popularny w
zbiorach, co rzadko widywany w przyrodzie. Niestety, kwiatów brak, ale i tak znalezisko interesujące.
Czasem takson ten mylony jest z A. nivosa, przez
wielu nieuznawany gatunek (utożsamiany z A. fiebrigii var. densiseta), ale wystaczy jedno dotknięcie,
żeby ustalić prawdę: muskula jest mięciutka jak kaczuszka, a niwoza drapie jak tygodniowy zarost abnegata.
Na tej samej skale jest to, na co mieli nadzieję
nasi czescy koledzy, mianowicie znaleziona już
wcześniej przez ekipę Briana Batesa „Aylostera heliosa z żółtym kwiatem”, tu prowizorycznie określana
jako A. heliosa var. nova MPL35b [Fig. 5.]. Na zdjęciu widać kolor kwiatu, który jest nie tyle żółty, co
bardzo jasno pomarańczowy. Jak wiadomo, A. heliosa var. heliosa ma kwiaty pomarańczowe, pozostałe
dwie odmiany w tym gatunku (var. cajasensis i var.
condorensis) – czerwone. Z kolei te dwie odmiany
ciernie mają dłuższe i rzadsze, między nimi widać
skórkę kaktusa, a odmiana nominalna ciernie ma tak
gęste, mimo że krótkie, że skórki wcale nie widać, a
roślina sprawia wrażenie prawie białej (a jest zielona!). U naszej MPL35b (albo TB41, jak kto woli)
ciernie są wyraźnie długie i bardzo rzadkie. Co prawda trafiliśmy na moment mokry, wokół skały całkiem
szeroki płynął strumyk, a rośliny były napite po same
uszy, więc i napęczniałe, ale niewątpliwie roślina jest
inna niż dotąd znane odmiany. Ponieważ najprawdopodobniej cała populacja w tym miejscu składa się z
podobnych roślin, mamy do czynienia z odkryciem
nowej odmiany. Także pąki kwiatowe są ciekawe, bo
zielono-żółte. Zapewne pojawi się za jakiś czas opis
tejże w wykonaniu któregoś z naszych czeskich kolegów. A. heliosa i jej odmiany to temat na osobny artykuł, szczególnie że potrzeba tu jeszcze wielu badań,
aby rozwiązać problem innych odmian, jeszcze nie
opisanych, jak np. var. solisioides czy A. densipectinata (oba znaleziska autorstwa Kniżego). Należałoby
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on a cliff, Tomek, at the risk of his life, finds some
plants looking like Aylostera fiebrigii, but the proximity of Tambo leads us to suspition that this may be
A. tamböensis. described by Ritter. This one differs
from the former one mainly by flowers – orange, not
red, and more yellow spination. The floweres are
absent and the spines are as if of an undefined colour. In any case, counting A. tamböensis into A. fiebrigii is most probably sensible.
On the other side of the road, the rocks are as
much steep, but do not fall to pieces as easily and are
covered with rather thick grass, moss, and, please
imagine, cacti. There, in vertical rock cracks, in
clumps of moss and Abromeitiella, some beautifull
white balls are clearly visible against the background. This is undoubtedly Aylostera muscula,
[Fig. 4], a cactus as much popular in collections as
little seen in the wild. Unfortunately the flowers are
absent, but nevertheless, it is an interesting finding.
Sometimes this taxon is confused with A. nivosa
which is not recognized as a separate species by
many people (being indentified as A. fiebrigii var.
densiseta) but one touch is enough to determine the
truth – muscula is soft like a duck, and nivosa
scratches like an unshaved growth of an untidy guy.
On the same rock there is what our Czech friends
had hoped to find – ‘Aylostera heliosa with yellow
flower’, found for the first time by Brian Bates’
party. Here it comes under provisional name: A.
heliosa var. nova MPL35b [Fig. 5.]. One can see on
the photo the flower colour which is not exactly yellow but very light orange. As everybody knows, A.
heliosa var. heliosa has orange flowers, the other
two varieties in this species (var. cajasensis and var.
condorensis) – the red ones. Then, these two varieties have longer and more sparse spines, with visible
epidermis piering out through spination, whereas the
nominal variety has spines so thick, though short,
that the epidermis is almost unvisible, and all the
plant looks as if it were white (though really is
green). In our MPL35b (or TB41, as you like), the
spines are markedly long and very sparse. To be
exact, we happened upon a rainy weather – there
was quite a wide stream flowing around the rock, so
the plants were swollen ‘up to the ears,’ but the plant
is undoubtedly different from the other known varieties. Because the whole population at this place most
probably consists of simillar plants, what we have
here is a newely discovered variety. The flower buds
are interesting as well because they are greenishyellow. There will be probably published a description of this plant by some of our Czech friends in a
bear future. A. heliosa and its varieties is a topic deserving a separate article, particularly because there
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Fig. 1. Aylostera minutissima MPL30, Erquiz

Fig. 3. Aylostera fusca SE-66

Fig. 4.
Aylostera heliosa
nova MPL35b

var.

z żółtym kwiatem,
rosnąca na pionowej
skale
with yellow flower
growing on a vertical
rock

KAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

Fig. 2. Aylostera fusca MPL31

Fig. 4. Aylostera muscula MPL35b

Fig. 7. Trichocereus pasacana MPL43

Fig. 8. Oreocereus trollii MPL43

Fig. 12. Mediolobivia torquata MPL50

Fig. 9. Mediolobivia pygmaea var. canacruzensis (?) MPL48
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Fig. 10 Mediolobivia pygmaea var. crassa (?) MPL48

Fig. 11. Weingartia kargliana MPL49

zbadać wszystkie pagórki w okolicy Paso de Condor,
idąc od jednego do drugiego piechotą, co zajęłoby
jakieś 6 miesięcy, lekko licząc. Początki już są zrobione, np. w najbliższym numerze czeskiego pisma
Kaktusy ukaże się artykuł panów Říhy i Šedy przedstawiający znane odmiany tego gatunku oraz nareszcie opis znanej od lat odmiany var. teresae, dotąd
nom. nud., tez znalezionej kiedyś przez Kniżego.
Teraz opis był możliwy dlatego, że chyba dwa lata
temu grupa Šeda, Kasperski i Odehnal znalazła tę
odmianę, przypadkowo zresztą, niedaleko od stanowiska MPL35b.
Prawie 2700 m wys. i jesteśmy na Paso de Condor, jednym z najsłynniejszych stanowisk kaktusowych świata. Echinopsis obrepanda, ogromne talerze,
ogromne pąki, zero kwiatów. Lobivia tiegeliana,
wszystko mniejsze, a kwiatów tyle samo. Trafiamy
na szczęście na to, na co mieliśmy nadzieję, a jest to
oczywiście A. heliosa var. condorensis, raczej przywiędłe egzemplarze, ale kwitnące, i to przepisowym
czerwonym kwiatem.
Kolejnego dnia wycieczka w okolice Padcaya
kończy się „odkryciem” kilku prosiaków, kilku
osłów, byka, sto razy wcześniej widzianych Echinopsisów i smaku Singani popijanego piwem w barze, w którym wylądowaliśmy z powodu... ulewy! i
gradu! Tak, w Boliwii czasem pada deszcz! I grad!
Zahartowani taką pogodą jedziemy rankiem w stronę
Iscayachi, miasteczka, gdzie słońce bywa rzadko, a
chmury stale, i gdzie jest raczej chłodno. (MPL41)
[Fig. 6] Już jednak parę kilometrów poza osadą mamy płaskie wzniesienia i bardzo dużo słońca. Poza
sporymi egzemplarzami Lobivia chrysochete var.
tenuispina o bardzo zmiennym – i w kolorze, i w długości – ociernieniu, jest tutaj Mediolobivia pygmaea
var. iscayachensis (gdyby kwitła, kwiaty byłyby po
prostu czerwone) oraz M. steinmannii, być może var.
melanocentra, z pojedyńczym cierniem środkowym
w kolorze brązowym lub czarnym, odmiana prawie
nieznana kaktusiarzom, opisana przez Rauscha dość
skąpo i bez zdjęcia. Noc spędzona w „hotelu” w
Iscayachi sprawia, że nasze namioty wydają się komfortowe, ale jednak w „hotelu” jest woda, można się
umyć, choćby i była zimna.
Droga w kierunku Cieneguillas/Tomayapo prowadzi przez lasy kaktusowe – zagajniki złożone z
dużych, rozgałęzionych Trichocereus pasacana
(MPL43) [Fig. 7], pomiędzy nimi kępy Oreocereus
trollii [Fig. 8], do tego jakiś Cleistocactus, Opuntia
sp., Parodia maxima (piękna, majestatyczna roślina o
niesamowitych, długich, kolorowych cierniach), Parodia maassii (też piękna, chociaż jest jej tyle, ze po
jakimś czasie przestaje sie ją zauważać), różne gat
nki z rodzaju Tephrocactus, i Gymnocalycium armaKAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

is a problem with other non-described varieties to be
resolved, e.g. var. solisioides or A. densipectinata
(both findings by Knize). To achieve this, one would
have to explore all the hills around Paso de Condor,
doing walking trips from one hill to another, which
would take some 6 months at a rough estimate. Beginnings had been done already – in the next issue of
the Czech journal Kaktusy there will appear an article by Říha and Šeda, presenting the currently
known varieties of this species, and at last a description of a variety known for years: var. teresae, a
nom. nud. till now, also found by Knize. The description is now possible because some two years
ago the party: Šeda, Kasperski and Odehnal found
this variety (by chance), not far away from the
MPL35b locality.
Then: 2700 m – and we are at Paso de Condor,
one of the most famous cacti localities in the world.
Echinopsis obrepanda – huge plates, huge buds, no
flowers. Lobivia tiegeliana – all the same features
are smaller, and there are ‘as many’ flowers. Fortunately, we find what we hoped to, and it is of course
A. heliosa var. condorensis, a somewhat withered
specimens, but blooming with a ‘formal’ red flower.
Next day, a trip to the neighbourhood of Padcaya
ends up with discovering some pigs, some donkeys,
a bull, some Echinopsises seen some hundred times
before, and the taste of Singani, consumed together
with beer in a bar-room in which we found ourselves
thanks to a downpour and a hail!. Yes, sometimes it
rains and hails in Bolivia! Having thus immunized
ourselves against such a weather, we set out on the
following morning towards Iscayachi, a little town,
where the sun is rare and clouds quite frequent, and
where it is relatively cold (MPL41) [Fig. 6]. But just
a few kilometers beyond the village, there are flat
uphills and much sun. Apart from considerably sized
plants of Lobivia chrysochete var. tenuispina, of
very variable spination, both in colour, and in lenght,
there is also present Mediolobivia pygmaea var. iscayachensis (if it were in bloom, the flowers would
have been just red) and M. steinmannii, maybe var.
melanocentra, with single central spine of brown or
black colour, a variety almost unknown to cactophiles, described by Raush rather laconically and
without a picture. A night spent in a ‘hotel’ in Iscayachi makes our tents seem very comfortable, but
nevertheless, there is water in this ‘hotel’ so we are
able to wash ourselves, in spite that the water is cold.
The road to Cieneguillas/Tomayapo leads
through cactus forests composed of large branched
Trichocereus pasacana (MPL43) [Fig. 7], Oreocereus trollii clumps among them [Fig. 8], with a Cleistocactus, Opuntia sp., Parodia maxima (a beautiful
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tum.
Jak w Europie wszystkie drogi prowadzą do
Rzymu, tak tu, w południowej Boliwii wszystkie
(trzy) drogi prowadzą do El Puente, bo to taki węzeł
drogowy i ważne miejsce na trasie do miast północy.
Miasteczko okazuje się ruchliwe, trwa budowa nawierzchni asfaltowej i jakies inne prace, w tę i nazad
jeżdżą ciężarówki, robotnicy uwijają się przy pracy w
pełnym słońcu, kurz, hałas i knajpka z piękną indiańską kelnerką. Obiad za 6 boliwiano (2,40 zł) większości z nas przypada do gustu tylko w połowie, bo kawałek gotowanego wołowego żołądka nie wiedzieć
czemu pachnie niezachecająco. Tylko mnie to wcale
nie przeszkadza. Po obiedzie ruszamy prosto na zachód zatrzymując się na krótko, a szkoda, bo są tam
ładne kępy Weingartia cintiensis, po kilkanaście głów
kwitnących kanarkowo-żółtym kwiatem, oraz rzadkie
znalezisko, Parodia rubida, bliska krewna P. maassii
o cierniach w kolorze wina z Bordeaux. Aha, jeszcze
Lobivia lateritia, bardzo duże, pewnie bardzo stare
osobniki.
Tę noc spędzamy gdzieś w górach, między kaktusami, w pięknych okolicznościach przyrody, tylko ze
toaleta wieczorna i poranna ogranicza się do przyczesania łysiny. Wodę do picia można ze sobą wieźć, ale
do mycia już nie. Nie zmieści się, i nie mamy odpowiednich pojemników.
Jestesmy już na Mal Paso, czyli złej przełęczy,
nazwanej tak z powodu częstej tu złej pogody, zimnego wiatru, chłodu. Nas takie doświadczenia omijają, jest słonecznie i zacisznie, mimo że bardzo wysoko, prawie 4 tys. m. Szczyty sa tu raczej płaskie,
upstrzone łupkami, których długie, poziome spękania
są „doniczkami” dla kilku ciekawych kaktusów, m.in.
jest to Mediolobivia steinmannii bliżej nieokreślonej
odmiany oraz M. pygmaea var. canacruzensis
(MPL48) najprawdopodobniej [Fig. 9], bo widoczny
na zdjęciu egzemplarz ukazuje nam pąki kryjące
płatki w kolorze zapewne blado-różowo-fiołkowym,
czyli charakterystycznym dla tej właśnie odmiany.
Podejrzenia, ze może to być var. crassa, chyba nie
były słuszne. Jednak trochę dalej ukrywa się pygmejka kwitnąca, kwiatem pomarańczowawym, czyli może i var. crassa (MPL48). [Fig. 10] A może var. haagei. Towarzysząca mediolobiwkom Lobivia lateritia
var. kupperiana ciernie prezentuje wręcz niemożliwe,
tak długie, gęste i czarne. W nieco innym miejscu
znajdujemy populację kaktusów ostatnio modnych,
mianowicie wajngarcjii, konkretnie jest to W. kargliana (MPL49) [Fig. 11], śliczna (o dziwo) roślina
zagłębiona prawie całkiem w podłożu, i mimo że
rosnąca bez osłony krzewów czy kamieni, jest jaśniutko zielona, jak niezbyt dojrzałe jabłko papierówka. Ciernie smoliście czarne lub rdzawo brązowe,
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majestic plant with unusual long colourful spines),
Parodia maassii (beautiful as well, though they are
so abundant that after a time one refuses to share any
attention to them), various species of Tephrocactus,
and Gymnocalycium armatum.
As in Europe all the roads lead to Rome, so here
in southern Bolivia, all the (three) roads lead to El
Puente, because it is kind of a road junction and an
important stop on the way to northern cities. The
little town appears to be busy – a tarmac road is being built, as well as some other works being carried
on, trucks are going backwards and forwards, the
workers are bustling in full sun, there is dust, noise
and… a pub with a beautiful Indian waitress. A dinner for 6 boliviano (0.8 $) only partly takes fancy of
most of us, because a steak, for unknown reason,
doesn’t smell encouragingly. It is only me who does
not mind. After the dinner, we set out straight to the
west, making only one short stop – pity, because
there are nice clumps of Weingartia cintiensis, with
over ten heads each, blooming with canary-yellow
colour, and a rare finding, Parodia rubida, closely
related to P. maassii, with Bordeaux-wine coloured
spines. Oh, there is also Lobivia lateritia, very large,
perhaps very old plants.
We spend the night somewhere in the mountains,
among cacti, with beautiful environmental circumstances, but the toilet is limited only to combing
one’s bald-spot. One could take water with oneself
for drinking, but for washing – not. There would not
be any room for it and we do not have suitable containers.
We are now at Mal Paso, meaning: Evil Pass,
named for its frequent bad weather, cold wind and
chiliness. But we miss such experiences – it is sunny
and quiet here in spite of high altitudes, nearly 4000
m. The peaks are rather flat with many slates, the
long horizontal cracks being ‘pots’ for some intersting cacti, for example, Mediolobivia steinmannii
of a rather unknown variety and, most probably, M.
pygmaea var. canacruzensis (MPL48) [Fig. 9], because the specimen on the photo shows us buds concealing tepals of probably pale pinkish-violate colour characteristic for this variety. Our suspitions that
it could be var. crassa, probably were not right.
However, a little further, there is a pygmaea blooming with an orange flower, so… maybe var. crassa
(MPL48). [Fig. 10.] Or maybe var. haagei? Lobivia
lateritia var. kupperiana accomapaning these mediolobivias presents almost incredible spines – so
very long, thick and black. In some other place, we
find a population of cacti which are currently in
fashion, namely Weingartias – it is W. kargliana
(MPL49) [Fig. 11], a beautiful plant (to our surprise)
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w kilku przypadkach bronią dostępu do owoców z
kształtu i barwy przypominających czerwone porzeczki. Nasiona, niestety, są zbyt świeże, niedojrzałe.
Na wysokości 3660 m penetrujemy skały po obu
stronach drogi. Po prawej nie ma prawie nic, po lewej
łatwo odszukujemy kilka taksonów. Lobivia rosnąca
tam sprawiała wrażenie pugionacanthy, ale to wrażenie do dziś nie zamieniło się w pewność. Tak samo z
mediolobiwią, która kwitła prawie białym kwiatem.
Koledzy twierdzą, że to M. pygmaea var. mixta, ja
raczej widziałbym tu var. rosalbiflora, czyli odpowiednik ritterowego numeru FR1115. Świadczą o
tym stosunkowo długie ciernie, wcale nie brązowe,
jak powinno być u mixty. To jeszcze temat na długie
dyskusje w zimowe wieczory gdzieś przy kominku z
kieliszkiem portugalskiego o vinho do porto koniecznie.
W tych samych miejscach rośnie tu, w dużych
ilościach i z dużą ilością kwiatów inna mediolobiwka,
M. torquata (MPL50) [Fig. 12], uważana przeze mnie
za jeden z najfajniejszych kaktusów w ogóle. Nie ma
jej za wiele w kolekcjach, ale jak już jest, to wyglądu
jej nie sposób pomylić z inną. Zaliczanie tego gatunku do M. pygmaea (w randze odmiany) to moim zdaniem nieporozumienie.
Następne stanowisko objawia, między innymi,
jeszcze jedna niezwykle rzadką mediolobowkę, znaną
jako M. leucanthema (MPL51) [Fig. 13] (ostatnie
pomysły w rodzaju M. atrovirens var. leucanthema
wydają mi się conajmniej dziwaczne). Ten kaktus
nalezy do stosunkowo charakterystycznych, łatwo
rozpoznawalnych, głównie dzięki bardzo ciemnej,
właściwie fioletowo-czarnej skórce i prawie białym, z
lekkim różowym odcieniem, kwiatom. Pąki też są
ciemne, robią wrażenie prawie czarnych. Dalsze pagórki pozwalają nam znaleźć wiecej gniazd M. rosalbiflora, a także po raz pierwszy M. pygmaea var. rutiliflora, oczywiście ritterowe znalezisko, którą dzisiaj
bez specjalnych sporów uznano za synonim var. diersiana, pygmejki o kwiatach, że tak się wyrażę, brudnozłotych. Zmęczeni eksploracją Andów lądujemy w
końcu w hotelu z prawdziwego zdarzenia, aczkolwiek
stosunkowo drogim, w mieście Tupiza, gdzie mnóstwo dzieciaków z Europy i Stanów spędza wakacje
zwiedzając niedaleki Salar, czyli solne jezioro, i
wszystkie jego atrakcje.
Jako ludzie albo bez wyobraźni, albo o wyobraźni
zbyt wybujałej, do Palca Grande, następnego punktu
na naszej marsztrucie, zdążamy drogą przez Santiago
de Cotagaita, drogą prawie zapomnianą, mało
uczęszczaną, zniszczoną, wiodącą wzdłuż przepaści, i
z dala od jakichkolwiek ludzkich siedzib. Cud, że
dojechaliśmy na wszystkich czterech kołach. Przy
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almost completely buried in soil and, in spite of not
being sheltered by bushes or stones, is brightly green
like an unripe apple – pearmain. Pitch-black or
brown spines protect the fruits, in some cases, which
in shape and colour are similar to currants. Unfortunately, the seeds are too unripe.
On 3660 m altitude, we are searching through
the rocks on both sides of the road. On the right hand
side there is almost nothing, on the left – we find
easily some taxons. A lobivia that grew there looked
like pugionacantha, but the impression has not
turned into conviction until today. The same was
with a mediolobivia that bloomed with white flower.
My friends say this is M. pygmaea var. mixta, but in
my humble opinion this is rather var. rosalbiflora, a
plant coresponding to Ritter’s field number FR1115.
This can be confirmed by relatively long spines, not
at all brown as it should be in case of var. mixta.
That is a good topic for long winter evenings at a
fireplace, with a glass of portugal vinho in hand.
At the same places there is another mediolobivia,
abundant and with large amount of flowers: M. torquata (MPL50) [Fig. 12], in my opinion, one of the
finest cacti ever. It is not too popular in collections,
but if it is present there, its appearance cannot be
confused with any other. In my opinion, lumping
this species into M. pygmaea (on varietal level) is a
mistake.
The next stand shows, among others, another
very rare Mediolobivia, known as M. leucanthema
(MPL51) [Fig. 13] (recent ideas such as: M. atrovirens var. leucanthema seem somewhat queer). This
cactus belongs to rather characteristic, easy recognizable ones, mainly for its very dark, virtually violet-black epidermis, and flower almost white, with a
litle tint of rose. The buds are also dark, giving an
impresion of being black. Other hills alow us to find
more seats of M. rosalbiflora, as well as, for the first
time, M. pygmaea var. rutiliflora, a Ritter’s finding,
of course, which nowadays is recognized as a synonym of var. diersiana without much dispute, a pygmeya of, let me put it so, dirty-gold flowers. Tired
with exploration of the Andes, we touch land in a
real hotel, although relatively expensive, in Tupiza,
where many childs from US and Europe spend their
holidays’ time, visiting nearby Salar, i.e. salt lake,
and all its attractions.
Being the people devoid of imagination, or the
people with too exuberant one, we head to Palca
Grande, another place on our itinerary, by the road
leading through Santiago de Cotagaita, a road nearly
forgotten, little used, deteriorated, leading along
precipices, and away from people’s settlements. It
was a real fortune that we managed to get through on
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Fig. 6
Okolice Iscayachi
MPL41
Iscayachi
neighbourhood
MPL41

Fig. 16 Blossfeldia liliputana MPL55a

Fig. 14 Oreocereus sp. za Cotagaita
Oreocereus sp. beyond Cotagaita

Fig. 18 Odnajdując Parodia subterraneaf. minima MPL59
Finding Parodia subterranea f. minima MPL59
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tym chcieliśmy jak najszybciej dotrzeć do cywilizacji, dlatego prawie nie szukaliśmy po drodze kaktusów, a to bardzo duży błąd. Tam może być niejedno
cudeńko... Raz czy dwa razy zatrzymaliśmy się na
chwilę, żeby sfotografować np. białe kwiaty tefrokaktusa czy niewiarygodne kolory cierni oreocereusów
[Fig. 14]. Na chwilkę tylko stanęliśmy w miejscu,
gdzie jakimś cudem rosła prawie zupełnie nieznana w
Europie Parodia obtusa (MPL55) [Fig. 15.], być może najpiękniejsza parodia w ogóle, a na pewno w Boliwii (w kolekcjach pod tą nazwa zwykle spotykamy
jakieś formy P. maassii).
Jakoś z pomocą Opatrzności dotarliśmy do Palca
Grande, gdzie zamierzaliśmy sią zatrzymać na jedną
czy dwie noce w haciendzie znajomego naszych czechów, Don Roberto. Naprzeciw haciendy wznosiło
się wysokie, strome zbocze, na które wleźliśmy natychmiast, żeby obejrzeć stanowisko Blossfedia liliputana (MPL55a) [Fig. 16.], kaktusa bardzo trudnego
w uprawie trudnego w uprawie na własnych korzeniach. I tu niemiła niespodzianka — wygląda toto jak
kupa starych gołębich odchodów. Słowo „brzydota”
nie oddaje istoty tego znaleziska. Fuj! Nieco wyżej na
tym samym zboczu rosła Weingartia westii i Parodia
camargoensis.
Pobyt w Palca Grande z jednej strony pozwolił
nam poznać starą boliwijską arystokrację, z drugiej
jednak składał się w dużym stopniu z wizyt w warsztatach samochodowych, bo nasze auta uznały, ze czas
się psuć. I psuły się na potęgę. No i mając świadomość tysięcy stanowisk kaktusowych wokół, spędzałem czas dyskutując po hiszpańsku (trochę znam) z
mechanikami o mechanice (w ogóle nie znam), a trochę z właścicielem warsztatu, starszym Niemcem o
blond włosach i wysokiej czaszce. Jakoś wykroiliśmy
trochę czasu także na wyjazdy w góry. W okolicy San
Pedro, czyli osady leżącej na trasie do Camargo, były
(i z pewnością są nadal) duże populacje Weingartia
cintiensis, Lobivia lateritia oraz Parodia roseoalba
(to właściwie forma P. maassii o białoróżowych cierniach, bardzo ładna). W okolicy Caña Cruz, z dużym
trudem odszukaliśmy stanowisko Parodia subterranea f. minima (MPL59) [Fig. 17], bo, jak sama nazwa
wskazuje, kaktusy te są prawie podziemne. Rosną na
płaskim terenie, w szarym podłożu, ich główki są
płaskie, szare, z bardzo krótkimi cierniami. Czasem
takie poszukiwania naprawdę bywają męczące.
W końcu dotarliśmy do Culpiny, gdzie zamiast
kaktusów trzeba było odszukać mechanika (w niedzielę!), który dał się uprosić i załatał Czechom
chłodnicę, dzięki czemu bylismy w stanie wrócić do
Palca Grande. Wcześniej jednakowoż, między Culpiną a Salitre, dotarliśmy do sporej populacji jednej z
piękniejszych ajloster, mianowicie A. albopectinata
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our all four wheels. Besides, we wanted to get to
Civilization, therefore we almost did not look for
cacti at all and it was a serious mistake. There may
be quite a number of marvels there… Once or twice
we stopped to take pictures of white flowers of
tephrocacti or incredibly beautiful spines of oreocerei [Fig. 14]. Only for a moment we stopped
where Parodia obtusa (MPL55) [Fig. 15], an almost
completely unknown plant in Europe, grew somehow – maybe the most beautiful Parodia ever, or at
least – in Bolivia (in collections there are seen forms
of P. maassii under this name, as a rule).
With the help of Providence we reached happily
Palca Grande, where we had planned to stay one or
two nights in a hacienda of our Czechs’ friend, Don
Roberto. Opposite the hacienda there was a high and
steep hillside, which we climbed on immediately to
see a place with Blossfedia liliputana (MPL55a)
[Fig. 16], a cactus difficult in cultivation on its own
roots. And here – an unpleasant surprise – it looks
like a heap of pigeon’s old excrements. A word ‘ugliness’ does not render the essence of this phemomenon. A little higher up the hill there grew Weingartia
westii and Parodia camargoensis.
Our stay in Palca Grande allowed us to get to
know the old Bolivian aristocracy, but on the other
hand, the stay consisted largely in visiting car repair
shops, because our cars decided that it was time to
go out of order. And they were going wrong mightily. And when I was aware of thousands of cacti
localities around, I was spending time discussing in
Spanish (I speak a little) with a mechanician about
mechanics (of which I know nothing), and with the
shop owner, an elderly German with blonde hair.
Somehow we managed to spare some time for a trip
to the mountains. Near San Pedro, a village by the
road to Camargo, there were (and most probably still
are) large populations of Weingartia cintiensis, Lobivia lateritia and Parodia roseoalba (strictly speaking it is a form of P. maassii with whitish-rose
spines, a very nice plant). In the vicinity of Caña
Cruz, we found out a place with Parodia subterranea f. minima (MPL59) [Fig. 17], with much difficulty, because, as the name speaks for itself, these
cacti are almost subterranean. They grow on a plain
ground, in grey soil, their heads flat, grey, with very
short spines. Sometimes such searchings are really
tiring.
At last we reached Culpina, where we were
forced to look for a mechanician, instead of cacti (on
Sunday!), who was so kind to repair the Czechs’
radiator, amd so we were able to return to Palca
Grande. But earlier, between Culpiną and Salitre, we
had reached a large population of one of the most
63

(MPL61) [Fig. 18]. Kaktus ten opisany był przez
Rauscha, ale widzieli go też Ritter i Kniże (niektóre
populacje oznaczali jako A. densipectinata, ale to
najprawdopodobniej synonim). Sądzę, i nie jestem w
tym sądzie odosobniony, że mamy tu do czynienia z
kaktusem bardzo blisko spokrewnionym z A. heliosa,
może nawet z odmiana tejże.
Jednego dnia podzieliliśmy się na dwie grupy,
jakoś tym razem udało mi się dostać do grupy kaktusowej, nie do grupy d/s naprawy samochodów, i pojechaliśmy na północ od Camargo, gdzie po prostu
rozglądaliśmy się po okolicznych pagórkach, ze
szczególnym uwzględnieniem pionowych skałek,
gdzie często „mieszkają” mediolobiwie. Przyznam,
że znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy, ale proszę mi
dać więcej czasu, żeby coś więcej powiedzieć. Była
między nimi M. pygmaea var. friedrichiana, dama o
wściekle czerwono-pomarańczowych kwiatach, nie
do pomylenia z żadnymi innymi. Byc może były też
jakieś var. nova? Moze nawet coś więcej? Zobaczymy...
Kiedy wracaliśmy do Tupizy przez Mal Paso,
okazało się, że nasz samochód nie przejął sie specjalnie naprawami i zepsuł się znowu, tym razem pompa
paliwowa wysiadła na amen. Czesi wzięli ze sobą
Tomka i pompę do miasta, a Andrzej i ja spędziliśmy
upojną noc w samochodzie zaparkowanym na zakręcie drogi między Imporą a Tupizą, przy czym i tu, i
tam było daleko. Nocą w górach jest zimno, 2, może
3 stopnie. Minął nas w tym czasie jeden Indianin,
jedna ciężarówka, pare krów i dwa byki. Było bardzo
cicho i tak spokojnie, jak nigdzie w Europie. Okoliczne góry nie były domem dla zbyt wielu roślin, ale
kilka lobiwii, parodii i mediolobiwii znalazłem. Następnego dnia w południe czeski samochód przyjechał po nas i dowiózł do Tupizy. Tam zanocowaliśmy, a rano wysupłaliśmy pieniądze na wynajęcie
samochodu z kierowcą, który zawiózł nas do Tarichy,
ale po drodze parę razy na nasze żądanie zatrzymał
się, a my fotografowaliśmy niesamowicie piękne kaktusy, głównie w okolicy Yunchara. Były to Parodia
fulvispina var. brevihamata, Lobivia pugionacantha
var. cornuta f. winkleriana, Lobivia chrysothete f.
hystrix, Mediolobivia atrovirens var. yuncharasensis i
Lobivia pugionacantha var. cornuta f. adpressispina.
Warto było szarpnąć się na ten samochód zamiast
jechać autobusem. W Tarisze złapalismy samolot
przez Santa Cruz do Buenos Aires, a stamtąd wróciliśmy do smutnej, zimnej Europy i ohydnej, listopadowej pogody.
Chciałbym móc każdy listopad spędzać w ten
sposób!

beautiful Aylosteras – A. albopectinata (MPL61)
[Fig. 18]. This cactus was described by Rausch, but
also Ritter and Knize found it (they named some of its
populations as A. densipectinata – probably it is a
synonym). I think, and it is not only the opinion of
mine, that what we have here is a cactus closely related
to A. heliosa, maybe even its variety.
One day, we parted into two groups – this time I
was happy enough to find myself in the ‘cactusgroup’ – not the group of car repairers, so we set out
to north of Camargo, where we were just searched
nearby hills, our special interest aimed at vertical
rocks often providing home for mediolobivias. I
must admit that we have found some interesting
things, but let me give some more time to write more
about them. There was, among others, M. pygmaea
var. friedrichiana there, a ‘lady’ of wild reddishorange flowers, not to be confused with any other.
Mayabe there were some more var. novas? Maybe
something more important? We will see…
When we were returning to Tupiza through Mal
Paso, it occurred that our car did not response to
earlier repairs and went wrong again – this time a
fuel pump gone dead. The Czechs took Tomek and
the pump to the town, whereas Andrzej and me spent
a ravishing night in the car parked at a turning of the
road from Impora to Tupiza, half the way between
the two. During the night there is cold in the mountains, 2 or 3 oC. We were passed by an Indian, a
truck, several cows and two bulls. There was calm
here and so quiet as nowhere in Europe. The nearby
mountains were not home for many cacti, but I did
find some Lobivias, Parodias, and Mediolobivias.
Next afternoon, the Czech car came round and took
us to Tupiza. We spent the night there, and in the
morning we spared some money for renting a car
with a driver who took us to Taricha, with a few
stops on our demand, at which we took pictures of
incredibly beautiful cacti, mainly in the vivinity of
Yunchara. These were: Parodia fulvispina var. brevihamata, Lobivia pugionacantha var. cornuta f.
winkleriana, Lobivia chrysothete f. hystrix, Mediolobivia atrovirens var. yuncharasensis and Lobivia pugionacantha var. cornuta f. adpressispina.
It was good that we ventured to hire this car. We got
a plane from Taricha, via Santa Cruz to Buenos Aires, from where we flew back to cold and sad
Europe, and to the abominable November weather.
I would love to be able to spend every November
that way.

Wszystkie zdjęcia: Mariusz Mieczakowski

All the photos by Mariusz Mieczakowski
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Fig. 13 Mediolobivia leucanthema MPL51
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Fig. 15 Parodia obtusa MPL55

Fig. 18 Aylostera albopectinata MPL61

Didierea madagascariensis
Didierea trollii
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SUKULENTY DLA KAKTUSOWEGO
PURYSTY
______________________________________________________________________

SUCCULENTS FOR A CACTUS PURIST
Marco Moreno
art.marcus@aol.com
Streszczenie: Jest tu przedstawiiony ciekawy rodzaju
Didierea, a jest też trochę wiadomości dotyczących całej
rodziny Didieraceae, której reprezentanci przypominają w
dużym stopniu kaktusy, jeśli chodzi o ogólny wygląd.

Co to jest „ciernisty las” ?
Ponieważ cała historia bierze swój początek w tak
zwanym ciernistym lesie, warto z grubsza przybliżyć
ten specyficzny region Madagaskaru. Większość kaktusiarzy wie, że Madagaskar jest znany ze swej
wspaniałej sukulentowej flory, flory, która wyewoluowała tam od czasu oddzialenia się wyspy od kontynentu afrykańskiego, na przestrzeni ok. 160 milionów
lat. Oddzielenie miało miejsce w czasie, gdy ewolucja madagaskarskich roślin (i zwierząt) była w swoim
wczesnym stadium. I następnie te wczesne formy
ewoluowały w izolacji od reszty kontynentu afrykańskiego. To przyczyniło się do wysokiego stopnia endemizmu – ok. 75% gatunków zarówno flory jak i
fauny Madagaskaru jest endemicznych (tzn. obszar
ich występowania ogranicza się tylko do wyspy).
Również duży wpływ na różnorodność flory Madagaskaru ma zróżnicowanie klimatyczne, spowodowane
topograficznym ukształtowaniem wyspy.
Najsuchsza część kraju leży na jej południowym
krańcu – to słynny półpustynny region zwany „ciernistą pustynią” lub „ciernistym lasem”. Zaczyna się on
jakieś 30 km na północ od Tulear i łatwo tam dotrzeć
przybrzeżną drogą. Ciernisty las ma szczególnie wysoki stopień endemizmu – aż 95% roślin jest endemicznych tylko do tego regionu. Region ten zawdzięcza swoją nazwę najbardziej tu rozpowszechnionym
ciernistym roślinom z rodziny Didiereaceae: Alluaudia, Didierea, Decaryia madagascariensis (łatwo
rozpoznawalna za względu na swój zygzakowaty
pokrój) – rodziny, która jest endemiczna w odniesieniu to tego regionu. Żeby widok byłjeszcze bardziej
niesamowity, są tu baobaby, pachypodia, wśród nich
wspaniałe Pachypodium geayi, łatwo brana za baobaby Moringa drouhardii, inne caudiciformy, euphorbie, aloesy, m.in. gigantyczny (najwyższy ze wszystkich aloesów?) Aloe vaombe i znany i popularny.
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intro
Summary: Here is an introduction of the interesting genus Didierea as well as some general information on the
whole Didieraceae family. Representatives of this family
much resemble cacti in general appearance.

What is the ‘spiny forest’ ?
Because the story has its origin in the so called
spiny forest, a quick overview of this Malgasy specific region would be needed. Most cactophiles
know that Madagascar is renown for its magnificent
succulent flora, that had been evolving there since
the Island’s breaking off the African continent for
over 160 millon years. This separation took place at
the time when evolution of Malgasy plants (and animals) was at an early stage. And from then on these
early forms were evolving in isolation from the rest
of Africa. This contributed to high endemism ratio
of the island – about 75 % of Madagascar both fauna
and flora species are endemic (i.e. restricted only to
the island). Also a great impact on floral diversity of
Madagascar had its climatic divertisity due to the
island’s topografical structure.
The driest part of the country lies on its southern
end – a famous semi-desert region called ‘spiny desert’ or ‘spiny forest’. It begins some 30 kilometers
north of Tulear, and is easily accessed by a coastal
track. The ‘Spiny Forest’ has particularly high endemism ratio with 95 % of plant species endemic
only to this very region. The region derives its name
from the most abundant, spiny plants of the
Didiereaceae family: Alluaudia, Didierea, and Decaryia madagascariensis (easily recognizable by its
zig-zag mode of growth) – a family which is endemic to this area. To make the landscape more bizarre, there also can be seen baobabs, pachypodiums, including the magnificent giant Pachypodium
geayi, easily mistaken for baobabs Moringa drouhardii, other caudiciform plants, ephorbias, aloes,
including a giant (the tallest of all aloes?) Aloe
vaombe and, known and popular among collectors
Aloe suzannae.
My interest in the spiny plants from this region
began with Didierea madagascariensis, a species
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wśród kolekcjonerów, Aloe suzannae.
Moje zainteresowanie kolczastymi roślinami z
tego rejonu zaczęło się od Didierea madagascariensis, gatunku szczególnie mocno przypominającego
kaktusy. Ale zanim zaprezentuję skrótowo Didiery,
podam trochę uwag tytułem wstępu.
Co to są “kaktusy starego świata”?

of unusual similarity in appearance to cacti. But before presenting shortly Didiereas, let me give some
introducing notes.
What are ‘cacti of the old world’ ?
The genus Didierea which comprises only two
species (D. madagascariensis and D. trollii), together with the genera Alluaudia, Alluaudiopsis and
Decaryia, belongs to the family Didiereaceae. Traditional approach reognized Didiereaceae as encompasing only the four mentioned genera, all of which
being endemic to southwestern Madagascar. However, recent studies broaden up the family by transferring into it three non-Malgasy genera formely
belonging to Portulacaceae: Calyptrotheca, Ceraria
and Portulacaria, and at the same time creating a
subfamily Didiereoideae for the the four Malgasy
genera). The close mutual relationship of the ‘old’
Didiereaceae can be easily seen even by a laymen. It
is due to their general look - all they are trees or
shrubs with spines and deciduous leaves.
Didiereaceae are placed within the order Caryophyllales, to where also belong Cactaceae (!), and Portulacaceae, and these two families are the most related
ones to Didiereaceae.
And so, these genetic relationships perfectly correspond to cacti-like appearance of Didierea plants.
Take a look at Didierea madagascariensis and at
once you will find what Gordond Rowley meant
when he, for the first time, named all Didiereaceae
as “the cacti of the Old World”. Undoubtedly, the
environmental conditions of Southern Madagascar in
which Didierea plants were to live – harsh and similar to those of tipical desert Cacti – had the influence
on their evolving in similar direction – this means:
developing spines, reduction of leaves, evolving
both stem and leaf succulence, and, in case of D.
madagascariensis, even tubercules.
Now, on account of recent taxonomic research, it
is also worth mentioning that both Didiereaceae and
Cactaceae have most probably evolved out of Portulacaceae, or at least all the three families had a common Portulacaceae-like ancestor. However, one has
to admit that Didiereaceae did not developed such
specialized stem morphology as is present in cacti,
and still show somewhat smaller succulence than
most of cactaceae.

Rodzaj Didierea, który obejmuje zaledwia dwa
gatunki (D. madagascariensis and D. trollii), razem
z rodzajami Alluaudia, Alluaudiopsis i Decaryia, należy do rodziny Didiereaceae. Tradycyjne podejście
utrzymywało, że Didiereaceae obejmują tylko te cztery powyższe rodzaje, wszystkie endemiczne w odniesieniu do południowo-wschodniego Madagaskaru.
Jednakże ostatnie badania poszerzają rodzinę poprzez
przeniesienie do niej trzech niepochodzących z Madagaskaru rodzajów, wcześniej należących do Portulacaceae, mianowicie: Calyptrotheca, Ceraria i Portulacaria, i jednocześnie tworząc podrodzinę Didiereoideae dla czterech rodzajów z Madagaskaru. Bliskie wzajemne pokrewieństwo “starych” Didiereaceae może zauważyć laik. Chodzi o ich ogólny wygląd
– wsystkie są drzewami lub krzewami posiadającymi
ciernie i odpadające liście. Didiereaceae znajdują się
w rzędzie Caryophyllales, gdzie między innymi przynależą Cactaceae (!), i Portulacaceae, i te dwie rodziny są najbardziej spokrewnione z Didiereaceae.
I tak te genetyczne pokrewieństwa znakomicie
korespondują z kaktusowym wyglądem roślin Didierea. Spójrzcie na Didierea madagascariensis i od
razu zrozumiecie co miał na myśli Gordond Rowley,
kiedy jako pierwszy nazwał wszystkie Didiereaceae
„kaktusami starego świata”. Niewątpliwie środowiskowe warunki południowego Madagaskaru, w których zmuszone zostały żyć didiery – ostre, podobne
do tych, w których żyją typowe pustynne kaktusy miały wpływ na ich wyewoluowanie w podobnym
kierunku – czyli: wykształcenie cierni, redukcja liści,
wytworzenie zarówno sukulentycznych pędów jak i
liści, a nawet, w przypadku D. madagascariensis,
tuberkuł.
Na podstawie ostatnich badań, warto teraz również wspomnieć, że najprawdopodobniej, zarówno
Didiereaceae jak i Cactaceae wyewoluowały z Portulacaceae, albo przynajmniej wszystkie trzy rodziny
miały wspólnego przodka zbliżonego do Portulacaceae. Trzeba jednak przyznać, że Didiereaceae nie wykształciły tak wyspecjalizowanej morfologii pędu jak Succulents for a cactophile
kaktusy,i wciąż wykazują jednak nieco mniejszy suSo let’s take a closer look on the two “cacti of
kulentyzm niż większość cactaceae.
Madagascar”.
Didierea madagascariensis Baillon is a plant
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extremely interesting in appearance. This species
may readily take fancy of a common grower of only
Tak więc przyjrzyjmy sie tym dwóm “kaktusom” ‘cacti and no other suculents’. Its spines are bunched
z Madagaskaru.
on tips of long prominent tubercles, resembling the
Didierea madagascariensis Baillon to roślina pattern present in some cacti, for example Ferocacwyjątkowo interesująca pod względem wyglądu. Ten tus emoryi, though Didierea tubercules are more
gatunek może spokojnie zyskać uznanie przeciętnego slender and elongated. One spine is visibly longer
hodowcy jedynie „kaktusów i żadnych innych suku- and pointed downwards. The spines are associated
lentów”. Jego ciernie są zebrane na końcach długich, with long and thin leaves, thus making one hardly
wydatnych tuberkuł, przypominając sytuację, jaka ma sees the difference between the spines and the leaves
miejsce u niektórych kaktusów, n.p. Ferocactus emo- at first glance when looking from a distance. During
ryi, choć tuberkuły Didiery są cieńsze i bardziej wy- the dry period, when the plant shrivels, the leaves
dłużone. Jeden cierń jest zdecydowanie dłuższy i wither and fall off.
skierowany w dół. Cierniom towarzyszą długie i
In habitat this plant can grow over 6 m tall,
cienkie liście, tak że gdy patrzy się z pewnej odległo- clumping when mature, and, even if the leaves are
ści, trudno rozróżnić na pierwszy rzut oka liście od present on plant, resembling columnar cactoideae
cierni. Podczas pory suchej, gdy roślina się marszczy, rather than cylindric Opuntias. The plants grow in
liście więdną i odpadają.
large colonies, hence the name ‘spiny forest’.
W swoim środowisku naturalnym ta roślina może
urosnąć do ponad 6 m, w starszym wieku się rozgałęDidierea trollii Capuron & Rauh differs from the
ziejąc, i nawet wtedy gdy liście są obecne na roślinie, above firstly in that it does not possess long tubercuprzypomina ona raczej kolumnowe cactoideae niż les, but the spines grow out radially from an area
cylindryczne opuncje. Rośliny rosną w grupach, stąd only slightly protruding from a stem, an area which
nazwa „ciernisty las”
looks similar to cactus areole, but without hairs
(hairs are present in cacti areoles and cacti areoles
Didierea trollii Capuron & Rauh różni się od po- always are sunken somewhat in a stem).
przedniej tym, że nie posiada długich tuberkuł, a
The second main difference is leaves which are
ciernie wyrastają gwiaździście z miejsca jedynie nie- broader and shorter than those of D. madagascarienznacznie wystającego z łodygi, miejsca, które wyglą- sis, and so it is with the spines, about four in numda podobnie do areoli kaktusów, ale nie ma włosków ber.
(włoski są obecne w areolach kaktusów a i kaktusowe
The third clearly visible difference lies in that the
areole są nieco zapadnięte w pęd).
plant climbs on the ground in its young stage of life,
Druga główna różnica to liście, które są szersze i refusing to grow vertically for a long period of time.
krótsze niż liście D. madagascariensis, i tak jest też z It pushes out a new vertical stalk only when mature
cierniami, których jest ok. czterech.
enough, possessing by then enough mass of cramTrzecia bardzo widoczna różnica leży w tym, że bling, more or less horizontal, branches. In cultivaroślina płoży się po ziemi w młodym wieku, odma- tion, the crambling stage may well take over 20
wiając wzrostu wzwyż przez długi okres czasu. Do- years depending on growing conditions but even
piero gdy jest wystarczająco dojrzała, wydaje nowy these vertical stems are thinner than in D. madagaspionowo rosnący pęd, mając już w tym czasie wy- cariensis and bend in time. A one-stem seedling of
starczająco dużą masę płożących się, mniej lub bar- D. trollii that I bought 10 cm tall, started to bend
dziej horyzontalnych odgałęzień. W uprawie ten down (obviously preparing to clump) when less than
okres płożenia się może trwać ponad 20 lat, w zależ- 20 cm tall.
ności od warunków uprawowych, ale nawet te wyprostowane pędy są cieńsze niż u D. madagascarien- Cultivation is easy.
sis i z czasem się wyginają. Siewka D. trollii, którą
kupiłem, gdy miała 10 cm, zaczęła się wyginać (szySome words about cultivation – this is not at all
kując się niewątpliwie do płożenia) gdy miała jeszcze difficult even for an unexperienced grower. If you
ponizej 20 cm wysokości.
only ever had a Pachypodium lamerei in your collection, you will also prove succesful with Didiereas.
That’s it, Didiereas should be cultivated as PachypoUprawa jest prosta.
diums. they should be kept in a soil of acid pH.. The
Parę słów o uprawie – nie jest ona wcale trudna soil mix may be based on peat. In the summer period
nawet dla początkującego hodowcy. Jeśli tylko mieli- of growth, they should get warm and humid
Sukulenty dla kaktusiarza
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ście kiedykolwiek w swojej kolekcji Pachypodium
lamerei, dacie sobie również radę z didierami. Dokładnie tak! Didiery powinny być uprawiane jak pachypodia. Powinny być trzymane w glebie o kwaśnym odczynie pH. Mix może być zrobiony na bazie
torfu. W letnim okresie wzrostu powinny mieć ciepło
i wilgotno, i raczej obfite podlewanie – te rośliny
wydają się być dość tolerancyjne na przelanie w lecie
– ze wszystkimi ich podobieństwami do kaktusów,
należy pamiętać, że obszar płd-wsch.Madagaskaru to
jednak nie pustynia Mojave, i jak już wcześniej zaznaczono, didiery rozwinęły słabsze własności magazynowania wody niż kaktusy. Jeśłi zostaną w lecie
zbyt przesuszone, są problemy z ponownym nakłonieniem ich do wzrostu, a od wielu hodowców można
usłyszeć uwagi, że dużo łatwiej zabić tę roślinę przez
przesuszenie niż przelanie.
W zimie należy dać im suche i chłodne miejsce,
bez nawadniania, albo z nawadnianiem oszczędnym
(w zależności od temperatury zimowego spoczynku),
i chronić przed mrozem.
Rozmnażanie jest również proste.
Przechodząc do rozmnażania, trzeba zaznaczyć,
że wszyscy reprezentanci Didiereaceae potrzebują
dwóch roślin: z męskimi i żeńskimi kwiatami do zapylenia i wydania nasion. Tak też jest didierami. Poza
tym kwiaty pojawiają się po wielu latach i bardzo
rzadko je miżna ujrzećw kolekcjach.
Wysiane nasiona kiełkują dość dobrze jeśli są
świerze i mają ciepło (min. 30 oC) i wilgotno. W ten
sposób można mieć roślinki, które mogą w ciągu
pierwszego roku po wykiełkowaniu osiągnąć ponad
20 cm wysokości!
Didiery łatwo się również rozmnaża wegetatywnie. Didierea madagascariensis się nie krzewi, więcjesli się chce otrzymać sadzonkę do wegetatywnej
reprodukcji, trzeba uciąć stożek wzrostu, a roślina
wkrótce wypuści nowe pędy. W następnym sezonie,
gdy roślina jest w pełni wzrostu i nabrzmiała, można
je uciąć w celu ukorzenienia. Ukorzenianie jest proste
– sadzonki muszą zostać umieszczone przez co najmniej tydzień w cieple by rana zabliźniła się kalusem,
następnie należy je wsadzić do podłoża okwaśnym
odczynie i trzymaćw cieple i wilgotnej atmosferze.
Im nardziej sadzonka jest zdrewniała od spodu, tym
szybciej wypuści nowe korzenie. Można założyć długość sadzonki jako bezpieczną przy ukorzenianiu na
15 cm. Jeśli dłó sadzonki jest jeszcze zielony, należy
ją odłożyć na dłuższy okres czasu – trzy, cztery tygodnie, by wykształciła tkankę kalusową, ale tylko gdy
sadzonka jest pełna wody – w przeciwnym wypadku
zbyt szybko się zmarszczy.
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microclimate, and rather generous watering – these
plants seem to be quite tolerant to overwatering during summer - with all their resemblances to cacti, we
have to note that the south-eastern Madagascar area
in which they live is not a Mojave Desert, and, as
was noted above, Didiereas have developed lower
storage water features than cacti. If they are allowed
to dry out in summer there will be problems with
forcing them to resume growth, and from many
growers there may be heard remarks that it is much
more easy to kill these plants by drying out than by
overwatering.
In winter one should give them a dry and cool
place, without watering or sparse watering (depending of temperature of winter rest), and sheltered
from frosts.
Propagation is also easy.
When moving on to propagation, please note,
that all members of Didiereaceae require two plants:
one with male and the other with female flowers to
be pollinated and to produce seed. So it is with
Didiereas. Besides, flowers appear after many years
and are very rarely seen in collections.
When the seeds are sown they germinate rather
well if are fresh and have warm (min. 30 oC) and
moist conditions. That way we can have plants that
can reach over 20 cm high in only one year after
germination!
Didiereas are also easily propagated vegetatively. Didierea madagascariensis does not clump
so if one wants to get cuttings for vegetative propagatoin, he has to cut the growth point, and shortly
after, the plant will push off new stems. Next season,
when the plant is in full growth and swollen enough,
you may cut them with a view to rooting. Rooting is
easy – they have to be left for a week or more in
warm temperature to cover the cut with callus, then
put into an acid soil and keep in warm and humid
conditions. The more woody is the cuting at its base,
the more promptly the base will put off new roots.
We may assume a safe cutting length at about 15
cm. If the cutting base is green, we should put it
aside for a longer period of time – three or for weeks
to develop callus tissue, but only if the cutting is
swollen with water. Otherwise it would shrivel excessively.
Branches of Didierea trollii also takes root easily, but again remember to take better a wooded stem
for a cutting than a green one.
Thanks to its characteristic long tubercules,
Didierea madagascariensis can be very easy propagated by grafting – what we need is just one tuber70

Pędy Didierea trollii również ukorzeniają się łatwo, ale znów pamiętajmy, by brać na sadzonki kawałki raczej zdrewniałe, a nie zielone.
Dzięki swoim charakterystycznym długim tuberkułom, Didierea madagascariensis można bardzo
łatwo rozmnażać przez szczepienie. To czego potrzebujemy to tylko jedna tuberkuła i podkładka – może
nią być np. Alluaudia procera – to popularna roślina,
często stosowana podkładka, która jest odporna na
drobne błędy w uprawie, i jest spokrewnionym gatunkiem o podobnym cyklu wzrostu. Równie dobra
będzie inna popularna podkładka, Portulacaria afra.
Możemy również szczepić na Pereskiopsis, popularnej podkładce stosowanej pod kaktusy.

cule and a stock - this can be Alluaudia procera, for
example – this is a popular plant, a common stock
that is resistant to minor errors in cultivation, and a
related species of the same growth cycle. Another
popular stock, Portulacaria afra, would be good as
well. We can also graft on a cactus genus Pereskiopsis – a popular stock for grafting cacti.
In conclusion.

I have presented here the two Didierea species,
but from a typical cacti collector’s point of view, the
first one, Didierea madagascariensis, looks much
more appetizing. First, because of the fierce appearance simillar to cacti, second, because of the mode
of growth not demanding much room. As I think,
W zakończeniu.
those of the cacti lovers that are enchanted by monPrzedstawiłem tu dwa gatunki Didierea, ale z ster-plants might well add this magnificently weird
kolekcjonerskiego punktu widzenia, pierwszy z nich, one to their collection. So, if you have some room in
Didierea madagascariensis, wygląda dużo bardziej your greenhouse, why not?
ponętnie. Po pierwsze ze względu na dziki wygląd,
przypominający kaktusa, po drugie ze względu na Trochę do poczytania | Some more reading
sposób wzrostu niewymagający dużo miejsca. Jak
sądzę, ci spośród miłośników kaktusów, których fa- APPLEQUIST, W.L. & WALLACE, R.S. 2003. Exscynują rośliny groźnie wyglądające, mogą z czystym panded circumscription of Didiereaceae and its divisumieniem dodać tężę wspaniale dziwaczną do swo- sion into three subfamilies. Adansonia (ser.3) 25 (1):
jej kolekcji. Tak więc, jeśli macie trochę miejsca w 13-16.
szklarmi – dlaczego nie?
PHILLIPS, S.M. 2002. Flora of Tropical East Africa.
Portulacaceae. A. A. Balkema, Rotterdam.
RAUH,W. 1998. Succulent and Xerophytic Plants of
Madagascar. Strawberry Press
ROWLEY, G. 1987. Caudiciform and Pachycaul Succulents. Strawberry Press
ROWLEY, G. 1992. Didiereaceae: Cacti of the Old
World. BCSS

CZYTELNIA. TERATOPIA – G. ROWLEY. KSIĄŻKA O MUTANTACH
Gordon Rowley to zasłużona i jedna ze światlejszych
postaci światowego kakto-sukulenciarstwa, której starszym kaktusiarzom i sukulenciarzom nie trzeba przedstawiać. Choćby ze względu na samo nazwisko autora warto
nabyć nową, wydaną w tym roku przez Cactus & Co,
wyjątkowo interesującą pozycję: Teratopia.
Teratopia to nazwa określająca w dawnych czasach
naukę o... potworach. W tym przypadku chodzi oczywiście o "potwory" wśród kaktusów i sukulentów, czyli, jak
się domyślamy, formy monstrualne, spiralne, cristata,
variegata, formy bezcierniowe, formy nienaturalnie mocno
proliferujące (odrostkujące) oraz chimery (czyli mieszańce
otrzymane wegetatywnie, np. przez szczepienie). Pozycja
ta znakomicie wprowadza początkującego katusiarza w
świat tych dziwnych kaktusowych i sukulentowych stworów. W książce tej jest ok 600 znakomitych i bardzo
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interesujących zdjęć roślin, których nie spotyka się często
w kolekcjach (dużo ciekawych zdjęć sukulentów innych
niż kaktusy), roślin zarówno z uprawy jak i ze środowiska naturalnego. Z tego względu jest to również bezcenna
pozycja dla wszystkich zadeklarowanych miłośników
kaktusowych i sukulentowych mutantów, tym bardziej,
że książki podejmującej tego typu tematykę, w światowej
literaturze (o ile wiemy) jeszcze nie było.
Gordon Rowley, będąc botanikiem, próbuje tu również wyjaśniać przyczyny wspomnianych mutacji w
stopniu, na jaki pozwala stan aktualnej wiedzy. Mamy też
tam wiadomości o uprawie tego typu roślin.
Książkę widzieliśmy na własne oczy i z czystym sercem możemy ją polecić, jak rzadko którą, podejrzewamy
zresztą, że będzie ona przez długi czas wiodącą pozycją
w kaktusowych biblioteczkach.
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NIEKTÓRE NAJPIĘKNIEJSZE PARODIE.
ZDECYDOWANIE STRONNICZY WYBÓR
_______________________________________________________________________________________________________________

SOME OF THE MOST BEAUTIFUL PARODIAS. DEFINITELY A BIASED SELECTION
Tomasz Romulski
ptmkwroclaw@interia.pl
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Streszczenie: To wprowadzający artykuł dla początkujących, przedstawiający krótki zarys, i rekomendujący kilka
wybranych reprezentantów rodzaju Parodia, określanego
przez niektórych jako „rodzaj zapomniany”.

Summary: This is an introductory article for the beginners, giving a brief overview of, and recommending, a
few of the choice representatives of the genus Parodia
which is depicted by some as ‘the forgotten genus’.

Rodzaj Parodia to rzeczywiście do pewnego
stopnia rodzaj “zapomniany” wśród kolekcjonarów,
ale jak sądzą, przynajmniej znaczna liczba taksonów,
jeśli nie większość lub cały rodzaj, są tak piękne, że z
łatwością są w stanie przykuć uwagę prawdziwego
miłośnika kaktusów. W tym wprowadzającym artykule dla poczatkujących, chciałbym jedynie przedstawić niektórych reprezentantów rodzaju Parodia,
tym kaktusiarzom, którzy sa „niezepsuci” przez aktualne trendy i mody, a zamiast tego pragną miec napawdę ładną część rodziny kaktusów na swoim parapecie czy w szklarni, po prostu ze względów czysto
estetycznych.
Nawet jeśli problem „co jest najpiękniejsze” leży
w czyichś osobistych preferencjach, zdecydowałem
sie na powyższy tytuł, ponieważ rośliny, które tu
przedstawiam to nie tylko moi osobisci faworyci
wśród gatunków Parodia, ale również ulubiency
wiekszosci miłośników parodii. Chodzi tu o niekóre
gatunki z zaliczonych przez Franza Buxbauma do
sekcji Protoparodia, czyli niektóre reprezentantki,
żyjące głównie w Boliwii, posiadające silniejsze i
zakrzywione lub hakowate ciernie, przeważnie czerwone kwiaty, raczej większe rozmiary, i większe nasiona (>0,5 mm). Istnieje kwestia dotycząca zmienności tych gatunków – warto mieć podstawowe pojęcie o zakresach form w aktualnie zaakceptowanych
gatunkach, po to by dokonac najlepszego wyboru.
Obecnie akceptowane taksony nie znaczą nic jeśli nie
znamy innych, „starych” nazw, kryjących się za tym
pojęciem.
Upawa nie nastręcza większych problemów,
chciałbym jedynie zachęcić do trzymania roślin pod
otwartym słońcem, i zabezpieczonych przed deszczem, po to by ujrzeć więcej pięknej białej wełny na
szczytach roślin i mocniejsze oraz bardziej wybarwione ciernie. Jeśli chodzi o podłoże, zacytuję wyją
tek (z G.O.K. Newsletterm, luty 1971) z pewnego
małego badania, jakie przeprowadził Ernst Zecher po

The genus Parodia really is a ‘forgotten’ one
among collectors, to some extent, but as I think, at
least a large number of taxa, if not a great majority
of them, or the whole genus, are so beautiful cacti
that they are easily able to draw attention of a real
cacti lover. In this introductory article for beginners,
I would just like to recommend some representatives
of Parodia to those in the cactus hobby, who are
‘unspoilt’ by current trends and fashions, but instead
are willing to possess some really nice part of the
cactus family on their windowsill or in their greenhouse, just for pure aesthetic reasons.
Even if a problem ‘what is the most beautiful’
lies in a man’s personal preferences, I ventured the
above title because the plants being presented here
are not only my personal favourites among Parodia,
but also of the majority of Parodia lovers. These are
some species of those that were counted by Franz
Buxbaum. among the section Protoparodia. I mean
some representatives of Parodia living for the most
part in Bolivia, possesing stronger and bent or
hooked spines, mainly red flowers, mostly larger
sizes, and larger seeds (> 0.5 mm). There is a point
involving variability of these species – one has to
possess a basic knowledge about ranges of forms, to
be able to make the best selection. The currently
accepted taxa mean nothing if we do not know many
other ‘old’ names hiding beyond this term.
Cultivation presents no real problems, let me
only encourage you to keep the plants under open
sun but sheltered from rain, in order to see more
beautiful white wool on their tops, and stronger and
more colourful spination. As for growing medium let
me cite an excerpt (from G.O.K. Newsletter, February 1971) of some small study made by Ernst Zecher
after his trip to South America (1970), made on a
soil sample in which P. maassii (alongside with Lobivia pugnionacantha and Lobivia longispina) grew
in its habitat near Bolivian-Argentinian border, near

KAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

72

swojej podróży do Ameryki Płd. (1970) zrobionego
na próbce gruntu, w której rosła P. maassii (razem z
Lobivia pugnionacantha i Lobivia longispina) w swoim środowisku koło granicy argentyńsko-boliwijskiej,
koło La Quiaca, Argentyna, 3,500 m npm.
Stosunek: N (całkowity) : P2O5 : K2O wynosił:
1,3 : 16 : 10;
Ilość pierwiastków śladowych w ppm (ppm = części
milionowe): Mg2+: 26, Zn: 3, Cu: 3, Fe: 40, Mn: 30;
pH: 6,6 ;
0 % CaCO3, 0,39 % humusu
W uprawie dążymy do tego, by osiągnąć szybszy
wzrost – oczywiście procent humusu może być wyższy, podobnie jak procent pierwiastków śladowych.
Ciekawe są tu głównie wzajemne proporcje powyższych składników.
Ja, nie bawiąc się w subtelności, daję jakieś 25%
ziemi liściowej, reszta to żwir, keramzyt, gruboziarnisty piasek, trochę węgla drzewnego. Jeśli chodzi o
podlewanie – dwie rzeczy są najistotniejsze – pierwsza: parodie mają zawsze okres spoczynku w środku
lata i podlewanie powinno mieć na uwadze ten cykl
wzrostu (czyli żadnej wody w tym czasie), druga:
wydaje się, że odbudowują one z trudnością swoje
korzenie włośnikowe po zimie, a więc przed podlewaniem nie należy zapominać o ich spryskiwaniu na
przełomie kwietnia i maja (gdy są jeszcze wewnątrz)
by pobudzić tworzenie się włośników. W okresiewegetacji podlewam raz, gdy parodie są wewnątrz, potem podlewam trzy razy (rośliny na zewnątrz). We
wrześniu zabieram je do wewnątrz i podlewam po raz
ostatni.
Kwitną w mojej kolekcji późny czerwiec/lipiec,
co jest poprzedzone okresem wzrostu wiosennego.
Potem, w późnym lipcu/sierpniu, wchodzą w okres
spoczynku, bez podlewania, potem we wrześniu/pażdzierniku zaczyna się drugi okres wzrostu.
Parodie dobrze rosną w małych doniczkach,
mniejszych niż średnica rośliny, ale ze względu na
raczej długie ciernie moich roślin, wolę dawać im
doniczki trochę większe.
Przyjrzyjmy się teraz kilku wybranym parodiom.
Parodia culpinensis
To imponująca roślina, która występuje koło Salitre. Według Brandta, ma do 15 cm wysokości i do 12
cm średnicy, 13 żeber do 10 mm wysokich i 20 mm
oddalonych od siebie w starszej części rośliny, areole
do 7 mm długości z gęstą białą wełną, 15 cierni środkowych do 10 mm długości, 4 ciernie centralne, 3 z
nich brązowawe do czarnych, skierowanych do góry i
prawie prostych i do 20 mm długości, 1 z nich do 30
mm długości, często czarny, zakrzywiony lub hakowaty. Kwiat do 50 mm średnicy.
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La Quiaca, Argentina at 3,500 m.
The ratio: N (total) : P2O5 : K2O is
1.3 : 16 : 10;
the amount of trace elements in ppm: Mg2+: 26, Zn:
3, Cu: 3, Fe: 40, Mn: 30;
pH: 6.6 ;
0 % CaCO3, 0.39 % of humus
In cultivatrion we strive for more rapid growth
and, of course, the percentage of humus may be
higher as well as percentage of the trace elaments. It
is proportions of these constituens that matter most.
I give some 25 % leaf soil, the rest are gravel,
keramzite, coarse sand, a little amount of charcoal.
As for watering, two points are crucial: first, they
have always a rest period in the mid-summer and
watering should by strictly in accordance with this
growth cycle (i.e. no water then); second, they appear to rebuild their fine hair-roots with dificulty
after winter rest, so before full watering do not forget to give them showers in April/May (when the
plants are indoors by then), to induce producing
hair-roots. In the vegetative period I give water once
when parodias are indoors, then I do the next three
waterings (outdoors). In September I take them indoors and give the last watering.
They flower in my collection in late June/July
preceeded by a period of spring growth. Then, in late
July/August they come into the rest period with no
watering, then in September/October there begins
the second growth period.
Parodias grow well in small pots, smaller then
plant diameter, but in regard to rather long spines of
my plants, I prefer to give them a little larger pots.
Now, let’s take a look at some selected Parodias.
Parodia culpinensis Brandt
It is an imposing plant that is found near Salitre.
According to Brandt it is to 15 cm high and to 12 cm
in diameter, has 13 ribs to 10 mm high and 20 mm
apart in the older part of the plant; areoles to 7 mm
long with dense white wool; 15 radial spines to 10
mm long; 4 central spines, 3 of them brownish to
blackish, directed upwards and almost straight and to
20 mm long, 1 of them to 30 mm, often black,
curved or hooked; flower ca 50 mm in diameter.
There are at least one form with lighter spines: It
was found by Lau (field number L 913) near Salitre.
I have it in my collection – according to my observation, it matches Brandt’s description, but all the
spines are at first golden then turning whitish with
brownish tips; there is also a smaller number of radial spines – only 8-10
It may be that Knize found another form with
light spines, which he named: Parodia culpinensis v.
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.
Istnieje przynajmniej jedna forma z jaśniejszymi
cierniami. Została znaleziona przez Laua (numer polowy L913) koło Salitre. Mam ją w mojej kolekcji –
według moich obserwacji odpowiada opisowi Brandta, ale wszystkie ciernie są z początku złote potem
stają się białawe z brązowawymi końcówkami. Jest
też mniejsza liczba cierni bocznych – tylko 8-10
Być może Knize znalazł kolejną formą z jasnymi
cierniami, którą nazwał: Parodia culpinensis v. flavida KK 953 n.n.), koło La Torre, Tarija, 2500 m npm.,
ale nie udało mi się potwierdzić wiarygodności tej
rośliny.
Hunt & Taylor, a za nimi Anderson, potraktowali
P. culpinensis jako jedynie synonim P. subterranea,
ale wedle widocznych i raczej dużych różnic na tle
reszty kompleksu w kwiecie, kształcie korpusu, i
uciernienia (a z relacji, które słyszałem, wydaje się,
że te cechy są dość stałe w obrebie jej populacji),
prawie okrągłych i większych nasion na tle mniejszych i owalnych nasion P. subterranea, i wobec braku form przejściowych, wydaje się, że ten takson
powiniem otrzymać co najmniej status podgatunku,
lub nadal mieć rangę gatunku. Potrzebne są w tym
kierunku dalsze badania terenowe.
W związku z tym zacząłem podejrzewać, że Hunt
& Taylor odnosili się nie do P. culpinensis sensu
Brandt ale P. culpinensis sensu Ritter – ta druga to
roślina znaleziona przez Rittera koło Culpina, typowym stanowisku P. subterranea, ale później w swojej
pracy Kakteen in Sudamerica, Ritter odrzucił ją jako
samodzielny takson – pisał o ciągłym przejściu od P.
subterranea do ‘P. culpinensis’ sensu Ritter koło
Culpina. To przejście było potwierdzzone przez innych zbieraczy na miejscu. Dziś wiemy na pewno, że
roślina wspominana przez Rittera to P. subterranea, a
„prawdziwa’ P. culpinensis występuje koło Salitre, a
nie Culpina.

flavida KK 953 n.n.), near La Torre, at 2500 m elevation, but I have not managed to confirm reliability
of the plant.
Hunt & Taylor, and subesquently Anderson, regarded P. culpinensis as merely a synonym of P.
subterranea, but in view of clear and rather strong
differences against the rest of the complex in flower,
body shape and spination (and from I’ve heard these
features are rather fixed across its population), almost round and larger seed against smaller oval seed
of P. subterranea, and with lack of intermidiate
forms, it seems this taxon should be given at least a
subspecies status or retained as a species in its own.
Field research is needed in this respect.
Given all that, I came to suspect that Hunt &
Taylor were just refering not to P. culpinensis sensu
Brandt but P. culpinensis sensu Ritter – the latter
was a plant found by Ritter near Culpina, a type locality for P. subterranea. Later, in his work Kakteen
in Sudamerica, Ritter dismissed it as a separate
taxon – he wrote about continual transition in appearance from P. subterranea to ‘P. culpinensis’
sensu Ritter near Culpina. These changes were confirmed by other collectors in situ. Today we know
for sure that the plant mentioned by Ritter really is
P. subterranea, and that the ‘true’ P. culpinensis is
found near Salitre, not Culpina.

To make the matter more confused, below are
given some notes regarding P. subterranea Ritter
and its allies – small plants growing often flush with
the ground (and possessing a large underground part) .
Parodia subterranea was originally described
from the region between Camargo and Culpina in
the Chuquisaca Department, on the Altiplano (high
plateau) on the Bolivian - Argentinean border, above
3000 m. The name refered to the plants’ habit of
growth: these plants, with a large underground part,
Żeby jeszcze bardziej skomplikować materię, sink to the ground in the rest period, thus disapearing
poniżej jest kilka uwag odnośnie P. subterranea from view, and in the rainy season protrude from the
Ritter i taksonów pokrewnych – małych roślin ro- ground to a degree depending on precipitation availsnących czesto równo z powierzchnią gruntu (i po- able. Later findings revealed other populations, thus
siadających dużą podziemną część).
making the species more variable, mainly in spinaParodia subterranea została oryginalnie opisana tion.
z regionu pomiędzy Camargo i Culpina w DepartaThe plant has black central spines nicely conmencie Chuquisaca na Altiplano (wysoki płaskowyż) trasting against white wool, and rarely exceeds 6 cm
na granicy boliwijsko – argentyńskiej, na wys. ponad in diameter To be honest, it is only when the plants
3000 m. Nazwa odnosi.a się do sposobu wzrostu – te are in hobbyists’ collections, that they do not
rośliny z dużą częścią podziemną, chowają się w ‘starve’ nor are ‘thirsty’, so are able to look plump.
ziemi w okresie spoczynku, stając się w ten sposób
A plant known as P. subterranea var. aurea is
niewidoczne, a w czasie deszczu wystają z ziemi w merely a form with yellow spines – it is found
zalażności od wysokości opadów. Dalsze badania closely to an intrmidiate population of plants with
ujawniły kolejne populacje, czyniąc ten gatunek bar- both black and yellow spines.
A plant known as P. ladae, only up to 4 cm
dziej zmiennym, głównie w uciernieniu.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1 Parodia culpinensis z jasnym cierniem | with light-coloured spines
Fig. 2 Parodia culpinensis – duży kwiat do 5 cm | large flower to 5 cm wide
Fig. 3 Parodia maxima
Fig. 4 Parodia schwebsiana, fot. Cristian Neciu
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Fig. 1
Parodia
aureicentra var.,
forma z
czerwonym
kwiatem
… a form with red
flower
Fig. 2
Parodia
aureicentra
fot. Cristian
Neciu
Fig. 3
Parodia
aureicentra
fot. Guillermo
Rivera
Fig. 4
Parodia maassii

Fig. 1

Fig. 2

KAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006
Fig. 3

Fig. 4

Roślina ma czarne ciernie centralne ładnie kontrastujące na tle białej wełny, i rzadko przekracza 6
cm średnicy. Właściwie tylko w kolekcjach rośliny
nie „głodują” i nie „pragną”, i mogą być nabrzmiałe.
Roślina znana jako P. subterranea var. aurea to
jedynie forma z żółtymi cierniami – występuje blisko
pośredniej populacji roślin z zarówno czarnymi, jak i
żółtymi cierniami.
Roślina znana jako P. ladae, tylko do 4 cm średnicy, z okolic Camargo, to forma Parodia subterranea (i za taką jest uważana przez specjalistów) – relacje ze środowiska naturalnego mówią o ciągłej przemianie P. subterrana w P. ladae.
Roślina znana jako „prawdziwa” P. occulta (roślina prawdopodobnie nie odnaleziona po Ritterze),
osiągająca do 5 cm średnicy maksymalnie, obficie
kwitnąca głębokoczerwonymi kwiatami, odróżnia się
od P. subterranea miniaturowyn korpusem i żółtymi
cierniami. Nasiona są trochę większe od nasion typowej P. subterranea, struktura kwiatu bardzo podobna (według oryginalnych opisów), a takson ten
jest geograficznie oddzielony. Podzielam tu zdanie
tych, którzy uważają, że ten tekson powinien otrzymać rangę odmiany. Dlatego tymczasowo traktuję ten
takson jako odmianę, jak poniżej:
Parodia subterranea Ritter
var. occulta (Ritter) Romulski comb. et stat. nov.
Parodia occulta F. Ritter, Kakteen in Sudamerika 2:
528, 1980
Roślina z Cieneguillas, Tarija, znana jako Parodia slabaiana, mająca mały, płaski korpus do 7 cm
szer., krótkie, proste ciernie do 7 mm dł., i mały, żółty kwiat do 1,5 cm szer., jest teraz powszechnie traktowana jako pokrewna var. occulta. Dlatego tymczasowo traktuję również ten takson jako kolejną odmianę P. subterranea, jak poniżej:

diameter, from near Camargo, is a form of Parodia
subterranea (and is now widely regarded as such by
specialists) – reports from habitat say there is a continual change from P. subterrana to P. ladae there.
The plant known as “true” P. occulta (maybe
even not refound after Ritter’s finding), reaching to
5 cm in diameter at its maximum, profusely blooming with deep red flowers, is distinguished from P.
subterranea by miniature body and yellow spines.
Seed is a little larger than in P. subterranea type
plant, the flower structure very simmilar (according
to original descriptions), and this taxon is geografically separated. Here I follow opinions of those who
think this taxon should get a varietal rank. Therefore
I provisionaly regard it as a variety, as follows:
Parodia subterranea Ritter
var. occulta (Ritter) Romulski comb. et stat. nov.
Parodia occulta F. Ritter, Kakteen in Sudamerika 2:
528, 1980
A plant from Cieneguillas, Tarija, known as
Parodia slabaiana, possesisng small flat body up to
7 cm wide, short straight spines to 7 mm long, and
small yellow flower to 1.5 cm wide, is now widely
regarded as related to var. occulta. Therefore I also
consider it provisionaly another variety of P. subterranea, as follows:
Parodia subterranea Ritter
var. slabaiana (Halda & Horacek) Romulski
comb. et stat. nov. Parodia slabaiana Josef J.
Halda, Ladislav Horáček , Cactaceae etc 2/2000.

Parodia commutans Ritt. & Parodia maxima Ritt. –
these two taxons are closely related and are now
considered as one: Parodia commutans (P. maxima
being only a synonym) and this approach seems to
stand to reason. That was also obvious to Ritter
when he described both species in 1964. They are
Parodia subterranea Ritter
var. slabaiana (Halda & Horacek) Romulski simmilar in flower, general appearance, many other
comb. et stat. nov. Parodia slabaiana Josef J. Halda, features. Because the distribution area of P. maxima
is wider than that of P. commutans (see M. MieczaLadislav Horáček , Cactaceae etc 2/2000.
kowski’s article), and because of more attractive
Parodia commutans Ritt. (i Parodia maxima Ritt.) – appearance, P. maxima is far more often seen in colte dwa gatunki są ściśle ze sobą spokrewnione i lections than typical P. commutans
obecnie są traktowane jako jeden: Parodia commuP. maxima occurs at several places near Cienetans (P. maxima to synonim) i to podejście wydaje się guillas, Bolivia. It is the most showy plant in the
uzasadnione. Było to również oczywiste dla Rittera, genus. With its strong long spines, areoles covered
który opisał oba gatunki w 1964 r. Są one podobne with dense white wool, often closly tight to each
jeśli chodzi o kwiat, ogólny wygląd, wiele innych other and making the top of plant snowy-white, P.
cech. Ponieważ obszar rozmieszczenia P. maxima jest maxima is an exquisite adornment of every cactus
rozleglejszy niz u P. commutans (zobacz artykuł M. collection, no matter if it is in flower or not, and no
Mieczakowskiego), i z powodu bardziej atrakcyjnego matter if the collector is a Parodia fancier or not. It is
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wyglądu, P. maxima jest dużo częściej spotykana w
kolekcjach niż typowa P. commutans.
P. maxima występuje w kilku miejscach koło
Cieneguillas, w Boliwii. To najefektowniejsza parodia w rodzaju. Ze swoimi długimi cierniami, areolami
pokrytymi gęstą białą wełną, często blisko siebie,
sprawiając, że szczyt rośliny jest śnieżnobiały, P.
maxima to wyśmienita ozdoba każdej kolekcji kaktusów, bez względu na to czy kwitnie czy nie, i czy
kolekcjoner jest fanem parodii, czy też nie. Ta roślina
szybki rośnie i w uprawie zawsze się wyciąga. Wyciąga się również na stanowisku naturalnym, gdzie
może osiągnąć 50 cm wysokości, choć na niektórych
miejscach może rosnąć bardziej kuliście. Według
Rittera, najdłuższy z jej czterech centralnych, jasnych
cierni może osiągnąć łatwo 9 cm w dojrzałym wieku
lub, rzadko, nawet do 14 cm. Kwiat jest żółty.
Typowa Parodia commutans występuje koło Impoa w Boliwii. Również może mieć duże rozmiary i
się wyciąga, może osiągnąć 30 cm wysokości, ale jej
ciernie nie przekraczają 6 cm długości, a areole są
bardziej oddalone od siebie tak, że szczyt rośliny wygląda mniej wełniście. Kwiat jest żółty. Obie te rośliny mpżna zdecydowanie polecić każdemu!
Jest jeszcze problem ze spokrewnioną P. obtusa,
ładną rośliną z okolic Cotagaita (zob. zdjęcie, str. 65)
– według Rittera może osiągnąć do 80 cm wysokości
(!) – również prowizorycznie potraktowana jako P.
commutans, ale różnice są bardziej widoczne (np.
znacznie mniejsze nasiona i owoc), a kwestia jej statusu wymaga jeszcze badań.

a vigorous grower among Parodias, and in cultivation always gets elongated, as it also does in habitat,
where it can reach nearly 50 cm in hight, though in
some places can grow more globularly. According to
Ritter, the longest of its 4 central light-coloured
spines can reach easily 9 cm in mature age, or,
rarely, even to 14 cm. The flower is yellow.
The typical Parodia commutans occurs near Impoa, Bolivia. It also grows large and elongated, and
can reach over 30 cm in hight, but its spines do not
exceed 6 cm in length, and the areoles are wider
apart so the top of a plant seems less woolly. The
flower is yellow. Both these plants are strongly recommended for anybody!
There is also a problem with related P. obtusa, a
nice plant from near Cotagaita (see picture on p. 65)
– according to Ritter it can reach 80 cm in height (!)
– also provisionally lumped under P. commutans,
but the differences are more pronounced (e.g. considerably smaller seed and fruit) and the question of
its status needs more research.

Parodia schwebsiana (Werdermann) Backbg
This species is popular for its small size. It is one
of the subterranean Parodias. Original description
states it is to 6 cm high and grows low and compact
in habitat, most of the plant buried in the soil (the
type locality is on bare hot rocks on the eastern outskirts of Cochabamba, without any grass, moss or
bushes) – that way the plant protects itself from insolation. However in cultivation it becomes more
elongated and can exceed 10 cm in height. It is charParodia schwebsiana (Werdermann) Backbg
acterized by one hooked, short but strong central
Gatunek ten jest popularny ze względu na swoje spine up to 2 cm long, radial spines needle-like and
małe rozmiary. To jedna z podziemnych parodii. spreading, about 10 in number, flat top of the plant,
Oryginalny opis mówi, że ta roślina ma do 6 cm wy- usually covered with thick white wool. The names
sokości i rośnie nisko i zwarcie w środowisku natu- like: var. applanata, taratensis, salmonea are now
ralnym – większa część rośliny znajduje się pod zie- recognized as synonyms of this species.
mią (typowe stanowisko leży na nagich, gorących
skałach na wschodnich peryferiach Cochabamba, bez Parodia aureicentra Ritter – it is a real beauty and a
żadnej trawy mchów czy krzewów) w ten sposób very variable species, distributed from south of
kaktus broni się przed nasłonecznieniem. Jednak w Molinos to near La Poma in Salta Province, Argenuprawie bardziej się wyciąga i może przekroczyć 10 tina. Some varieties have been described: var. omnicm wysokości. Ma jeden hakowaty, krótki ale silny aurea Ritt. (syn. P. raushii Backb), var. albifusca
cierń centralny, do 2 cm długości. Ciernie radialne są Ritt. (syn. P. uhligiana Backb), P. variicolor Ritt.,
igłowe, około 10; spłaszczony szczyt rośliny jest var. muhrii Brandt. The species is distributed from
zwykle pokryty gęstą, białą wełną. Nazwy takie jak 2200 m (var. albifusca) to 2800 m (var. variicolor)
var. applanata, taratensis, salmonea traktuje się altitude. Flower color may change from yellow to
obecnie jako synonimy tego gatunku.
red.
The plant on Fig. 4 is a red-flower form of var.
Parodia aureicentra Ritter – to prawdziwa piękność i muhrii, mentioned by Walter Weskamp. It differs
bardzo zmienny gatunek, rozmieszczony od na połu- from typical var. muhrii and other varieties of P.
dnie od Molinos do koło La Poma w prowincji Salta aureicentra in spines characteristics. My cultivated
plant has 4 central spines, 3 of them more or less
w Argentynie. Opisano kilka odmian. var. omniauKAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006
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rea Ritt. (syn. P. raushii Backb), var. albifusca Ritt.
(syn P. uhligiana Backb), P. variicolor Ritt., var.
muhrii Brandt. Gatunek występuje od 2200 m npm
(var. albifusca) to 2800 m npm, (var. variicolor). Kolor kwiatu zmienia się od żółtego do czerwonego.
Roślina na zdjęciu Fig. 4 to czerwonokwitnąca
forma var. muhrii, wspomniana przez Waltera Weskampa. Różni się od typowej var. muhrii i innych
odmian P. aureicentra jeśli chodzi o uciernienie. Moja roślina w uprawie ma 4 centralne ciernie, 3 z nich
mniej więcej skierowane w górę, 1 z nich, najdłuższy,
i najniższy, hakowaty i do 4 cm długości. Ciernie
boczne 11-13, do 2,7 cm długości. Ciernie mniej lub
bardziej brązowe, z wiekiem czerniejące. Nie jest
znana żadna inna P. aureicentra z mniej niż 20 radialnymi cierniami (typowa P. aurea może mieć nawet do 40 cierni radialnych!), więc może ta roślina
zasługuje na status odmiany. Potrzeba tu badań terenowych.
Jest zbyt mało miejsca, żeby nawet pobieżnie się
zaznajomić z wszystkimi najciekawszymi parodiami.
Wspomnę jedynie: P. maassii – najbardziej rozpowszechniony i zmienny gatunek w rodzaju; P. ritteri
– kolejna piękność o dużej zmienności (obejmuje
m.in. P. rubida, P. camargensis, jako najbardziej
znane synonimy), P. tilcarensis (zdjęcie w Kaktusy i
Inne No. 7), P. stuemeri (zdjęcie w Kaktusy i Inne
No. 6)

Habitat seeds of
Chil
Chilean cacti
Juan Acosta
pescaomarino@yahoo.com

MAREK SNOWARSKI
Nadwyżki z kolekcji na sprzedaż
Lista roślin pod adresem
internetowym:
www.grzyby.pl/kaktusy/
pozyskiwanie.htm
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directed upwards, 1 of them, the longest and the
lowermost, hooked and to 4 cm long. Radial spines
11-13, to 2.7 cm long. Spines more or less brownish,
turning blackish in age. There is no known other P.
aureicentra with less than 20 radial spines (typical
P. aurea may have even as many as to 40 radial
spines!), so maybe this plant would deserve a variety
status – a habitat study is needed.
There is too little space to get even shortly
aquainted with all the most interesting parodias. Let
me only mention: P. maassii – the most widespread
and variable species of the genus; P. ritteri – another
variable beauty (incl. P. rubida, P. camargensis, as
the most known synonyms), P. tilcarensis (photo in
Kaktusy i Inne No. 7), P. stuemeri (photo in Kaktusy i Inne No. 6)
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CACTACEAS en la Flora Silvestre de Chile
by Adriana Hoffmann & Helmut Walter.
SECOND EDITION 2004
Paul Klaassen: I can recommend this book, even for those who may not understand Spanish fluently. The Illustrations are superb and reflect better than
many photos that I have seen (and taken), what a plant looks like in nature.
307 pages. With color and black & white drawings (by Andrés Jullián)
Introduction to the great family of Cactaceas -general characteristics, forms of life, evolution, classification, ecology. Description of the regions of Chile, cactus according to region-location, organization of
the Chilean cacti with drawings, synonymous names, botanical description for identification in habitat.
Description of new species (Echinopsis bolligeriana, Copiapoa aphanes, Eriosyce napina ssp. spectabilis, weisseri, challensis, etc...) Brief historical review of the Chilean cactus study, classification intents, previous studies, uses of the cactaceas. Summary of the state of conservation of the Chilean
cacti. Glossary of terms, Bibliography, Index of names comunes, Index of scientific names.

The Book with world wide delivery for: 44 Eu = 57 USD
pescaomarino@yahoo.com www.eriosyce.info
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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

El Condor
Sklep z kaktusami
Mariusz Mieczakowski
48-340 Głuchołazy, Rynek 5
tel.: 077 40 92 635
www.one-euro-cactus.com
elcondor@one-euro-cactus.com

Reklama w
Kaktusy i Inne
ZAPRASZAMY DO
REKLAMOWANIA SIĘ U NAS !!!

Nic, co kaktusowe nie jest
nam obce!
informcja i zamawianie:
onthewind@peacemail.com
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An annual publication
of Sociedad Peruana de
Cactus
y
Suculentas
(SPECS) with more than
100 pages, full of photos.
This is a very original
journal featuring taxonomy, culture, field trips,
research, also art, philately and even poetry and
ethnobotany, related to
cacti and succulents.
The journal is in Spanish, but some articles
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 bardzo oryginalne czasopismo, w którym można znaleźć materiały dotyczące taksonomii, uprawy, wypraw na
stanowiska naturalne, badań nad kaktusami, ale
również sztukę, filatelistykę, a nawet poezję i etnobotanikę związane z kaktusami i sukulentami.
Czasopismo jest w języku hiszpańskim, niektóre artykuły są również po angielsku.

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

Cono’s Paradise

Kaktus Express

Uwe Beyer, Dorfstr. 10 56729
Nettehöfe, Germany
Tel.:+49 2655 3614
(from 22:00 or AM)

Biuletyn PTMK O/Wrocław

A German nursery for South African succulents (Lithops, Conophytum, Mesembs)
and cacti.

Rocznik 2005 już do nabycia
ponad 30 czarno-białych
stron, ciekawe artykuły

tnycz@interia.pl
tel. 071 330 23 54

www.conos-paradise.de
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Succulenta 2/2006
Aylostera azurduyensis de Vries
To nowy gatunek z terenów na południe od Azurduy w
Boliwii, o pięknych białych kwiatach. Zdjęcie można zobaczyć w internecie – jest na okładce czasopisma Succulenta. Należy tu przypomnieć, że nazwa rodzajowa Aylostera jest dziś powszechnie uważana za przynależną do
rodzaju Rebutia.
Cactus World (the journal of the BCSS) 1/2006
Mammillaria manana W A & Betty Fitz Maurice
Kaktus znaleziony, koło Municipio Atarjea, w stanie
Jalisco, Meksyk, na wysokości 1550 metrów. Roślinka o
generalnie białym uciernieniu, przy czym ciernie środkowe są ciemniejsze, pędach do 5 cm średnicy, tworząca
małe kępy. Kwiat różowy z ciemniejszą pręgą po środku,
do 1,5 cm średnicy.
Cactus Adventures International 2/2006
Mammillaria eriacantha ssp. velizii Linares
Różni się niewiele od typowej M eriacantha - głównie
tym, że się krzewi oraz w niewielkim stopniu kwiatem.
Roślina pochodzi z Gwatemali, z okręgu San Miguel Chaparron.
Kaktus und andere Sukkulenten 2/2006
Sulcorebutia cantargalloensis Gertel, Jucker, de Vries
Roślina znaleziona w Cordillera Mandinga, Boliwia,
spokrewniona z S. tarabucoensis
Cactus Adventures International 3/2006
Opuntia altomagdalensis G. Xhonneux
Roślina z Kolumbii, niezbyt ciekawy gatunek o płaskich, cienkich pędach.
Kaktus und andere Sukkulenten 11/2005
Copiapoa megarhiza ssp. parvula Mächler & Walter
Ten mała copiapoa to roślinka znaleziona na północny
wschód od Caldera, Chile, ma korpus o nieco mniejszej
średnicy (do 6 cm) i nieco bardziej wydłużony niż u typowej Copiapoa megarhiza, również większą ilość żeber,
nieco dłuższe ciernie (do 2,5 cm), mniejsze nasiona.
Prawdopodobnie wyodrębnienie tego nowego podgatunku
nie zostanie powszechnie uznane.
Haseltonia 11 (2005)
Hylocereus undatus ssp. luteocarpus Calix de Dios
Pochodzi z płd.-wsch. Meksyku, z półwyspu Jukatan i
niewiele się różni od typowego H. undatus – ma jedynie
większą ilość cierni i włosów w areolach i żółty owoc (u
typu jest czerwony).
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Gymnocalycium 3/18 (2005)
Gymnocalycium nataliae Neuhuber, G.
Roślina pochodzi z San Luis i jest według autora
najbliżej spokrewniona z G. berchtii i G. borthii
Cactus & Co. 1/2005
Trzy nowe nazwy dla roślin znanych wcześniej pod
numerami polowymi Waltera Rauscha.
R. raffaellii Mosti & Papini
Ta roślina była znana wcześniej pod numerem polowym WR 333c, koło Tafna, prowincja Jujuy, Argentyna
= Rebutia haagei var. spectabilis n.n.
R. rovidana Mosti & Papini
Znana wcześniej pod numerem polowym WR 333b,
koło Tafna, prowincja Jujuy, Argentyna = Rebutia haagei
var. setifera nn.
R. brighignae Mosti & Papini
Znana wcześniej pod numerem polowym WR 751,
Chani, Salta, Argentyna =Rebutia euanthema var. neumaniana n.n.
Turbi-Now 18(1), 2005.
Turbinicarpus nieblae García-Morales, L., J.G. Martinez-Ávalos et K. Bergmann
Roślina niekrzewiąca się, płaskokulista, z charakterystyczną ładną wełną na stożku wzrostu, Kwiaty białe z
różową pręgą pośrodku z 12 płatkami zewnętrznyni i 12
lub 13 wewnętrznymi, wszystkie długości do 24 mm.
Występowanie: Municipio San Carlos, Tamaulipas, Meksyk. Pełny opis można znaleźć w internecie.
Jak nas poinformował jeden z autorów opisu, pan Lex
García-Morales, przygotowuje on wspólnie z austriackim
botanikiem Dr. J. Luthy, reklasyfikację tego gatunku i
umieszczenie go w kompleksie T. saueri, co zresztą,
prawdę mówiąc, podejrzewaliśmy, że prędzej czy później
nastąpi.
Również dziękujemy tu panu Lex García-Morales, za
to że zechciał nam łaskawie udostepnić zdjęcia Turbinicarpus nieblae z dwóch stanowisk w naturze.
Cactaceas en la Flora Silvestre de Chile, wyd. 2
Dwie nowe małe roślinki:
Eriosyce napina ssp. spectabilis Adriana Hoffmann &
Helmut Walter
Eriosyce napina ssp. malleolata var. weisseri Adriana
Hoffmann & Helmut Walter
Ta druga nowa roślinka, odmiana weisseri, odróżnia
się od var. malleolata (=Chileorebutia malleolata
F.Ritter) pojedyńczym korpusem, średnicy do 3-4 cm, o
cienkich cierniach jedynie 2 mm długości, z czerwonym
kwiatem długości 3 cm. Kaktusa zalazł dr Pablo Weisser
w 1987 roku koło Cifuncho, prowincja Antofagasta.
W cytowanej wyżej publikacji, zresztą wyśmienitej,
jest trochę przetasowań taksonomicznych w obrębie ro81

dzaju Eriosyce Phil., niestety z pewnych drobnych proceduralnych względów nie wszystkie są ważne. M.in. utworzony został nieważnie podgatunek malleolata (tu uwaga
na marginesie: Kattermann potraktował wczesśniej nazwę
malleolata jako synonim E. krausii), wobec czego, jak
zauważył John M. Watson (VALIDATION OF SOME
RECENT CHILEAN TAXONOMIC NOVELTIES IN
ERIOSYCE PHIL. (CACTACEAE), Gayana Bot. 63(1):
123-125, 2006.), traci ważność również, choć sama w
sobie opisana poprawnie, nazwa var. weisseri (podobnie

jak i var. malleolata), a takson musi być opisany na nowo, choć oczywiście sama roslinka jest nadal „wazna”.
The Cactaceae Systematics Initiatives 20
(listopad 2005)
Pfeiffera monacantha ssp kimnachii
Pfeiffera riocampanensis

NOWOŚCI WŚRÓD SUKULENTÓW
Aloe 42 (1-2/2005)
Othonna cremnophila Nordenstam, R.B. & Van Jaarsveld, E.
To endemiczny gatunek z Rosyntjieberg w północnej
częsci parku Richtersveld, na Północnym Przylądku, RPA.
Roślina była już znana wcześniej, ale uważano ją mylnie
za przynależną do gatunku O. cyclophylla. Ten nowo opisany gatunek to pachycaul – roślina o pięknej, białej,
zgrubiałej łodydze, dorastającej powyżej 20 cm. Kwiaty są
typowe dla tego rodzaju, czyli jasnożółte, małe, zebrane w
koszyczki osadzone na długiej szypułce, przez co tworzą
wrażenie pojedyńczego, większego kwiatu.
Jak zresztą bardzo wiele przedstawicieli rodzaju
Othonna, również i ten prezentuje się bardzo atrakcyjnie,
szczególnie wtedy, gdy… jest w stanie spoczynku, czyli
bez liści – moża wtedy podziwiac odsłonięte kształty
pieknego pędu. Liście są duże, ząbkowane, niesukulentyczne, przepięknie wyrastające z pokrytych białym puchem szczytów pędów.
Rodzaj Othonna jest spokrewniony z rodzajem Senecio (oba należą do rodziny Asteraceae) jednak jest trudniejszy w uprawie. Rodzaj obejmuje gatunki zarówno
sukulentyczne, jak i niesukulentycne. Te, które najbardziej
interesują kolekcjonerów można podzielić na dwie grupy –
pachycaule (tu należy O. cremnophila) oraz karłowate
caudiciformy.
Wszystkie gatunki Othonna występują na obszarach
południowej Afryki gdzie deszcze padają w zimie – czyli
w europejskich warunkach rośliny te w lecie przechodzą
okres spoczynku, a rosną jesienią i zimą – tu wyzwanie dla
hodowcy by zapewnić jak najwięcej światła potrzebnego
do wytworzenia przez roślinę zwartego kształtu. Dodatkową trudność stanowi niska, bo jednynie zalecana do 20
o
C, temperatura potrzebna do optymalnego wzrostu, w
połączeniu z wrażliwością na zbyt wilgotne podłoże.
Zdjęcie tej roślinki można obejrzeć w internecie.
Kaktus und andere Sukkulenten 9/2005
Euphorbia frankii Lavranos
To roślina pochodząca z połnocnego Jemenu (Kawbakan), krzewiący się gatunek o krótkich pędach i wyraźKAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

nych cierniach. Kształt, uciernienie i wielkość pędów
podobne jak u dość znanej E. fruticosa.
Haseltonia 11, 2005
Euphorbia erythrocucullata Mangelsdorff
Nowy gatunek z płd.-zach. Madagaskaru, na płd. od
Manja, spokrewniony i podobny do E. milii, różniący się
jednak od tej ostatniej kwiatami, które są objęte dwoma
czerwonymi przylistkami. Występuje w lasach razem z
Uncarina turicana na glebach wapiennych.
Aloe 42 (1-2/2005)
Kleinia venteri Jaarsveld E
Nowy gatunek z RPA, mała roślina z podziemną bulwą – kaudeksem, większość części nadziemnej stanowią
kwiaty. Według. autorów spokrewniona jest z Kleinia
stapeliformis, znaną na razie jedynie z okolic Pietersburg/Polokwane.
Kleinia to rośliny bardzo spokrewnione z rodzajem
Senecio, czasem też klasyfikowane jako Senecio. Rodzaj
Kleinia jest stosunkowo słabo poznany i rozpopularyzowany. Obejmuje ok. 40 gatunków (przy ponad 1000 u
Senecio). Zamieszkuje Wyspy Kanaryjskie, Madagaskar,
tropikalną i południową Afrykę, Arabię, Indie aż po Sri
Lankę.
Cactus & Co 1/2006
Lithops amicorum Cole
Takson oznaczony numerem polowym Cole’a Lithops
amicorum C 410 dla lokalizacji TL: 75 km na płd.-wsh.
od Aus, Namibia.
W powyższych wyszczególnieniach pominęliśmy
nowe sukulenty z rodzaju Aloe, których opisów w ostatnim czasie ukazało się zbyt wiele, aby je tu kolejno referować. W obu częściach zestawienia (obecnej i tej w
poprzednim numerze) odnotowaliśmy tylko kaktusy i
sukulenty, które się pojawiły od początku roku 2005 –
wcześniejszych nie uwzględnialiśmy. Odtąd będziemy na
bieżąco odnotowywać nowe opisy.
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
Turbinicarpus nieblae
Fig. 1,4 – San Carlos
Fig. 2,3 – Valparaiso
Fot. Lex Garcia-Morales
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Fig. 4

Kleinia venteri, fot. dzięki uprzejmości Pilowfighter

Ukorzeniona szczytowa
część Backebergia
militaris wypuściła dwa
nowe pędy z
cephalium.
Roślina w kolekcji
czeskiej.
Fot.: Jerzy Bartylak.

___________________________________________

CACTUS ARTUS
rubrykę, aby
aby od
od
Postanowiliśmy stworzyć taką niestałą rubrykę,
czasu do czasu przedstawić jakąś
jakąś ciakawszą,
ciakawszą, naszym
naszym zdaniem,
zdaniem,
pracę.
Tym razem obraz olejny na
na płótnie
płótnie zatytułowany
zatytułowany „Cactus
„Cactus
Lady”. Jego autorem jest Marcelo Robles, aa praca
praca znajduje
znajduje się
się
w prywatnej kolekcji Nuevo Santander Gallery w Teksasie.
Być może w zamyśle artysty ta piękna
piękna pani
pani miała
miała się
się jawić
jawić
jako osoba niedostępna dla płci brzydkiej, ale jeśli tak, to
KAKTUSY
I INNE
No. 2 nas
(3) 2006
zamysł ten w
przypadku
kaktusiarzy osiągnął ze

Między nami cefaliakami

PACHYCEREUS MILITARIS
_____________________________________________________________________________

Roślina na zdjęciu obok to bynajmniej nie gwardzista z pałacu Buckingham, któremu na dodatek
wyrosły rogi, ale kaktus, a w zasadzie górna, ukorzeniona część jednego z jego pędów, znany najlepiej
pod nazwą Backebergia militaris. To jeden z najbardziej charakterystycznych kaktusów ponieważ jest to
jedyny kaktus kolumnowy, u którego cephalium, czyli „część owłosiona”, będąca w stanie wydawać kwiaty, występuje na całym obwodzie pędu. Po drugie,
cephalium jest w swojej starszej części koloru czarnego, co również spotyka się rzadko (można tu wymienić np. Coloeocereus goebelianus i C. decumbens). Kaktus występuje w południowych stanach
Meksyku: Michoacán, Guerrero, Colima, Oaxacaa i
Puebla.
Roślina w naturze może osiągnąć do kilkunastu
metrów wysokości i zawsze tworzy grupę mniej lub
bardziej pionowo rosnących pędów. Część pędów
posiada wierzchołkowe cephalia – mają one według
opisu do 30 cm długości, ale w rzeczywistości zdarzają się być znacznie dłuższe (choć poniżej 1 m).
Starsza, dolna część cephalium jest czarna, przechodząc w górną, młodszą, o kolorze złoto-żółtym. Jednakże, ze stratą dla kolekcjonerów, cephalium w naturze nie wytworzy się wczesniej niż 20 - 30 lat, a w
uprawie w europejskich warunkach, albo dużo później, albo wcale, mówimy wiec tu raczej o botanicznej ciekawostce, a nie o czymś, co można dołączyć
do swijej parapetowej kolekcji. Egzemplarz na zdjęciu pochodzi prawie na pewno z importowanej, uciętej na stanowisku naturalnym, a następnie ukorzenionej, szczytowej części pędu wraz z cephalium. Zdjęcie zostało zrobione w kolekcji czeskiej. Jeszcze nie
tak dawno temu nietrudno było taką sadzonkę zdobyć, obecnie jednak ten kaktus jest pod ścisłą ochroną.

Cykl rozwojowy Pachycereus (Backebergia)
militaris wygląda następująco – kaktus rośnie
wzwyż przez około 20-30 lat – to tzw. faza młodociana (juwenalna), kiedy roślina nie jest jeszcze w
stanie wydawać kwiatów. Następnie wchodzi ona w
fazę dojrzałości – zaczyna produkować cephalium, z
którego wyrastają nocne, pachnące kwiaty o kremowym kolorze. Kwiaty mają 5-7 cm długości i 3-4 cm
średnicy. Cephalium przyrasta przez co najmniej
kilkanaście lat. Po pewnym czasie wzrost cephalium
ustaje, roślina zaczyna je stopniowo zrzucać, a u
dołu pędu zaczyna produkować młodociane pędy
boczne, które z kolei po pewnym czasie same wchodzą w fazę dojrzałości (czyli fazę rozrodczą), wytwarzają swoje cephalia i produkując kwiaty. W naturze na roślinach można wyróżnić pędy z cephaliami i bez. Kaktus więc wciąż przyrasta, wytwarzając
pędy z częściami zielonymi, nie można więc tu mówić o rozdzielonych w czasie stadiach: wegetatywnym i generatywnym, jak ma to generalnie miejsce u
melocactusów (choć też nie zawsze).
U ukorzenionych sadzonek z „gotowymi” cephaliami, jak na zdjęciu, które można spotkać w niektórych kolekcjach, takie cephalium niestety dalej już
nie przyrasta, najprawdopodobniej dlatego, że pozostała zielona część pędu jest zbyt mała by „odżywiać” cephalium. Taka roślina w kolekcji, może
jednak po pewnym czasie wypuszcić z cephalium
dodatkowe pędy („rogi” na zdjęciu).
Obecnie zaakceptowano przypisanie tego gatunku do rodzaju Pachycereus (Pachycereus chrysomallus to synonim). Wcześniej klasyfikowano go
jako m.in. Mitrocereus, Cephalocereus. Nazwa militaris pochodzi nie od cierni, a od skojarzeń z wojskowymi nakryciami głowy z XIX w. Gatunek ten
został opisany w 1845 r.przez Audota.

_______________________________________________________________________________________________
zrozumiałych względów cel przeciwny do zamierzonego.
Prawdopodobna jest też inna hipoteza – artysta postanowił spersonifikować swoją miłość do kaktusów w postaci pięknej kobiety.
Kolejna możliwość jest taka, że jest to portret jakiejś
miłośniczki kaktusów i to do tego wyjątkowo ekstrawaganckiej – w dawnych czasach damy nosiły kapelusze
zdobione kwiatami, ale ta pani dodatkowo poszerzyła
formułę ówczesnej mody o kaktusy. To może też dać do
myślenia naszym współczesnym paniom kaktusiarkom –
chodzi oczywiście o pomysł na kreację na bal kaktusiarzy
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w Chrudimiu.
Postanowiliśmy rozpoznać okazy kaktusów na obrazie – środek kapelusza to Echinocactus grusoni, rondo to
Echinocereus, biust niezidentifikowany, a w tle jakiś
Pachycereus. Menu – również niezidentyfikowane (widać, że piękna pani gustuje w kaktusowej diecie).
Cactus Lady autor: Marcelo Robles 24" x 20" olej na
płótnie, Nuevo Santander Gallery 717 North Main Street,
McAllen TX 78501 (956) 618-4959 e-mail:
nsantander@aol.com
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O PEWNEJ CHARAKTERYSTYCZNEJ
WŁAŚCIWOŚCI SUKULENTÓW
_______________________________________________________________________________

Janusz Kowalik
Streszczenie: Przedstawiona została tu charakterystyka
kwasowego metabolizmu węgla (CAM) – modelu fotosyntezy wykazywanej prawdopodobnie przez wszystkie rośliny sukulentyczne.

Można powiedzieć, że cechy kaktusów, te najbardziej
widoczne, które sprawiają, że rośliny te cieszą się tak dużym zaintresowaniem wśród kolekcjonerów – ciernie,
włosy, areole, żebra, ciekawe kształty, zostały nadane
kaktusom przez naturę niejako w nagrodę za to, że te
potrafiły się przystosować do często ekstremalnych warunków klimatycznych. Jednym z przystosowań, które nie
są widoczne gołym okiem, jest specyficzny cykl fotosyntezy, jaki te rośliny wykształciły, zwany w skrócie CAM
Fotosynteza to bardzo zlożony proces składający się z
wielu reakcji, w których bierze udział wiele związków.
Jak wszyscy wiemy, rośliny zielone, posiadajace chlorofil,
do pomyślnego rozwoju potrzebują słońca, wody, powietrza i składników pokarmowych. Większości czytelnikom
chyba również znana jest ogólna, sumaryczna reakcja
całego procesu fotosyntezy.
CO2 + H2O + energia świetlna  O2 + glukoza
w której to dwutlenek węgla jest zamieniany na materiał
roślinny. Znamy jednak trzy metody, za pomocą których
rośliny wiążą dwutlenek węgla z powietrza:
1 metoda C3 zwana cyklem Calvina-Bensona,
2 metoda C4
3 CAM (ang. Crassulacean acid metabolism) –
kwasowy metabolizm węgla
Nas interesować tu będzie ta ostatnia. Żeby jednak
poznać istotę CAM, należy się zaznajomić również w
ogólnym zarysie z pierwszymi dwiema metodami.
Mechanizm C3 odkryli niezależnie od siebie Benson i
Calvin. W fotosyntezie możemy wyróżnić dwie fazy: jasną i
ciemną. Faza jasna przebiega w obecności energii słonecznej,
która jest wtedy zamieniana na energię chemiczną i gromadzona przez pewne związki, określane mianem ATP i
NADPH. Energia ta zostaje następnie wykorzystana w
reakcjach fazy ciemnej, niezależnej od obecności energii
słonecznej. W fazie ciemnej dwutlenek węgla zostaje
związany z cukrem zwanym rybulozo-1,5-bisfosforan
(RubP) obecnym w chloroplastach (struktury komórek
posiadające chlorofil i odpowiedzialne ze fotosyntezę –
przyp red.), który jest katalizatorem całego procesu. Powstaje wtedy związek o 3 atomach węgla w cząsteczce
(stąd nazwa C3), kwas 3-fosfoglicerynowy (phosphoglycKAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

eric acid - PGA), którego część w dalszych przemianach
się z powrotem przekształca w RubP, a druga część jest
w trakcie następnych reakcji przekształcana w związki
budulcowe rośliny, przede wszystkim sacharozę i skrobia. Mechanizm C3 wykazują rośliny, które posiadają
chloroplasty w warstwach komórek przy powierzchni
epidermy, bo tam właśnie zachodzi fotosynteza C3.
Do lat sześdziesiątych sądzono, że mechanizm C3
występuje u wszystkich roślin zielonych. Wtedy to odkryto, że u niektórych roślin w pierwszym etapie powstaje związek nie trójwęglowy, ale czterowęglowy – kwas
szczawioctowy (oxaloacetic acid - OAA), co dało początek odkryciu mechanizmu C4. Ten mechanizm występuje
u roślin, u których chloroplasty występują w wewnętrznych warstwach komórek (te warstwy to tzw. pochwa
okołowiązkowa). W tych wewnętrznych warstwach zachodzą te same reakcje co w procesie typu C3, natomiast
w warstwie zewnętrznej (mezofil), CO2 jest, przy udziale
światła, przyłączany do fosfoenolopirogronianu (PEP),
dając w wyniku właśnie czteroweglowy OAA, który następnie ulega przekształceniu w inny 4-węglowy kwas
dikarboksylowy, w zależności od gatunku rośliny: jabłkowy lub asparaginowy. Następnie przechodzą one do
warstwy wewnętrznej i pod wpływem chloroplastów
uwalniają CO2 (powstają też inne związki, odtwarza się
również PEP, który z powrotem jest transportowany do
zewnętrznej warstwy komórek). To wydzielone CO2
powiela nastepnie opisany już model C3. W mechanizmie
C4 mamy więc schemat rozdzielony na dwa etapy, przy
czym każdy z tych etapów zachodzi w innej części rośliny.
Warto wiedzieć, że proces C4 jest bardziej wydajny
niż C3 - w C3 częściowo odtwarza się CO2, powstajac w
wyniku reakcji pobranego tlenu z PGA, który jest dalej
wydalany z rośliny (tzw. proces fotorespiracji). W C4
natomiast cały pobrany węgiel jest zagospodarowany
przez roślinę, ponieważ produkcja CO2 zachodzi w wewnętrznych warstwach, gdzie nie dociera tlen z atmosfery i nie występuje fotorespiracja.. W procesie C4 występują również mniejsze straty wody poprzez transpirację
(parowanie) – to wynik tego, że pobieranie CO2 zachodzi
przy mniejszym otwarciu stomat (t.j. aparatów szparkowych w epidermie). Jednak jednocześnie C4 wymaga
więcej energii słonecznej niż C3 –czyli przy niższym
natężeniu światła korzystniejszy jest proces C3. Jak się
nietrudno domyślić, C4 jest bardziej odpowiednie dla
roślin z bardziej gorących klimatów (wykazują go m.in.
czcina cukrowa, kukurydza).

Przejdźmy teraz do fotosyntezy typu CAM (ang.
Crassulacean Acid Metabolism), zwanej po polsku
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kwasowym metabolizmem węgla. Jest to w gruncie
rzeczy schemat podobny do schematu C4, który się
opiera na tych samych reakcjach i zachodzi w tych
samych dwóch etapach. Jednak oba etapy (C4 i C3)
zamiast być rozdzielone przestrzennie, są rozdzielone
w czasie. Etap C4 całego procesu odbywa się w nocy.
Dopiero wtedy roślina otwiera swoje aparaty szparkowe – pory w epidermie zwane stomatami, i za ich
pomocą pobiera CO2, który jest zużywany do produkcji OAA, który to następnie jest zamieniany na
czterowęglowy kwas jabłkowy (dokładniej - jabłczan). W tej postaci produkt jest magazynowany w
częściach bardzo pojemnych sukulentowych komórek
– zwanych wakuołami. Z kolei za dnia ma miejsce
kolejny etap, C3.
Oczywiście taki model fotosyntezy bardzo dobrze
służy sukulentom. Dzięki pojemnym komórkom sukulenty mają przede wszystkim miejsce na magazynowanie kwasów. Dodatkowo etap C4 odbywa się to
w nocy, gdy temperatury są niższe, więc i straty wody przez parowanie są niewielkie. Prowadzi to z jedej
strony do tego, że wskaźnik zdolności fotosyntetycznej w stosunku do ilości jednocześnie traconej przy
tym wody jest w tym procesie bardzo korzystny.
Onaca to, że w przeliczeniu na tę samą ilość pobranego CO2, metoda pierwsza wymaga zużycia przez roślinę najwięcej wody, metoda CAM najmniej. CAM
jest więc metodą najefektywniejszą. Jednakże z drugiej strony, ponieważ odbywa się ona w nocy, fotosynteza zachodzi wolniej niż wtedy gdyby odbywała
się w dzień i pory byłyby w pełni otwarte. Kaktusy i
sukulenty mają więc mniejsze zdolności asymilacyjne
niż inne rośliny. W uproszczeniu rzecz biorąc, kaktusy i sukulenty rosną wydajnie, czyli pobierają dużo
energii słonecznej, a tracą przy tym mało wody, ale
wolno. Wyżej wymieniony wysoki wskaźnik ma olbrzymie znaczenie dla przetrwania tych roślin w gorących i suchych środowiskach, bo samo przetrwanie
w ekstremalnym środowisku jest dla rośliny ważniejsze niż szybki wzrost.
Na wolniejszy wzrost sukulentów wpływ ma również ograniczona transpiracja (parowanie). U roślin
wykazujących C3, parowanie wody przez otwory
szparkowe wysysa roślinę z wody. To z kolei powoduje zasysanie przez korzenie wody wraz z solami
mineralnymi z gleby – tworzy się ciąg ssący wdłuż
rośliny. Z kolei jeśli aparaty szparkowe u sukulentów
są zamknięte, to parowania wody nie ma, wobec czego zasysanie przez roślinę wody z gleby ulega zwolnieniu albo zablokowaniu, zatem i pobór z gleby
składników pokarmowych, zachodzi w sumie wolniej. Pobór wody jest też oczywiście regulowany
jeszcze innymi czynnikami, głównie wzajemnym
stosunkiem stężeń soli w roślinie i glebie.
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Ponieważ CAM to modyfikacja C4 to podobnie
jak w wypadku C4 proces jest energochłonny – innymi słowy tym wydajniejszy im większa pada ilość
energii słoneczne, czyli również i z tego powodu jest
odpowiedni dla kaktusów i sukulentów, z reguły
żyjących na obszarach o dużym nasłonecznieniu.
A jak wygląda rzecz z kaktusami epifitycznymi
żyjącymi w lasach tropikalnych? Otóż one również
wykazują model CAM, gdyż też rosną w miejscach
wykazujących deficyt wody – na konarach drzew.
Kaktusy tu otrzymują mniej światła, jednak mimo,
że CAM jest ogólnie korzystny akurat przy dużej
operacji słonecznej, to dla różnych roślin różne jest
zapotrzebowanie na ilość światła do tego aby proces
był dla nich optymalny – w przypadku kaktusów
epifitycznych to zapotrzebowanie jest mniejsze.
Wydaje się, że prawie wszystkie sukulenty, za
wyjątkiem sukulentów korzeniowych, wykazują,
albo mogą potencjalnie wykazywać CAM (pozbawione chlorofilu bulwy tych ostatnich, oczywiście
nie biorą udziału w fotosyntezie). Co więcej, również tillandsie, nie będące w zasadzie sukulentami,
również wykazują CAM. Podobnie niektóre inne
rośliny żyjące w wigotnych lasach przy stosunkowo
małej ilości dochodzącego światła, np Aechmea
magdalenae, Ananas comosus i Bromelia plumieri rośliny te po prostu bardzo efektywnie wykorzystując krótkie okresy intensywniejszego naświetlenia
do fotosyntezy CAM – ich największy wzrost przypada na okresy suche.
Z drugiej strony niektóre sukulenty mogą też
wykazywać zarówno model C3 jak i CAM – przykładem jest już dawno pod tym względem zbadane
Mesembryanthemum crystallinum, posiadające sukulentyczne liście i wykazujące w swoim środowisku
naturalnym C3. Ten gatunek może jednak przejść do
metody CAM przy zwiększonym zasoleniu podłoża!
Podobnie jest z niektórymi Kalanchoe. Istnieją więc
gatunki, które mogą zmieniać swój model fotosyntezy, zwykle to przejście od jednego do drugiego modelu jest wywołane zmianą wilgotności ewentualnie
temperatury. Kolejne potwierdzone badaniami przypadki to: Clusia minor, Portulacaria afra, Agave
deserti. Trzeba zaznaczyć jednak, że chodzi tu o
przejście CAM/C3 bo przejścia CAM/C4 nie występują (znanym wyjątkiem jest Portulaca oleracea).
Jak się nietrudno domyślić, sukulenty posiadające np. niesukulentyczne liście i sukulentyczne łodygi
mogą wykazywać zarówno C3 jak i CAM (np. niektóre euforbie).
Warto jeszcze zaznaczyć, że podczas największych upałów i wysokich temperatur przez całą dobę, aparaty szparkowe są zamknięte także i w nocy
– fotosynteza wtedy praktycznie nie zachodzi wca87

le, a w roślinie odbywają się tylko te procesy życiowe, które podtrzymują ją przy życiu – odpowiada to
jak wiemy letniemu spoczynkowi naszych roślin.
Ciekawostka – CAM wykazują też niektóre rośliny wodne – obecnie znamy pięć rodzajów, u których
to stwierdzono: Isoetes, Sagittaria, Vallisneria, Crassula i Littorella. Ich CAM wynika oczywiście nie z
braku wody w ich środowisku, ale z ograniczonej ilości węgla (CAM jest również efektywny pod względem gospodarki węglem) – tak się wyjaśnia przyczynę jego zaadoptowania przez te rośliny.

Warto się teraz zastanowić, w jaki sposób poznanie istoty CAM może pomóc w uprawie kaktusów i
sukulentów. Żadnych wiekszych badań ilościowych
nie ma, pozostają nam jedynie rozważania o charakterze ogólnym, ale na pewno uprawa dostosowana do
tego wyspecjalizowanego cyklu pomoże kaktusom.
1. Przede wszystkim nocne temperatury. Dla każdego sukulenta inna jest temperatura dla optymalnej
ilości zmagazynowanego jabłczanu. Z obniżeniem
temperatury w nocy rośnie wydajność CAM bo
mniejsza jest wtedy respiracja i rośnie ilość jabłczanu. Oczywiście rośnie do pewnej dolnej granicy, po
przekroczeniu której CAM maleje. Równie ważne
jest duże nasłonecznienie w dzień, ponieważ zgodnie
z tym jak już podałem, cały proces wymaga dużo
energii. Badania wskazują to, czego należało się spodziewać, czyli że im większe jest nasłonecznienie w
dzień tym większa ilość przetworzonego CO2. Zatem
w kolekcji powinno się zapewnić w miarę możliwości duże różnice temperatur dziennych i nocnych. To
m.in. te różnice są odpowiedzialne za to, że kaktusy
rosną wiosną i na jesieni, a nie w środku lata.
Wydaje się więc, że na zastopowanie wzrostu
kaktusów w lecie ma większy wpływ wysoka temperatura nocna, niż dzienna – jeśli temperatura nocna
jest zbyt duża, to również w nocy stomaty pozostają
zamknięte. Czyli chłodzenie szklarni nocami jest
równie ważne, a nawet ważniejsze niż chłodzenie za
dnia. Przykładem mogą tu być kaktusy górskie, np.
parodie, rebucje, lobiwie, u których okres letniego
spoczynku wydaje się być bardziej restrykcyjnie zaznaczony niż u kaktusów nizinnych – większe jest tu
prawdopodobieństwo zniszczenia rośliny podczas
nawadniania w okresie spoczynku. W górach nocne
temperatury są niższe niż na nizinach, wobec czego
nasze gorące, letnie noce są dla górskich kaktusów
znacznie powyżej normy. Przy zamkniętych w nocy
stomatach ciąg wodny w roślinie jest zatrzymany,
więc korzenie zamiast pobierać wodę – gniją. Z kolei
dla kaktusów nizinnych optymalne nocne temperatury dla CAM są wyższe niż dla kaktusów górskich.
Znajduje to swoje potwierdzenie w tym, że
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okresy spoczynku kaktusów nizinnych są krótsze niż
u górskich (często może ich tu wcale nie być, gdy
rośliny są na zewnątrz, a nie w szklarni). Porównajmy: z jednej strony górskie parodie i lobiwie, z drugiej ich nizinne odpowiedniki, notokaktusy i echinopsisy – podlewanie tych pierwszych w środku lata
skończy się dla nas szybką utratą roślin, tych drugich – raczej nie, albo przynajmniej nie tak szybką. .
2. Nie ma nigdzie zebranych danych dotyczących nocnych temperatur optymalnego przebiegu
CAM dla poszczególnych grup kaktusów i sukulentów, ale można się ich domyślać, bo są one na pewno zbieżne z warunkami panującymi w naturze, a te
można w dobie internetu łatwo pozyskać. W literaturze znalałem tylko nieliczne takie temperatury.
3. Być może znaczenie ma też długość trwania
zaciemnienia i krótkie noce sukulentom nie służą. Z
badań Klugego i Tinga (1978) można się dowiedzieć, że po przebadaniu dwóch gatunków Kalanchoe, jeden zaczął wykazywać znaczne zwiększenie
pochłaniania CO2 dopiero wtedy, gdy zaczęły nastawać krótkie dni. U drugiego gatunku tego nie
stwierdzono. Otwiera się tu pole do badań.
4. Warto też zwrócić uwagę na wilgotność powietrza w nocy – ogranicza ona transpirację w czasie, kiedy są otwarte stomaty, dlatego staram się w
miarę wolnego czasu zraszać rośliny nocą, a nie
wczesnym rankiem, jak zaleca popularna literatura.
5. Należy dołożyć wszelkich starań, by stomaty
kaktusów i sukulentów mogły bez przeszkód wypełniać swoje funkcje. Należy zatem usuwać kurz z
naskórka spryskując rośliny mięką wodą. Niewskazane jest dodawanie do wody przeznaczonej do
spryskiwania takich samych dawek nawozu, jak przy
nawożeniu doglebowym, bo pory zostaną wtedy
zatkane przez wykrystalizowane sole. Ja dodaję przy
spryskiwaniu mniej niż ¼ dawki doglebowej. Nie
wolno też spryskiwać sukulentów twardą wodą, zawierającą zatykające pory węglany.
CAM to dziś jeszcze dużo pytań bez odpowiedzi
ale badania są prowadzone i z czasem nasza wiedza
będzie się zwiększać, a z pewnością będzie wzrastać
praktyczne i komercyjne znaczenie badań nad CAM.
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_______________________________________________________________________________

Streszczenie: Postanowiliśmy tu przybliżyć początkującym kaktusiarzom, kaktusy z półwyspu kalifornijskiego –
Baja California (Dolna Kalifornia), kaktusy, które są dość
znane na świecie, ale wśród naszych początkujących kaktusiarzy chyba mniej, a o których warto coś wiedzieć, nawet jeśli nie planuje się włączenia ich do swojej kolekcji. Z
braku miejsca nie omawiamy tu warunków klimatycznych
panujących na Baja California, ale można odpowiednie
wiadomości znaleźć w internecie.

Po pierwszej wojnie meksykańsko-amerykańskiej, pierwotna wersja traktatu pokojowego zakładała przyłączenie całego Półwyspu Kalifornijskiego do
USA. Jednakże rząd amerykański przychylił się do
uwag rządu meksykańskiego, że Amerykanom będzie
szalenie trudno ustrzec tak wydłużonej granicy przed
przepływem ludności. W związku z tym, półwysep
został przy Meksyku, połączony z resztą kraju wąskim pasem lądu, a kaktusiarze amerykańscy do dziś
nie mogą wybaczyć tego kroku swoim czcigodnym
przodkom. Nie mogą, bo Baja California to ciekawe
kaktusowe poletko, głównie jeśli chodzi o ferokaktusy, ale nie tylko.
W sumie jednak miało to pewną zaletę. Fakt, że
Baja California jest dziś przy Meksyku, zagwarantował bowiem jego zapóźnienie cywilizacyjne, co mimo, że jest ze szkodą dla mieszkańców, jest paradoksalnie z korzyścią dla przyrody, czyli również kaktusów. Oprócz kaktusów rośnie tam też wiele sukulentów, ale ograniczymy się tu tylko do kaktusów.
Stenocereus (dawniej Machaerocereus) gummosus.
To pierwszy z dwóch "sztyletowych kaktusów"
czyli dawnych machaerocereusów. Stara nazwa rodzajowa Machaerocereus wzięła z greckiego słowa
makaira (sztylet), i odnosi się oczywiście do charakterystycznego, "sztyletowego" wyglądu ich środkowych cierni.
Dr. Rose twierdził, że to najbardziej rozpowszechniony kaktus na półwyspie, rosnący tam na
niezliczonej ilości stanowisk i na większości wysp
Zatoki Kalifornijskiej. Poza Półwyspem Kalifornijskim, można go spotkać na pustyni Sonora, koło Punta Sargento.
Kaktus wyróżnia się słodkim owocem, zwany z
miejscowa pitahaya agria, który cieszy się wyjątkowym uznaniem miejscowych smakoszy – niektórzy
twierdzą, że to najsmaczniejszy owoc wśród wszystkich owoców kaktusów, był tez w przeszłości jadany
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przez hiszpańskich marynarzy w celu zapobieżenia
szkorbutowi. Jest on znacznie "poręczniejszy" w
degustacji niż owoce opuncji, jako że w wielu wypadkach traci ciernie, gdy jest już w pełni dojrzały, a
również nasiona zawarte w pulpie są malutkie można jeść owoc bez ich wyciągania. Owoc jest
czerwony, ma wymiary 6 to 8 cm i jest bardzo soczysty – stanowi jednocześnie pożywienie i napój.
Według relacji, po jego spożyciu, mocz degustatora
staje się czerwony! Z kolei pędy tego kaktusa są
trujące - miejscowi zwykli wrzucać miąższ ze
zmiażdżonych łodyg do potoków w celu oszołomienia ryb i zwiększenia połowu.
Uprawa nie nastręcza żadnych trudności - nasiona sa rzadko oferowane, ale lepiej jest ukorzeniać
pędy. Zimą trzymać powyżej 8 oC. Kwitnie nocnym
białym, pachnącym kwiatem (przez jedną noc), o
średnicy do 8 cm i długości ponad 10 cm, w naturze
zapylanym przez ćmy.
Pędy, do 10 cm średnicy, rosną raczej wzwyż
(w naturze rzadko przekraczają 1 m wysokości),
roślina też się krzewi, głównie od podstawy, może
też wytwarzać pędy płożące się. Ciernie boczne do 1
cm długości. Ciernie środkowe są spłaszczone, w
liczbie od 3 do 6, jeden z nich, najdłuższy, do 4 cm
długości. Kaktus ze względu na ładny pokrój uciernienia i cienkie pędy nadaje się znakomicie do parapetowych kolekcji.
Stenocereus (dawniej Machaerocereus) eruca.
Drugi kaktus sztyletowy to dziwny kaktus, bo
to… kaktus wędrowny. Rośnie na wybrzeżu w centralnej części półwyspu. Jego potoczna nazwa, „pełzający diabeł”, wiele wyjaśnia. Kaktus ten zawsze
się płoży, produkując masę leżących ma ziemi pędów, których jedynie końce są nieco wzniesione. Te
się następnie ukorzeniają, a rosnąc dalej, wypuszczają nowe odgałęzienia. Po pewnym czasie najstarsze
części pędów zamierają, co skutkuje tym, że poszczególne pędy się po prostu powoli przemieszczają na podobieństwo gąsienicy, rozchodząc się na
wszystkie strony (z tego względu zwany powstała
też nazwa „kaktus gąsienicowy”). Odkrywczyni tego
kaktusa, p. Brandegee pisała: „O ile to podobieństwo [do gąsienicy] jest prawdziwe, gdy rośliny rosną na otwartym gruncie, o tyle jest jeszcze bardziej
uderzające, gdy kaktus ten napotka na swojej drodze
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Na Baja California rośnie jeszcze
jeden reprezentant rodzaju Stenocereus, mniej lub bardziej drzewiasty
Stenocereus thurberi, posiadający
smaczny, słodki owoc, ale kaktus ten
jest tak popularny, rozprzestrzeniony
w naturze, inernecie i hipermarketach, że nie będziemy już tu o nim
pisać.

Stenocereus eruca, San Carlos, Baja California

jakąś przeszkodę, np. kłodę lub kamień. Wtedy
wznosi swój czubek wspinając się z jednej strony i
zstępując w dół z drugiej, a w końcu poprzez zamieranie części tylnej, praktycznie przechodzi ponad
przeszkodą”.
Formalnie rzecz biorąc kaktusy płożące się nie
cieszą się zbytnim wzięciem u kolekcjonerów, głównie ze względu na ilość miejsca, które zajmują, jednak ten gatunek jest na tyle atrakcyjny z wyglądu, że
można go polecić posiadaczom szklarni (którzy
oczywiście powinni dopilnować, żeby ten „kaktus
wędrowniczek” z niej nie „wywędrował” w poczuciu,
że nadużywa naszej gościnności!).
Środkowe ciernie tego kaktusa również są
„sztyletowe”, najdłuższy z nich ma do 3 cm długości.
Kremowe kwiaty są długości 10-15 cm i średnicy do
6 cm. Owoc tego gatunku jest mniejszy niż u od poprzednika – 3-4 cm średnicy, jednakże jest również
ceniony przez miejscową ludność, m.in. dlatego że
pojawia się od października do grudnia, gdy innych
owoców w tym czasie nie ma. Jednak wydawanie
owoców przez roślinę jest w naturze ograniczone,
jako że brakuje nocnych zapylaczy, szczególnie takich, które są zdolne przenieść pyłek kwiatowy na
dalsze odległości - poszczególne egzemplarze na danym obszarze, sprawiające wrażenie oddzielnych
roślin, są w gruncie rzeczy klonami tego samego
kaktusa matecznego, które „wywędrowały” na różne
strony, czyli zapylenie nie prowadzi do wydania
owocu i produkcji nasion. Toteż przyjmuje się, że
kaktus w naturze rozmnaża się praktycznie tylko wegetatywnie, co w połączniu z rozwojem rolniczym
doprowadziło do tego, że jest on obecnie zagrożony.
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Echinocereus pensilis
To rzadko spotykany w kolekcjach echinocereus. I bardzo dziwny
echinocereus. Jest na tyle dziwny, że
otrzymał wcześniej osobną nazwę
rodzajową Morangaya. A odróżnia
się od reszty tym, że jest najbardziej
płożącym się, a również zwisającym,
wśród echinocereusów. W naturze
rośnie na południowym krańcu Baja California, w
szczelinach granitowych skał, w lasach Sierra La
Laguna, na wysokości od 500 – 1850 m. Jego pędy
są najdłuższe w całym rodzaju i mogą osiągnąć nawet do 4 m długości oraz średnicy do 5 cm, i zwisają
ze skał lub się po nich płożą. Pędy mają do 8 – 11
żeber i do ok. 10 cierni w areoli. Kwiaty pomarańczowe do czerwonych, do 4,5 cm średnicy.
Uprawa również jest ciekawa, bo można go
uprawiać jako kaktus zwisający, czyli podobnie jak
kaktusy epifityczne – rosnąc w lasach toleruje lekki
półcień, a pędy z początku rosnąc w górę, po pewnym czasie się pokładają pod wpływam własnegociężaru. Jednak to nie jest epifit, i potrzebuje więcej światła, rzadkiego podlewania, a podłoże powinno być bardzo przepuszczalne. Minimalna temperaeruca, San Carlo
tura zimowego spoczynku wyższaStenocereus
niż dla echinocecierniami
reusów z głębi meksykań-skiego i amerykańskiego
interioru (południe półwy-pu jest ciepłe): ok. 7 oC.
Nasiona są drogie i rzadko oferowane, ale najszybciej się go rozmnaża poprzez ukorzenianie odrostów.
Na półwyspie rośnie też trochę innych, już bardziej „tradycyjnych” echinocereusów, które postaramy się omówić w następnych oddcinkach.
Przechodząc od kaktusów płożących się do kulistych, pamiętajmy, że Baja California to przede
wszystkim ferocactusy. Ferocactus townsendianus,
kiedyś, ze względu na zwnętrzne podobieństwo,
traktowany jako odmiana F. peninsulae, dziś jest
uważany za odrębny gatunek. To kaktus średniej
wielkości, osią gający w naturze do 50 cm wysokości i 30 cm średnicy. Żeber 12-18, uciernienie
zmienne – na zdjęciu widać ciekawą formę zwaną
brevispinus, czyli o krótkich cierniach – prawdopodobnie to kultywar, czyli forma hodowlana.
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Ferocactus townsendianus cv. brevispinus – forma z ekstremalnie krótkimi cierniami,
fot. Jerzy Bartylak

Echinocereus (Morangaya) pensilis
– najdłuższe pędy w rodzaju

Stenocereus eruca, San Carlos, fot. Cristian Neciu. Kaktus ze sztyletowymi
cierniami

Stenocereus gummosus. Kaktus ze
sztyletowymi cierniami
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Ciernie boczne cienkie, krótkie, białe lub szare.
Cierni centralnych 5-8. Jeden z cierni centralnych jest
masywniejszy i dłuższy, do 10 cm, zwykle zakrzywiony, ale na stanowiskach naturalnych może być też prosty. Kolor cierni od brązowego do prawie czarnego.
Kwiaty żółte, z czerwonym pasmem pośrodku, do 6
cm średnicy. Kaktus rośnie na południu półwyspu, i
na przybrzeżnych wyspach Isla Santa Margarita i Isla
Magdalena .
Kolejny ferocactus to F. peninsulae z centralnej
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Ferocactus peninsulae, fot. Jerzy Bartylak

części półwyspu, spokrewniony z F. wislizenii, mogący w naturze osiągnąć nawet do 2,5 m wysokości przy
0,5 m średnicy. Cierni środkowych 7-8, najdłuzszy z nich płaski i hakowaty, do 15 cm długości. Kwiaty
żółte.
Ferocactus peninsulae ‘horridus’
fot. Jerzy Bartylak

KAKTUSY I INNE No. 2 (3) 2006

