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Aeonium urbicum na gołoborzu  
niedaleko szosy w La Esomada el Gato 
na Teneryfie. 
 
Aeonium urbicum on a stony hillside, 
near a road in La Esomada el Gato, 
Tenerife Island. 
 
fot. Jerzy Woźniak 
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Echinocereus schmollii 
Krótkie spojrzenie na… 
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      Rzadko widywany w naszych kolekcjach Echino-

cereus schmollii (Weing.) N.P.Taylor to dawna Wil-

coxia shmollii. Rodzaj Wilcoxia Britton & Rose obej-
mował kiedyś tworzące kaudeks rośliny o cienkich i 
wiotkich pędach. Dzisiaj nazwy rodzajowej Wilcoxia 

się juŜ nie uŜywa, a dwie z nich: Wilcoxia schmollii 
(syn. Wilcoxia nerispina A. Cartier) i W. poselgeri 

(syn. Wilcoxia kroenleinii  A. Cartier, Wilcoxia ta-

maulipensis  Werdermann, Wilcoxia tuberosa (Posel-
ger) A. Berger) są dziś klasyfikowane jako przyna-
leŜne do rodzaju Echinocereus, w którym, jak wszy-
scy kaktusiarze wiedzą, jest dość duŜa róŜnorodność 
rozmiarów i kształtów pędów. Z drugiej strony, pozo-
stałe dawne wilcoksie przynaleŜą obecnie do rodzaju 
Peniocereus (A. Berger) Britton & Rose – rodzaju, 
zresztą dość ciekawego, którego wszystkie gatunki 
posiadają caudex i cienkie pędy.  
      Jak widać na zdjęciach, tytułowy kaktus jest dość 
urodziwy. Prawie z wierzchołków pędów wyrosły 
echinocereusopodobne róŜowe kwiaty, o średnicy do 
6 cm, które ładnie pachną (co moŜe i nie czuć, ale 
moŜecie skorzystać ze zdjęcia), a same pędy są po-
kryte gęstymi i ładnymi delikatnymi biało-szarymi 
cierniami, które z czasem mogą ciemnieć. Poszcze-
gólne pędy mają do 25 cm długości, około 1 cm śred-
nicy, i posiadają 9-10 Ŝeber podzielonych na tuberku-
ły. 
      Kaktus ten pochodzi z meksykańskiego stanu 
Oaxaca, z okolic Cadereyta, gdzie rośnie na stanowi-
skach o podłoŜu mineralnyn, czyli ubogim w humus. 
Jego podziemna częśc to bulwiasty korzeń o średnicy 
do 3 cm i długości do 7 cm – moŜna więc powie-
dzieć, Ŝe to caudiciform – kaktus z kaudeksem (cau-
diciform), schowanym jednak w naturze całkowicie 
w ziemi, z którego wyrastają poszczególne pędy. 
Obecność tego rozbudowanego korzenia warunkuje 
sposób pielęgnacji tego gatunku – tzn mineralne pod-
łoŜe, bardzo ostroŜne podlewanie i tylko w ciepłych 
okresach.  
      PoniewaŜ Oaxaca jest południowym stanem na 
Meksyku – rosną tam nawet melokaktusy – tempera-
tura zimowego spoczynku roślin w kolekcji powinna 
być nieco większa od tej dla „meksykańczyków” z 
północnego i środkowego Meksyku, raczej nie mniej 
niŜ 12 oC. Pierwsze podlanie powinno mieć miejsce,  
 
 

Fig. 1. Echinocereus schmollii w całej krasie. 
Fig. 2. Kwiat w kolorze magenta (fioletowym) ma do 6 cm 
szerokości 
Fig. 3. Kaktus jest zaszczepiony na Cereus peruvianus 
razem z jakimś mieszańcem Chamaecereus silvestrii 
Fig. 4. Kwiaty są pachnące. Na zdjęciu kaktus wraz ze 
swoim właścicielem, Piotrem Modrakowskim. 
Fig. 5. Cereus peruvianus, na którym jest zaszczepiony 
E. schmollii zaczął kwitnać od samego dołu. Prawdopo-
dobnie to wpływ hormonów z Echinocereusa.  

      Unfrequently seen in our collections, Echinocer-

eus schmollii (Weing.) N.P.Taylor, is just a long 
known Wilcoxia shmollii. The genus Wilcoxia Brit-
ton & Rose once comprised species able to develop-
ing caudex and producing slim stems. Today the 
generic name Wilcoxia is no longer in use. Two of 
Wilcoxias, namely Wilcoxia schmollii (syn. Wilcoxia 

nerispina A. Cartier) and W. poselgeri (syn. Wil-

coxia kroenleinii A. Cartier, Wilcoxia tamaulipensis 
Werdermann, Wilcoxia tuberosa  (Poselger) A. Ber-
ger) are now classified as belonging to Echinocereus 

genus in which, as all cactophiles know, there is 
rather large diversity of sizes and stem shapes. On 
the other hand, the rest of old Wilcoxias now belong 
to Peniocereus (A. Berger) Britton & Rose, a rather 
interesting genus, all the species of which do possess 
caudex and slim stems.  
      As you can see on the photo, the cactus which 
name is in the title is quite nice-looking. Almost at 
the tops of stems there have appeared Echinocereus-
like and rose-coloured flowers, of to 6 cm diameter, 
with a nice fragrance (you cannot smell this at the 
moment but maybe you can at least benefit from the 
photo), and the stems are covered with thick layer of 
nice and delicate whitish-grey spines that can be-
come dark with age. Particular stems are to 25 cm 
long, about 1 cm in diameter, and have 9-10 ribs 
which are divided into tubercules.  
      This cactus comes from the Mexican state of 
Oaxaca, from the vicinity of Cadereyta, where it 
grows at places with mineral soil – i.e. with very 
little amount of humus. Its ubderground part is a 
tuberous root to 7 cm long and 3 cm wide – some 
may say it is a cactus with caudex (a caudiciform), 
but in habitat the caudex is completely buried in soil. 
From this caudex, particular stems grow out. What 
most determines cultivation of this plant is the pres-
ence of this bulbous root – there should be used 
mineral porous soil, coupled with sparse watering 
during warm weather.   
      Because Oaxaca is a southern state of Mexico – 
there grow even melocacti there – so the winter rest 
teemperature for plants in our collection should be a 
little higher than that for classic ‘mexicans’ from 
northern and middle Mexico, rather not less than 12  
 
 

Fig. 1. Echinocereus schmollii in full beauty. 
Fig. 2. The magenta flower is to 6 cm in diameter. 
Fig. 3. The cactus has been grafted onto Cereus peruvi-
anus together with some hybryd of Chamaecereus 
silvestrii 
Fig. 4. The flowers are fragrant. On the photo there is 
the cactus with its owner, Piotr Modrakowski. 
Fig. 5. Cereus peruvianus, on which E. schmollii was 
grafted, started to produce flowers from the very base. 
Probably that was caused by Echinocereus hormones. 
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gdy dni są juŜ ciepłe – w maju. Roślina kwitnie od 
maja do czerwca, i w okresie wegetacji powinna mieć 
duŜe nasłonecznienie. 
      RozmnaŜanie nie jest trudne zarówno z nasion jak 
i z odrostów. Ukorzenione odrosty dość szybko za-
czynają wytwarzać korzeniową bulwę. Ukorzeniamy 
tradycyjnie – tzn. wsadzając oderwany pęd z zaro-
śniętą kalusem raną do mineralnego podłoŜa i trzy-
mamy w cieple zraszając. Zbyt wiele wody w podło-
Ŝu spowoduje gnicie tworzącego się caudeksu.  
      Na zdjęciu widzimy roślinę Piotra Modrakow-
skiego. Egzemplarz ten jest uprawiany w szklarni, 
jest szczepiony, i jak widać, nie ma to ujemnego 
wpływu na jej zwartość i uciernienie. Roślina została 
zaszczepiona cztery lata temu jako maleńki kawalątek 
pędu o długości 1 cm. Z gościny podkładki korzysta 
równieŜ jakiś hybryd Chamaecereus silvestrii. Pod-
kładką jest najzwyklejszy Cereus peruvianus. Jako 
ciekawostkę moŜna dodać, Ŝe to szczepienie spowo-
dowało, iŜ C. peruvianus kwitnie niepohamowanie, i 
to od samego dołu! MoŜe jest tak, jak twierdzi nasz 
kolega Kazimierz Łakomski, ze to kwitnienie C. pe-

ruvianus to wynik wpływu hormonów z wilcoksji.  
      Druga z wilcoxii w echinocereusach, E. poselgeri, 
jest dziwniejsza niŜ ta omawiana teraz, ale o niej 
opowiemy  innym razem.  
 
 
 
 
 

oC. First watering should take place when the days 
are warm – in May. The plant blooms from May to 
July, and should recieve plenty of sun in the growing 
period.  
      Propagation is not difficult both from seeds and 
from cuttings. Rooted cuttings rather quickly start to 
produce a caudex. We root cuttings in the usual 
manner – i.e by putting detatched stem to mineral 
substrate after the stem wound has covered with cal-
lus, and keeping it in warm temperature with sprin-
kling. Too much amount of water in soil would 
make the newely developed caudex rot.  
   On the photos we can see Piotr Modrakowski’s 
plant. This specimen is cultivated in a greenhouse as 
grafted plant, and, as maybe seen, this does not have 
any bad effects on its compactness and spination. 
The plant was grafted four years ago as a tiny bit of 
a stem, some 1 cm long. There is also present some 
hybrid of Chamaecereus silvestrii there which en-
joys the stock’s ‘hospitality’. The stock is just the 
most common Cereus peruvianus. As an interesting 
detail, let us add that the grafting made C. peruvi-

anus bloom without restraint even from the base of 
the plant! It may be, as is claimed by our friend 
Kazimierz Łakomski, that this C. peruvianus flower-
ing is induced by wilcoxia hormones.  
      Another Wilcoxia in Echinocereus, E. poselgeri, 
is more interesting than the former one, but will be 
covered in a future. 
 

__________________________________ 
 

Od  redakcji 
 
  
    Drodzy Czytelnicy,   
                                                                                                            
      Często miewaliśmy problemy z brakiem materiałów 
n.t. sukulentów innych niŜ kaktusy. Chyba w tym numerze 
zostało to częściowo naprawione dzięki artykułowi Jerze-
go Woźniaka o rodzaju Aeonium i BłaŜeja Gierczyka o 
chyba najpiękniejszym polskim sukulencie, Saxifraga 

paniculata. Postanowiliśmy się teŜ w większym niŜ do-
tychczas stopniu wkradać w łaski początkujacych miłośni-
ków kaktusów i sukulentów poprzez rozpoczęcie cyklu o 
kaktusach (i sukulentach) dla początkujących. Jest teŜ coś 
dla bardziej wymagających – artykuł o zaawansowanych 
aspektach uprawowych, dokładniej o krnąbrnych nasio-
nach – spod fachowych piór Pawła Cieślaka i Piotra Mo-
drakowskiego. Do tego wszystkiego jest przedstawieni 
boliwijskich gatunków mniej popularnego rodzaju Harri-

sia, trochę kaktusów z Półwyspu Kalifornijskiego, i o 
jednym sympatyczym echinocereusie.  

  
 
     Ani się obejrzeliśmy, a tu juŜ minął drugi rok wyda-
wania naszego czasopisma – zaczynalismy bardzo 
skromnie, o czym wiedzą Ci, którzy byli z nami od po-
czątku, obecnie natomiast nasze polskie czasopismo o 
kaktusach i sukulentach jest rozprowadzane do 22 krajów 
na świecie. To wciąŜ bardzo mało w porówaniu z kaktu-
sowymi potęgami tego świata, ale dobrze jak na początek 
– przecieŜ jesteśmy wciąŜ tylko 2-latkiem ! 
      Idzie zima, czyli pora roku z długimi wieczorami. 
Mamy nadzieję, Ŝe obecny numer choć trochę je Wam 
wypełni. W tym roku planujemy jeszcze wydać numer 
poświęcony rodzajowi Ariocarpus, a potem… aby do 
wiosny! 
 
                                                             
 

tekst: Tomasz Romulski,  
zdjęcia i komentarze: Piotr Modrakowski 

                                                                                                               96 

 



KAKTUSY I INNE No. 3 (3) 2006  

KAKTUSY I INNE                        NO. 3 (9) VOL. 3 (2006)  
CACTI & OTHERS                                                            

Czasopismo polskich miłośników kaktusów i sukulentów 
Journal of Polish cactus & succulent fanciers 
                                                                                                                             
 

                                                              
                                                                                         C 

   

 

 
Krótkie spojrzenia na…  
Echinocereus schmollii 
A quick glance at… Echinocereus schmollii ……………….………..…...94 
 
Aeonium. Rozety mało znane.  
Aeonium. Not much popular rosettes  
Jerzy Woźniak……………...……………………………………..…….98 
 
O jednym sympatycznym drzewku z “Kanarów” 
About one nice little tree from Canary Islands [only in Polish]….......…..110 
 
Łupanie nasion.  
Wysiewanie „krnąbrnie” kiełkujących nasion  
Splitting the seeds. Sowing seeds ’restive’ in germination 
Paweł Cieślak & Piotr Modrakowski…….………….………..………112 
 
Sukulenty Polski.  
Saxifraga paniculata (Skalnica gronkowa) 
Native succulents of Poland.  
Saxifraga paniculata (white mountain saxifrage, livelong saxifrage) 
BłaŜej Gierczyk……………………………..……..…….……...……...117 
 
 
Quisqualuro i inne.  
Wstęp do boliwijskich gatunków Harrisia  
Quisqualuro and others.  
An introduction to the Bolivian species of Harrisia. 
Tomasz Romulski…………..……………………………..…………...120 
 

Nowości wśród kaktusów………………………………….….……124 
 

Kaktusy dla początkujących 1 
Cacti for beginners 1... 
Tomasz Romulski ………..……………………………………………126 
 

Nowości wśród sukulentów…………….………………….………128 
 
Kaktusiarstwo a internet………………..……..…..…….…….……129 
 

Czytelnia………………………………..……………………………...130 
 

Z polskiego światka kaktusiarskiego……………..………………132 
 
Poznajemy kaktusy baja-californijskie 2 ………..……….….…..134  
 
  

 
 
 
 

KAKTUSY I INNE to polskie niekomer-
cyjne czasopismo poświęcone kaktu-
som i innym sukulentom, wydawane 
przez grupę wrocławskich kaktusiarzy 
w celu propagowania wiedzy o kaktu-
sach i innych sukulentach. Chętnie bę-
dziemy gościć wszystkich, którzy swoją 
wiedzą i doświadczeniem chcieliby się 
podzielić z innymi.  
 
Edytor: Tomasz Romulski 
Redaktorzy:   
Jerzy Bartylak, 
Mieczysław Burghardt 

   (mieburn@op.pl),  
BłaŜej Gierczyk 
(hanuman@amu.edu.pl),  
Mariusz Mieczakowski 
(intros@interia.pl) 
Piotr Modrakowski  
(kaktofil@vp.pl),  
Cristian Neciu  
(neciu@yahoo.com),  
Jerzy Kłosiński  
(lobivie@neostrada.pl)  
 
Adres: 
Tomasz Romulski 
WybrzeŜe Słowackiego 7/5 
50-411 Wrocław POLSKA 
 
Materiały do druku przyjmujemy tylko w 
wersji elektronicznej. Przed publikacją 
mogą one być skracane lub modyfiko-
wane. Są one zwracane tylko na wy-
raźną prośbę. Autorzy otrzymują jeden 
darmowy zeszyt publikacji. 
 
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne błędy w artykułach lub 
ogłoszeniach. Poglądy wyraŜane przez 
autorów są ich własnymi i niekoniecz-
nie muszą się zgadzać z poglądami 
wydawcy. Artykuły w Kaktusy i Inne są 
własnością ich autorów. Aby wykorzy-
stać materiały zawarte w tym czasopi-
śmie naleŜy się skontaktować bezpo-
średnio z danym autorem. 
 
e-mail: kaktusy-i-inne@europe.com 
URL: cacti-and-others.atspace.com 

_______________ 
 
      Kaktusy i Inne is a non-profit Polish 
journal devoted to cacti and other 
succculents. Everyone who would like 
to contribute and share his knowledge 
and experience in this field is more than 
welcome.  
 
© Tomasz Romulski & authors of individ-
ual articles and photos. 
 

                                                                                                               97 

 

S  P  I  S    T  R  E  Ś  C  I  

C  O  N  T  E  N  T  S 



KAKTUSY I INNE No. 3 (3) 2006  

Aeonium.

   
                                          

Aeonium. The poorly known rosettes 
D.Sc. Jerzy Woźniak                                   
JWozniak@acn.waw.pl 

                                                           
Streszczenie: Jerzy Woźniak, znawca sukulentowej flory 
Wysp Kanaryjskich, stara się przypomnieć czytelnikom, Ŝe 
istnieje taki rodzaj jak rodzaj Aeonium, pochodzący z wysp 
tegoŜ archipelagu. Fakt ten jest na pewno znany, ale czy 
znany jest sam rodzaj?   

 
      Tak się to w światku sukulenciarzy składa, Ŝe w 

pismach wałkowane są zwykle wielokrotnie te same 
dywagacje na temat kaktusów, zaś o innych sukulen-
tach wspomina się rzadziej, a jeśli juŜ to tych, któ-
rych uprawa jest „na topie”. Drugą cechą charaktery-
styczną jest to, Ŝe im gorsze warunki dla swoich ro-
ślin ma kolekcjoner tym trudniejsze gatunki uprawia. 
Dlatego warto dla odmiany napisać coś o sukulentach 
nie tylko ciekawych, ale teŜ bardzo łatwych do upra-
wy. 
      Tym razem trafiło na Aeonium (eonium). Rodzaj 
ten liczy ponad 36 gatunków rosnących na Wyspach 
Kanaryjskich. Wiele z nich to bardzo rzadkie endemi-
ty występujące na niewielkim obszarze, czasem zale-
dwie kilku kilometrów kwadratowych i niegdzie in-
dziej na świecie. Są to łatwe w uprawie i bardzo de-
koracyjne rośliny, które warto polecić tym, którzy 
dostrzegają cos więcej niŜ ukradzione ze stanowisk 
naturalnych ario- czy turbinikarpusy. 

 
Trochę botaniki 
 

      Rodzaj Aeonium (eonium) naleŜy do licznej ro-
dziny gruboszowatych (Crassulaceae). Większość 
gatunków rodzaju to rośliny monokarpiczne, czyli 
kwitnąca rozeta zamiera po kwitnieniu. Ich pocho-
dzenie dotąd było niedyskutowane – przyjęto zasadę, 
Ŝe pochodzą od eonium drzewiastego pospolicie ro-
snącego w rejonie morza śródziemnego. Niestety 
obecnie zaczynamy słyszeć głosy, Ŝe ten gatunek 
Aeonium jako najbardziej adaptywny wywędrował z 
wysp i zasiedlił nowe obszary. W nie tak dawnej 
przeszłości wyraźnie pomógł mu w tym człowiek z 
upodobaniem sadząc tą efektowna roślinę w przydo-
mowych ogrodach. Oczywiście jak w wypadku więk-
szości sukulentów prześledzenie ewolucyjnej drogi, 
 

Summary: Jerzy Woźniak, an expert on succulent flora of 
Canary Islands tries to remind the readers, that there exists 
such a genus as Aeonium, coming from this very archipel-
ago. This is a fact which is generally known, but is the genus 
itself known as well?  

 
      As it often happens in the succulentophiles’ 
world, mostly still the same questions are debated in 
cacti magazines, while other succulents are seldom 
covered, and even if so, these are those of which 
cultivation is currently in top-fashion. Another sig-
nificant thing is the fact that the worse are the collec-
tor’s culture conditions, the more difficult species he 
cultivates. So it is worth to write for a change some-
thing about succulents that are not only interesting 
but also very easy in cultivation. 
      This time it happened upon Aeonium. The genus 
comprises over 36 species distributed on Canary 
Islands. Many of them are very rare endemites found 
on small patches of land, sometimes not bigger than 
a few square kilometers, and nowhere else in the 
world. They are plants easy in cultivation, very 
decorative, and worth of being recommended to 
those that are capable of noticing something more 
than just ario- or turbinicarpi stolen from habitat.  

 
A small botanical introduction 
 

      The genus Aeonium belongs to the very numer-
ous crassulacean family (Crassulaceae). Most of the 
species are monocarpic plants i.e. its flowering ro-
sette dies after producing the flower. Their origin 
was not discussed in the past – there has been ac-
cepted a view that all species originate from 
Aeonium arboreum which is common in the Medit-
teranean region. Unfortunately, now there can be 
heard views that this species of Aeonium, being the 
most adaptive of all, has migrated from the islands 
and colonized new areas. It was helped by Men in 
the not so distant past, who was planting this attrac-
tive species with delight in home gardens. Of course, 
as is with the majority of succulents, tracking back   
 

Rozety mało znane  
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którą przeszły eonia, jest dziś z powodu braku mate-
riału porównawczego niemoŜliwe i spekulacje te z 
pewnością nigdy się nie skończą.  
      Wszystkie eonia tworzą rozety z płaskich, suku-
lentnych liści, czasem osadzone na rozgałęzionych, 
częściowo zdrewniałych łodygach. Malutkie kwiatki 
podobne do kwiatów innych gruboszowatych są ze-
brane w wiechowate kwiatostany osiągające pokaźne 
rozmiary. Niezwykle małe nasiona przypominają 
kurz i są prawie niewidoczne gołym okiem. Silne 
afrykańskie pasaty mogły je więc z łatwością zanieść 
na wyspy i ułatwić rozprzestrzenianie się na więk-
szość wysp archipelagu.     
      Mimo zewnętrznego podobieństwa do innych 
popularnych sukulentów, takich np. jak eszewerie, 
eonia stanowią oddzielną  wysoko wyspecjalizowaną 
grupę. Zadecydował o tym przede wszystkim specy-
ficzny klimat Wysp Kanaryjskich i mocno zróŜnico-
wane środowisko. Około 3 mln lat temu działalność 
wulkanów na wyspach ustała na tyle, Ŝe moŜliwa 
stała się tu ekspansja roślin. Kiedy drobne nasiona 
Aeonium arboreum (eonium drzewiastego), lub in-
nych gatunków które dzisiaj juŜ wymarły, a rosły na 
tych obszarach (ja osobiście jestem za ta opcją, zaś w 
Maroku rośnie na przykład A. komeliuslemsii podob-
ne do tych rosnących na Gran Canarii) dostały się na 
wyspy tego nie wiemy, ale w ciągu krótkiego (jak na 
ewolucję) czasu opanowały większość występujących 
tam środowisk - nadmorskie wilgotne klify, kamieni-
ste pustynie i górskie gołoborza nawet do 2300 npm.  

 
Jest w czym wybierać 
 

      Nie jest moŜliwe w tak małej objętości jakie ma 
pismo przybliŜyć czytelnikom wszystkie gatunki z 
tego ciekawego rodzaju. Wybrałem więc losowo kil-
ka z nich i mam nadzieję, Ŝe zachęci to chociaŜ kilku 
kolekcjonerów do zebrania moŜe nawet wszystkich 
gatunków. Tu niestety smutna dygresja, tak jak wiele 
roślin endemicznych tak i eonia, i to mimo często 
znacznych róŜnic w wyglądzie, rośliny bardzo blisko 
ze sobą spokrewnione i gdy umieśćmy je w szklarni 
szybko krzyŜują się w niekontrolowany sposób. 
Zresztą ma to miejsce nie tylko w szklarni. Kiedyś, 
poszczególne gatunki dzieliły wysokie góry czy roz-
ległe obszary morza, dziś gdy wmieszał się w przyro-
dę wysp człowiek, ściągając do swych ogrodów ga-
tunki z odległych zakątków archipelagu, zjawisko 
krzyŜowania się gatunków na nieszczęście występuje 
teŜ w naturze. Do dziś opisano ponad 20 róŜnego 
rodzaju krzyŜówek, no powiedzmy naturalnych, które 
dość znacznie nie tylko utrudniają rozpoznawanie 
gatunków początkującym kolekcjonerom, ale stawia- 
 

the evolutionary path of Aeoniums is impossible 
nowadays due to the lack of comparative material, 
so speculation in this field certainly will never end.  
      All Aeoniums produce rosettes composed of flat 
succulent leaves, sometimes mounted on branched, 
partly wooden stems. Small flowers simmilar to 
other Crassulaceae flowers are put together into 
panicled inflorescences reaching considerable sizes. 
Extremely small seeds resemble dust and are almost 
invisible when looking at them with a naked eye. So 
the strong African passats could have easily taken 
them into the islands and made them possible to be 
propagated over majority of the islands.  
      In spite of superficial similarity to other popular 
succulents, such as Echeverias, Aeoniums are a 
separate, highly specialized group. This was deter-
mined by the specific climate of Canary Islands and 
much diverse habitat. Some 3 milion years ago the 
islabds volcanoes’ activity ceased to a degree ena-
bling expansion of plants. We do not know when 
tiny seeds of Aeonium arboreum (or other species 
now extinct which possibly grew in these areas – I 
support this hipothesis personally, besides, in Mo-
rocco there grows A. komeliuslemsii for example, 
similar to those found on Gran Canaria) had reached 
the islands, but in a comparatively short period of 
time (in evolution scale) they have colonized most of 
habitats there – seaside humid cliffs, stony deserts 
and mountain stony hillsides up to 2300 a.s.l.  

 
There is quite a choice 
 

      It is not possible to introduce the readers to all 
the species of this interesting genus because of the 
journal limited number of pages. So I have selected 
by chance a few of them and hope that it enourages  
at least a small number of collectors to collect 
maybe even all the species. Unfortunately, there 
comes a sad remark in this respect – as is with many 
endemic plants, also Aeoniums are closely related to 
each other in spite of often cconsiderable differences 
in appearance, so they quickly make hybrids in an 
uncontrollable scale in the greenhouse. Anyway, that 
occurs not only in the greenhouse. Once, particular 
species were separated from each other by high 
mountains or wide areas of sea, now when Men has 
interfered with nature by including in his garden 
species from distant parts of the archipelago, the 
problem of crossing between species occours also in 
nature. Till now there have been some 20 hybrids 
described, let us call them the natural ones, which 
makes it difficult not only to tell a species apart from 
each other for beginner growers, but also gives rise  
 

                                                                                                               99 

 



KAKTUSY I INNE No. 3 (3) 2006  

ją teŜ liczne znaki zapytania nawet dla wytrawnych 
badaczy flory tych wysp. Z tego powodu największą 
wartość mają dzisiaj botaniczne klucze do oznaczania 
gatunków powstałe na początku XX wieku, gdy wy-
spy te były prawie nie zamieszkałe, a turystach pra-
wie nikt nie słyszał. ZaleŜnie teŜ od miejsca wystę-
powania poszczególne rozety tego samego gatunku 
teŜ mogą róŜnić się znacznie między sobą. I tak jak w 
wypadku innych roślin, jedyną, pewną metodą opisa-
nia przynaleŜności gatunkowej jest zbadanie budowy 
kwiatów. Pewną pomocą moŜe być teŜ prześledzenie 
kształtu liści oraz wygląd włosków rosnących na ich 
bokach.  
      Ale przejdźmy do opisu gatunków. Jak wspo-
mniałem zrobiłem to na chybił trafił i dlatego nie 
grupuje ich w kolejności alfabetycznej. Zrezygnowa-
łem teŜ z opisu najpopularniejszego Aeonium ar-

boreum (eonium drzewiastego). Jego opisy, mniej lub 
bardziej trafne, moŜecie znaleźć w kaŜdej ksiąŜce o 
uprawie roślin doniczkowych. 

 
Aeonium haworthii (eonium Haworth'a) wystę-
puje tylko na jednym niewielkim stanowisku na Te-
neryfie. PoniewaŜ rośnie na wysokości 1200 metrów 
znosi spadki temperatury do -5 oC  i nie szkodzą mu 
nawet kilkudniowe przymrozki. Najczęściej moŜna je 
spotkać na szczytach otaczających przełęcze koło 
Mazca. W krajach śródziemnomorskich jest to naj-
częściej uŜywane eonium do dekoracji klombów, 
ogrodów skalnych itp. Tworzy bardzo gęste krzewy 
liczące nawet do kilkuset niewielkich rozetek o pięk-
nych stalowo niebieskich liściach z czerwono wi-
śniową obwódką. Najładniej wygląda posadzone w 
duŜej płaskiej donicy. Od marca do końca paździer-
nika doskonale nadaje się do dekoracji balkonów i 
tarasów. Kwitnie w kwietniu biało Ŝółtymi, lub róŜo-
wawymi kwiatkami zebranymi w dość duŜe, luźne 
kwiatostany. Jak większość wysokogórskich roślin 
najlepiej rośnie gdy zapewnimy mu bezpośrednie 
nasłonecznienie.  

 
Aeonium urbicum (eonium zwyczajne) to jeden 
z najokazalszych gatunków. Prosta, nie rozgałęziona 
łodyga, zakończona ogromną (do 60 cm średnicy) 
rozetą, moŜe osiągnąć nawet ponad 1,5 m wysokości. 
Po kilku latach z rozety wyrasta kwiatostan w kształ-
cie stoŜka, mający 50 cm wysokości i 40 cm średni-
cy, złoŜony z setek niewielkich, róŜowo białych 
kwiatów. PoniewaŜ rośnie na gołoborzach z lawy 
nawet do 1600 npm. moŜna je uprawiać w ogrodzie 
(w zadołowanej donicy). Zimą traci część liści, które 
na wiosnę są zastępowane nowymi. W miejscu swego 
występowania (okolice Boca de Tauce) jest właści- 

to numerous „question marks” for experienced ex-
plorers of flora of these islands. For this reason, bo-
tanical keys to species from the early 20th century 
are the the most valuable ones – time when the is-
lands were almost inhabited and no turists were spot-
ted. Depending on place of occurrence, particular 
rosettes of the same species may differ considerably. 
And so, as in the case of other plants, the only reli-
able method of defining species identity is to inves-
tigate the flower structure. Leaf shape and structure 
of hairs on its margin may also be of some help. 
      But let me move on to presenting the plants 
themselves. As I have said, I made this at random so 
they are not put in alphabetic order. I have also not 
included presentation of the most popular Aeonium 

arboreum – its descriptions, more or less acurate can 
be found in every book about cultivation of pot 
plants .   

 
Aeonium haworthii is found only at one small 
locality on Tenerife. Because it grows at 1200 m, it 
tolerates freezing temperatures down to -5 oC and 
even several days long such frosts are not harmful to 
it. It can be most frequent seen in hilltops surround-
ing passes near Mazca. In Meditteranean countries it 
is the Aeonium that is most frequently used for 
adorning flower-beds, garden rocks, etc. It makes 
very thick bushes made of even up to several hun-
dred small rosettes of beautiful steel-blue leaves 
with cherry-red rim. It looks best when is planted in 
a large flat pot. From March to the end of October it 
is very suitable for adrorning balconies and terraces. 
It blooms in April with white-yellowish or rose 
flowers gathered into rather large loose inflorescen-
ces. Just as it is with majority of high-mountain 
plants, it grows best when put under open sun. 

 
Aeonium urbicum is one of the most impres-
sive species. Straight not branching stem sur-
mounted with a huge, to 60 cm wide, rosette, can 
reach up to 1.5 m high. After a few years, a cone-
shaped inflorescence grows out of it, being to 50 cm 
high and 40 cm wide, composed of hundreds of 
small rose-whitish flowers. Because it grows on 
lava-composed hillsides even to 1600 m in altitude, 
ot can be cultivated in a garden (in a pot stuck in the 
ground). During winter it sheds some of the leaves 
which are substituted by new ones in spring. In its 
place of occurrence (Boca de Tauce adjacent areas) 
is virtually a dominant plant. This species grows also 
in several places on Gomera and then is often de-
scribed as A. pseudourbicum. In Tenerife, it makes 
natural hybrids with A ciliatum. The aboriginal  
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wie rośliną dominującą. Gatunek ten rośnie takŜe w 
kilku  miejscach na Gomerze i wówczas często jest 
opisywany jako A. pseudourbicum.  Na Teneryfie 
tworzy naturalne mieszańce z A ciliatum. Rdzenni 
mieszkańcy Teneryfy – Guanczowie - uŜywali wy-
ciągów z jego liści jako środka uśmierzającego ból. 
PoniewaŜ rośnie na gołoborzach lawy gdzie prak-
tycznie nie ma podłoŜa, w uprawie wymaga bardzo 
przewiewnego i mineralnego substratu najlepiej z 
duŜym dodatkiem mielonej skały wulkanicznej, lub 
drobniejszego keramzytu. 

 
Aeonium nobile (eonium okazałe) jest rośliną 
ciepłolubną. Rośnie na obrzeŜach lasów na wyspie La 
Palma, zwykle na wysokości około 800 npm. Zostało 
odkryte dopiero na początku XX wieku przez znane-
go badacza flory Wysp Kanaryjskich dr. Oskara Bur-
charda. Tworzy ogromną rozetę złoŜoną z grubych, 
jasnozielonych liści, osiągającą nawet 50 cm średni-
cy. Na ostrym słońcu lub gdy ma zbyt mało wody 
liście stają się blado róŜowe. Ze względu na ogromne 
kwiatostany, złoŜone z setek czerwonawych kwiatów 
jest bardzo cenioną rośliną ozdobną. Doskonale ro-
śnie równieŜ na słonecznym parapecie południowego 
okna i w ciepłym, zacisznym miejscu na tarasie. Po-
lecam szczególnie właścicielom szklarni gdyŜ jako 
jedne z nielicznych eoniów nie wymaga do prawi-
dłowego rozwoju tak duŜo świeŜego powietrza.  

 
Aeonium tabuliforme (eonium talerzowe) to 
niezwykle oryginalna roślina. Jej płaska rozeta, zło-
Ŝona z niezwykle cienkich, ściśle przylegających do 
siebie liści moŜe osiągnąć nawet ponad 30 cm średni-
cy i zaledwie 1,5 cm grubości. Jeden z niewielu ga-
tunków rosnących w cienistych i wilgotnych miej-
scach wśród mchów i paproci. Występuje do 100 
npm. w zachodniej części Teneryfy w pobliŜu uro-
kliwego półwyspu Teno, aŜ po skalne zbocza wokół 
Puerto de la Cruz. Zajmowało waŜne miejsce w me-
dycynie Guanczów. Jej sok stosowano na trudno go-
jące się rany, a takŜe jako środek uśmierzający ból. 
Doskonale rośnie nawet z dala od okna i jest jednym 
z nielicznych znanych mi sukulentów który prawi-
dłowo rozwija się uprawiany w głębi mieszkania. 
Rośliny te nawet na parapecie okiennym powinny 
być chronione przed zbyt długim bezpośrednim na-
słonecznieniem. Wytwarza po 3-4 latach bardzo duŜy 
i wysoki kwiatostan, składający się z setek niewiel-
kich, jasnoŜółtych kwiatów obficie pokrytych lepkim 
nektarem. Często jest mylone z podobnym gatun-
kiem, rosnącym tylko na Gomerze, Aeonium subpla-

num (eonium płaskim). 
 

inhabitants of Tenerife, Guanchos, used to employ 
extracts from its leaves as a remedy against pain. 
Because it grows on lava-composed hills, where 
there is virtually no soil, it needs very porous and 
mineral substrate in cultivation, the best one would 
be with a considerable addition of powdered lava 
rock or small-particle keramzite.  

 
Aeonium nobile is a cold-sensitive plant. It is 
found at the outskirts of forest on La Paloma Isand, 
usually at 800 m high. The species was discovered 
just in the beginning of the 20th century by a renown 
explorer of the Canary Islands flora, dr Oscar Bur-
chard. It produces a huge rosette composed of fat 
light-green leaves, sometimes eveb to 50 cm wide. 
When it is exposed to severe sunlight or when it has 
to little water, the leaves turn pale-rose. Thanks to its 
large inflorescences composed of hundreds of red-
dish flowers, it is a much appreciated ornamental 
plant. It also excellently grows on a sunny south-
exposed windowsill and in a warm and sheltered 
place on a terrace. I recommend this species to those 
who have a greenhouse, because as one of quite a 
few Aeoniums, it does not need much fresh air to 
succesful growth.  

 
Aeonium tabuliforme is a very original plant. 
Its flat rossete composed of extremely slim leaves, 
which are closely adherent to each other, may reach 
over 30 cm in diameter and as thin as only 1.5 cm. It 
is one of few species growing in shady and humid 
places among mosses and ferns. It is found till 100 
m above sea level ineastern part of Tenerife Island in 
the vicinity of the nice peninsula Teno, as far as 
rocky hillsides around Puerto de la Cruz. It was an 
essential part of Guancho’s medicine. Its sap was 
used to heal sores difficult to cure, and also as a rem-
edy against pain. It excellently grows even when 
placed from a distance of the window and is one of 
few succulents known by me which grows properly 
being cultivated in the inner part of a flat. These 
plants should be protected from too long direct inso-
lation even when placed on a windowsill. After 3-4 
years,  the plant develops very large and high inflo-
rescence, composed of hundreds of small light yel-
low flowers profusely covered with gluey nectar. It 
is often confused with a similar species, growing 
only in the Gomera Island, Aeonium subplanum.   

 
Aeonium simsii produces small, showy rosettes 
that lie flat on the ground, of comparatively small 
sizes and pointed, slim, erect leaves, covered with  
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Aeonium simsii (eonium Simsa), tworzy niewiel-
kie, leŜące płasko na ziemi ozdobne rozety o stosun-
kowo niewielkich rozmiarach i ostro zakończonych 
wąskich, wzniesionych liściach, pokrytych podłuŜ-
nymi plamami i długimi, białymi włosami. W czasie 
suszy lub znacznych spadków temperatury liście 
składają się do środka; rozeta wówczas przypomina 
włochatą cebulę. PoniewaŜ rośnie na wysokości oko-
ło 1600 npm. w centralnej części Gran Canarii, do-
skonale nadaje się do uprawy w ogrodach skalnych. 
NaleŜy ją jednak chronić przed spadkami temperatury 
poniŜej –10 oC. Jako roślina wysokogórska wymaga 
silnego bezpośredniego nasłonecznienia oraz prze-
wiewnego miejsca.  
      Jeszcze bardziej odporne na mrozy jest rosnące na 
zboczach wulkanu Teide Aeonium smithii 
(eonium Smitha), poniewaŜ zasięg jego występowa-
nia dochodzi nawet do 2300 npm. Jest to najbardziej 
wytrzymały na zimno gatunek eonium. 

 
Aeonium holochrysum (eonium złociste), po-
dobnie jak eonium drzewiaste tworzy silną łodygę 
główną od której wyrastają liczne łodygi boczne po-
kryte duŜymi bliznami po opadłych liściach. Na ich 
końcach osadzone są rozetki niewielkich, ściśle 
przylegających do siebie liści z dekoracyjnym brą-
zowoczerwonym paskiem na środku. Roślina ta wy-
stępuje na kilku wyspach archipelagu i stąd zaleŜnie 
od stanowiska róŜnią się one od siebie. Porasta zwały 

 
Fig. 1 
Aeonium haworthii na przełęczy w Alto del Camello nie-
daleko Mazca na Teneryfie. Około 1200 npm. 
 
Fig. 2 
Autor na gołoborzu niedaleko Los Hoyos na Teneryfie, ro-
śnie tu kilka gatunków Aeonium.  
 
Fig. 3 
Aeonium holochrysum ma jaskrawe kwiatostany i nie-
wielkie rozety osadzone na końcach pędów. Roślinę sfo-
tografowałem w ogrodzie botanicznym w Tafira, który 
posiada większość endemicznych roślin rosnących na 
wyspach Kanaryjskich. 
 
Fig. 4 
Kwiatostan Aeonium urbicum [zob. okładka]. Zaślepka na 
obiektyw ma około 7 cm średnicy. 
 
Fig. 5 
Aeonium tabuliforme na skalnych urwiskach około 200 
metrów od drogi do Buenavista del Norte, Teneryfa. W 
środku mieszaniec opisywany jako Aeonium sp. Mazca. 
 
Fig. 6 
Rozety Aeonium nobile mogą mieć nawet do 50 cm 
średnicy. W odróŜnieniu od innych gatunków jego liście 
są skórzaste i twarde. Jako jedyny przedstawiciel naleŜy 
do sekcji Megalonium. 

 
 

elongated stains and long white hairs. In the dry pe-
riod or during considerable drops of temperature, the 
leaves fold up together – the rosette resembles a 
haiary onion then. Because it grows at 1600 m alti-
tude, in the central part of Gran Canaria, it is very 
suitable for cultivation in rock gardens. However it 
should be protected against drops of temperature 
below -10 oC. Being a high-mountain plant, it needs 
strong direct sunlight and an airy place.  
      Even more frost-resistant is Aeonium smithii, 
growing on slopes of Teide volcano, because its dis-
tribution area reach even to 2300 m above sea level. 
It is the most frost-resistant Aeonium species.  

 
Aeonium holochrysum, similarly to Aeonium 

arboreum, it builds up a strong main stem, from 
which numerous side stems, covered with large scars 
left by the leaves that fall off, grow out. There are 
rosettes of small leaves closely tight to each other on 
their tips, with a showy brownish-red mid-strip. This 
plant is found on several of the archipelago islands, 
so the populations differ from each other depending 
on locality. It grows on lava 1000 m above sea level. 
It is a frost-tender plant and can be put into the gar-
den only after the frosts have passed by. It needs 
intense insolation. In Poland it blooms at the end of 
September and the beginning of October. The flow-
ers that are grouped in very large and compact inflo-
rescences are of intense yellow colour. 
 

 
Fig. 1 
Aeonium haworthii on the pass in Alto del Camello near 
Mazca on Tenerife Island. About 1200 of altitude. 
 
Fig. 2 
The author on a stony hillside near Los Hoyos on Tene-
rife Island. Several species of Aeonium are found here  
 
Fig. 3 
Aeonium holochrysum has bright inflorescences and 
small rosettes placed on tips of the stems. I  have taken 
the picture in botanical garden in Tafira  which comprises 
most of endemic plants that are found on Canary Islands.  
 
Fig. 4 
The inflorescence of Aeonium urbicum [see cover pic-
ture]. The lens cover is about  7cm in diameter. 
 
Fig. 5 
Aeonium tabuliforme on rocky cliffs some 200m away 
from the road to Buenavista del Norte, Tenerife Island. In 
the center of the picture there is a hybrid plant described 
as Aeonium sp. Mazca. 
 
Fig. 6 
Aeonium nobile rosettes can reach even to 50cm in di-
ameter. It differs from the rest of the species in that its 
leaves are leathery and tough. It is the only representa-
tive of the section Megalonium. 
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wulkanicznej lawy na wysokości 1000 m npm. Jest 
roślina ciepłolubną i do ogrodu moŜna je wystawić po 
przymrozkach. Wymaga intensywnego nasłonecznie-
nia. W Polsce kwitnie na przełomie września i paź-
dziernika. Kwiaty w niezwykle duŜych i zwartych 
kwiatostanach mają intensywnie Ŝółte zabarwienie. 

 
Aeonium hierrense (eonium z Hierro) to jeden z 
najpiękniejszych gatunków eonium, który z powo-
dzeniem moŜe rywalizować z najbardziej dekoracyj-
nymi eszeweriami.  Podobnie jak i inne gatunki wy-
stępujące na tej wyspie o bardzo suchym klimacie, 
jego rozety w ostrym słońcu przybierają nie tylko 
róŜne kolory, ale teŜ mają niezwykle zmienny wy-
gląd. W uprawie wymaga bezpośredniego nasłonecz-
nienia inaczej jego liście stają się ciemnozielone i 
tracą kolorowe przebarwienia. Roślina ta rośnie dość 
wysoko w górach, nawet do 1000 m npm. Stad jak 
większość wysokogórskich roślin źle się czuje w 
dusznych i nie przewiewnych szklarniach. Bardzo 
podobne do niego jest takŜe Aeonium lancarrotense 
(eonium z Lanzarote), oraz rosnące na La Palmie 
Aeonium davidbramvellii (eonium David-Bromvella). 
A. hierrense łatwo od nich odróŜnić po ostro zakoń- 
 

 
Fig. 7 
WaŜną cechą pomagającą określić przynaleŜność gatun-
kową są zakończenia liści oraz kształt włosków pokrywa-
jących ich krawędzie. Tu A urbicum 
 
Fig. 8  
Aeonium appendiculatum rosnące na Gomerze ma jedną z 
najładniejszych rozet. Uprawiane w pełnym słońcu przy-
pomina małą agawę. 
 
Fig.  9 
Aeonium tabuliforme kwitnie nawet wówczas, gdy jest 
uprawiane z dala od okna. Kwiaty utrzymują się bardzo 
długo i są jak u wielu innych gatunków samopylne. 
 
Fig. 10 
Aeonium simsii, tu na stokach Roque Nublo około 1500 
npm. Niestety rośliny rosnące w naturze nie maja łatwego 
Ŝycia, co widać i na tym zdjęciu. 
 
Zdj. 11 
Aeonium palmense rośnie nie tylko na La Palmie, ale teŜ w 
wilgotniejszych miejscach na Hierro. 
 
Fig. 12 
Aeonium hierrense jest jednym z najbardziej dekoracyj-
nych gatunków. DuŜe rozety i kolorowe liście upodobniają 
go do najładniejszych eszewerii. 
 
Fig. 13 
A to juŜ znajome i powszechnie uprawiane A. arboreum. 
Największym wzięciem cieszą się odmiany o ciemno 
ubarwionych lub pstrych liściach. 
 
Fig. 14 
Aeonium valverdense to kolejny bardzo dekoracyjny ga-
tunek pochodzący z Hierro.  

Aeonium hierrense is one of the most beautiful 
Aeonium species which can easily compete with the 
most showy Echeverias. As is the case with other 
species growing on this dry-climate island, its ro-
settes not only take various colours under strong 
sunshine but have also a very varied appearance. In 
cultivation it needs direct sunsine, otherwise its 
leaves lose colourful hues and turn dark green. This 
plant grows rather high in the mountains, even up to 
1000 m above sea level. Hence, as most of mountain 
plants, it grows badly in stuffy and non-airated 
greenhouses. Very similar are Aeonium lancarro-

tense from Lanzarote and Aeonium davidbramvellii 
found on La Palma. A. hierrense can be easy telling 
apart from them by looking at its pointed leaves and 
conspicuous hairs on leaves margins, making even 
saw-like borders on larger specimens’ leaves.  
 
Aeonium valverdense is another species 
found on Hierro. Its small rosettes are of steel-grey 
colour and, if insolation is good, beautiful redish hue 
at the margins. It grows in dry parts of seaside cliffs 
and is a pioneer plant inhabiting lava rubble. It 
grows in extremely dry and windy places which 
 

 
Fig. 7 
An important feature useful in determining species in-
dentity is leaves margins and shape of hairs on them. A. 
urbicum is illustrated here. 
 
Fig. 8  
Aeonium appendiculatum growing on Gomera has one of 
the finest rosettes. It resembles a small Agave when cul-
tivated in full sun 
 
Fig.  9 
Aeonium tabuliforme blooms even when is grown away 
from the window. The flowers persist for a long period of 
time and are, as is with many other species, self-fertile.  
 
Fig. 10 
Aeonium simsii on slopes of Roque Nublo about 1500 
a.s.l.. Unfortunately, plants in habitat do not experience 
easy living, which may be seen on the photo. 
 
Zdj. 11 
Aeonium palmense grows not only on La Palmie, but also 
at more humid places of Hierro. 
 
Fig. 12 
Aeonium hierrense is one of the most decorative species. 
Large rosettes and colourful leaves make it simmilar to 
the most beautiful Echewerias. 
 
Fig. 13 
And here it is familiar and commonly cultivated A. ar-
boreum. Varieties with dark hued or colourful leaves are 
those that are the most popular ones. 
 
Fig. 14 
Aeonium valverdense is another very decorative species 
coming from Hierro.  
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czonych liściach i wyraźnych włoskach na krawę-
dziach liści, u większych okazów tworzących nawet 
wyraźnie piłkowaną krawędź. 

 
Aeonium valverdense (eonium z Valverde), to 
kolejny gatunek występujący na Hierro. Jego nie-
wielkie rozety mają stalowoszare ubarwienie i zaleŜ-
nie od nasłonecznienia piękne, czerwonawe przebar-
wienia na krawędziach. Rośnie w suchych rejonach 
nadmorskich klifów i jest pionierską rośliną zasiedla-
jącą rumowiska lawy. Rośnie w wyjątkowo suchych i 
wietrznych miejscach, co naleŜy uwzględnić przy jej 
pielęgnacji. Kwiatostany stosunkowo duŜe, złoŜone z 
niewielkich bladoróŜowych kwiatków. Bardzo deko-
racyjna i niewymagająca roślina. 

 
Aeonium ciliatum (eonium wielopłatkowe), ma 
podobnie jak A. arboreum lub A. holochrysum, pokrój 
krzewiasty. Rośnie głównie na Teneryfie, ale poje-
dyncze stanowiska występują teŜ na Gran Canarii i 
La Palmie. Ma bardzo charakterystyczne krótkie i 
trójkątne liście tworzące zwarte rozety. Kwiatostan 
stosunkowo mały, złoŜony z zielonobiałych białych 
lub bladoróŜowych kwiatków. Często uprawiane w 
ogrodach. 

 
Aeonium balsamiferum (eonium balsamiczne), 
równieŜ tworzy krzewy do 1m wysokości. Jest jed-
nym z tych gatunków, które tak na pewno moŜemy 
opisać jedynie po budowie kwiatów. Jego rozety bo-
wiem znacznie róŜnią się od siebie i inaczej wygląda-
ją gdy roślina rośnie w cieniu i w wilgotnym miejscu, 
a inaczej gdy uprawiamy ją na słonecznym i suchym 
stanowisku. W tym drugim wypadku jest mało efek-
towna i polecam jej uprawę głównie właścicielom 
szklarni. 
 
Na koniec nieco o największym gatunku eonium ro-
snącym na Teneryfie Aeonium canariense 
(eonium kanaryjskim). Piszą, Ŝe jego rozety mogą 
mieć nawet 80 cm średnicy. Osobiście nigdy nie spo-
tkałem większej rozety niŜ 50 cm, a i one to wyjąt-
kowa rzadkość. PoniewaŜ roślina ta rośnie w wilgot-
niejszych miejscach być moŜe, Ŝe takie rozety rosły 
kiedyś, gdy na Wyspach Kanaryjskich było bardziej 
wilgotno. Dziś rozety kwitną prawdopodobnie znacz-
nie wcześniej, zanim osiągną takie rozmiary. StoŜ-
kowaty kwiatostan teŜ jest ogromny i moŜe mieć na-
wet do 70 cm wysokości. Kwiaty bladoŜółte lub bi-
ałe.  
 
 

should be taken into account in cultivation. The in-
florescences are rather large, composed of small 
pale-yellow flowers. A very showy and easy plant.  

 
Aeonium ciliatum has, as it is also with A. ar-

boreum or A. holochrysum, bushy habit. It is found 
mainly on Tenerife, but individual localities are also 
on Gran Canaria and La Palma. It has very charac-
teristic short and triangular leaves arranged  into 
compact rosettes. The inflorescence is relatively 
small, composed of greenish-white, white, or pale-
rose flowers. It is frequently cultivated in gardens.  

 
Aeonium balsamiferum also makes bushes, to 
1 m high. This is one of those species that can be 
indentified with reliability only on account of flower 
structure. This is so because the rosettes differ mark-
edly from each other, their look depending on 
whether a plant grows in a shade and humid place or 
is grown in a sunny and dry position. The latter 
mode of growth does not make the plant very attrac-
tive so I recommend this species for cultivation 
mainly to those that possess greenhouses.  

 
Finally, let me mention the largest Aeonium found 
on Tenerife, Aeonium canariense. They say 
its rosettes can be of even to 80 cm diameter. Per-
sonally I have never come across a rosettes wider 
than 50 cm, and even such a specimen is a great rar-
ity. Because the plant grows at rather humid places, 
it may be that the greater rosettes were present in 
older times, when the climate of the Canary Islabds 
was more humid. Today the rosettes probably bloom 
much earlier, befor reaching such dimentions.This 
cone-shaped inflorescence also is huge and may 
reach even up to 70 cm in height. The flowers are 
pale-yellow or white.  

 
Some cultivation tips 
 

Most of Aeonium species live in not usual substrate 
– it consists exclusively of lava stones that is almost 
thoroughly devoid of any traces of classic soil. 
Therefore the plants’ roots have free access to the 
air, and hence, the majority of these plants grows 
very bed in a typical soil (this remark does not apply 
to A. arboreum). In order to make them grow 
healthy the soil have to be composed of small-
particle keramite, (5-10 mm granulation) mixed up 
with standard cactus soil and perlite at ratio: 2 : 1 : 1.  
      Because volcanic lava is a substrate reach in nu-
trients, and our mix - not, it is good to feed the plants 
 with a fertilizer for succulents once in two weeks 
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Kilka słów o uprawie 
 

Większość gatunków eonium rośnie na niezwykłym 
podłoŜu, składającym się wyłącznie z brył lawy, pra-
wie bez jakichkolwiek śladów "ziemi". Korzenie ro-
ślin mają więc zapewniony stały dostęp duŜej ilości 
powietrza. Dlatego teŜ większość gatunków bardzo 
źle rośnie w normalnej ziemi doniczkowej (uwaga ta 
nie dotyczy eonium drzewiastego). Aby dobrze się 
rozwijały naleŜy przygotować dla nich odpowiednie 
podłoŜe składające się z drobnego keramzytu (5-10 
mm średnicy), wymieszanego z ziemią do kaktusów i 
perlitem w stosunku 2;1:1. PoniewaŜ lawa wulka-
niczna jest podłoŜem bardzo Ŝyznym, a nasza mie-
szanka zawiera niewiele substancji odŜywczych ro-
śliny w okresie wegetacji (marzec - październik) war-
to co 2 tygodnie podlewać nawozem do sukulentów 
w stęŜeniu o połowę mniejszym niŜ to zalecane przez 
producenta. Podlewając te rośliny pamiętajmy, Ŝe 
tylko niektóre gatunki, jak eonium talerzowe, rośnie 
w wilgotnych miejscach. Zdecydowana większość to 
wytrzymałe rośliny miesiącami obywające się bez 
wody. Podlewać naleŜy je więc oszczędnie, zawsze 
czekając, aŜ ziemia w doniczce wyschnie całkowicie. 
Rośliny wystawione do ogrodu musimy chronić przed 
intensywnymi długotrwałymi opadami, szczególnie 
wtedy gdy na dworze temperatura jest niŜsza niŜ 15 
oC. Nie zapominajmy równieŜ aby doniczki miały 
duŜo otworów w dnie, szybko odprowadzających 
nadmiar wody. 

 
RozmnaŜanie 
 

      Eonia tworzące łodygi najłatwiej rozmnoŜyć 
przez sadzonki łodygowe lub wierzchołkowe, lub tez 
przez wyrastające u podstawy rozety matecznej roze-
tki potomne.  
      Ostrym noŜem odcinamy łodygę 5-20 cm poniŜej 
liści. Odciętą część wkładamy np. do pustej  butelki, 
aby miejsce cięcia zaschło całkowicie. Po tygodniu 
umieszczamy sadzonkę w mieszance ziemi do kaktu-
sów i keramzytu. Ukorzenianie zaleŜnie od gatunku 
trwa do kilku tygodni. Niektóre gatunki na łodygach 
mają juŜ zaczątki korzeni i te moŜemy po zaschnięciu 
miejsca cięcia od razu sadzić do doniczek. Odrosty 
oddzielamy od macierzystej rozety i od razu sadzimy 
w doniczkach.  
      Są gatunki, które nie tworzą rozet potomnych ani 
nie mają wyraźnej łodygi, ale ich kwiaty są samopyl-
ne, więc nawet pojedyncza roślina zawiązuje owoce z 
których po całkowitym wyschnięciu wysypują się 
ogromne ilości drobnych łatwo kiełkujących nasion. 
Nasion nie zbieramy bo ich prawie nie widać. Zbie-
ramy torebki nasienne, gnieciemy je w palcach i 

during the vegetation period (from March to Octo-
ber) at a concentration two times less than that given 
by a manufacturer. When watering the plants we 
should bear in mind that only few Aeoniums, as A. 

tabuliforme for example, grow in humid places. 
Definitely the majority of Aeoniums are resistant 
plants, able to leave without water for months. So 
they have to be sparsely watered, always after the 
soil in the pot has dried. Plants placed in a garden 
must be protected against prolonged rainfalls, espe-
cially when the temperature drops below 15 oC 
there. Make also sure that the pots have many holes 
in the bottom through which excess water is carried 
away.  

   
Propagation 
 

      The easiest way of propagation of Aeoniums that 
produce stems is by stem cuttings or by cuttings ob-
tained from top of the stem, or else by side rosettes 
growing out near the base of the parent plant. We cut 
the stem some 5-20 cm below the leaves. Then we 
put the cutting into the empty bottle, for example, in 
order to have the wound completely dried out. After 
a week we put the cutting into the mix of cactus soil 
and keramzite. Rooting may take to several weeks 
depending on species. Some species possess begin-
nings of roots at once – these may be planted into 
pots as soon as the cutting wound is dried out. Side 
rosettes should be detached from the parent plant 
and put immediately.into the substrate in a pot  
      There are species that do not produce side ro-
settes nor have clearly defined stem, but their flow-
ers are self-fertile so even a single plant will produce 
fruits from which huge amount of tiny, easy germi-
nating seeds sprinkle out after the fruit is completely 
dried. We do not collect these seeds because they are 
almost invisible – we collect seed pods instead, 
crush them with our fingers and sprinkle them onto a 
moist substrate. The seeds start to germinate as soon 
as the next day after they are sown. The substrate 
should be moist until the seedlings produce rosettes! 
I personally never made any special effort in sowing 
various species, as I do with sowing of cacti, but I 
always got some 5-10 plants. 

 
What diseases do they sufer? 
 

      Properly cultivated Aeoniums, growing in a 
sunny place, are extremely resistant pot plants. For 
their toxic sap, they almost never get fungal diseases 
nor pests except for spider mites (only species with 
pale green delicate leaves or t.hose that grow in 
places with too small exposition to sun) and mealy 
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rozsypujemy nad wilgotnym substratem. Nasiona 
kiełkują juŜ na drugi dzień po wysiewie. Dopóki 
siewki nie wytworzą rozetek podłoŜe powinno być 
stale wilgotne! Osobiście wysiewając róŜne gatunki 
eonium nigdy się do tego nie przykładałem, tak jak na 
przykład do wysiewania kaktusów, a i tak otrzymy-
wałem 5-10 roślin. 

 
Na co chorują? 
 

      Prawidłowo pielęgnowane rosnące w słonecznym 
miejscu eonia są niezwykle odpornymi roślinami do-
niczkowymi. Prawie nie imają się ich choroby 
 

Fig. 15. 
A. lancerrotense (eonium z Lancarote), roślina sfotogra-
fowana w Las Penas w środkowej części Lanzarote. Na 
wysokości około 400 m npm. 
 
Fig. 16.  
A. burchardii (eonium Burcharda), obecnie uwaŜane za 
mieszańca powstałego z A. urbicum. 
 
Fig. 17. 
W suchych regionach Gran Canarii Aeonium holochrysum 
tworzy miniaturowe rozety z małych, prawie okrągłych, 
ściśle przylegających do siebie liści. 
 
Fig. 18.  
Aeonium canariense to chyba największy gatunek, jego 
rozety mogą mieć podobno nawet 80cm średnicy! Tu - w 
lesie porastającym wąwóz niedaleko San Andres, Tenery-
fa. 
 
Fig. 19.  
BliŜej nie określony gatunek Aeonium (Aeonium ciliatum?) 
rosnące w otoczeniu Greenowia aurea, przy drodze w cen-
tralnej części Gran Canarii. 
 
Fig. 20.  
A. ciliatum rośnie głównie na Teneryfie ale spotkać teŜ je 
moŜna na pojedynczych stanowiskach  na Gran Canarii 
oraz na La Palmie. Oddzielne pytanie to czy są to czyste 
gatunkowo rośliny czy teŜ mieszańce. 
 
Fig. 21.  
Aeonium holochrysum to bardzo zmienny gatunek, po-
szczególne rośliny nie tylko róŜnią się miedzy sobą w za-
leŜności od wyspy i stanowiska na którym rosną, ale teŜ 
zaleŜnie od pory roku. Na zdjęciu kwitnące eonia na szczy-
tach Los Nitos około 1200 m npm, Teneryfa. 
 
Fig. 22.  
Aeonium balsamiferum swą nazwę zawdzięcza zapachowi 
kwiatów, rośnie na Lanzarote i Fuerteventurze. Na tej 
pierwszej gdzie jest sucho tworzy zwarte rozety które wi-
dać na zdjęciu na Fuerteventurze jej rozety są płaskie a 
liście dłuŜsze i nie przylegają ściśle do siebie. 
 
Fig. 23.  
Kwiatostan Aeonium holochrysum Gran Canaria, 
Moriscos, centralna część wyspy, około 1300  m npm. 
 
Fig. 24. 
Aeonium urbicumjest rośliną pionierską i obok sosny 
kanaryjskiej jako pierwsze porasta gołoborza z lawy. La 
Astomada del Gato 1400m npm, Teneryfa. 

bug. The first ones, we kill with a suitable chemical 
remedy, bur the best advice is to keep the plants in a 
sunny place and frequently sprinkle leaves. As for 
mealy bugs, Mospilan is the best  killer. 

______________________ 
 

grzybowe, a ze szkodników, ze względu na ich tok-
syczny sok, atakują je tylko przędziorki (tylko ga-
tunki o ja- snozielonych, delikatnych liściach lub 
takie, które rosną w niedostatecznie nasłonecznio-
nym miejscu) i wełnowce pędowe. Te pierwsze ubi-
jamy środkami na przędziorki, ale najlepiej uprawiać 
rośliny w słonecznym miejscu i często zraszać liście, 
zaś wełnowce doskonale wykańcza Mospilan. 
  

Fig. 15. 
Aeonium lancerrotense, a plant photographed in Las 
Penas, central part of Lanzarote, at about 400 m altitude. 
 
Fig. 16. 
Aeonium burchardii, now considered a hybrid formed out 
of A. urbicum. 
 
Fig. 17. 
In dry parts of Gran Canaria, Aeonium holochrysum ma-
kes miniature rosettes of small, almost round leaves, 
closely adhering to each other. 
 
Fig. 18. 
Aeonium canariense is most probably the biggest spe-
cies. Its rosettes can supposedly be up to 80 cm in di-
ameter! Here, it is growing in a forest in a ravine near San 
Andres, Tenerife. 
 
Fig. 19.  
Not clearly defined Aeonium species (Aeonium ciliatum?) 
growing between Greenowia aurea, near a road in the 
central part of Gran Canaria. 
 
Fig. 20.  
Aeonium ciliatum grows mainly on Tenerife but it can be 
seen at detatched localities on Gran Canaria and La 
Palma. A separate question is whether these are pure 
species or hybrids.  
 
Fig. 21. Aeonium holochrysum is a very variable species 
– particular plants not only differ depending on island 
and place at which they grow but also depending on sea-
son of year. On the photo are blooming Aeoniums on Los 
Nitos hills, about 1200 in altitude, Tenerife. 
 
Fig. 22.  
Aeonium balsamiferum ows its name to flower scent. It is 
found on Lanzarote and Fuerteventura. On the former is-
land, which is dry, it makes compact rosettes as on the 
photo. On Fuerteventura, its rosettes are flat and the 
leaves longer and not adhering closely to each other. 
 
Zdj. 23.  
Aeonium holochrysum inflorescence, Gran Canaria, 
Moriscos, central part of the island, about 1300m altitude. 
 
Fig. 24.  
Aeonium urbicum is a pioneer plant, and as the first one 
starts to grow on lava stony hillsides, together with Ca-
nary pine. La Astomada del Gato, 1400 m, Tenerife. 
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Sympatyczne drzewko z „Kanarów” 
 

kleinia 
 
 
 
  

   
                                          

                                  
 

                                            
 
 
      JuŜ słyszę szelest przewracanej przez niektórych 
kaktusowo-sukulentowych „wyŜeraczy” nerwowo 
kartki, w poszukiwaniu ciekawszym ich zdanaiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykułów w tym numerze, i mamrotane pod nosem 
uwagi typu: „Eee tam, Senecio…” 
      Rzeczywiście, rodzaj Senecio, po polsku 

Senecio 

Stary egzemplarz Senecio kleinia w pełnym kwieciu. Fot. Jerzy Woźniak 

Fig 23.. Fig 24.. 
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„starzec”, był częścią sukulentowej „inicjacji” wielu 
z nas – moŜe niekoniecznie jeśli chodzi o uprawę 
tych roślin, ale na pewno o otarcie się o niego w po-
pularnej literaturze, po którą wielu sięga w pierw-
szych porywach kaktusowo-sukulentowej pasji. 
      Rodzaj Senecio to duŜa grupa roślin rozsiana po 
całym świecie i zaliczana kiedyś do rodziny Compo-
sitae, dziś do Asteraceae (do rodzaju Senecio wlicza 
się teŜ najczęściej rodzaj Kleinia). Pośród gatunków 
Senecio jest pewna, w sumie niewielka ilość sukulen-
tów.  
      Te sukulentyczne gatunki są dosć znane, ale co 
ciekawe, ich uprawa została właśnie bardziej spopo-
pularyzowana wśród nie-kaktusiarzy – po prostu 
zwykłych hodowców interesujących roślin, podczas 
gdy dla zadeklarowanych sukulenciarzy są one chyba 
zbyt „swojskie”. Tak, interesujących – wystarczy 
przejrzeć nawet babcine pisma kobiece o kwiatach, z 
dwoma, trzema najpopularniejszymi gatunkami Sene-

cio, by się z tym uczciwie zgodzić. A jeśli jeszcze 
sięgniemy po literaturę bardziej fachową, np. ksiąŜkę 
Maurizio Sajeva & Mariangela Costanzo, Succulents. 

The Illustrated Dictionary (1997), to z pewnością 
zaciekawią nas duŜo bardziej – sukulentycne Senecio 
tak bardzo róŜnią się od siebie nawzajem wyglądem, 
Ŝe nie-botanik nigdy by nie przypuszczał, Ŝe przyna-
leŜą one do jednego rodzaju.  
      Obszar występowania tytułowego gatunku, Sene-

cio kleinia (L.) Less. (klasyfikowanego takŜe jako 
Kleinia neriifolia Haw.) ogranicza się do Wysp Kana-
ryjskich, ale roślina jest tam rozpowszechniona – 
występuje na wszystkich siedmiu wyspach, i moŜna 
go chyba nazwać jednym z roślinnych symboli archi-
pelagu. Sukulent ten moŜe w naturze osiągnąć cza-
sem nawet do 3 m wysokości (z reguły duŜo mniej). 
Rośnie z reguły krzaczasto, moŜe teŜ niekiedy przyj-
mować pokrój drzewiasty. Poszczególne pędy są cha-
rakterystycznie podzielone przewęŜeniami na seg-
menty. RównieŜ charakterystyczne są dobrze wi-
doczne blizny po odpadniętych liściach, które odpa-
dają w porze suchej. Szarozielone liście o długości 
10-20 cm i szerokości do 2 cm, są zebrane w rozety 
na szczytach pędów. RównieŜ na szczytach pędów 
pojawiają się kwiatostany  - kwiaty są białe do blado-
Ŝółtych.  
      Senecio kleinia generalnie rośnie w rejonach  pu-
stynnych Wysp Kanaryjskich i zboczach wulkanów, 
ale ze względu na atrakcyjny wygląd został równieŜ 
przeniesiony do ogrodów i parków. W naturze są teŜ 
często spotykane formy staśmione (cristata). Wiel-
kość roślin jest zmienna i zaleŜy od miejsca wystę-
powania. 
      Uprawa Senecio kleinia nie jest trudna, jednak 
trzeba pamiętać, Ŝe to, czego dorobimy się w krajo- 

wych warunkach nijak się będzie mialo do tego, jak 
wyglądają rośliny na stanowiskach naturalnych. Do-
brym przyczynkiem do tego niech będą osobiste 
komentarze Jerzego Woźniaka z „habitatu”: 
      „Ten gatunek Senecio rośnie źle nawet w szklar-
ni. Aby zrozumieć dlaczego trzeba raz stanąć tam 
gdzie on rośnie w naturze – 360 dni słonecznych i 
pionowe czarne ściany z lawy w której szczelinach 
rozchodzą się jego korzenie. Podobnie jak Euphor-

bia balsamifera i wiele innych roślin z tego rodzaju 
stanowisk, w szklarni wygląda bardzo marnie. Tylko 
w naturze moŜna docenić piękno i naturalny wygląd 
wielu roślin takich jak np. Senecio kleinia.” 
      CóŜ, na pewno w uprawie naleŜy jej zapewnić 
duŜo slońca i przepuszczalne podłoze. 
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Łupanie  nasion. 
 
                      Splitting the seeds. Sowing  seeds ‘restive’ in germination. 
 

Paweł Cieślak                                                                                                   Piotr Modrakowski
                                                                                                                    piotr.modrakowski@wp.pl 

                                                                                       
Streszczenie: Wysiewanie nasion niektórych kaktusów, m.in.      
z płnocnoamerykańskich rodzajów Sclerocactus, Pediocactus 
i Echinocactus, zawsze uchodziło za trudne, i rzeczywiście 
takim jest. Paweł Cieślak i Piotr Modrakowski, specjaliści od 
kaktusów mrozodpornych, zdradzają metody radzenia sobie z 
tym problemem.  

 
      RozmnaŜanie generatywne kaktusów mrozood-
pornych z kręgu: Sclerocactus, Pediocactus, To-

umeya, Echinocactus parryi, E. polycephalus, E. xe-

ranthemoides, północnej populacji E. texensis (dawny 
rodzaj Homalocephala) oraz mrozoodpornych opun-
cji jest do dnia dzisiejszego owiana tajemnicą i 
„zmową milczenia” kaktusiarzy. 
      Postaramy się uchylić rąbka owej wydumanej 
tajemnicy. Celowo uŜyliśmy słowa „wydumanej”, 
gdyŜ podłoŜem tej sekretnej wiedzy jest tylko i wy-
łącznie brak chęci zdobycia przez nas wiadomości o 
warunkach bytowych naszych bohaterów. 
      Szczególne warunki, w jakich Ŝyją te kaktusy 
wymuszają na nas stosowanie metod przygotowania 
nasion i całego procesu wysiewu, całkowicie 
sprzecznych z naszą ogólną wiedzą o rozmnaŜaniu 
kaktusów jako takich. 
      Rośliny gatunku Sclerocactus naleŜą do grupy 
bardzo uciąŜliwych w uprawie kaktusów. Wynika to 
z tego, Ŝe występują w takich stanah jak: Colorado, 
Utah, Arizona, Nowy Meksyk, z centrum występo-
wania w okręgu Four Corners (okręg znajdujący się 
na granicy tych czterech stanów). Występują takŜe w 
Nevadzie i Kalifornii. Za wyjątkiem S. polyancistrus 
są to mrozoodporne górskie rośliny występujące na 
wysokościach od 1400 do 2300 m n.p.m. Na tych 
wysokościach słońce świeci codziennie, a opady są 
bardzo niewielkie, występują one głównie wczesną 
wiosną. Powietrze jest ochładzane przez wiejące nie-
ustannie wiatry. Zimą jest bardzo chłodno (aŜ do -20 
oC). Mrozy trwają 5-6 miesięcy, okresowo występują 
opady śniegu. Od kwietnia do października tempera-
tura w dzień osiąga 35-40 oC a wilgotność powietrza 
wynosi 5-10 % i mniej. Dla przykładu, w mieszkaniu 
przy średniej temperaturze relatywna wilgotność po-   
 

Summary: Seed sowing of some cacti species, for example 
of the north-american genera Sclerocactus, Pediocactus and 
Echinocactus, has always had a repute of being difficult, and 
it really is. Paweł Cieślak and Piotr Modrakowski, experts in 
hardy cacti, reveal some ways to overcome these difficulties.  
  

 
      Generative propagation of hardy cacti belonging 
to such genera as Sclerocactus, Pediocactus, To-

umeya, and species such as Echinocactus parryi, E. 

polycephalus, E. xeranthemoides, northern popula-
tion of E. texensis (the old genus Homalocephala) or 
hardy Opuntias, is up till now shrouded in a vail of 
mystery and is still under conspiracy among some 
cactophiles.  
      We will try to unvail this alleged secret. We used 
the word “alleged” purposely because the base of 
this mysterious knowledge lies exclusively in our 
laziness in gaining information about environmental 
circumstances of our pets.  
      The specific conditions in which these cacti live 
imply for us to use seed preparation methods and 
specific sowing process, that are thouroughly in con-
tradiction to our general knowledge concerning 
propagation of cacti.  
      The plants of the Sclerocactus genus belong to a 
group of cacti which is very tough in cultivation. 
This is a result of their occurrence in the states such 
as Colorado, Utah, Arizona, New Mexico, with the 
center of distribution in the Four Corners area – a 
region at the meeting point of these four states’ bor-
ders. They occur also in Nevada and California. 
With the exception of S. polyancistrus, they are 
hardy mountain plants found at altitudes from 1400 
to 2300 m above sea level. At these altitudes, the 
Sun shines every day, and rainfalls are very low – 
they take place mostly in early spring. The air is 
cooled down by continual winds. The winter is cool 
(down to -20 oC). Frosts are 5-6 months long, there 
are snowfalls from time to time. From April to Oc-
tober the day temperatures are from 35 to 40 oC, and 
the air humidity equals to 5-10 % or less than that. In  
 

Wysiewanie „krnąbrnie” kiełkujących nasion 
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wietrza wynosi ok. 20% a w szklarni podczas sło-
necznego dnia – 30-60%. 
      Do pomyślnej uprawy, a zwłaszcza wysiewów                           
jest koniecznym, stworzenie warunków jak najbar-
dziej zbliŜonych do naturalnych. ŚwieŜe nasiona ma-
ją bardzo niewielką zdolność kiełkowania. Jest to 
spowodowane tym, iŜ latem nie mają warunków do 
skiełkowania, gdyŜ jest zbyt sucho, leŜą na po-
wierzchni gleby kilka miesięcy, a nawet lat nim wy-
stąpią warunki umoŜliwiające im kiełkowanie. Przez 
ten czas są one wystawione na działanie wysokich 
temperatur, mrozów, a wiosną wilgoci pochodzącej z 
topniejącego śniegu i z deszczów. Uwzględniając 
powyzsze, jako wskaźniki dla dobrego kiełkowania 
nasion, równieŜ w naszych kolekcjach, naleŜy wy-
mienić: 

- wysokie temperatury (na powierzchni gleby do 
50 oC) 
- niskie temperatury (do -20 oC) wraz z wilgotno-
ścią 
- róŜnica temperatur (wiosną od +30 oC do -10 oC 
w ciągu doby z powtarzanym nawilŜaniem na-
sion) 
- wiek nasion (świeŜe mają ok. 20% zdolność 
kiełkowania, roczne ok. 40% a półtoraroczne ok. 
50%.) 

      Przy kiełkowaniu nasion waŜny jest jeszcze jeden 
warunek mianowicie jakość sianych nasion. Chodzi 
tu o ich prawidłowe wykształcenie i dojrzałość. Ten 
warunek moŜemy spełnić u własnych nasion, jeśli 
nasiona kupujemy, to nie mamy na to wpływu. 
      Po spełnieniu tych 4 warunków i ich przebiegu 
dojdzie do uszkodzenia łupiny nasiennej, która w 
naturze uniemoŜliwia kiełkowanie nasion po pierw-
szym letnim deszczyku. Łupinę nasienną moŜemy 
jednak odłupać sami za pomocą: wody utlenionej, 
róŜnych kwasów, bądź stymulatorów. Najczęstszą 
metodą jest jednak skaryfikacja nasionn – chodzi tu o 
mechaniczne uszkodzenie łupiny nasiennej. 
      Postępowanie jest następujące. 
      Pewnie trzymamy nasionko w palcach (kciuk i 
wskazujący) znamieniem (hilum) do góry, i czubkiem 
skalpela odłupujemy część łupiny. Trzeba ją lekko 
oderwać w bok, nigdy tego nie robić przez środek 
czubka nasienia, bo mogłoby dojść do uszkodzenia 
stoŜka wzrostu przyszłego korzonka. Czarna gładka 
powierzchnia wokół znamienia dość łatwo się odłu-
puje.  
      Skaryfikację przeprowadza się przed siewem, 
bądź po 10-14 dniach u nie kiełkujących nasion. 
Trzeba wtedy bardziej uwaŜać, gdyŜ nasiona są juŜ 
miękkie. Dobrze jest uŜyć lupy lub okularu zegarmi-
strzowskiego. 
      Aby wysiew był udany substrat musi być czysto       

order to draw some comparison, let me mention that 
in a ordinary flat with an average temperature, rela-
tive hunidity is about 20%, and in a greenhouse dur-
ing a sunny day – 30-60%. 
      For successful cultivation and, especially, sow-
ing, it is necessary to provide conditions that are 
most similar to those present in habitat. Fresh seeds 
have very low germination power. That is caused by 
the fact that in summer they are not subjected to 
conditions suitable for germination because dryness 
of habitat. They lie on the ground for several months 
or even years before suitable conditions for germina-
tion occur. During that period they are subjected to 
high temperatures, strong frosts, and – in spring – 
moisture coming from melting snow and rains. Ac-
cording to what has been mentioned above, the con-
ditions suitable for seed germination also in our col-
lection would be: 

- high temperatures (to 50 oC on the soil surface) 
- low temperatures (down to -20 oC) accompa-
nied by humidity 
- the amplitudes in temperatures (in early Spring 
from +30 oC to -10 oC, during 24 hours with re-
peated moistening of seeds) 
- seed age (the fresh seeds have 20% germina-
tion power, 1-year-old ones – 40%, and 1-year-
and-a-half old ones –about 50%.) 

      Another important factor is involved with suc-
cessful seed germination, namely – seeds quality – 
what I mean is their proper formation and maturity. 
We can fulfil the first condition of the two with 
seeds of our own. If we buy seeds, then this is be-
yond our control. 
      After complying with the four mentioned condi-
tions, the seed cover, which prevents the seeds from 
germination in habitat after appearing of the first 
spring rain, comes damaged  But we can damage it in 
other ways – by hydrogen peroxide, various acids, or 
stimulators. But the most popular method is scarifica-
tion which means mechanical damage of seeds.  
      The procedure is as follows. 
      We take strongly the seed in our fingers (a 
thumb and a forefinger) with the hilum directed up-
wards, and we cut off some fragment of the seed 
cover by the tip of a scalpel. We should detatch it 
sideways – never do it along the top of the seed be-
cause this might damage the growing point of the 
new young rootlet. Black smooth surface around 
hilum is easily detatched.  
      Scarification should be carried out befor sowing, 
or after some 10-14 days, on seeds that did not ger-
minated till then. We have to pay special attention at 
this moment because the seeds are soft by then. It 
would be good to use a magnifying or watchmaker’s  
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mineralny, bez humusu i wysterylizowany.  
      Dla Sclerocactus polyancistrus jest dobrze dodać 
trochę wapna. Pojemniki do siewu muszą być zde-
zynfekowane, np. spirytusem (denaturatem). Nim 
wysiejemy nasiona, powierzchnię substratu delikatnie 
ugniatamy, nawilŜamy miękką wodą z dodatkiem 
nawozu i Previcuru. Zamykamy pojemnik z nasiona-
mi i umieszczamy w odpowiednim miejscu. Tempe-
ratura w ciągu dnia 20-30 oC w nocy 15-18 oC. Od 
czasu do czasu zraszamy przegotowaną wodą z do-
datkiem środka grzybobójczego (Kaptan, Topsin, 
Benlate). Po wschodach nie zraszamy, lecz intensyw-
nie wietrzymy i hartujemy siewki. Po 4-6 tygodniach 
moŜna je szczepić lub przepikować. 
      Jest wiele metod i sposobów wysiewów tych kak-
tusów. Przedstawimy Wam tylko dwie, najbardziej 
charakterystyczne. 
 
      Pierwszy „patent” naleŜy do Pana Meixnera: 
      Nasiona w opisanych torebkach z papieru filtra-
cyjnego zamaczamy i umieszczamy w zamraŜalniku 
lodówki. Po zamarznięciu wyciągamy je z stamtąd i 
w temperaturze pokojowej pozwalamy im rozmarz-
nąć. Ten cykl powtarzamy minimum 3 razy. Po ska-
ryfikacji w tych samych torebkach (oznaczonych!) 
wkładamy do zamkniętego naczynia (słoik) z przego-
towaną wodą deszczowa, tak zostawiamy na kalory-
ferze na 3-4 dni. Temperatura wody 30-40 oC. Po tym 
następuje wysiew. 
 
      Drugą metodę opracował Pana Duda: 
      Nasiona pozostawiamy przez rok lub, co najmniej 
przez całą zimę na zewnątrz. Chronimy je przed pta-
kami i gryzoniami. Nasiona są zeschnięte i skurczo-
ne. Przed wysiewem pozostawiamy je w temperatu-
rze pokojowej. Tym sposobem nasiona przeŜyją szok 
termiczny. Następnie umieszczamy nasiona w po-
jemniku, w którym przez 10-12 h utrzymujemy tem-
peraturę +50 oC a przez 10-12 h 15-20 oC. Takie wa-
runki utrzymujemy przez 7-10 dni. Po skaryfikacji 
zaprawiamy nasiona małą ilością Kaptanu. Zaprawia-
nie moŜna pominąć, jeśli przy podlewaniu doda się 
do wody Previcuru. Wysiewamy nasiona. Termin 
wysiewu koniec lutego początek marca przy sztucz-
nym oświetleniu. 
 
      Zaprezentowane metody są moŜe trudne i długo-
trwałe, ale biorąc pod uwagę wartość nasion (stosun-
kowo cięŜko je otrzymać) jak i ich cenę są konieczne. 
Kiedy uzyskamy własne nasiona moŜemy ekspery-
mentować na własną rękę. 
 
      Do dzieła ! 
   

glass. The substrate suitable for a successful sowing 
shall be purely mineral, devoid of humus, and steryl-
ized. 
      It would be good to add some calcium for Scle-

rocactus polyancistrus. Containers for sowing have 
to be disinfected, by (methylated) spirit for example. 
The substrate surface has to be delicately pressed on, 
and imbued with soft water with addition of fertilizer 
and Previcur (a fungicide) before sowing. Then we 
shut the container, seeds inside, and put it in a proper 
place – i.e. such which is open to 20-30 oC day tem-
peratures, and 15-18 oC in the night. Then we sprin-
kle it from time to time with a boiled water with an 
addition of a fungicide (Kaptan, Topsin, Benlate). 
After germination, we do not sprinkle but aerate the 
seedlings intensely to make them hardened. After 4-
6 weeks the seedlings may be planted out or grafted.  
      There are many ways of forcing germination of 
these cacti. Here we are presenting to you only the 
two most characteristic.  
 
      The owner of the first patent is Mr. Meixner: 
      The seeds enclosed in denoted bags made of fil-
ter paper are soaked and put into a freezer. After 
freezing they are taken out and allowed to unfreeze. 
This cycle is repeated at least three times. After 
scarification, we put them enclosed in the same bags 
(denoted!) into a jar, or something like this, filled 
with rain water having been boiled before. So pre-
pared, they are left lying on a radiator for 3-4 days. 
The water temperature: 30-40 oC. After that period, 
we sow. 
 
      The second method was devised by Mr. Duda.  
      Seeds are left for a year, or at least for all winter, 
outdoors, and protected against birds and rodents. 
Then the seeds dry and shrivel. They are left in room 
temperature before sowing. Thus the seeds undergo 
a thermal shock. Then we put the seeds in a con-
tainer in which 50 oC temperature is maintained for 
10-12 h and 15-20 oC for 10-12 h. Such conditions 
should be maintained for 7-10 days. After the scari-
fication, a small amount of Captan is added to the 
seeds. Captan addition may be abandoned if some 
Pravicur is added during waterng. Then we sow the 
seeds. Sowing time is end of February / beginning of 
March with artificial light.                                                                                                                                                                                                                                       
 
      The methods presented above are supposedly 
difficult and time consuming, but are necessary in 
view of seeds value (they are relatively hard to ob-
tain) and price. When we got our own seeds then we 
can conduct experiments on our own.  
      Happy sowing!   
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QUEPO 
 
      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, re-
lated 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 Kaktuso-
wego i Sukulentowego (SPECS) z ponad 100 strona-
mi pełnymi zdjęć. To bardzo oryginalne czasopismo, 
w którym moŜna znaleźć materiały dotyczące takso-
nomii, uprawy, wypraw na stanowiska naturalne, ba-
dań nad kaktusami, ale równieŜ sztukę, filatelistykę, a 
nawet poezję i etnobotanikę związane z kaktusami i 
sukulentami.  
      Czasopismo jest w języku hiszpańskim, niektóre 
artykuły są równieŜ po angielsku.  
 

 

MAREK SNOWARSKI  
 

NadwyŜki z kolekcji  

na sprzedaŜ ! 
 

Lista roślin pod adresem 
 internetowym: 

 

www.grzyby.pl/kaktusy/  
pozyskiwanie.htm 

 

 

Habitat seeds of  

Chilean cacti 
 

Juan Acosta 
pescaomarino@yahoo.com 

CACTACEAS en la Flora Silvestre de Chile 
by Adriana Hoffmann & Helmut Walter.  

SECOND EDITION 2004 
 

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. Descrip-
tion of new species (Echinopsis bolligeriana, Copiapoa aphanes, Eriosyce nap-
ina ssp. spectabilis, weisseri, challensis, etc...) Brief historical review of the 
Chilean cactus study, classification intents, previous studies, uses of the cacta-
ceas. 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 

 

 
We are happy to announce that our friends 

from Romania 
 

Cristian & Liliana Neciu 
 

are starting their cactus enterprise called 
 

 

For plants list, terms of shipment and  
payment, please contact: 

 

neciu@yahoo.com 

Why not become a sponsor of 
Kaktusy i Inne journal? 

 

 
      Kaktusy i Inne has been almost 
from its start the most respected and 
popular C&S magazine among Polish 
cactophiles ever. It is distributed also 
to other countries. So why not to 
sponsor this beautiful non-commercial 
project? A small help would result in 
putting your name on a sponsor list 
(with logo if you are an institution).  
  
      For details, please contact:  
      kaktusy-i-inne@europe.com 
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Kaktusy i inne sukulenty Forum dyskusyjne 
 

www.kaktusy.bydgoszcz.pl 

 

 

Członkowie OKMKS mogą zamieszczać drobne 
reklamy i ogłoszenia bezpłatnie.  

Aby zamieścić ogłoszenie w marcowym numerze, 
prosimy przesłać je do 10 marca. 
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South America Cactus Expeditions 

Argentina 
 
      invites you to an extraordinary experience 
guiding you throughout some of the most di-
verse sites for cactus in Northern Argentina. 
Our itineraries will take you to some remote lo-
cations 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 

 

Po OKMKS najbardziej pręŜny klub  

kaktusiarzy w Polsce 
 

 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 
 

Uwe Beyer, Dorfstr. 10 56729  

Nettehöfe, Germany  

Tel.:+49 2655 3614  

  (from 22:00  or AM) 
 

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

www.conos-paradise.de 

Kaktus Express 
Biuletyn PTMK O/Wrocław 

 
Choć skromny, obok Kaktusy i Inne, jest to jedyny regu-
larnie ukazujący się periodyk kaktusowy w Polsce. Za-
wiera głównie zapis prelekcji wygłoszonych we wro-
cławskim klubie. Rocznik obejmuje około 30 czarno-
białych stron, ciekawe artykuły. 
 

Do nabycia roczniki 2005 i 2006 
 

tnycz@interia.pl    tel. 071 330 23 54 

 

Reklama w   

Kaktusy i Inne 
 

ZAPRASZAMY DO  
REKLAMOWANIA SIĘ U NAS !!! 

 

Nic, co kaktusowe nie jest  
nam obce! 

 

informcja i zamawianie: 
 kaktusy-i-inne@europe.com 

 K  A  K  T  U  S  Y 
 

Piotr Modrakowski 
 

kaktofil@vp.pl   
 

tel: 0603055605 i (52) 371 86 24 
 

www.allegro.pl/my_page.php?uid=3760515 

 
K  S  I  Ą  ś  K  A 

Kaktusy dla początkujących 
Pavel i Lida Pavličkowie 
 
Informacje najbardziej niezbędne dla początkującego kaktu-
siarza, który niepostrzeŜenie i „bezboleśnie” wprowadzany 
jest w arkana kaktusowego hobby. Oprócz tych podstawo-
wych – choć ujętych bardzo kompleksowo – wiadomości, 
sporo miejsca poświęcono metodom wysiewu innych (poza 
kaktusami) rodzajów sukulentów, w tym sukulentów kau-
deksowych. K siąŜka napisana jest lekko i z humorem. 
 
Oprawa kartonowa, 23,7 x 16,7 cm, 91 stron plus 6 stron i 
kolorowych zdjęć na papierze kredowym. Cena: 19 zł;  
Zamówienia pod adresem: introsc@interia.pl 
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Sukulenty Polski. 

   
 

Native succulents of Poland. Saxifraga paniculata –  
white mountain saxifrage, livelong saxifrage 

 

BłaŜej Gierczyk
hanuman@amu.edu.pl

                                                                                                                                                                                     
Streszczenie: Czwarty odcinek serii artykułów o polskich 
rodzimych sukulentach BłaŜeja Gierczyka opowiada o jednym 
z najatrakcyjniejszych przedstawicieli tej grupy roślin, w do-
datku wystepującego na terenie Polskich w trzech odmia-
nach.  

 
      Skalnica gronkowa, Saxifraga paniculata Mill. 
(syn. S. aizoon Jacq.), to z pewnością jeden z naj-
piękniejszych polskich przedstawicieli tego rodzaju.     
      Jest to roślina wieloletnia, tworząca szarozielone 
darnie złoŜone z krótkich, płoŜących się pędów płon-
nych, zazwyczaj luźno ulistnionych. Ich końce wień-
czą róŜyczki zredukowanych, nieznacznie zgrubia-
łych liści o kształcie od podługowatego i prawie rów-
nowąskiego, poprzez języczkowate, łopatkowate lub 
podłuŜnie łopatkowate do odwrotnie jajowatych. 
Średnica rozet waha się w szerokim zakresie. Szczyt 
liści jest zaokrąglony lub nieznacznie zaostrzony, 
natomiast ich brzeg – ostro piłkowany, przy czym 
ząbki mają róŜny zarys. Nasada liści jest krótko orzę-
siona. Na kaŜdym ząbku liścia znajduje się gruczoł 
wypotnikowy, wydzielający węglan wapnia w formie 
drobnych kryształków. Wzniesiona łodyga kwiato-
stanowa, wyrastająca ze środka róŜyczki liściowej, 
osiąga 5-50 cm wysokości i jest skąpo ulistniona. 
Pokrywające ją liście mają kształt łopatkowaty lub 
klinowaty o brzegach ostro ząbkowanych. Skórka 
łodygi wytwarza zazwyczaj gruczołowate owłosienie, 
najgęstsze w górnej części pędu, w rzadkich przypad-
kach jest naga. Wieńczący łodygę wielokwiatowy 
kwiatostan ma postać wiechowatą, baldachogronia-
sto-wiechowatą do prawie groniasto-wiechowatej. 
Kwiaty mają symetrię pięciokrotną. Działki kielicha, 
w zarysie jajowate bądź jajowatotrójkątne, o szczycie 
tępo lub ostro zakończonym, z rzadka gruczołowato 
owłosione, są 2 do 3 razy krótsze od płatków korony. 
Płatki osiągają 6 mm długości, są białe, często czer-
wono nakrapiane. Nitki pręcików osiągają do 1/2 
długości płatków, przy czym w 2/3 swej długości są 

Summary: The fourth part of series of articles about Polish 
native succulents by BłaŜej Gierczyk features one of the 
most attractive representatives of this group of plants, and in 
addition occuring in three varieties in Poland.  
 

 
      Unquestionably, Saxifraga paniculata Mill., syn. 
S. aizoon Jacq. (common names: white mountain 
saxifrage, livelong saxifrage), is one of the most 
beautiful species belonging to this genus.  
      It is a perennial plant, forming grey-green turfs, 
composed of short, repent vegetative stems, which 
are usually sparsely leaved. Their ends are crowded 
by rosettes of reduced, slightly succulent leaves of 
oblong and almost linear, through linguiform, spatu-
late or oblong-spatulate to obovate shape. Rosettes 
diameter varies in wide range. Leaves apexes are 
rounded or acuted, their margins are periodically, 
sharply serrated. The shape of the serrations teeth is 
different. On the surface of each of them gland (hy-
dratode), excreting small crystals of calcite, occur. 
The leaf base is shortly ciliated. Erected, sparsely 
leaved, generative stems, growing from the rosettes 
centre, are 5-50 cm high. The leaves covering them 
are spatulate or wedge-shaped and sharply dentate. 
Stem cuticle forms glandular pubescence, the thick-
est in the upper part of the stalk, in rare cases it is 
glabrescent. Multiflorous inflorescence, crowing the 
stem, has paniculate, corymbo-paniculate to ra-
cemosely-paniculate shape. Flowers are pentamer-
ous. Sepals are ovate or triangularly-ovate, obtuse or 
slightly acuminate at the apex, about 2-3 times 
shorter than petals, with sparse glandular pubescent. 
Petals are up to 6 mm long, white, often red spotted. 
Stamens filaments come up to half of petals length 
and are fused in 2/3 of their length with flowers to-
rus. Carpel has few short, erect stalks. Spherical fol-
licles, containing fusiform, dark-brown seeds with 
slightly verrucose surface, are fruits of Saxifraga 

 

Saxifraga paniculata –  
Skalnica gronkowa 
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zrośnięte z dnem kwiatowym. Słupek posiada krótkie, 
wzniesione szyjki. Owocem jest kulista torebka, za-
wierająca wrzecionowate, ciemnobrunatne nasiona o 
delikatnie brodawkowanej powierzchni. Kwitnie od 
czerwca do lipca.   
      Gatunek ten jest bardzo zmienny. Zmienność do-
tyczy głównie wielkości i kształtu liści tworzących 
róŜyczkę oraz ich piłkowania. Z terenu Polski podano 
następujące jednostki taksonomiczne niŜszego rzędu: 
 

var. montana,  
var. typica, 
var. dilatata 
 

      Pierwsza z nich wyróŜnia się liśćmi róŜyczek 
kwiatonośnych o kształcie języczkowatym lub rów-
nowąskim, bardzo nieznacznie zwęŜającymi się ku 
nasadzie. U roślin naleŜących do odmian var. typica i 
var. dilatata liście te są klinowate lub łopatkowate, 
wyraźnie zwęŜające się ku nasadzie. Odmiany te róŜ-
nią się między sobą kształtem ząbków blaszki liścio-
wej. Pierwszą z nich charakteryzują ząbki wyciągnię-
te w dzióbek, nie zgięty ku środkowi. U roślin nale-
Ŝących do var. dilatata ząbki blaszki liściowej zgina-
ją się silnie ku środkowi. W obrębie kaŜdej z powyŜ-
szych odmian wyróŜniono szereg jednostek niŜszych 
rzędów o wątpliwej wartości taksonomicznej. 
      Saxifraga paniculata jest gatunkiem arktyczno-
alpejskim. Jej siedliskiem są miejsca kamieniste, 
szczeliny skalne i piargi. PodłoŜem mogą być zarów-
no skały wapienne jak i bezwapienne. Gatunek ten 
preferuje miejsca suche. Występuje w szerokim za-
kresie wysokości – od piętra reglowego po alpejskie. 
W Polsce znaleźć ją moŜna we wschodniej części 
Sudetów oraz w Karpatach: w Tatrach, Pieninach i 
Bieszczadach oraz na Babiej Górze. Ponadto spoty-
kana jest na wapiennych skałkach Jury Krakowsko-
Częstochowskiej.  
      Saxifraga paniculata jest gatunkiem rzadkim, 
objętym ochroną gatunkową. Występuje takŜe w wie-
lu krajach europejskich, szczególnie licznie w Alpach 
i Europie Północnej. W Europie Środkowej uwaŜana 
jest za relikt glacjalny. Spotykana jest takŜe w pół-
nocno-zachodnich stanach USA i Kanady. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

paniculata. It flowers from June to July. 
      White mountain saxifrage is very variable spe-
cies. Its variability is connected mostly with a shape 
and size of rosettes forming leaves and their serra-
tion. From the area of Poland, the following lower 
taxonomic units were reported: 
 

var. montana,  
var. typica  
var. dilatata.  

 
      The first one is characterized by linguiform or 
almost linear shape of rosettes leaves, which become 
slightly narrow at the base. In the case of the plants 
belonging to var. typica or var. dilatata, this leaves 
are wedge-shaped or spatulate and distinctly nar-
rowed at their bases. These two varieties differ from 
each other in the form of leaves serration teethes. 
For the first of them the teethes are extending in 
nose, not bending to the centre. Plants, belonging to 
var. dilatata have teethes strongly bending. Others, 
lower taxonomic units within these varieties were 
described, but their value is questionable. 
      Saxifraga paniculata is an arctic-alpine species. 
Stony places, rocks slit and screeses are its habitats. 
Both, calcareous and non-calcareous rocks could be 
breeding-ground for this saxifrage. It prefers dry, 
sunny places. Saxifraga paniculata occurs in wide 
range of altitude, from subalpine up to alpine zone. 
In Poland it is known from eastern Sudetes Mts. and 
Carpathians: Tatry, Pieniny, Bieszczady Mts. and 
Babia Góra Mt. Besides, this species could be found 
on lime rocks of Jura Krakowsko-Częstochowska 
upland.  
      Livelong saxifrage is rare and strictly protected 
species in Poland. It occurs in many other European 
countries, particularly in Alps and north Europe. In 
central Europe it is considered to be glacial relict. It 
grows also in north-east states of USA and Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saxifraga paniculata, zdjecia |  
photos by BłaŜej Gierczyk  
 
Fig. 1, 2, 4, 6  
Jura Krakowska-Częstochowska  
(okolice Olsztyna | Olsztyn neighbourhood),  
 
Fig. 3, 5 
Bukowe Berdo (Bieszczady). 
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Quisqualuro i inne. 
  
 

                           Quisqualuro and others.  
An introduction to the Bolivian species of Harrisia. 

 

Tomasz Romulski 
ki-editor@post.com

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harrisia 
Wstęp do boliwijskich gatunków 

Rośliny na pierwszym  
planie to Harrisia tetracantha.  
W tle potęŜna Neoraimondia 
herzogiana.  
Zdjęcie: Michael Nee,  
New York Botanical Garden 

Rośliny na pierwszym  
planie to Harrisia tetracantha.  
W tle potęŜna Neoraimondia 
herzogiana.  
Zdjęcie: Michael Nee,  
New York Botanical Garden 
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Streszczenie: Rodzaj Harrisia zamieszkuje Amerykę Połu-
dniową i Karaiby. Południowoamerykańskie gatunki Harrisia 
klasyfikowano w przeszłości jaki Eriocereus ze względu na 
pewne róŜnice. Ten  prowadzający tekst został wywołany 
przez kilka zdjęć, które przesłał nam Michael Nee. 

 
Jakiś czas temu, Michael Nee z The New York Bota-
nical Garden przesłał nam swoje zdjęcia Harrisia 

tetracantha, kaktusa bardzo rozpowszechnionego w 
przyrodzie, którego miejscowi zwą „quisqualuro” a 
czasem „ulala”. I tak, zdecydowaliśmy się wrzucić je 
do czasopisma i dopiswać do nich jakiś objaśniający 
tekst, poniewaŜ dla wielu kaktusiarzy jedyną znaną 
Harrisia jest… tylko Harrisia (Eriocereus) ‘Jusber-

tii’, „słynna podkładka”, ale w rzeczywistości to nie 
prawdziwa Harrisia, a jedynie kultywar!  
      Rodzaj Harrisia Britton 1908, z 20 gatunkami 
zaakceptowanymi przez Andersona, występuje w 
Ameryce Południowej (Argentyna, Paragway, Brazy-
lia, Boliwia), a takŜe na Wyspach Karaibskich i na 
Florydzie (USA), równieŜ został rozprzestrzeniony 
przez człowieka w innych częściach świata (w Au-
stralii H. martini, argentyński płoŜący się gatunek, 
jest uwaŜany za groźny chwast – nawet rozrzucane na 
roślinach wełnowce niewiele pomogły).  
      Rodzaj, tak jak jest dzisiaj opisywany obejmuje 
dawne rodzaje: Eriocereus (Berger 1905) Riccobono 
1909 i Roseocereus Backeberg 1938 – to w przeszło-
ści były oddzielne rodzaje z powodu pomniejszych 
róŜnic – gatunki z Wysp Karaibskich i Florydy (Har-

risia sensu stricte) mają owoc Ŝółty do pomarańczo-
wego, nie otwierający się, podczas gdy  te pochodzą-
ce z Ameryki Południowej (dawny rodzaj Eriocereus) 
mają owoc czerwony i samootwierający się. RównieŜ 
obszary występowania tych dwóch grup są wyraźnie 
od siebie oddzielone. Poza tym gatunki karaibskie 
rosną raczej w sposób wyprostowany, choć pędy są 
cienkie, podczas gdy gatunki południowoamerykań-
skie mają pędy raczej pokładające się, czasem opiera-
jące się na innych roślinach jak pnącza (choć nie pro-
dukują korzeni powietrznych tak jak epifity), czasem 
nawet leŜące na ziemi – wszystkie z wyjątkiem H. 

tetracantha, która jest wyjątkiem pośród południo-
woamerykańskich harrisii pod tym względem, Ŝe 
rośnie wyprostowana, i dla tej właśnie cechy Curt 
Backeberg, zadeklarowany „splitter”, ustanowił mo-
notypowy rodzaj Roseocereus. Dzisiaj połączenie 
tych trzech rodzajów nie budzi kontrowersji – takie 
cechy jak: budowa kwiatu czy nasion są bardzo po-
dobne w obrębie obecnego rodzaju.  
      Uciernienie harrisii nie jest ani imponujace ani 
interesujące, ale kwiat moŜe być atrakcyjny, równieŜ 
ładnie wyglądają czerwone owoce na roślinach. 
      W Boliwii mamy dwa lub trzy gatunki: H. tetra-

cantha, H. pomanensis i (być moŜe) H. tortuosa. Po- 

Summary: The genus Harrisia inhabits South America and 
Carribean Islands. South-American species of Harrisia were 
classified as Eriocereus in the past due to some differences. 
This introductory text about Bolivian species was induced by 
some Michael Nee’s photos that he had sent us.   

 
      Some time ago Michael Nee from The New 
York Botanical Garden sent us some of his pictures 
of Harrisia tetracantha, a very comon cactus in 
natural environment, that is called by the natives 
‘quisqualuro,’ or sometimes ‘ulala.’ And so we de-
cided to put them in the journal, and provide the 
pictures with some explanatory text, because for 
many cactophiles, the only really known Harrisia 
is… just Harrisia (Eriocereus) ‘Jusbertii’, the ‘fa-
mous’ grafting stock, but in fact it is not a true Har-

risia at all but merely a cultivar! 
      The genus Harrisia Britton 1908, with 20 spe-
cies accepted by Anderson, is distributed in South 
America (Argentina, Paraguay, Brazil, Bolivia) as 
well as in Carribean Islands with Florida (US), and 
also has been spread by humans in other parts of the 
world (in Australia H. martini, an Argentinian cram-
bling species, is listed as a serious pest problem – 
even mealy bugs that were dispersed on plants do 
not helped much).  
      The genus as is nowadays defined comprises the 
former genera: Eriocereus (Berger 1905) Riccobono 
1909 and Roseocereus Backeberg 1938 – these were 
separate genera in the past due to rather minor dif-
ferences – the species from Carribbean Islands and 
Florida (Harrisia sensu stricte) have yellow to or-
ange and indehiscent fruit whereas those from South 
America (the former genus Eriocereus) have red and 
a dehiscent one. Also the distribution areas of the 
two groups are clearly separated from each other. 
Besides, the Carribean species grow rather erect 
though the stems are slender, while the South 
American species produce rather decumbent stems 
sometimes clambering, resting on other plants 
(though they do not develop arial roots as is the case 
with epiphytes), sometimes even lying on the ground 
– all of them but one: H. tetracantha which is an 
exception in South American Harrisias in that it 
grows erect, and for this very feature, a declared 
splitter Curt Backeberg established a monotypic ge-
nus Roseocereus. Today, lumping the three genera 
into one is not a matter of dispute – such features as 
flower or seed structure are very similar within the 
present genus.  
      The spination of Harrisias is not imposing nor 
very interesting but the flower may appeal to the 
collector, and the red fruits on plants also look nicely 
      In Bolivia we find two or three species: H. tetra-

cantha, H. pomanensis and (supposedly) H. tortu- 
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pularny takson H. bonplandii jest powszechnie trak-
towany jako jedynie synonim mocno rozprzestrze-
nionej i zmiennej H. pomanensis. Navarro wymienia 
dla Boliwii H. guelichii, którą się teraz uwaŜa za sy-
nonim H. balansae, ale Anderson i Kiesling tego nie 
potwierdzili.   
      Harrisie sa proste w utrzymaniu, dobrze rosną w 
standardowej ziemi do kaktusów, powinno się je 
uprawiać standanrdowo jak inne kaktusy, i łatwo się 
je rozmnaŜa przez siew i ukorzenianie odrostów.  
      W środowisku naturalnym temperatura moŜe 
spaść czasem do -3 oC, ale bezpieczna temperatura w 
uprawie podczas zimowego spoczynku to 8 oC. Kwia-
ty są nocne, ale mogą pozostawać otwarte następnego 
dnia do południa abo i dłuzej – im bardziej słoneczny 
dzień, tym kwiaty się szybciej zamykają. Te harrisie, 
które mają tendencję do wyginania się w dół lub pło-
Ŝenia się są raczej tolerancyjne na cień.  

 
Harrisia tetracantha  
 

      Ten kaktus rośnie drzewiasto – to dobrze dla ko-
lekcjonera. Zdjęcia zostały zrobione w Parque Nacio-
nal Amboro, Bolivia, gdzie ta roślina rośnie na wyso-
kości od 1240 do 2100 m. Michael zbadał pięć sta-
nowisk. Ten gatunek rośnie często z Neoraimondia 

herzogiana. Według Michaela, Harrisia tetracantha 

moŜe wyglądac imponująco, osiągając czasem do 5 m 
wysokości, i do 20 cm średnicy głównego pnia (An-
dersonpodaja odpowiednio: 3 m i 6 cm) i zaczyna się 
krzewić po osiągnięciu 0,5 m wysokości. Ilość Ŝeber 
7-8,. Cierni centralnych 1-3 (jeden cierń centralny u 
Andersona), do 4,5cm długości, radialnych cierni 5-7, 
do 1.5 cm. Zbadana długość kwiatów: 16-18 cm (wg 
Andersona kwiaty mają 18-22 cm długości. 
      Harrisia tetracantha występuje na duŜym obsza-
rze w departamentach Chochabamba, Chiquisaca, 
Tarija, Potosi i na obrzeŜach Santa Cruz (to tam jest 
umiejscowiony National Park Amboro lies) pomiędzy 
1000 a 2800 m wysokości. Ten region moŜna okreslić 
jako Suche Doliny Andyjskie. Rozciąga się on od 
terenów na północ od La Paz do na południe od Tari-
ja, między 500 a 3300 m npm. i tworzą go suche lasy 
tracące liscie, chaparral i tereny porośnięte krzewami. 
Roczne opady to średnio 500-600 mm, głównie w 
okresie między grudniem a styczniem. Ten region 
moŜna dalej podzielić na dwa obszary: na niŜszy i 
wyŜszy. Niektórzy autorzy uwaŜają ten cały region za 
część regionu Chaco, który znajduje się w we wsch-
bodnio-południowej Boliwii, między 300 a 1500 m 
nad poziomem morza, z podobną roślinnością, i gdzie 
występuje duŜo kaktusów niŜszych wysokości, np. z 
rodzajów: Cereus, Gymnocalycium czy Cleistocactus. 

osa. A popular taxon H. bonplandii is now com-
monly regarded merely as a synonym of widespread 
and variable H. pomanensis. Navarro lists H. 

guelichii for Bolivia which is now regarded syn-
onymous with H. balansae, but this was not con-
firmed by Anderson and Kiesling. 
      Harrisias are very easy in cultivation, they grow 
well in a standard cactus soil mix, should be given 
general standard treatment for cacti, and are easily 
propagated by seeds and cuttings. In habitat the 
temerature may drop sometimes down to -3 oC but 
the safe minimum temperature in cultivation during 
winter rest is 8 oC. Flowers are nocurnal, but they 
may stay open through the following daytime till 
noon or later – the more sunny day the more quickly 
the flowers close. Those Harrisias that are tending to 
bend down or crambling are rather shade tolerant 
plants. 

 
Harrisia tetracantha  
 

      This cactus grows in a tree-like mode – good for 
a collector. The photos were taken in Parque Na-
cional Amboro, Bolivia, where this plant grows at 
altitude between 1240 and 2100 m. Michael investi-
gated 5 localities there. The species grew often with 
Neoraimondia herzogiana. According to Michael, 
Harrisia tetracantha may become quite imposing 
plant, reaching sometimes to 5m in hight with a 
main trunk diameter to 20cm (Anderson mentioned 
respectively: 3m and 6cm), beginning to branch after 
reaching 0.5 m in hight. Number of ribs: 7-8. Central 
spines 1-3 in number (one central spine in Ander-
son), to 4.5 cm long, radial spines 5-7, to 1.5 cm 
long. Flowers length examined: 16-18 cm (according 
to Anderson, the flowers are 18-22 cm long).  
      Harrisia tetracantha is found on a large area 
over the departments of Chochabamba, Chiquisaca, 
Tarija, Potosi and on the outskirts of Santa Cruz (this 
is where National Park Amboro lies) between 1000 
and 2800m altitude. This region may be refered to as 
Dry Interandinean Valleys. The region stretches fron 
North of La Paz to South of Tarija, between 500 m 
to 3300 m in alttitude, and is composed of dry de-
ciduous woodlands, chaparrals and shrublands. Av-
erage rainfall is 500-600 mm per year, mainly from 
December to February. This region is further subdi-
vided in two areas: the lower and the higher one. 
Some authors consider Dry Interandinean Valleys as 
part of the Chaco region which is in East-South of 
Bolivia between 300 and 1500 m above see level, 
and with vegetation similar to that of Dry Interandi-
nean Valleys region, and where also many cacti of 
lower elevations are found, 
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      Kaktusy najbardziej widoczne w niŜszych par-
tiach Suchych Dolin Andyjskich to Naoraimondia 

herzogiana i Harrisia tetracantha, które często rosną 
razem, często teŜ tworzą kaktusowe lasy. Trzecim 
charakterystycznym gatunkiem jest Browningia ca-

ineana, równieŜ tworząca kaktusowe lasy.  
      Harrisia tetracantha moŜna łatwo rozpoznać 
dzięki temu, Ŝe ma Ŝebra podzielone na wydatne tu-
berkuły, co jest tym bardziej widoczne kiedy kaktus 
nie jest nabrzmiały wodą. Rośliny na stanowiskach 
kwitną w grudniu i styczniu białymi, duŜymi, pach-
nącymi kwiatami. Kwiaty pojawiają się w pobliŜu 
wierzchołka pędu.  
      Nazwa gatunku oznacza (z greckiego) „z cztere-
ma cierniami”. Co ciekawe, ta nazwa została błędnie 
„poprawiona” przez Davida Hunta (Bradleya 5) na 
‘tephracantha’, co oznacza „z popielatymi cierniami”.  
      Ten kaktus moŜe być dobrym komercyjnym to-
warem dla hurtowych producentów roślin – pędy 
wyglądają „kaktusowo”, a roślina jest łatwa w upra-
wie.  
      Pozostałe dwie boliwijskie harrisie mają cienkie 
pędy i są mniej atrakcyjne – moŜna je polecić tylko 
kolekcjonerom posiadającym szklarnię, jako Ŝe obie 
rośliny się z czasem pokładają (choć jako młode ro-
sną początkowo wzwyŜ).  

 
Harrisia pomanensis  
 

      Ten gatunek bardzo przypomina z wyglądu popu-
larną H. ‘Jusbertii’, w sumie ta druga jest czasem 
nazywana H. pomanensis cv. brevispinum (co ozzna-
cza „pomanensis z krótkimi cierniami”) i powszech-
nie uwaŜa się ją za mieszańca pomiędzy H. pomanen-

sis i E. eyriesii. H.  pomanensis początkowo rośnie 
wzwyŜ, ale często przynajmniej niektóre starsze pę-
dy, albo cała roślina, moŜe się płoŜyć po ziemi. An-
derson podaje długość kwiatu do 15 cm (u Lorence, 
D.H. et al długość kwiatu H. bonplandii synonimicz-
nej z H. pomanensis, naturalizowana na Hawajach 
jest podana jako 20 cm) 
      H. pomanensis występuje w departamentach Cho-
chabamba, Chiquisaca, Tarija, i Santa Cruz na wyso-
kościach 300-1500 m, w Suchych Dolinach Andyj-
skich i Chaco. 

 
Harrisia tortuosa (?) 
 

      Mimo iŜ Hunt podał, Ŝe występuje w Boliwii 
(CITES Cactaeae Checklist 1992) jako występującą 
w Boliwii, to według Gonzalo Navarro.nie moŜna 
było jej zlokalizować. To gatunek z cienkimi pędami  
o średnicy 2-4 cm i 1 m długości, nachylającymi się 
w dół lub płoŜącymi. Tuberkuły na pędach nie są 

for example from the genera: Cereus, Gymnocaly-

cium or Cleistocactus. 
      The most conspicuous cacti in lower part of Dry 
Interandinean Valleys are Naoraimondia herzogiana 
and Harrisia tetracantha which often grow together 
and often make cactus forests. The third characteris-
tic species is Browningia caineana, also growing in 
form of forests.  
      Harrisia tetracantha is easily recognizable due 
to its ribs divided into prominent tubercules, which 
is even more visible when the cactus is not swollen 
with water. Plants in habitat bloom in December and 
January, with white, large, fragnant flowers. The 
flowers appear near the top of a stem.  
      The name of the species means (from Greek) 
‘with four spines’. Oddly enough, this name was 
falsely ‘corrected’ by David Hunt (Bradleya 5) into 
‘tephracantha’, which means ‘of ashen spines’.  
      This cactus might be a good choice as a com-
mercial product for mass plant-sales nurseries – the 
stems look quite ‘cactus-like’, and the plant is easy 
in propagation.  
      The other two Bolivian Harrisias have thin stems 
and are less attractive – they can be recommended 
only to collectors with a greenhouse, because both 
plants tend to sprawl (thoug young specimens grow 
erect at first). 

 
Harrisia pomanensis  
 

      The species is very similar in appearance to the 
widely known H. ‘Jusbertii’, in fact the latter is 
sometimes called H. pomanensis cv. brevispinum 

(meaning ‘pomanensis with shorter spines’) and is 
commonly regarded as a hybrid plant of H. poma-

nensis and E. eyriesii.  
       H.  pomanensis at first tend to grow vertically, 
but often, at least some of older stems or the whole 
plant, may trail on the ground. Anderson gives the 
flower length as to 15 cm, (in Lorence, D.H. et al the 
flower length of H. bonplandii synonymous with H. 

pomanensis naturalized in Hawaii is given as 20 
cm).  
      H. pomanensis is found in the departaments of 
Chochabamba, Chiquisaca, Tarija, and Santa Cruz at 
300-1500m altitude in Dry Interandinean Valleys 
and Chaco. 

 
Harrisia tortuosa (?) 
 

      Although Hunt listed it (CITES Cactaeae Check-
list 1992) as native to Bolivia, its occurence could 
not be localized there according to Gonzalo Navarro. 
This is a species with slender stems 2-4 cm in  
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wydatne. Kwiat do 16 cm długości. Gatunek wystę-
puje w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Jest na 
liście gatunków inwazyjnych w Australii, ale jest w 
początkowym stadium potencjalnego zagroŜenia 
 
 
 
 
 

diameter and to 1 m long, bending down or cram-
bling. The tubercules on stems are not much pro-
nounced. Flower is to 16 cm long. The species oc-
curs in Argentina, Paraguay and Uruguay. It is listed 
as an invasive plant in Australia but in an initial sta-
dium of potential pest danger. 
 
 

                                                                                                                  
                                                                                                  
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cactus & Co  2/2006 
Gymnocalycium striglianum ssp. aeneum Mergalli & 
Guglielmone 
      Nowy gatunek z prowincji San Luis, Argentyna. 
 

Cactus & Co  2/2006 
Copiapoa leonensis Shaub & Keim 
      Ten nowy takson w rodzaju Copiapoa, występujacy 
około 200 kn na południe od Paposo, bezprzecznie przyna-
laeŜy do grupy C. humilis. Roślina w sumie niezbyt cie-
kawa, niczym specjalnym się nie wyróŜniająca. Wielu 
uwaŜa (i chyba tak jest), Ŝe to po prostu jedna z form sze-
roko rozprzestrzenionej C. humilis. Typowe stanowisko 
jest w wąwozie Quebrada El Leon – kaktus rośnie tam na 
skalistych zboczach. Później znaleziono go równieŜ na 
płaskim terenie o powierzchni 1 km między wązozem a 
Ruta 5.  
 

Kaktus und andere Sukulenten, 9/2006 
Sulcorebutia azurduyensis Gertel, Jucker & deVries 

      Znaleziona koło miasta Azurduy, prowincja Azurduy, 
depart. Chuquisaca, Boliwia. Spokrewniona z S. crispata. 

CactusWorld ( journal of the BCSS) 3/2006 
Eriosyce napina ssp. riparia H. Walter & W. Machler 
      Autorzy omawiają trzy południowe populacje E. na-

pina, traktując je jako podgatunki E. napina: ssp. tenebri-

ca, ssp. frankhauseri, ssp. riparia. Mowa jest tu więc o 
dawnych thelocephalach (gatunkach Eriosyce o małych 
rozmiarach), które Kattermann podzielił na dwie podsek-
cje (co ciekawe, traktował on ssp. napina i ssp. tenebrica 
nie tylko jako oddzielne gatunki ale nawet umieścił je w 
oddzielnych podsekcjach), podczas gdy Ferrymann oraz 
Hoffmann & Walter traktowali jako pokrewne sobie.  
      E.n. ssp. riparia to chyba najmniej ciekawa roślina z 
trzech wyŜej wymienionych. Niewiele się róŜni od ssp. 
tenebrica – ma brązowo-Ŝółty kwiat, lekko brązową weł-
nę na zaląŜni, mniej Ŝeber, bardziej się krzewi. Jedyne 
znaczniejsze róznice występują jeśli chodzi o strukturę 
nasion. I właśnie w oparciu o róŜnice w budowie nasion 
autorzy wyszczególnili te trzy podgatunki. Roślina wy-
stępuje na wschód od Trapiche, prow. Elqui, Chile. 
 
cd. str 136 
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Harrisia tetracantha, Mizque, Parque Nacional Amboro, fot. Michael Nee, NYBG 

Harrisia tetracantha, fot. Michael Nee, NYBG 

Harrisia tetracantha, Mataral, Parque Nacional Amboro, 
 fot. Michael Nee, NYBG Harrisia pomanensis 
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        Cacti for the beginners. 
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Streszczenie: Przynajmniej od czasu do czasu będziemy 
przedstawiać początkującym kaktusiarzom kaktusy w mia-
rę łatwe w „obsłudze”, ale bynajmniej nie takie, z których 
zaawansowani kaktusiarze często starają się oczyścić 
swoje (a nie cudze !) kolekcje. W tym odcinku o dwóch 
pięknych kaktusach i o jednym generalnie niezbyt cieka-
wym, ale czasem przyjmującym ciekawą formę (Mammilla-
ria sempervivi).   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

dla początkujących 

Fig. 1. Mammillaria sempervivi, fot. Cristian 
Neciu. Czasem ten zmienny kaktus wytwa-
rza białą wełnę na szczycie, tak jak ten 
egzemplarz z ogrodu botanicznego Cluj-
Napoca, Rumunia. Niestety typowe egzem-
plarze sa „nagie".  

 
Fig. 2. Notocactus graessneri var. albi-
setus, fot. Cristian Neciu. Typowa odmiana 
var. graessneri  nie jest ciekawa. Zupełnie 
inaczej przedstawia się var. albisetus, jak 
moŜna zobaczyć na zdjęciu. 

 
Fig. 3. Ferocactus pilosus var. steinesii, 
fot. Jerzy Bartylak, czyli “meksykański 
kaktus ognisty”, nazwany tak ze względu 
na piękny, czerwony kolor cierni. W natu-
rze znaleziono teŜ formy Ŝółte. I tutaj rów-
nieŜ widać, Ŝe starsze ciernie tego egzem-
plarza stają się Ŝółte.  
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Summary: We would like, at least from time to time, to pre-
sent to beginer cacti growers some cacti that are relatively 
not difficult in cultivation, but are by no means plants that 
advanced growers usually tend to sweep away from their own 
– and not other peoples’ – collections. In the current part 
there are featured two very attractive plants and one not very 
attractive (Mammillaria sempervivi) but occuring sometimes in 
an attractive hairy form (as many other mammillarias). 

 
      WciąŜ dźwięczy mi w uszach zdanie Jurka Barty-
laka - "wielu kaktusiarzy uznaje za bezcelowe upra-
wienie kaktusów, które im po roku nie padną". Rze-
czywiście wiele osób bierze się za gatunki i rodzaje 
uwaŜane za trudne, sugerujac się li tylko panującą, 
często chwilową modą, nie zwaŜając na to jakie wa-
runki jest w stanie zapewnić swoim roślinkom. 
Chcemy tu więc na złość "kaktusowym modnisiom" 
przedstawić kilka roślin wybranych ad hoc, których 
uprawa jest prosta, a efekt duŜy. To roślinki szcze-
gólnie polecane początkującym "na dobry start", któ-
rzy bez wgłębiania się w bardziej szczegółowe mean-
dry uprawy poszczególnych rodzajów, mogą samego 
początku tworzyć ciekawą kolekcję. 

 
Notocactus graessneri var. albisetus 
(Cullmann 1955) Krainz 1960  
 

      Kaktus funkcjonujący u nas raczej pod nazwą 
Brasilicactus graessneri, był trochę znany (jeśli w 
ogóle był) chyba tylko z tego powodu, Ŝe jest to jeden 
z dwóch gatunków rodzaju Brasilicactus (bo na pew-
no nie z powodu jego jakiejś wybitnej urody). Noto-

cactus graessneri ma jednak kilka odmian i form w 
swojej ojczyźnie, czyli brazylijskim stanie Rio Gran-
de do Sul..  
      O ile odmiana typowa var. graessneri nie jest 
raczej atrakcyjna nawet dla notokaktusiarzy, bo to i 
kwiatki jakieś niemrawe (choć troche ciekawe, bo 
zielone), i uciernienie zupełnie mierne, to odmiana 
var. albisetus z okolicy Cambara (Rio do Sul) prezen-
tuje się przepięknie. RóŜnica sprowadza się do tego, 
co w podawanych opisach kaktusów nie zawsze 
przyciąga naszą uwagę, czyli do cierni bocznych. O 
ile u odmiany typowej są one jasnoŜółte, krótkie i 
iglaste, o tyle tutaj mamy piękne, białe, szczeciniaste 
ciernie boczne do 3 cm długości. Ciernie boczne są 
ponadto liczniejsze, a areole białe (u typu jasnoŜółte). 
Ciernie środkowe są podobnie jak u typu, czyli Ŝół-
tawe, krótkie - bardzo rzadko osiągają 2 cm długości. 
W wypadku tej odmiany są właściwie niewidoczne, 
zakryte przez dłuŜsze i gęste białe "futerko". 
      RóŜnica w wyglądzie jest ogromna, i nawet nie-
zbyt atrakcyjne jak na notokaktusy małe zielone 
kwiatki, tutaj wyglądają ładnie na tle "białego misia 
(dla dziewczyny-kaktusiarki?)".  
 

      Roślina ta została zebrana pod numerem polo-
wym Horsta Uebelmanna, wielkiego znawcy i zbie-
racza kaktusów brazylijskich, HU48a, i opisana pier-
wotnie jako Brasilicactus graessneri var. albisetus. 
Istnieje jeszcze takson Brasilicactus graessneri v. 
albiseta fma. fortalezensis  PRESTLÉ 1980 nom. 
prov, z okolicy Fortaleza, opisany pod numerem 
polowym HU54, zbierany jeszcze potem w okolicy 
Aparados da Serra, który jest dziś traktowany jako 
synonim var. albisetus. 

      Roślinki z kolekcji Cristiana Neciu były upra-
wiane w szklarni przepuszczającej promieniowanie 
UV. Uprawa tego kaktusa taka jak Notocactus ha-

selbergii, czyli bardzo, bardzo prosta (jak zresztą 
znaczna większość notokaktusów).  

  
Mammillaria sempervivi  
de Candolle 1828 
 

To rozpowszechniony gatunek, Ŝyjący w meksyka-
skich stanach Hidalgo, San Luis Potosi, Nuevo Le-
on, Guanajuato, Queretaro. Właściwie roślina gene-
ralnie nie jest bardzo interesujaca, natomiast niektó-
re formy - i te oczywiście polecamy - mogą wytwa-
rzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu piękną bia-
łą wełnę (równieŜ niektóre inne mammillarie), z 
której wyrastają kwiaty. W naturze wełna chroni 
małe kwiatki przed zbyt duŜą operacją słoneczną. 
Najczęściej jednak w kolekcjach moŜna spotkać 
nagie, niezbyt ciekawe egzemplarze. Najlepiej się 
więc w kaktusa tego nie zaopatrywać wysyłkowo, 
ale wypatrywać na giełdach czy w kolekcjach eg-
zemplarza "owłosionego". Roślina w uprawie wy-
maga podłoŜa zasadowego - z dodatkiem wapienia i  
pozbawionego torfu.       

 
Ferocactus pilosus  
(Galeotti) Werderm. 
 

      Kiedyś oglądaliśmy szklarnię pewnego kaktusia-
rza, który zbierał głównie kaktusy o mniej lub bar-
dziej kolorowych cierniach. Miał je on poustawiane 
w grupy tworzące barwną kompozycję kolorystycz-
ną, tak, Ŝe kaktusy nie musiały kwitnąć, by w 
szklarni było kolorowo, oczywiście równieŜ w zi-
mie.   
       Miłośnicy ferokaktusów z reguły właśnie nie dla 
kwitnienia kolekcjonują te rośliny, ale dla pięknych 
cierni, i często wykształcenie się na ferokaktusie 
kolejnej areoli z cierniami jest przyczyną takiej sa-
mej radości, jaką dla innego kaktusiarza jest zakwit-
nięcie notokaktusa czy lobiwii. Oczywiście nierzad-
ko zdarza się, Ŝe ferocactus równieŜ zakwitnie, co 
jest prawie zawsze wydarzeniem.  
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      Jednym z najbardziej znanych "kolorowych" kak-
tusów, i to bardzo kolorowym, jest Ferocactus pilo-

sus, kaktus o pięknych, rzucających się w oczy czer-
wonych cierniach. To jeden z najatrakcyjniejszych 
ferokaktusów i kaktusów w ogóle, właśnie ze wzglę-
du na to, Ŝe odcień czerwieni jest bardzo Ŝywy. Jest 
to jego bardzo charakterystyczna cecha, pozwalająca 
go natychmiast zidentyfikować. Nazwa zwyczajowa, 
"ognisty  meksykański kaktus beczkowy" wiele wyja-
śnia. Drugą jego charakterystyczną cechą jest to, Ŝe 
ciernie boczne są cieniutkie (szczecinowate), najczę-
ściej białe i poskręcane, i ładnie kontrastują z piękną 
czerwienią cierni środkowych. Cierni centralnych jest 
od 6 do 14, do 6 cm długości. NaleŜy wspomnieć, Ŝe 
kaktus występuje na duŜym obszarze, poszczególne 
formy róŜnią sie między sobą - niektóre formy mogą 
mieć centralne ciernie Ŝółte – u egzemplarza na zdję-
ciu starsze ciernie równieŜ stają się Ŝółte. Ilość cierni 
bocznych teŜ moŜe być bardzo róŜna moŜe być nawet 
do 30, a często spotyka się rośliny, gdzie nie ma ich 
wcale. Areole są wydłuŜone, nawet do 2 cm, u star-
szych egzemplarzy prawie zlewają się ze sobą. Kwia-
ty jak na ferocactusa bardzo małe, do 2,5 cm średnicy 
- słabo się otwierają, i 4 cm długości, w kolorze od 
Ŝółtego do pomarańczowo-czerwonego. Jako cieka- 
 

wostkę moŜna podać, Ŝe pąki kwiatowe są jadalne i 
zbierane przez miejscową ludność. 
      Kaktus ten występuje na obszarze kilku stanów 
środkowo-północnego Meksyku. To jeden z więk-
szych ferocactusów - w naturze moŜe osiągnąć do 3 
m wysokości i 0.5 m średnicy, krzewi się. Rośnie 
albo na podłoŜach wapiennych albo na glebach alu-
wialnych. Na obszarach jego występowania moŜna 
teŜ spotkać m.in. innego olbrzyma - Echinocactus 

platyacanthus, równieŜ Astrophytum myriostigma, 

Leuchtenbergia principis, Lophophora williamsii. 
      Ferocactus pilosus to piękna roślina – nie tylko 
piękne to co rzadkie i trudne do zdobycia. 
      Ferocactusy uprawiamy w niezbyt duŜych do-
niczkach, w przepuszczalnym podłoŜu, mineralnym. 
Podlewamy rzadko i gdy temperatura przekracza 23 
oC. Odbudowują one trudno system korzeniowy 
(szczególnie ten gatunek) – trzeba więc  uwaŜać z 
dakowaniem wody i jak najrzadziej przesadzać – 
jeśli juŜ to razem z brylą korzeniowa, a podłoze po-
winno być bardzo przepuszczalne i mineralne. Do 
pomyślnego wzrostu potrzebują jak najwięcej słońca 
i duŜo ciepła – nie naleŜy starać się zbyt wcześnie na 
wiosnę pobudzać rośliny do wegetacji. 
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Pachypodium mikea Jonas Luthy 
      P. mikea występuje w południowym Madagaskarze - 
południe departamentu Morombe. Zewnętrznym wyglą-
dem bardzo podobny, wręcz na pierwszy rzut oka nie-
odróŜnialny, do najbardziej znanego w tamtych stronach 
"olbrzyma" P. geayi. Prawdopodobnie roślina była nie raz 
napotykana wcześniej przez badaczy i brana za P. geayi  
RównieŜ jego odkrywcy Walter Röösli i Ralph Hoffmann 
odkryli ten gatunek przez przypadek, chcąc zbadać kolej-
ny egzemplarz, jak początkowo przypuszczali, P. geayi, i 
dopiero po ujrzeniu kwiatów zauwaŜyli, Ŝe róŜnią się od 
kwiatów P. geayi.   
      P. mikea podobnie jak P. geayi mają pień w kształcie 
cygara, podobnie mają na szczycie raczej małą koronę 
gałęzi, podobnie liście są po spodniej stronie biało omszo-
ne, podobne jest uciernienie, i rośliny tak samo rosną – na 
piaszczystej glebie, otoczone niŜszymi drzewami i krze-
wami. Kwiaty natomiast zupełnie róŜne od charaktery-
stycznych kwiatów P. geayi, bardziej przypominają P. 

lamerei.  Jonas Luthy umiejscawia ją w serii Ternata ra-
zem z P. lamerei i P. geayi. Seria Ternata Pichon obejmu-
je w/w trzy rośliny, które posiadają zwykle trzy |(czasem 
dwa) ciernie z miejsca, gdzie wyrasta liść (nie z areoli! – 
pachypodia nie mają areol!). Jako młoda roślina w na-
szych kolekcjach P. mikea nie róŜniłaby się od P. geayi, 

moŜe z wyjatkiem mniejszej ilości cierni na łodydze, bo 
teŜ tym się odróŜnia od tego znanego gatunku.  
      Cały oryginalny artykuł moŜna przeczytać w interne-
cie – jest w nim teŜ omówiona przez Jonasa Luthy dość 
powikłana kwestia uŜywania nazwy P. geayi.  
 

Haseltonia 11 (2005) 
Cztery nowe opisy dokonane przez panów: Pino, Cieza i 
Klopeenstein: Peperomia columnaris, P. dolabriformis 

v. grandis, P. cymbifolia v. goodspeedii, P. macrorhiza 
v. liliputana. Artykuł jest w internecie.. 
 

      CactusWorld (the journal of the BCSS) 3/2006 
Aloe antonii  Castillon 
      Nowy, gatunek z zachodniego wybrzeŜa Madagaska-
ru, z masywu Bemaraha, mogący osiągnąć do 3 m wyso-
kości, często pęd się częściowo płoŜy. Rośnie na formacji 
wapiennych skał zwanych przez miejscowych Tsingy. 
Podobny do A. vaombe, A. vaotsanda, A. helenae, choć 
bardziej smukły i o cieńszej łodydze. Na całej długości 
pędu wypuszcza bulbile (boczne odrosty), podczas, gdy 
w/w gatunki nie, z wyjątkiem niektórych form A. helena-

e. A. antonii jest dośc powszechny w tym masywie i mu-
siał być przedtem widziany – autor stwierdza nawet, ze 
napotkał go wczesniej w uprawie w Europie.    
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KAKTUSIARSTWO A INTERNET 
 
 
      Nasz kraj nie cierpi na „nadmiar” kaktusiarzy 
ani klubów kaktusowych, jednak jak się okazuje, 
naszym kaktusiarzom chyba niespecjalnie to prze-
szkadza – jak niektórzy twierdzą, Ŝycie kaktusiar-
skie w naszej ojczyźnie przeniosło się juŜ w więk-
szej części do internetu. PoniewaŜ z powodu małej 
ilości hobbystów nie dorobiliśmy się jeszcze w kra-
ju organizacji kaktusiarskich na wzór europejski, to 
nasz narodowa zdolność do radzenia sobie w róŜ-
nych sytuacjach, spowodowała, Ŝe polegamy na 
internecie częściej niŜ nasi zachodni koledzy. Zja-
wisko to nawet dochrapało się swojej nazwy i za-
częło być w Polsce określane mianem „Kaktusiar-
stwo Internetowe”. W internecie moŜna rzeczywi-
ście wymienić się roślinami, akcesoriami takimi jak 
doniczki, etykietki, wspólnie zamówić środki 
ochrony roślin czy rośliny albo nasiona z zagranicy, 
a takŜe wymienić się literaturą. RównieŜ pojawia się 
tam coraz więcej sprzedawców interesujących nas 
roślin. Jak się moŜna domyślić, kaktusiarstwo inter-
netowe funkcjonuje teŜ w innych krajach, gdzie 
organizacje kaktusiarskie „w realu” albo nie istnie-
ją, albo są słabe. Klasycznym przypadkiem wzoro-
wego zorganizowania się w internecie, wraz z wy-
dawaniem nawet internetowego czasopisma kaktu-
sowego (bardzo dobrego), są kaktusiarze rumuńscy 
– ale o tym – innym razem.  
      Jednak trzeba jednak pamiętać, Ŝe przy wszyst-
kich swoich korzyściach, internet nie jest zawsze 
miarodajnym źródłem wiedzy jeśli chodzi o infor-
macje n.t. kaktusów i sukulentów. Tym bardziej 
więc cieszy rozpoczęty niedawno projekt tworzenia 
internetowej biblioteki kaktusowej, pod nazwą Cac-
tus and Succulent Digital Library. Projekt ma na 
celu udostępnienie w wersjach cyfrowych tych ksią-
Ŝek o kaktusach, do których prawa autorskie wyga-
sły lub zostały scedowane przez autorów. Chodzi tu 
oczywiście o pozycje wartościowe.  
      Warto więc od czasu do czasu zajrzeć na stronę 
http://www.cactuspro.com/biblio/, gdzie będą poja-
wiać się kolejne pozycje. PoniŜej wyszczególnili-
śmy te, które znajdują się tam aktualnie, a dalej 
podaliśmy równieŜ inne wydawnictwa dostępne w 
internecie. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakieś infor-
macje o ksiąŜkach lub czasopismach, które nie są tu 
wyszczególnione – poinformujcie nas.  
      Oczywiście do skorzystania z podanych pozycji 
zachęcamy równieŜ kaktusiarzy nieinternetowych, a 
takŜe kluby kaktusowe, które bez Ŝadnych kosztów, 
będących w innych przypadkach zwykle duŜymi, 
mogą radykalnie wzbogacić swoje skromne biblio-
teczki kaktusowe – o pozycje wprawdzie leciwe, ale 
ze wszech miar czcigodne. 
 
 

KsiąŜki i inne monografie: 
 

www.cactuspro.com/biblio/ 
Backeberg. 3 katalogi 
Britton et Rose. The cactaceae. Tomy 1, 2, 3 
Coulter. A Preliminary Revision of the North American Spe-
cies of Cactus, Anhalonium, and Lophophora 
Darwin. The power of movement in plants 
Fric and Kreuzinger. 2 katalogi 
Krainz et al. Die Kakteen. 
Lemaire. Les cactées 
Autor nieznany. Phytographe. 
Rausch. Lobivia1975 
Rausch. Lobivia1985 
Watson. Cactus culture for Amateurs. 
Schumann, Gürke, Vaupel. Blühende Kakteen… 

www.uh.cu/centros/jbn/textos/publicacion
es/cactus.html 

RóŜni autorzy. Memorias del Taller "Conservacion de Cac-
tus Cubanos 

www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0640
/85011736-s.html 

Simon & Schuster. Guide to cacti and succulents 

www.copiapoa.info/ 
Mergalli & Doni.Il genere Copiapoa 
Butcher. The genus Copiapoa 

www.royprice.name/ 
Backeberg. Stachlige Wildness 
Wahl. Lobivia 89 
Marshall. Cactaceas 

www.ucm.es/BUCM/revistas/far/02109778/a
rticulos/LAZA9696110033A.PDF 

Navarro. Catálogo ecológico preliminar de las cactáceas de 
Bolivia 

peyote.com/jonstef/peyote.htm 
Gottlieb. Peyote and other Psychoactive Cacti (tylko tekst) 

sciweb.nybg.org/science2/pdfs/ 
dws/welwitschia.pdf 

On Welwitschia, a new Genus. of. Gnetaceae. By. J.D. 
Hooker. 1863. 

 

Czasopisma: 
 

www.cactuspro.com/biblio/ 
Succulenta (archiwalne numery) 

www.succulenta.nl 
Succulenta (jeden numer) 

www2.labs.agilent.com/botany/csj/ 
Cactus and Succulent Journal (osiemnaście archiwalnych 
numerów) 

http://www.mesembs.de/dresden/cactace
ae.htm 

Die Cactaceae (Drezno) 
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Hochstatter Fritz 
The Genus Sclerocactus 
 

Wydana prywatnie, Mannheim, czerwiec 2005 ISBN 3-00-
016153-8 
Twarda oprawa, papier kredowy, 225x297 mm, 336 stron 
Cena: 125 euro 
 
      Miłośnicy  rodzajów Sclerocactus i Pediocactus z 
pewnością słyszeli o wcześniejszej pracy tego autora z 
1993 roku traktującej o tej samej grupie roślin. Obecna 
pozycja to rozwinięcie i zrewidowanie poprzedniej publika-
cji, a dokładniej pierwsza jej część, poniewaŜ w zamierze-
niu cała praca ma obejmować trzy tomy. 
      Jak większość miłośników kaktusów wie, rodzaj Scle-
rocactus jest bardzo trudny w uprawie na własnych korze-
niach, i jest z tego względu domeną specjalistów wśród 
hodowców kaktusów. Autor wyjaśnia przyczyny tak du-
Ŝych trudności i daje trochę rad dotyczących uprawy. Jest 
to równieŜ taksonomiczna wizja rodzaju, który jest tam 
podzielony na sekcje: Mesae-Verdae, Parviflori i Sclero-
cactus, a uznanych gatunków jest 10 (i 7 podgatunków). 
Wszystko jest dokładnie udokumentowane w naukowy 
sposób. Do tego jest 465 kolorowych zdjęć plus zdjęcia 
nasion, rysunki, mapki oraz wszystko to co powinno się 
znaleźć w dobrym monograficznym opracowaniu rodzaju.  
      Autor jest oczywiście znany miłośnikom rodzaju Scle-
rocactus jako jeden  największych specjalistów w tej dzie-
dzinie – wystarczy wspomnieć, Ŝe zajmuje się juŜ nią od 
dwudziestu kilku lat, podróŜuąc na stanowiska naturalne 
kilka razy rocznie.    
      KsiąŜka ze względu na cenę i zaawansowany sposób 
potraktowania tematyki przeznaczona jest zdecydowanie 
dla osób specjalizujacych się w tym rodzaju. 
      Na rynku jest równieŜ dostepny CD-ROM pod tym 
samym tytułem, na którym znajduje się ponad 1000 zdjęć 
sklarokaktusów ze środowiska naturalnego i zarys takso-
nomii.  

 
Craib Charles 
Grass Aloes in the South African Veld 
 

Umdaus Press, Hatfield, Płd. Afryka, styczeń 2006 ISBN 
1-919766-41-3 
Twarda oprawa, 329x228 mm,156 stron 
Cena: R 795 
 
      To przewodnik po trawiastych aloesach Południowej 
Afryki – gatunkach ciekawych i o pięknych kwiatach, efekt 
dwudziestoletnich badań autora. Chodzi o małe aloesy 
rosnące na trawiastych obszarach i o takim wyglądzie 
liści, który powoduje, Ŝe trudno je od trawy na pierwszy 
rzut oka odróŜnić. Na obszarach ich występowania wystę-
pują w zimie poŜary. Część z nich przystosowła się zna-
komicie do takich warunków – poŜar to dla nich sygnał do 
wytwarzania nowych liści i do zakwitnięcia. Autor uznaje 
27 gatunków i jedną odmianę.  

      W ksiąŜce tej znajdziemy wskazówki do uprawy tych, 
jak się okazuje, wcale nie tak łatwych roślin, jak równieŜ 
dokładne omówienie ich cyklu rozwojowego i przystoso-
wań do warunków panujących w ich środowisku natural-
nym. 
      KsiąŜka ta jest wyjątkowo ładnie wydana – zawiera 
m.in 45 kolorowych grafik, w większości zajmujących całą 
stronicę bardzo duŜego formatu 329x228 mm. Jest teŜ 
wersja dla kolekcjonerów i kolejna dla sponsorów. 
      Koszt wysyłki: R105. KsiąŜkę moŜna zamówić po-
przez stronę www.succulents.net/umdaus 

 
Bruyns Peter V. 
Stapeliads of Southern Africa & Mada-

gascar  

 
Umadaus Press,Hatfield, Płd. Afryka, listopad 2005. 
ISBN 1-919-766-37-5 (I  tom), 1-919-766-38-3 (II tom). 
Twarda oprawa, 2 tomy, 230mm x 297mm, 616 stron 
Cena: R1400    
   
      Ta wyjątkowo wartościowa pozycja tego samego 
wydawnictwa, dwutomowe dzieło znawcy tematu i efekt 
25-letnich badań, obejmuje 182 z 330 znanych gatunków, 
z 20 rodzajów stapeliowych. To pierwsza taka monogra-
fia na przestrzeni ostatnich 68 lat i z pewnością na długie 
lata – ostatnią taką publikację, 3-tomowe, 1200-
stronicowe dzieło, wydali w 1937 r. Amerykanie Alain C. 
White i Boyd L. Sloane. KsiąŜka bardzo dobra jak na owe 
czasy, jednak autorzy ci nigdy nie odwiedzili nawet Płd. 
Afryki, a ich ksiaŜka była tylko kompilacją nie wnoszącą 
nic nowego do wiedzy botanicznej dotyczącej tych roślin. 
      Ponad 940 znakomitych kolorowych zdjęć, 218 ry-
sunków i 194 mapek.  
      Koszt wysyłki: R240. KsiąŜkę moŜna zamówić po-
przez stronę www.succulents.net/umdaus 

 
Hunt David 
The New Cactus Lexicon 

 
DH Books, Milborne Port, czerwiec 2006, ISBN 0-
9538134-4-4  
Twarda oprawa, 2 tomy, 280x208 mm, tom I (tekst) - 373 
strony, tom II (ilustracje) – 526 stron 
Cena: 96 funtów 
 
      Długo oczekiwane (i opóźnione) dzieło Ŝycia Davida 
Hunta (i jego współpracowników z Cactaceae Systemati-
cs Group), sumujące efekty jego wieloletniego zaanga-
Ŝowania w systematykę Cactaceae.  
      Gdyby nie to, Ŝe większość załoŜeń zawartej tu sys-
tematyki pojawiła się juŜ w CITES Cactaceae Checklist 
oraz w ksiąŜce T. Andersona The Cactus Family, czyli 
jest znana ogółowi kaktusiarzy, większość kaktusowych 
hobbystów cisnęłaby ją pewnie w kąt z niesmakiem. Po-
dejście tu reprezentowane to bowiem to, co określa się 
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powszechnie mianem „lumping”, czyli komasowanie ro-
dzajów i gatunków, i to w ekstremalnym stopniu. Choć z 
drugiej strony takie podejście moŜe wydawać się uspra-
wiedliwione – kaŜdy ma prawo tworzyć własną systematy-
kę w oparciu o osobiste kryteria, faktem jest teŜ, Ŝe wielu 
niekaktusowych botaników prychęło by z pogardą na kry-
teria wedle których jeszcze nie tak dawno temu ustana-
wiano nowe rodzaje i gatunki w konwencji skrajnego dzie-
lenia („splitting”). „Lumping” to pierwsza przyczyna, dla 
której moŜna podejrzewać, ze nie zyska ona uznania u 
kolekcjonerów 
      Druga to ta, Ŝe w ksiąŜce tej jest zawarta duŜa ilość 
niezrozumiałych umownych oznaczeń i skrótów, które 
miast ułatwiać jej przyswajanie, czynią ją często niezro-
zumiałą.  
      Na korzyść ksiąŜki moŜna natomiast niewątpliwie za-
pisać dbałość w zamierzeniu o jak najbardziej poprawne 
udokumentowanie podanych nazw roślin. Inny olbrzymi 
plus to aŜ 2500 kolorowych zdjęć, w większości bardzo 
dobrych, co czyni ją największym albumem ze zdjęciami 
kaktusów, jaki kiedykolwiek został wydany 
      Będzie chyba dość ciekawe śledzić, na ile ta konstruk-
cja systematyczna zyska uznanie. Wydaje się jednak 
prawdopodobne, Ŝe niewielkie, zwaŜywszy na trudnosć 
czytania, kontrowersje, które wzbudzi oraz wysoką cenę, 
choć z drugiej strony wydawnictwo z tyloma kolorowymi 
ilustracjami tanie być nie moŜe. Ciekawa propozycja dla 
taksonomów, pewnie jednak te 600 pln lepiej wydać na 
kaktusy.  

 
Cole Desmond & Naureen 
Lithops, Flowering Stones 
 

Cactus & Co, 2005,  2 wyd., ISBN 88-900511-7-5 
Twarda oprawa, 200x287 mm, 261 stron 
 
      Tym, którzy są miłośnikami „kwitnacych kamieni” z 
pewnością nie trzeba tej ksiąŜki polecać, bo pewnie juŜ są 
w jej posiadaniu. Jednak z kronikarskiego obowiązku mu-
simy ten tytuł odnotować. Nie jest to absolutna nowość 
poniewaŜ jej pierwotna wersja ukazała się 1988 r. i szybko 
się rozeszła wśród kolekcjonerów.   
      Większość zdjęć zawartych w tej edycji pojawiła się 
juŜ w poprzednim wydaniu, teraz jest jednak znacznie 
więcej zdjęć ze środowiska naturalnego - znakomita więk-
szość roślin jest nimi ilustrowana, zdjęciami często bardzo 
ciekawymi i dobrze oddającymi warunki w jakich Ŝyją li-
thopsy. Opisów nowych roślin w odniesieniu do wydania 
pierwotnego pojawiło się jedynie trzy, kolejne dwa zostały 
przedstawione czasopiśmie w Cactus & Co, juŜ po wyda-
niu ksiąŜki. Mamy tam teŜ jednak przedstawionych kilka 
nowych kultywarów.  
      Autor to największy chyba na świecie znawca tej te-
matyki. MałŜeństwo Cole’ów mieszka zresztą tam na miej-
scu, koło Johannesburga, więc i sama ksiąŜka jest napi-
sana w oparciu o badania terenowe, do tego fachowo i 
wyczerpująco.  
      Oprócz systematyki rodzaju (autor uznaje 35 gatun-
ków, podzielonych na 145 odmian, form i kultywarów) i 
hobystycznych ciekawostek, mamy tam rozdziały poświę-
cone morfologii i zachowaniu się tych roślin w naturze, co 
pozwala czytelnikowi dogłębnie uświadomić sobie uwa-
runkowania, których znajomość jest potrzebna by z powo-
dzeniem uprawiać te rośliny.  

      Właściwie jest to jedyne całościowe wydawnictwo 
poświęcone rodzajowi Lithops, więc tym bardziej cenne.  

 
Kiesling Roberto & Ferrari Omar E. 
100 Cactus Argentinos 
 

Albatros, marzec 2005, ISBN:950-24-1108-0 
Miękka oprawa, 150x220 mm, 128 stron 
Cena: ok. 35 argentyńskich pesos czyli 35 polskich zło-
tych.  
 
      Ta ksiąŜka w języku hiszpańskim jest w zasadzie 
pozycją popularną, jedną z całej serii traktującej o argen-
tyńskich roślinach, wydanej przez wydawnictwo Albatros. 
Jednak autorzy są uznanymi badaczami kaktusowej flory 
Argentyny, a ksiąŜka jest dobrym i zwięzłym przewodni-
kiem po argentyńskich kaktusach, liczbę gatunków któ-
rych szacuje się na około 200. Zostało tam wyszczegól-
nione i omówione, jak sam tytuł wskazuje, 100 wybra-
nych argentyńskich kaktusów. Na uwagę zasługuje „sta-
ra” taksonomia – autorzy uznają m.in. rodzaje: Trichoce-
reus, Lobivia, Pyrrhocactus, Brasiliopuntia. Rodzaj Noto-
cactus jest połączony z Parodia, ale wyszczególniono 
równieŜ Wigginsia jako oddzielny rodzaj.  
      Oprócz tego są tam zawarte podstawowe informacje 
o kaktusach dla początkujacych – o budowie kaktusów 
oraz ich uprawie, rozmnaŜaniu, chorobach i szkodnikach, 
itp.   
      KsiąŜka ta to wydawnictwo popularne, ale zakres 
tematyczny zawęŜony, do tego napisana przez wybitnych 
znawców tematu, i jeszcze tania – czyli kusząca propo-
zycja do biblioteczek.  

 
Gratias Jan 
Podivne rostliny s kaudexy  

a pachykauly 
 
Brazda, Praha, 2006,  
Miękka oprawa, 205 x 145 mm, 172 strony + 32 strony 
fotografii na papierze kredowym, 
107 kolorowych fotografii, 31 grafik 
 
      Niezwykłe rośliny - kaudeksy i pachykaule – to ksiąŜ-
ka, która nieprzypadkowo znalazła się w naszej wrocław-
skiej bibliotece, jako Ŝe w ostatnich latach rośliny kau-
deksowe stają się coraz popularniejsze, takŜe wśród 
„klasycznych” kaktusiarzy. 
      Czym się róŜni pachykaul od kaudeksu, czy rośliny 
wyposaŜone w te charakterystyczne organy, zawierające 
substancje pokarmowe, są typowymi sukulentami, jak je 
pielęgnować – o tym wszystkim dowiemy się z pierwszej 
części ksiąŜki Jana Gratiasa, znanego czeskiego specja-
listy, autora wielu artykułów i ksiąŜek o kaktusach i in-
nych sukulentach. 
      Jednak główną część publikacji stanowią botaniczno-
uprawowe charakterystyki ponad 250 gatunków roślin, 
naleŜących do dziesiątków rodzajów i rodzin. Opisy (po-
dobnie jak fotografie) uporządkowane są alfabetycznie 
według nazw rodzajowych i gatunkowych, co ułatwia 
znalezienie interesującej nas rośliny. Ponad 130 gatun-
ków zobrazowanych jest na 107 świetnych, kolorowych 
fotografiach (na papierze kredowym) oraz 31 grafikach 
(rozmieszczonych w tekście)  
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      Wykaz literatury, adresów specjalistycznych stron 
internetowych i znanych czeskich hodowców oraz indeks 
nazw roślin uzupełniają tę bardzo interesującą ksiąŜkę. 
Język czeski nie powinien stanowić większej przeszkody 
 
 
 

 w jej rozumieniu, ale miejmy nadzieję, Ŝe w przyszłości 
pojawi się równieŜ polskie tłumaczenie. 
 

Tadeusz Nycz 
(przedruk za Kaktus Express) 

 

  

  
  

 
Ogólnopolski Klub Miłośników 
Kaktusów i Sukulentów (OKMKS) 
 
      Drodzy Przyjaciele ! 
      JuŜ dwa lata minęły od czasu, gdy światło dzienne 
ujrzał pierwszy numer naszego czasopisma Kaktusy i 
Inne. Dzięki połączonym wysiłkom wielu osób, doczekali-
śmy się w naszym kraju, jak na nasze skromne warunki, 
bardzo dobrego periodyku pod względem merytorycznym, 
i – mimo tradycyjnych trudności technicznych – z pomyśl-
nymi prognozami na przyszłość. 
      KI zaczęło się we Wrocławiu, dynamicznym polskim 
ośrodku kaktusowym. Z czasem czasopismo nasze 
wsparli kaktusiarze z innych części Polski, którzy raczyli 
poświęcić swój cenny czas (wtajemniczeni wiedzą co to 
znaczy napisać artykuł) oraz osoby z zagranicy. Myślę, Ŝe 
udało mi się zachęcić do udziału w tym projekcie, i dobrać 
chyba najlepszy „zestaw” polskich „kaktusowych pisarzy”, 
jaki moŜna było ułoŜyć z osób tu i ówdzie się udzielają-
cych, choć z pewnością kaktusiarzy o duŜej wiedzy i do-
świadczeniu, o których nie wiem, jest więcej (prosimy, 
dajcie nam o sobie znać). Trzeba dodać, Ŝe wszyscy Au-
torzy dzielą się na łamach Kaktusy i Inne swoją wiedzą z 
duŜym zaangaŜowaniem, potrafiąc „udźwignąć” czasopi-
smo tej – moŜna powiedzieć na krajowe warunki – klasy, i 
to klasy którą zresztą sami ustanowili. 
      Twierdzenie, Ŝe nasze czasopismo jest dobre nie jest 
bynajmniej opinią redakcji, ale przede wszystkim czytelni-
ków. Z tym wiąŜe się m.in.  fakt, iŜ wciąŜ istnieje zapotrze-
bowanie na stare numery KI, które dodrukowujemy. Do-
tychczas pismo było finansowane dzięki tzw. „ludziom 
wielkiego serca”. PoniewaŜ jednak czasopismo jest robio-
ne w cyklu kwartalnym, dodruk archiwalnych numerów 
stwarzał problemy z finansowaniem numerów bieŜących, 
wobec czego podjęliśmy decyzję, Ŝe czasopismo będzie 
rozprowadzane drogą przedpłaty. W tym celu kilka osób 
zainicjowało przy KI klub kaktusiarzy - to grupa tych czy-
telników, którzy się wspólnie składają na druk naszego 
czasopisma w ten właśnie sposób – obecna nazwa robo-
cza to: Ogólnopolski Klub Miłośników Kaktusów i Sukulen-
tów (OKMKS) – logo, teŜ robocze, jest juŜ znane. 
      Obecnie jedyną korzyścią dla klubowiczów jest wcze-
śniejsze otrzymywanie czasopisma (choć jeszcze z opóź-
nieniami) i nieco niŜsza cena (mamy jednak nadzieję, Ŝe 
cena obniŜy się z czasem jeszcze bardziej). 
      Niektórzy z Was zadali nam teŜ pytania dotyczące 

tego, czy planujemy równieŜ inne formy działalności i czy 
OKMKS nie jest czasem zaczątkiem stowarzyszenia 
milośników kaktusów i sukulentów w stylu zachodnioeu-
ropejskim (!!!) 
      OtóŜ w tej chwili nasz klub organizuje jedynie wspól-
ne skladanie się na druk czasopisma. Osoby w większym 
zakresie zaangaŜowane w KI, czy to w charakterze osób 
piszących artykuły, czy to zaangaŜowanych w wydawa-
nie, nie dysponują niestety czasem dla kolejnych kaktu-
sowych przedsięwzięć. Ponadto, i chyba jeszcze waŜ-
niejsze – jest dość prawdopodobne, Ŝe w naszym kraju 
jest zbyt mała ilość hobbystów by podejmować próby 
tworzenia zupełnie nowego towarzystwa na wzór za-
chodni. I w końcu chyba najwaŜniejsze – warto się zasta-
nowić, czy w ogóle w Polsce jest na tego typu towarzy-
stwo zapotrzebowanie. Obecnie bowiem zachodnioeuro-
pejskie towarzystwa kaktusowe przeŜywają regres zwią-
zany ze spadającą aktywnością  klubów - kaktusiarze 
przenoszą się do internetu, coraz mniej osób uczestniczy 
w klubowych spotkaniach, a wystawy kaktusów organi-
zowane przez kluby kaktusowe cieszą się minimalnym 
zainteresowaniem – wyjątkiem są duŜe giełdy. Na tym tle 
nasze kaktusiarstwo, mimo, Ŝe małe liczebnie, ma się, 
mimo braku masowej organizacji kaktusowej, zaskakują-
co dobrze – mamy dobre ogólnopolskie czasopismo, 
które właśnie trzymacie w rękach, mamy dobre interne-
towe forum dyskusyjne, jest giełda roślin na portalu inter-
netowym Allegro – pojawia się tam duŜo, często godnych 
uwagi roślin po niskich cenach, jest dodatkowo giełda 
roślin w czeskim Chrudimiu, wzrasta liczba sprzedawców 
kaktusów w Polsce (wreszcie!), a internet jest znakomi-
tym środkiem pozyskiwania roślin i nasion, równieŜ z 
zagranicy. Ponadto część z nas juŜ naleŜy do takich to-
warzystw na Zachodzie. Z drugiej strony, rzeczywiście 
prawdą jest, Ŝe nie wszyscy korzystają z internetu (jesz-
cze), kluby kaktusiarzy, szczególnie pomocne kaktusia-
rzom spoza sieci, istnieją tylko w kilku największych mia-
stach, minimalna jest ilość polskich źródeł oferujących 
nasiona (jednak nasiona moŜna łatwo sprowadzić z za-
granicy). Jako ciekawostkę obrazujacą stan liczebny 
kaktusowych i sukulentowych hobbystów w naszym kraju 
mogę przytoczyć fakt, Ŝe ostatnio fiaskiem zakończyła się 
próba zorganizowania klubu kaktusowego w Krakowie, 
trzecim co do wielkości mieście Polski. 
      Osoby z redakcji KI mają juŜ pewien „staŜ kaktuso-
wy”, i jako realiści w tej materii nauczyli się stąpać twardo 
po ziemi, nie uszczęśliwiać nikogo na siłę, a skupić się na 
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tym, co się udaje, czyli na czasopiśmie. Osobiście sądzę 
więc, Ŝe obecnie najbardziej realna jest niezobowiązująca 
formuła ogólnopolskiego klubu, a to jaki przybierze ona z 
czasem kształt niech zaleŜy od kaktusiarzy, a nie od „od-
górnych” pomysłów. To co moŜemy obiecać na dzień dzi-
siejszy ze strony redakcji to czasopismo i parę innych 
udogodnień, m.in. dobry serwis internetowy w niedługim 
czasie. Jeśli jednak znalaźliby się chętni poszerzyć w jakiś 
sposób formułę OKMKS - zachęcamy jak najgoręcej! Wie-
rzymy, Ŝe jeśłi rzeczywiście będzie wspólna wola zorgani-
zowania jakichkolwiek dodatkowych kaktusowych przed-
sięwzięć i ułatwienia sobie wspólnie kaktusowego Ŝycia, to 
pewnie znajdą się wśród Nas chętni do to zorganizowania 
takich przedsięwzięć. A wtedy moŜe rzeczywiście OKMKS 
przekształci się z czasem w coś wielkiego... 
      Jeszcze gwoli informacji podaję Wam, Ŝe w celu omi-
nięcia ewentualnych moŜłiwych urzędniczych trudności, 
OKMKS został "usadowiony" międzynarodowo. Pragnę 
takŜe poinformować, Ŝe wszelcy „straceńcy” pragnący 
zainicjowac kluby lub inne przedsięwzięcia kaktusowe w 
naszym kraju, są zaproszeni przez nas do zamieszczania 
ogłoszeń o tym na łamach KI (wraz z danymi kontaktowy-
mi).  
                                              Z pozdrowieniami, red. nacz. 

 
Wycieczka kaktusiarzy z Warszawy 
do kaktusklubu bydgoskiego  
19-20 SIERPNIA 2006 
 
      W sierpniu 2006 roku, wraz z kilkunastoosobową grupą  
warszawskich kaktusiarzy miałem okazję zwiedzić najcie-
kawsze kolekcje członków Kaktusklubu bydgoskiego z okolic 
Bydgoszczy. 
      Wyjechaliśmy rankiem, 19 sierpnia, cięŜko było zerwać 
się ze snu w sobotę po cięŜkim tygodniu pracy, ale świado-
mość zaplanowanych atrakcji dodawała skrzydeł. 
      Zwiedzanie kolekcji zaczęliśmy około południa od mega-
kolekcji – megastoru Piotra Licznerskiego. Mnogość roślin 
przyprawiała o zawrót głowy i aby nie przeoczyć ukrytych 
ciekawostek wracałem kilkakrotnie w te same zakamarki 
długiego na kilkadziesiąt metrów tunelu foliowego. Panował 
tam straszny upał i wysoka temperatura więc trzeba było co 
jakiś czas wychodzić, aby się dotlenić. Zaskakująca i jakŜe 
miła była obecność znajomyh kaktusiarzy: Leszka Wetesko z 
Gniezna i Pawła Pańkowskiego z Warszawy, których przy-
padkiem spotkaliśmy w JaruŜynie. Wkrótce jednak nadeszła 
pora obiadowa, więc urywając miłe pogawędki zapakowali-
śmy się do samochodów i udaliśmy się do hotelu. W hotelu 
mieliśmy czas na załatwienie formalności, potem, nie tracąc 
chwili więcej, pokonaliśmy drogę do Solca Kujawskiego, by 
zwiedzić kolekcję Sławka Kopczyńskiego. Przed jego ogro-
dową szklarnią ustawiła się kolejka ciekawskich z aparatami 
fotograficznymi, a w środku cieszyły oczy piękne kaktusy, 
najbardziej zapadł w pamięci spory zbiór roślin z rodzaju 
Melocactus i Astrophytum. Powoli zaczęliśmy opadać z sił. 
Zmęczeni poranną pobudką i przejechanymi kilometrami 
poświęciliśmy resztę dnia na relaks – pojechaliśmy do Sław-
ka i jego Ŝony Beaty na piknik – jest co wspominać ☺, 
smaczna karkówka z piwem w sympatycznym gronie. Nad-
mienić trzeba, Ŝe ogród, który powstaje na Sławka posesji 
zaimponował nam wszystkim, mam nadzieję Ŝe w nadcho-
dzącym roku uda się Sławkowi dokończyć dzieła.  
      Drugiego dnia rano, obudził nas Prezes Bydgoskiego 
Kaktusklubu, który opowiedział nam o losach klubowej ko-

lekcji. Dominowały w niej szklarniowych rozmiarów  Opun-
cje i inne sukulenty. Przedostatnim punktem programu była 
wizyta w kolekcji Kazimierza Łakomskiego, na działce, po-
środku której znajduje się szklarnia z kaktusami, a w niej 
róŜne perełki, rośliny z rodzajów: Tephrocactus, Uebelma-
nia, Mediolobivia. Na koniec kaktusowej wyprawy wpadli-
śmy z wizytą do Piotra Modrakowskiego pod Inowrocławiem 
zobaczyć jedną z najbardziej znanych kolekcji mrozoodpor-
nych Opuncji oraz piękne Astrophyta. Wiele razy na począt-
ku mojej kaktusowej przygody odwiedzałem jego autorską 
stronę, teraz na własne oczy, z bliska mogłem cieszyć się 
pięknem jego roślin. Po chwili wytchnienia w przyjemnym 
ogrodzie wyjechaliśmy do Warszawy. 
      To była naprawdę udana wyprawa – zwiedziliśmy pięk-
ne kolekcje, bliŜej poznaliśmy sympatycznych ludzi, których 
znałem do tej pory jedynie z sieci. Niektórzy wymieniali się 
doświadczeniami, inni stawiali swoje pierwsze kroki na kak-
tusowych szlakach. Ci którzy chcieli powiększyć swoje ko-
lekcje robili zakupy, inny zabrali ze sobą megabajty zdjęć. 
Odnieśliśmy nieodparte wraŜenie specjalizacji kujawskich 
Kaktusiarzy nie tylko w hodowli ale i w szczepieniu kaktu-
sów na szeroką skalę – tylu zaszczepionych roślin nie wi-
działem nigdzie wcześniej ☺.  
      Ogromnie dziękuję wszystkim za serdeczne przyjęcie i 
poświęcony nam czas. Mam nadzieję, Ŝe letnie wycieczki 
po krajowych kolekcjach staną się tradycją. Dziękuję rów-
nieŜ redakcji KI. 
 

Marek Veith, Warszawa 
mveith@o2.pl,  www.veithomas.fotosik.pl 

       
Doroczna wrocławska kaktusowa 
wyprawa do Republiki Czeskiej 
MAJ 2006 
 
      Jak wiele osób wie, kaktusiarzy w Czechach i na 
Słowacji jest znacznie więcej niŜ u nas w kraju. A więcej 
kaktusiarzy to więcej kaktusów, więcej kaktusów to więk-
sza ich róŜnorodność i niŜsze ceny. Co roku więc wielu 
wrocławskich kaktusiarzy robi sobie conajmniej jedną 
wyprawę na kaktusy do kolekcji czeskich, by skorzystać z 
okazji nabycia roślin i by po prostu napatrzeć oczy. Tym 
razem naszym celem był Hradec Kralove i jego okolice,  
      Na początku odwiedziliśmy p. Libora Mejstřika, który 
kolekcjonuje wiele róŜnych rodzajów kaktusów. Jest on 
który jest posiadaczem nieduŜej szklarni obok swego 
hradeckiego mieszkania – w której było m.in. duŜo sta-
rych ferokaktusów i melokaktusów, oraz drugiej – w swej 
wiejskiej posiadłości, gdzie były teŜ inspekty z siewkami 
do kupienia. Następnie odwiedziliśmy p. Zdeňka Richte-
ra, gdzie nabyliśmy wiele kaktusów, m.in. sulkorebucje, 
ariokarpusy, ferokaktusy. Kolejną kolekcją w okolicach 
Hradca, była kolekcja pana Novaka, u którego było duŜo 
starych roślin, i który interesuje się m.in. rodzajem Echi-
nofossulocactus – nakupiliśmy u niego mnóstwo siewek.  
     Stamtąd udaliśmy się jeszcze do znanej nam, wielo-
krotnie odwiedzanej kolekcji p. Kohouta, przewodniczą-
cego koła kaktusiarzy w Hradec Kralove, gdzie mogliśmy 
pooglądać duŜo starych, meksykańczyków, m.in. wiele 
ariocarpusów. Stamtąd, z uginającymi się od nowych 
nabytków bagaŜnikami (jak zresztą zwykle przy wszyst-
kich naszych podróŜach do Czech), wróciliśmy do Polski. 

      Na podstawie Kaktus Express nr. 6 
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Poznajemy… 
 
 

 
 
                                

                                                                  
Ferocactus cylindraceus (Engelmann) Orcutt 
 

      Reprezentanci tego gatunku przy wysokości do 2,5 m 
(ssp. cylindraceus) i średnicy do 60 cm są w zasadzie kak-
tusami kolumnowymi. Kaktus jest teŜ bardzo rozpo-
wszechniony i zmienny w naturze – na obszarze ponad 
500 mil z północy na południe tworzy wiele form stanowi-
skowych, część z nich została opisana jako podgatunki i 
odmiany. Jest on dość charakterystyczną częścią krajobra-
zu, jako Ŝe na stanowiskach naturalnych rośnie zawsze 
pochylony na północ, tym samym wyznaczając strony 
świata wędrowcom zagubionym podczas kaktusowych 
ekspedycji (fenomen ten, z braku miejsca, wyjaśnimy 
kiedy indziej). 
      Na półwyspie, dokładnie w północnej jego części, 
występuje ssp. cylindraceus i ssp. tortulispinus. O tym 
drugim był juŜ krótki artykuł w 3 numerze KI i nie bę-
dziemy go tu juŜ omawiać, natomiast ssp. cylindraceus to 
właśnie ten podgatunek, który rośnie najwyŜej. W naturze 
czasem się krzewi, w kolekcjach nigdy, choć rośnie dość 
szybko. 
 
      Często za odmianę F. cylindraceus uwaŜa się F. 
johnstonianus, wyróŜniającego się nieczęstymi w ro-
dzaju Ŝółtymi cierniami, do 6 cm długości i lekko zakrzy-
wionymi. Pochodzi z wyspy Angel de la Guarda i osiąga 
ponad 1 m wysokości.  
 
      Pozostałe, ciekawsze ferokaktusy Ŝyjące na półwyspie, 
postaramy się omówić w oddzielnych artykułach w przy-
szłości. Są to: Ferocactus gracilis z podgatunkami ssp. 
coloratus i ssp. gatesii (ten ostatni występuje na wy-
spach koło Bahiade los Angeles), F. santa-maria, F. 
townsendianus, F. viridescens, F. emoryi ssp. 
rectispinus, F. chrysacanthus, kolejny ferokaktus 
z Ŝółtymi cierniami, (na wyspach Cedros i San Benito) 
wraz z podgatunkiem ssp. grandiflorus. Ponadto na 
przyległych wyspach rośnie największy ferokaktus, F. 
diguetii, osiągający do 4 m wysokości, wraz ze swoją 
mniejszą odmianą var. carmenensis (występującą 
tylko na wyspie Carmen) oraz F. tiburonensis na wy-
spie Tiburon.  
 
 
 
 

Myrtillocactus cochal (Orcutt) Britton & Rose 
 
      Ten kaktus jest formalnie drzewiasty, poniewaŜ bocz-
ne pędy wyrastają z pnia, a nie u samego podnóŜa rośli-
ny. Wyrastają jednak naa dość niskiej wysokości nad 
ziemią, co w połączeniu z faktem, Ŝe roślina się bardzo 
mocno krzewi, sprawia wraŜenie, Ŝe to kaktus krzaczasty. 
Widziano egzemplarze osiągające wysokość 3 m, ale z 
reguły roślina jest duŜo niŜsza, i zamiast wzwyŜ rośnie 
raczej wszerz tworząć rozległe kępy. Pędy, z małą ilością 
Ŝeber, 6-8, wyglądają podobnie jak u powszechnie zna-
nego M. geometrizans. Średnica głównego pnia – do 30 
cm. Kwiaty biało-zielonkawe, mogą się otwierać w dzień 
(częściej) lub w nocy.     
      Cochal to równieŜ tubylcza nazwa tego kaktusa – 
miejscowi gustują w jego małych, czerwonych owocach 
o lekko kwaskowatym smaku. 
      Znany jest międzyrodzajowy hybryd, jaki tworzy M. 

cochal z Bergerocactus emoryi znany jako Myrtgerocac-

tus lindsayi – o nim innym razem. 

 
Echinocereus brandegeei (J.Coulter) Schu-
mann 
 

      Bardzo ciekawy kaktus, ale chyba w jakiś sposób 
„przemilczany”, pewnie dlatego, Ŝe krzewiąc się moŜe 
osiągać większe rozmiary wszerz. Kaktus jest poza tym 
piękny, podobnie jak ładnej urody była amerykańska 
botnik, na której cześć go nazwano, Mary Katharine 
Brandegee (1844 – 1920), doktor medycyny, która poko-
chała roślinki, a w szczególności badała rośliny kalifor-
nijskie pod kątem moŜliwych zastosowań w medycynie.    
      Kaktus jest bardzo zmienny – kępy mogą składać się 
z kilku pędów, a mogą i z bardzo wielu. Mogą one być 
krótkie – wtedy rosną wzwyŜ, mogą być teŜ znacznie 
dłuŜsze – wtedy się płoŜą, a tylko ich wierzchołki są 
wzniesione, przy czym kępy takich płoŜących się łodyg 
osiągają do 2 m średnicy. Z kolei wysokość pędów ro-
snących wzwyŜ nie przekracza z reguły 40 cm, a ich 
średnica 7 cm. Zmienność dotyczy równieŜ uciernienia, 
dodajmy – czasem pięknego uciernienia – sztywne środ-
kowe ciernie są najczęściej Ŝółte z czerwonymi przebar-
wieniami. Dzięki temu kaktus moŜe być ozdobą kolekcji 
równieŜ wtedy gdy nie kwitnie, podczas gdy większość 
echinocereusów jest ceniona właściwie głównie ze 
względu na piękno kwiatów. Ciernie mogą się jednak 
róŜnić kolorem (od brązowego do jasnego) i rozmiarami. 
 

Kaktusy baja-kalifornijskie 2 
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Cierni środkowych jest z reguły 4, najdłuŜszy z nich moŜe 
mieć do 8 cm długości i jest najczęściej płaski.  
      Roślina ma teŜ duŜe tuberkuły, dzięki czemu jej pędy 
przypominają swoim wyglądem pędy niektórych cylin-
drycznych opuncji. W niektórych miejscach rosnąc wraz z 
cylindryczną Opuntia invicta, są od niej na pierwszy rzut 
oka nawet nieodróŜnialna. 
      Okres kwitnienia na stanowiskach naturalnych jest 
nietypowy, bo przypada na późne lato a nie wiosnę, jak w 
przypadku reszty echinocereusów. Kwiat o średnicy do 8 
cm moŜe mieć barwę od róŜowej do purpurowej, z ciem-
noczerwoną gardzielą. 
      Obszar wystepowania E. brandegeei obejmuje połu-
dniową częśc półwyspu, od El Arco do Cabo San Lucas. 
Rośnie on tam dość obficie, na podłoŜach kamienistych, 
zasiedlając z reguły skaliste zbocza niskich wzgórz. 
      E. brandegeei w handlu to formy rozmnaŜane z eg-
zemplarzy o ciekawszycm uciernieniu (często przez odro-
sty), tak Ŝe moŜna zamawiać je w sprzedaŜy wysyłkowej. 
      W uprawie naleŜy stosowac podłoŜe mineralne. Lubią 
teŜ dodatek gliny – tworzą wtedy ładniej wybarwione 
ciernie. Temperatura zimowania powinna być powyzej 6 
oC. 
 

       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echinocereus brandegeei 
 
                                          Myrtillocactus cochal 

Ferocactus cylindraceus, fot. © Br. Alfred Brousseau Saint 
Mary's College of California 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferocactus cylindraceus, fot. © Br. Alfred Brousseau Saint 
Mary's College of California 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

c.d. ze strony 124 

      Najciekawszy punkt artykułu dotyczy jednak E. napina 

ssp. frankhauseri, bardzo rzadkiej, ładnej i poszukiwanej 
przez kolekcjonerów rośliny. Ten takson (dawna Theloce-

phala frankhauseri Ritt.) został potraktowany przez Katter-
manna oraz przez Hoffmann & Walter jako synonim E. 

napina ssp. tenebrica. W przeszłości było trochę nieporo-
zumień dotyczących jego identyfikacji w naturze – autorzy 
zauwaŜają, Ŝe to co jest w handlu i kolekcjach pod nazwę 
„frankhauseri” to w rzeczywistości … ssp. riparia. Nato-
miast prawdziwy ssp. frankhauseri jest bardzo rzadki w 
kolekcjach – prawdopodobnie jedyne pewne rośliny pocho-
dzą od Rittera. W naturze teŜ jest bardzo rzadki – autorzy 
byli w stanie znaleźć jedynie kilkadziesiąt sztuk rosnących 
w kilku populacjach. E.n. ssp. frankhauseri to ładna mała 
roślinka z piekną białą wełną na zaląŜni (czasem moŜe być 
szara), kwiatem w kolorze cytrynowym, areolami w kształ-
cie romboidalnym. W starszym wieku nie posiada cierni, 
młode roślinki mają ciernie białe. W sumie minimalnie się 
odróŜnia od ssp. tenebrica – tak naprawdę tylko budową 
nasion (Ritter i Kattermann nie znali nasion) – nadanie sta-
tusu podgatunku moŜe więc tu budzić wątpliwości. Autorzy 
podkreślali, Ŝe analiza nasion jest dla nich bardzo waŜna. 
Chyba jednak nie jest tu tak waŜna, skoro nie przekłada się 
ona na rzeczywiste róŜnice morfologiczne. NiezaleŜnie jed-
nak od zasadności statusu podgatunku, ustanowienie dla tej 
poszukiwanej rośliny jej własnej rangi taksonomicznej w 
obrębie rodzaju Eriosyce na pewno zadowoli kolekcjone-
rów. Obok – zdjęcia Paula Klaassena z jego ostatniej podró-
Ŝy do Chile. 
 

Eriosyce napina ssp. riparia   
fot. Paul Klaassen, www.copiapoa.info 

Copiapoa leonensis   
fot. Paul Klaassen, www.copiapoa.info 

Saxifraga paniculata, Bukowe Berdo, Bieszczady, fot. BłaŜej Gierczyk 


