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A. s. fma. violaceum ma spiczasto zakończone płatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

       

 

      

      Nazwę Acanthocalycium znają na pewno wszyscy 

kaktusiarze, choćby z tego względu, że będąc pierw-

szą w alfabetycznej kolejności nazw rodzajowych 

kaktusów, otwiera ona wszelkie katalogi roślin i na-

sion. Kaktusy te zamieszkują tylko Argentynę. Ro-

dzaj nie był duży w przeszłości, teraz jest jeszcze 

Acanthocalycium spiniflorum 
Kwiaty Acanthocalyciów mają charakterystyczne, 
spiczasto zakończone łuski 

A. spiniflorum fma. violaceum 
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mniejszy – Anderson uznał trzy taksony w randze ga-

tunku, co gorsza dla splitterów (czyli osób preferujących 

zawężone koncepcje jednostek taksonomicznych), wy-

daje się to uzasadnione. Same rośliny też niezbyt mocno 

zapadają w pamięć pośród całej rodziny Cactaceae – ani 

one małe, ani duże, uciernienie średniawe, kwiaty… jak 

to kwiaty. Ot, po prostu kaktusy…  

      Pierwsze Acanthocalycium zostało opisane w 1903 

jako Echinocactus spiniflorum Schumann. Acanthocaly-

cium utworzył Backeberg w 1935 r., z wymienioną wy-

żej rośliną jako typową dla rodzaju. Według Andersona 

mamy obecnie: A. ferrarii, A. klimpelianum i A. spiniflo-

rum, wykluczone zostały natomiast z rodzaju zapadłe 

wcześniej kaktusiarzom w pamięć A. glaucum (teraz = 

Echinopsis glaucina) i A. thionanthum ze swoimi po-

krewnymi taksonami (teraz = Echinopsis thionantha). 

Rzeczywiście, Acanthocalycium jest spokrewnione z 

Echinopsis, poza tym nazwa rodzajowa Acanthocaly-

cium wzięła się ze szpiczasto zakończonych i sztywnych 

łusek na rurce kwiatowej i zalążni, przypominających 

swoim wyglądem ciernie, a podobnie spiczaste łuski 

mają i Echinopsis glaucina i Echinopsis thionantha, i 

między innymi dlatego trafiły one do backebergowego 

Acanthocalycium. Drugą charakterystyczną wspólną 

cechą Acanthocalycium i dwóch wymienionych Echi-

nopsis była duża ilość wełny wokół podstawy słupka. 

Różnic było jednak więcej niż podobieństw, zresztą 

również w przeszłosci przynależność E. glaucvina i E. 

thionantha do Acanthocalycium budziła wątpliwości. 

      Acanthocalycium mają dużą ilość wyraźnie zaryso-

wanych żeber, podzielonych na słabo zarysowane tuber-

kuły, od 16-20, zagłębiony stożek wzrostu. Ich kwiaty są 

dzienne, do 5 cm średnicy. Ciernie są giętkie, od żółta-

wych do brązowych, ciemniejsze na końcach, z wiekiem 

szarzejące. Rośliny rosną mniej więcej kuliście, nie roz-

gałęziejąc się, i nie przekraczając 15 cm średnicy.  

      Acanthocalycium ferrarii Raush, wcześniej było 

znana pod nieważną nazwą A. variiflorum Backeberg, 

Raush z kolei opisał ją potem jako lobiwię, Lobivia 

thionantha var. ferrari. Jest to chyba najładniejszy gatu-

nek ze względu na czerwony kwiat, choć może on być 

też żółty lub żółto-pomarańczowy. Roślina nie przekra-

cza 12 cm średnicy, ciernie do 2 cm długości. Występuje 

tylko (?) w Santa Maria, na wys. 3500 m npm. (czyli 

wysoko), prow. Tucuman. 

      Acanthocalycium klimpelianum w ujęciu Andersona 

obejmuje również Acanthocalycium peitscherianum jako 

synonim. Typowe A. klimpelianum ma nieco spłaszczo-

ny korpus, do 10 cm średnicy, do 19 żeber, cierni cen-

tralnych 1-4, ciernin radialnych 6-10, kwiat biały, do 4 

cm długości.  

       Acanthocalycium peitscherianum różni się od w/w 

m.in. tym, że ma kwiaty do 6 cm dł. w kolorze białym 

lub jasno różowym, 1 cierń centralny, do 17 żeber.  

     Acanthocalycium spiniflorum (Sch.) Backbg. może 

osiągnąć do 60 cm wysokości i 15 cm przekroju. Ma 

wyraźnie zaznaczone żebra do wysokości 1,5 cm. Kwiat 

długości i średnicy 4 cm, od białych do różowych. 

      Acanthocalycium spiniflorum fa. violaceum (Werd.)  

Backb to chyba najbardziej popularne Acanthocalycium 

- zawdzięcza swoją nazwę fioletowym kwiatom. Rośli-

na lubi zrzucać pąki, gdy po ich pojawieniu się na wio-

snę ma zbyt mało wody. Osiąga do 20 cm wys. i 15 cm 

średn., żeber 15-16. Kwiaty różowo-fioletowe, do 4 cm 

śred. Płatki kwiatów, w przeciwieństwie do typowego 

A. spiniflorum są spiczasto zakończone. Występuje w 

prowincji Cordoba, na wysokościach 500-3000? m.  

      Uprawa Acanthocalyciów jest bardzo prosta. Rosną 

raczej szybko, potrzebują raczej więcej substancji od-

żywczych. Zimowanie – najlepiej w temp. ok. 10 
o
C. 

Kaktusy rzadko tworzą odrosty, więc rozmnażamy je z 

nasion.             
                                wszystkie zdjęcia: Jerzy Bartylak 
 

Od  redakcji 
      Witajcie drodzy Czytelnicy. 

      Tym razem zrobiło nam się kolumnowo w nume-

rze: Coleocephalocereusy, Pilosocereusy, Cipocereusy, 

Jasminocereusy, Brachycereus. Ale są również Sulco-

rebutie, Acanthocalycia i rzadkie i ciekawe mutanty. 

Numer jest według nas ciekawy, choć akurat mało w 

nim praktycznych porad. Sezon kaktusowy w pełni, ale 

warto wygrzewając się w weekend gdzieś na słoneczku 

sięgnąć dla odprężenia po lekturę, np. po centralne 

czasopismo polskich kaktusiarzy – Kaktusy i Inne.  

      Obecnym numerem rozpoczynamy czwarty rocznik 

czasopisma, choć „czasopisma” to mało powiedziane – 

kwartalnika! Choć z 2-3 miesięcznymi spóźnieniami, 

wynikającymi z przyczyn bardziej obiektywnych, niż 

subiektywnych, wydawanie kwartalnika o kaktusach i 

sukulentach to w skali naszego kraju rzecz niesłychana 

(dzisiaj i w przeszłości). A na dodatek nasze czasopi-

smo podoba się za granicą, również tą, która mocno 

stoi w rozwoju kakto-sukulentowego hobby.  

      Powoli poprawiamy szatę graficzną, powoli popra-

wiamy dystrybucję czasopisma, i powoli rozwijamy 

sprawy organizacyjne. Przygotowujemy się do darmo-

wego pozyskiwania i rozprowadzania nasion wśród 

członków OKMKS – chcemy zacząć jeszcze w tym 

roku i jesteśmy dobrej myśli. Zaczęliśmy również kon-

struowanie strony internetowej OKMKS 

http://okmks.atspace.com, która również powinna być 

gotowa w tym roku. Pojawią się być może kolejne 

drobne udogodnienia. Jeśli chodzi o same czasopismo –  

chcemy zamieszczać więcej materiału, m.in więcej 

rozważań uprawowych. W ciągu 2 lat planujemy też 

dużo bardziej rozwinąć subskrybcję za granicą, co 

zwiększyłoby ilość zagranicznych autorów z ciekawym 

materiałem. 

      Do tych z Was, którzy czują się na siłach, zwraca-

my się z prośbą by wzbogacili nasze czasopismo o 

swoje kakto-sukulentowe doswiadczenia, rozważania, 

idee. W chwili obecnej mamy mało materiału do nume-

ru 12-go, a chcemy wydać go w lipcu, by nadrobić 

spóźnienia. Materiały prosimy przesyłać na adres  

ki-editor@post.com. Tymczasem życzymy miłej lektu-

ry i udanego sezonu. Redakcja. 
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W Azurduyu kozy kują 
- 

 Funny how the new things are the old things (as Kipling once said). 
 
Mariusz Mieczakowski                                                                                 

introsc@interia.pl 

 
Motto: On écrit parce que personne n'écoute (Georges Rochefort) 

 

      Wśród miłośników kaktusów na całym świecie 
są różni ludzie, o różnych temperamentach, różnie 
patrzący na świat, różne mający wobec tego świata 
oczekiwania. Niektórzy uprawiają na parapecie 
kilka echinopsisów i są niewymownie szczęśliwi, 
kiedy któryś zakwitnie. Inni budują duże szklarnie, 
potem kolejne duże szklarnie, w których trzymają 
tysiące roślin i są szczęśliwi widząc rozdziawione 
w obliczu potężnej kolekcji buzie odwiedzających 
ich kolegów. Kolejni mają zbiór niewielki, czasem 
ograniczony do jednego czy kilku rodzajów, ale 
szczęśliwi są tylko wtedy, jeśli udaje im się zdobyć 
wszystkie nowości, nawet najnowsze z nowych, bo 
głównie ich podnieca posiadanie czegoś, czego nie 
mają inni. W następnej grupie są kaktusiarze, któ-
rym kolekcjonowanie nie wystarcza, którzy jadą na 
drugą półkulę i biegają z pagórka na pagórek szuka-
jąc roślin często dużo mniejszych i brudniejszych 
niż te w doniczkach w poczuciu, że tylko tam ob-
cowanie z kaktusami można uznać za prawdziwe, 
rzeczywiste, niezapomniane, a i opowiadanie póź-
niej o swoich peregrynacjach kolegom jest przy-
jemne niewątpliwie. Wśród nich nieliczne osoby 
wyróżnia pragnienie jedyne w swoim rodzaju, pra-
gnienie odurzające, nieodparte, narkotyczne wręcz 
– znaleźć nowe i ogłosić to światu! Oczywiście nie 
ma ścisłych podziałów między tymi grupami, każdy 
z nas należy trochę do jednej, trochę do innej, każ-
dy z nas zmienia się z czasem, niektórzy nie dadzą 
się tak łatwo zaklasyfikować. Wcale też nie twier-
dzę, że są grupy lepsze i gorsze, że jedni są źli, inni 
dobrzy – nic podobnego. Musimy tylko pamiętać, 
że czasami nie panujemy nad swoimi marzeniami... 
Chciałbym tutaj opowiedzieć o zjawisku, o którym 
często rozmawiamy między sobą, ale nikt o nim nie 
pisze "głośno". Może przyszedł czas, żeby to zro-
bić.  
      Ostatnie lata to niebywała wręcz kariera rodzaju 
Sulcorebutia, być może najmodniejszego obecnie 
wśród kaktusiarzy (uwaga: co bardzo modne, po 
pewnym czasie się przejada i odchodzi 
w zapomnienie). Sulcorebutia przyciąga, są więc 
ludzie uznawani za specjalistów w tej dziedzinie, 
 

 
      There are different kinds of people among cacti 
enthiusiasts over the world - people of different  
temperaments, of different perceptions to the 
world, nurturing different expectations about this 
world. Some grow a few echinopsises on a win-
dowsill and are inexpressibly happy when anyone 
of them comes into bloom. Others raise big green-
houses, then other big greenhouses in which they 
keep thousands of plants, and are happy seeing 
wide open mouths of their visiting friends facing 
their huge collection. Others have small collec-
tions, often limited to one or few genera, but are 
happy only when they manage to get all the new 
items, even the newest of the new, because they 
get excited only by possesing what the others have 
not. Another group consists of people for whom 
plain collecting is not enough – those who go 
across the ocean and run from one hill to another 
in search of plants that are often much smaller and 
more dirty than those in the pots, feeling that only 
such an intercourse may be worth the name a true, 
real, and unforgetteble one, and that to give an 
account of such peregrination to their friends is 
most pleasing. Among the last group, some people 
are distinguished by a unique desire, a desire stu-
pefying, irrisistable, actually intoxicating – a desire 
to find something new and make it public to the 
world! Clearly, there are no strict delimitations 
between these groups, everyone of us belongs to 
each of them in a bit, everyone of us changes in 
time, some of us are not so easy to classify. Also 
not that I claim that there are better and worse 
groups, that some of us are better – some of us are 
worse – nothing of that kind. We only have to bear 
in our minds that sometimes we just loose control 
of our dreams… I am going to write here about a 
phenomenon that we often talk about between our-
selves but no one writes it ‘aloud’. Maybe it is 
time to do so.  
      The last years are marked by almost incredible 
popularity of the genus Sulcorebutia, quite possi-
bly the most popular one among the cactus en-
thiusiasts (warning – what is in high fasion now,  
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jak Brian Bates z Boliwii, Karl Augustin z Niemiec 
czy Václav Šeda z Czech, a kiedyś Niemcy Heinz 
Swoboda i Willy Fischer. Na szczęście owi specja-
liści interesują się także roślinami towarzyszącymi 
"sulkom" w ich ojczyźnie. Do takich osób należy 
niewątpliwie Johan de Vries z Holandii, współautor 
dwóch artykułów opublikowanych w 2006 roku. 
Pierwszy artykuł pojawił się we wrześniowym nu-
merze Kakteen und andere Sukkulenten pod tytułem 
"Sulcorebutia azurduyensis (Cactaceae) – eine neue 
Art aus der Umgebung von Azurduy, Bolivien". 
Współautorami są Willi Gertel i Hansjörg Jucker. 
Drugi (autorstwa samego de Vriesa) wydrukowała 
niderlandzka Succulenta, a tytuł jest krótszy: "Ay-
lostera azurduyensis de Vries, spec. nova".  
      Zacznijmy od sulkorebucji. Autorzy artykułu 
wyprowadzili swoje rozumowanie od przyjętego 
dotąd poglądu, że areał występowania gatunku S. 

crispata jest spory i na południu sięga aż do Azur-
duy właśnie. Ponieważ jednak, zdaniem autorów, 
populacje południowe właśnie różnią się znacznie 
od pozostałych "crispat", zdecydowali się oni uznać 
je (te populacje) za nowy gatunek, S. azurduyensis. 
Na czym w takim razie polegają te różnice?   
 
1. S. azurduyensis kwiaty ma czerwone lub poma-
rańczowo-czerwone, czasami z żółtą lub zielonka-
wą gardzielą, a u S. crispata kwiaty są zawsze w 
różnych odcieniach koloru magenta (nie ma dobre-
go polskiego słowa na oznaczenie tej barwy, którą 
określiłbym krótko (hmmm) jako "ciemnoróżowo-
bordo-fiolet").  
2. Nectarium (miodnik) w głębi kwiatu jest u S. 

azurduyensis biały, a u S. crispata różowy. 
3. Pręciki nowej sulki mogą być białawe, żółtawe 
lub pomarańczowe, a starej – jasnoróżowo-
fioletowe.  
4. Słupek zielonkawy u pierwszej, białawy lub żół-
tawy u drugiej. 
5. S. azurduyensis tworzy owoce wysychające aż do 
stadium pergaminopodobnej cienkiej skórki, które 
w końcu pękają poprzecznie, natomiast owoce S. 

crispata prawie nigdy nie pękają w ten sposób, cza-
sem jedynie w skórce pojawiają się malutkie szpar-
ki, przez które wysypują się nasiona.  
6. Nasiona S. azurduyensis są mniejsze (1,1 do 1,2 
mm długości i 0,8 do 1 mm szerokości), a jej kole-
żanki są, jak się łatwo domyślić, większe (odpo-
wiednio do 1,8 mm długości i 1,5 mm szer.). 
7. Micropyle nasienia jest mocno wupukłe, co wy-
raźnie widać, kiedy patrzy się z boku (S. azurduy-

ensis), nasienie S. crispata ma z kolei micropyle 
słabo wypukłe, nawet z boku prawie go nie widać. 

often palls and sinks into oblivion after some 
time). Sulcorebutia has its power, so there are also 
people looked upon as specialists in this field, such 
as Brian Bates from Bolivia, Karl Augustin from 
Germany or Václav Šeda from Czech Republic, 
and in the past – the Germans: Heinz Swoboda and 
Willy Fischer. Fortunately, these specialists are 
also interested in plants associated with ‘sulcos’ in 
their homeland. Among such people Johan de 
Vries from Holand undoubtedly could be counted, 
a co-author of two papers published in 2006. The 
first one was published in the September issue of 
Kakteen und andere Sukkulenten titled "Sulcorebu-
tia azurduyensis (Cactaceae) – eine neue Art aus 
der Umgebung von Azurduy, Bolivien" with Willi 
Gertel and Hansjörg Jucker as co-authors. The 
second one (with De Vries as the sole author) was 
printed by Netherlanden Succulenta, and the title is 
shorter: "Aylostera azurduyensis de Vries, spec. 
nova".  
      Let us begin with the Sulcorebutia. The authors 
derived their logic from the current view saying 
that the distribution area of the species S. crispata 
is quite a large one and reaches at its southern end 
as far as just Azurduy. But because, according to 
the authors, the southern populations markedly 
differ from the rest of ‘crispatas’, they decided to 
treat them (i.e. these populations) as a new species, 
S. azurduyensis. So what do the differences consist 
in? 
 
1. S. azurduyensis has red or orange-red flowers, 
sometimes with yellow or greenish throat whereas  
S. crispata always has flowers of various shades of 
magenta  
2. Nectarium, placed deep in the flower, is white in 
S. azurduyensis and rose in S. crispata. 
3. The stamens of the new sulco may be whitish, 
yellowish or orange, and of the old one – bright-
rose-violet.  
4. The pistil is greenish in the former one, and 
whitish or yellowich in the latter.  
5. S. azurduyensis produces fruits drying out to the 
stadium of parchment-like thin skin, which in the 
end dehisce transversely, while S. crispata fruits 
almost never dehisce that way, only sometimes 
small slits appear, through which the seeds spill. 
6. Seed of S. azurduyensis are smaller (1,1 to 1,2 
mm long  and 0,8 to 1 mm wide), and seeds of the 
letter are larger, as one might suspect, (respec-
tively: 1,8 mm long and 1,5 mm wide). 
7. Micropyleis strongly convex, what is most visi-
ble when looking at its side (S. azurduyensis), but 
S. crispata seed has in turn slightly convex micro- 
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8. Nowa sulka, jak już się rzekło, występuje na po-
łudnie od stanowisk typowej S. crispata.  
 
      Jak widać, mamy aż osiem cech wyróżniających 
nowoopisany gatunek. To, jak się wydaje, dużo. O 
ile bierzemy pod uwagę ilość. A nie jakość. Wszy-
scy wiemy, że istnieją gatunki zróżnicowane we-
wnątrz, tzn. populacje do nich należące różnią się 
od siebie wieloma cechami. Właściwie 
o większości gatunków da się to powiedzieć. Lo-

bivia haematantha, jak wiadomo, miewa kwiaty 
w różnych kolorach, a jej odmiana rebutioides mo-
że kwitnąć w kilku różnych kolorach, nie licząc 
odcieni. I parę innych lobiwii też. Znana, mam na-
dzieję wszystkim, moja ukochana Mediolobivia 
(OK, Rebutia) pygmaea składa się z kilkunastu od-
mian różniących się kolorem i wielkością kwiatów, 
wielkością korpusów, a także kolorem skórki itd., a 
mimo to sugeruje się pozostawienie tym odmianom 
statusu co najwyżej formy lub uznanie ich tylko za 
synonimy.  
      O nasionach nie wiem zbyt wiele, ale skłaniał-
bym sie ku sądowi, że przymiotniki "większy" 
i "mniejszy" nie powinny być argumentami w tak-
sonomii. W rodzajach Gymnocalycium i Parodia 
istnieje wyraźne zróżnicowanie budowy nasion, ale 
ono dotyczy wielu ich cech, nie tylko wielkości 
i stopnia wypukłości micropyle. Sposób uwalniania 
nasion z owocu nieco mnie zbija z tropu, nie potra-
fię znaleźć argumentu przeciwko, ale i tak cecha ta 
wydaje mi się zbyt mało znacząca. Występowanie 
na innym terenie jest istotne, ale w Andach więk-
szość gatunków rośnie wyspowo (znowu znamien-
ny przykład R. pygmaea), duże ciągłe populacje są 
rzadkością i zazwyczaj nie uważa się tego za pod-
stawę do wyróżniania nowych gatunków.   
      I w tym miejscu niniejszego artykułu miała zna-
leźć się moja propozycja innego zaklasyfikowania 
taksonomicznego devriesowej sulkorebucji. Chcia-
łem, aby była to odtąd Sulcorebutia crispata var. 

azurduyensis. Jednak pewne zbiegi okoliczności 
spowodowały, że przed przekazaniem artykułu do 
redakcji Kaktusy i Inne wysłałem tekst Leszkowi 
Kasperskiemu, który o Andach ma pojęcie większe 
niż moje. Leszek przeczytał, i choć zdawał się nie 
oponować wobec myśli przewodniej artykułu, to 
jednak zauważył, że Sulcorebutia azurduyensis to 
zły przykład taksonomicznego rozpasania. Nasz 
wspólny znajomy, a jego przyjaciel Václav Šeda 
widział tę roślinę w Boliwii i jest zdania, że to do-
bry gatunek. Leszek podziela to zdanie. Proszę 
wziąć pod uwagę, że obaj panowie są bardzo 
ostrożni, jeśli chodzi o systematykę, mnożenie no-
wych taksonów uważają za grzech, no i mają   

pyle almost even invisible at its side. 
8. The new ‘sulco’, as was said, is found south 
from ths populations of the typical S. crispata. 
 
      As we can see, we have as many as eight char-
acters featuring the newely described species. One 
could think it was enough. It really is, but only as 
far as we take it quantitatively, niot qualitatively. 
We all know that there exist species of much varia-
tion within, that means populations belonging to it 
differ from each other by many features. It could 
be said so about virtually majority of species. Lo-

bivia haematantha, has flowers with various col-
ours, as we known, and its variety rebutioides is 
able to bloom with several different colours, 
shades leaving apart. And so is with some other 
lobivias. My beloved, known (I hope to all) Me-

diolobivia (OK, let’s call it Rebutia) pygmaea is 
composed of over dozen varieties differing by 
flower size and hue, body size, and also by epi-
dermis colour, and in spite of this, these varieties 
are suggested to be left with nothing more than the 
rank of form, or counted among synonyms at their 
best.  
      My general knowledge about seeds is not  im-
posing, but I would incline to think that the adjec-
tives ‘large’or ‘smaller’ should not be arguments 
in taxonomy. In the genera Gymnocalycium i 
Parodia, there is clear differentiation in seed struc-
ture, but it refers to many features, not only size 
and micropyle convexity degree. The mode of 
making seeds free makes me a little disconcerted 
and I cannot find a counterargument, but the fea-
ture seems insignificant to me. The different distri-
bution area is of importance but distribution of 
most of the Andean species is enclave-like (see the 
symptomatic example of R. pygmaea), large con-
tinuos populations are rare, and as a rule it is not 
regarded as a basis for establishing new species.  
      And at this stage of the article, there was to 
appear my proposal of another classification of De 
Vries’s Sulcorebutia. I had wanted it to be Sul-

corebutia crispata var. azurduyensis from now on. 
But some coincidences made me send the article, 
before publishing in Kaktusy i Inne, to Leszek 
Kasperski, which is more competent in issues con-
cerning the Andes. Leszek had read and although 
had not opposed to the main line of the article, he 
made a remark that Sulcorebutia azurduyensis 

might not necessarily be a good example for taxo-
nomic proliferousness. Václav Seda had seen this 
plant in Bolivia and thinks it is a good species, and 
Leszek shares his opinion. Please note, that both 
men are very careful with sistematics, they call  
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ogromną (Vaclav szczególnie) wiedzę o sulkorebu-
cjach. W tej sytuacji ręka mi zadrżała i zrezygno-
wałem z zamachu na S. azurduyensis.  
      No to w takim razie zajmijmy się drugim "ga-
tunkiem". Zeszłoroczny kwietniowy numer czaso-
pisma Succulenta, jak się już rzekło, prezentuje 
czytelnikom opis nowego gatunku, a jest nim Aylo-

stera azurduyensis. Jak się łatwo domyślić, Johan 
de Vries i jego koledzy natknęli się na nią przy oka-
zji trafienia na populacje Sulcorebutia azurduyensis 
(a może odwrotnie?). Nawet wysokość nad poziom 
morza jest podobna, i tu, i tu około 2500 m. Po 
pierwsze chciałbym pochwalić autora za użycie 
nazwy rodzajowej Aylostera, ostatnio mocno wsty-
dliwej (nie w sensie nazwy podrodzaju), używanej 
na codzień tylko przez osoby ze skrzywieniem re-
bucjologicznym, do których i ja się samowolnie 
zaliczam. Sądzę, że mu wolno, szczególnie że tłu-
maczy się z tego swoim twardo splitterskim podej-
ściem do taksonomii. Cóż to jest ten nowy takson? 
Otóż jest to, ni mniej ni więcej, Aylostera fiebrigii z 
białym kwiatem. Prześledźmy zatem pokrótce ce-
chy obu taksonów. 
 
1. A. fiebrigii dorasta do 5 cm wysokości, a A. 

azurduyensis tylko do 4 cm. 
2. A. fiebrigii ma 30 do 40 cierni o długości do 1 
cm, białych, ale niektóre z nich mogą być nawet 
ponad 2 cm długie i brązowawe. A. azurduyensis z 
kolei cierni posiada aż 50 (maksymalnie), za to 
krótszych (3 do 5 mm, tylko czasem do 1 cm) i 
szkliście białych, czasem żółtawych lub brązowa-
wych. 
3. Kwiaty u A. fiebrigii, maksymalnie 2 cm długie, 
są czerwone, zaś kwiaty nowej ajlostery nie tylko 
przewyższają je długością (3 cm), ale też kolorem – 
są całkowicie białe. 
 
      Rebucjolodzy wiedzą, że zgodnie z CITES 
Cactaceae Checkilist (która jest, łagodnie rzecz 
ujmując, kontrowersyjna) kilka gatunków ajloster 
uznano za synonimy Aylostera (Rebutia) fiebrigii, 
wychodząc z założenia, że różnice między nimi są 
zbyt małe, a opisano je jako gatunki głównie 
z powodu ich występowania na różnych stanowi-
skach w Boliwii i Argentynie. Chodzi tu 
o A. cajasensis, A. cintiensis, A. donaldiana, A. 

ithyacantha, A. pulchella, A. tamboensis 
i A. vallegrandensis. Nie we wszystkich przypad-
kach zgadzam się z tym poglądem, ale np. "gatu-
nek" A. tamboensis miałem okazję oglądać w natu-
rze i jestem pewien, że od typowej A. fiebrigii to on 
się różni głównie adresem, a nie anatomią, i na ża-
den status osobnego taksonu nie zasługuje. 

multiplication of taxons a sin, and have much 
knowledge about Sulcorebutias. Under these cir-
cumstancies my hand trembled and I stopped in 
my intention to assasinate S. azurduyensis. 
      So let us move on to another ‘species’. Last 
year’s April issue of Succulenta journal has pre-
sented to the readers a description of a new spe-
cies, as was mentioned above, which is Aylostera 

azurduyensis. As one could guess, Johan de Vries 
and his friends had spotted it on the occasion of 
encountering Sulcorebutia azurduyensis (or maybe 
vice versa?). Even the altitude is similar, both 
populations lying at 2500m. In the first place I 
would like to pay my compliments to the author 
for chcoosing Aylostera name – quite embarrasing 
in recent times (not in the subgeneric sense), 
nowadays in everyday use only by people with 
rebutiologic fancy, the people among which I arbi-
trarily count myself. I think that he is allowed to, 
especially because he accounts for it by his hard-
splitter’s aproach to taxonomy. And what is this 
new taxon? In fact it is just Aylostera fiebrigii with 
white flower. So take a quick look at features of 
both these taxons.  
 
1. A. fiebrigii reaches 5 cm in hight, and A. azur-

duyensis only to 4 cm.  
2. A. fiebrigii has 30 to 40 spines 1 cm long, white, 
but some of them may be even over 2 cm long and 
brownish. A. azurduyensis in turn, has as many as 
50 (at maximum), but shorter (3 to 5 mm, only 
sometimes to 1 cm) and glassy white, sometimes 
yellowish or brownish. . 
3. A. fiebrigii flowers, 2 cm long to a maximum, 
are red, and the new Aylostera flowers are not only 
longer (3cm) but also differ in colour – they are 
completely white. 
 
      Rebutiologists know that according to CITES 
Cactaceae Checkilist (which is controversial, to 
put it mildly), some of Aylostera species are con-
sidered synonyms of Aylostera (Rebutia) fiebrigii, 
on account that the differences between thenm are 
too insignificant, and they had been described as 
species mainly for the reason of their occurrence at 
different places in Bolivia and Argentina. These 
are A. cajasensis, A. cintiensis, A. donaldiana, A. 

ithyacantha, A. pulchella, A. tamboensis i 
A. vallegrandensis. I agree partly with this 
aproach, but I have had the opportunity to see the 
‘species’ A. tamboensis in habitat  and I am sure 
that it differs mainly by its address and not by 
anatomy, and it does not deserve any status of a 
separate taxon. Next, the commonly recognized 
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      Z kolei uznawana powszechnie odmiana A. fie-

brigii var. densiseta z Boliwii (raczej południowej) 
o bardzo gęstym uciernieniu, jest na pierwszy rzut 
oka (i kolejne też) bardzo wyraźnie inna niż typowa 
A. fiebrigii, a jednak nie posiada rangi gatunku! 
Autorzy uznali, i całkiem słusznie, status odmiany 
(varietas) dobrze oddaje stopień pokrewieństwa A. 

fiebrigii i A.densiseta. Dlaczego w przypadku zna-
lezisk z Azurduy jest inaczej? 
      Ostatnimi czasy czytaliśmy wiele opisów tak 
zwanych nowych gatunków, szczególnie w dziedzi-
nie wiedzy o sulkorebucjach nastąpił prawdziwy 
wysyp: S. juckeri, S. dorana, S. christiei, S roberto-

vasquezii, S. vargasii, teraz S. azurduyensis, za ty-
dzień, kto wie, może pojawią się następne... Otóż te 
nowowykute gatunki (przynajmniej większość z 
nich) są jak podkute kozy w Pacanowie - nie istnie-
ją!    
      Czy jest to sensacja, ten biały kwiat u A. fiebri-

gii? Zapewne tak, nawet na pewno tak. Czy jest to 
rzeczywiście nowy gatunek? Zapewne nie, prawie 
na pewno nie. Czy znalezienie nowych, nie znanych 
dotąd populacji sulkorebucji o okolicy Azurduy nie 
jest ciekawe? Ależ jest, i to bardzo. Czy barwa 
kwiatu i kilka innych pomniejszych różnic wystar-   

variety A. fiebrigii var. densiseta from Bolivia 
(rather the southern part of it) with very dense spi-
nation, is at the first sight (and the next ones as 
well !) very conspicuously different from the typi-
cal A. fiebrigii, and it does not have a species rank! 
The authors decided, quite reasonably, that the 
variety status renders well the level of relationship 
between A. fiebrigii and A. densiseta. So why is 
quite contrary with the Azurduy new finding?  
      In recent times we used to read many descrip-
tions of the so called new species, especially in the 
field of Sulcorebutia there was a real deluge: S. 

juckeri, S. dorana, S. christiei, S roberto-vasquezii, 
S. vargasii, now S. azurduyensis, and in a week – 
who knows, maybe next ones will appear... Funny 
how the new taxons (most of them after all) are the 
old taxons after all!).  
      Is the white flower in A. fiebrigii a sensation? 
Probably it is, almost certainly it is. Is this really a 
new species? Probably not, almost certainly not. Is 
the new finding of Sulcorebutia populations, un-
known till now, interesting? Surely it is, even very 
interesting. Is the flower colour and some minor 
differencies enough for recognizing a new species? 
I do not think so. Unfortunately, there do not exist  
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czy, żeby populację uznać za nowy gatunek? Nie 
sądzę. Niestety nie ma żadnych ściśle określonych 
ram wyznaczających granice gatunku, więc autorzy 
opisów arbitralnie nazywają gatunkiem to, co chcą 
tak nazwać. Czy potrzebnie? Nie sądzę. Czy my, 
kaktusiarze, nie bylibyśmy zainteresowani nowym 
odkryciem, gdyby te nowości opisano jako odmianę 
lub nawet formę tylko (formę w przypadku wystę-
powania opisywanych roślin na tym samym stano-
wisku co rośliny o innych cechach)? Zapewne tak, i 
niech dobrymi przykładami będą nowe opisy nastę-
pujących taksonów: Rebutia heliosa subsp. teresae 
Kníže, Říha et Šeda (szkoda, że zamiast poprawnej 
varietas skorzystano tu z jednostki taksonomicznej 
subspecies), Turbinicarpus saueri subsp. septen-

trionalis Matuszewski et Šnicer czy Mammillaria 

saboe subsp. roczekii Rischer et Krueger (i tu, i tu 
ten sam błąd taksonomiczny). To tylko przykłady, 
takich opisów mieliśmy ostatnimi laty więcej, i 
chwała Bogu. Czy są one mniej ciekawe niż nowe 
"gatunki"? Na pewno nie. Czy czytamy o nich nie-
chętnie, a wolimy artykuly o nowych "gatunkach"? 
Chyba nie. Czy ci, którzy żyją ze sprzedaży roślin 
lub nasion muszą mieć w ofercie nowe gatunki, bo 
nowe odmiany się nie sprzedają? Dam głowę, że   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
any close limits defining species concept, so the 
authors of new descriptions arbitrarily give the 
rank of species to what they like. Is this of use? I 
do not think so. Wouldn’t we, the cactus lovers, be 
interested in a new finding if it was described as a 
variety, or even only a form (form – in case of oc-
currence of the plants with the ones of other fea-
tures at the same locality)? Probably we would, 
and good examples may be new descriptions of 
taxons such as: Rebutia heliosa subsp. teresae 
Kníže, Říha et Šeda (pity that the proper taxo-
nomic rank, varietas, has been replaced with sub-

species), Turbinicarpus saueri subsp. septentrion-

alis Matuszewski et Šnicer or Mammillaria saboe 

subsp. roczekii Rischer et Krueger (in both cases 
the same taxonomic defect). These are only a few 
examples – there appeared more such descriptions 
in recent times – and thanks God. Are they less 
interesting than the new ‘species’? Surely not. Do 
we read about them reluctantly, prefering instead 
articles about new ‘species’? Probably not. Do 
those that live on selling cacti and seeds have to 
add new species to their catalogues because new 
varieties do not sell good? I would bet that they do 
not have to – every novelty will find its purchasers  
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nie, każda nowość znajdzie chętnych nabywców, 
niezależnie od rangi taksonomicznej. No to o co 
chodzi? Czemu pan de Vries i wielu innych tworzy 
opisy "gatunków" narażając się na krytykę, a nawet 
wcale częste pobłażliwe uśmiechy? Odpowiedź nie 
ma nic wspólnego z botaniką – taka jest natura 
ludzka. Chcemy zabłysnąć jak najjaśniejszym świa-
tłem, chcemy być zauważeni, chcemy zakosztować 
odrobiny sławy i chcemy pozostać w historii, przy-
najmniej tak długo jak się da. Chcemy czuć się 
ważni, chcemy poklasku, chcemy tworzyć 
i stwarzać. Jeśli badacz jedzie na stanowiska natu-
ralne z potężnym, nieodpartym pragnieniem opisa-
nia nowego gatunku, to zazwyczaj znajduje coś, i to 
coś staje się w jego głowie gatunkiem. Emocje 
zwyciężają rozsądek. To nie jest wada, raczej im-
manentna cecha psychiki prawie każdego człowie-
ka. Pewien czeski autor bardzo wielu opisów jest 
idealnym przykładem tej skłonności, jednak w jego 
przypadku już na granicy patologii (właśnie pojawi-
ło się kilkanaście (sic!) nowych opisów). My, pozo-
stali, na szczęście ulegamy tej pokusie w niewiel-
kim stopniu, ale wystarczającym, żeby czasami 
tracić dystans do tego, co robimy, i wtedy popeł-
niamy błędy. My wszyscy, ja też, wcale nie jeste-
śmy wolni od tej przypadłości. Nie potępiam Joha-
na de Vriesa, to jeden z najważniejszych badaczy 
Andów, bardzo go cenię i szanuję za to, co robi. 
Tym bardziej nie chcę obojętnie patrzeć na jego 
drobne potknięcia.   
      Mam nadzieję, że powyższy wywód tym razem 
upoważnia mnie do zaproponowania zmiany statusu 
tego kaktusa: 
 
 
 
 

      Czy jestem absolutnie pewny swoich racji? Ależ 
nie, mam sporo wątpliwości, co pokazała historia z 
sulką. Czy chciałbym przeczytać polemikę wobec 
przedstawionych tu poglądów? Byłbym zachwyco-
ny, nawet jeśli krytyka miałaby być druzgocąca. 
Pochwały niczego nie uczą, a krytyka – i owszem. 
      Patrzę na to, co napisałem, i zastanawiam się, 
czy chodziło mi o prawdę i dobro ludzkości, czy 
może zwyczajnie chciałem zobaczyc swoje nazwi-
sko wydrukowane w nazwie kaktusa... Ech, kogo ja 
oszukuję... 

irrespective of its taxonomic rank. So what is the 
matter? Why do de Vries and many others make 
descriptions of ‘species’ setting themselves to criti-
cal remarks? The answer, which does not have 
much in common with botanics, is that such is the 
human nature. We like to shine and be revered, we 
like to taste some fame and be registered in his-
tory, at least for so long as possible. We like to feel 
important, we appreciate applause, we like to cre-
ate. If an explorer goes to habitat with a powerfull, 
irresistible desire of describing a new species, then 
he usually finds something and this constitutes a 
new species in his mind. Here emotions prevail 
over the common sense. This is not a fault, but just 
an immanent feature of every human being. Some 
Czech author of many descriptions is an perfect 
example of such an inclination, but his case is al-
most at the brink of pathology (a dozen or so of 
new descriptions by him have been recently pub-
lished). We, the rest, fortunately to a little extent 
succumb to such a desire, but sufficiently for loos-
ing sometimes distance to what we do and for 
making errors. All of us, including me, are not 
immune from this ailment. I do not disapprove de 
Vries – he is one of the most famous explorers of 
the Andes. I have much respect for his activity, so 
that is why I do not want to look indifferently at 
his minor slips. 
      I hope that the above exposition authorises me 
to propose a change of the status of this taxon, as 
follows: 
 
 
 
 
 
 

      Am I absolutely sure of my justification? Why 
no! I have many doubts, what was confirmed by 
the question related to the first sulco in this article. 
Would I like to read some polemics about my 
views exposed above? I would be delighted to, 
even if such a critical examination was shattering. 
Praises teach us nothing, critical remarks – much. 
      I am looking at what I have written here and 
ask myself if this was intended in the name of truth 
and human welfare, or maybe I just wanted to see 
my name typed near the cactus name?  
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 Aylostera fiebrigii var. azurduyensis (de Vries) Mieczakowski stat. et comb. nov. 

 Basionym: Aylostera azurduyensis de Vries, Succulenta 85 (2): 54 (2006) 
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 Z wizytą u …  

Piotr Linczerski i jego kolekcja. Prezen-

tacja wielu kultywarów Cactaceae.  
 

Paying a visit to… Piotr Linczerski and his collection. 
An introduction of many Cactaceae cultivars. 

   Piotr Modrakowski                   
   piotr.modrakowski@gmail.com 
                                     

      W artykule jest przedstawiona sylwetka Piotra Linczer-
skiego, kaktusiarza, uprawiającego kaktusy od dobrze po-
nad czterdziestu lat, jednego z pionierów ruchu kaktofil-
skiego w Polsce. Piotr Linczerski prowadzi dziś duży dział 
handlowy. Jego kolekcja jest znana m.in. z dużego zbioru 
wszelkich nietypowych form kaktusów, takich jak formy 
kolorowe czy grzebieniaste. 
      Nadajemy nazwy wielu kultywarom wyprodukowanym u 
Piotra Linczerskiego i podajemy Standardy tych roślin, jak 
jest wymagane przez Międzynarodowy Kodeks Nomenkla-
tury Roślin Hodowlanych. Zgodnie z najnowszą wersją 
ICNCP (Brickell, 2004), nazwy kultywarów są objęte poje-
dyńczym cudzysłowem, pisane z wielkich liter i czcionką 
rzymską (nie-kursywą). Od 2004 roku nie stosuje się więc 
przy opisie kultywarów oznaczenia „cv.”, mimo, że było to 
dozwolone w przeszłości.  
 

      Mój pierwszy kontakt z p. Piotrem Licznerskim, 

a raczej z jego roślinami, nastąpił, gdy miałem lat 

może ze czternaście. Wędrując wtedy po głównej 

ulicy Bydgoszczy, zobaczyłem na jakiejś kwiaciar-

nianej wystawie jego rośliny. Nie mogłem się im 

oprzeć i „naciągnąłem” zawsze biedną moją mamę 
na jakiegoś kaktusika w malutkiej doniczce. Na 

większe niestety nie pozwalało moje kieszonkowe. 

Każda kolejna wyprawa do Bydgoszczy owocowała 

nowymi roślinami z owej kwiaciarni, która stała się 
dla mnie prawdziwą kaktusową Mekką. 
      Na kolejny „trop” Piotra Licznerskiego trafiłem 

w artykule w lokalnej prasie – czarno-białe zdjęcia i 

barwna opowieść o tym człowieku skłoniła mnie do 

napisania do niego listu. Adres miałem na paczusz-

ce nasion, które również p. Piotr sprzedawał swego 

czasu. W odpowiedzi dostałem oficjalne zaprosze-

nie (mam je do dziś!) na zebranie Bydgoskiego 

Klubu Miłośników Kaktusów. 

      Wtedy to na którymś jesiennym zebraniu pozna-

łem p. Piotra osobiście, a wiosną stanąłem u wrót 

kaktusowego raju, czyli jego tunelu. Kilkaset, ok. 

600 m. kw., zastawionych kaktusami i sukulentami 

może przyprawić o zawrót głowy każdego kaktusia-

rza, a cóż takiego młodzika, jak ja wtedy. 

      Here we present Piotr Linczerski, a cactus lover who 
has grown cacti for over forty years, and was one of the 
pioneers of cactus hobby in Poland. Piotr Linczerski car-
ries a large comercial enterprise at present. His collection 
is famous for a large assemblage of various atypical forms 
of cacti, such as cristates or colour mutations. 
      We give names for many cultivars developed by Piotr 
Linczerski and present Standards of these plants, as is 
demanded by International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants. According to the newest version of the 
ICNCP (Brickell, 2004), names of cultivars have now to be 
enclosed in single comas, written in capital initials and in 
Roman type (non-italic). From 2004 on, using denomina-
tion ‘cv.’ is not allowed any more, although it was in the 
past. 
 
 

      I was about fourteen or so when for the first 

time I got in touch with Piotr Licznerski, or rather 

maybe with his plants, I should say. It was just 

when I had been wandering up a main street of 

Bydgoszcz when I had encountered his plants at a 

florist’s shop window. I could not resist and tapped 

my always poor mother for a small cactus growing 

in a small pot. At that time it was beyond my 

pocket-money possibilities to afford purchasing 

some larger ones. Since then my every next trip to 

Bydgoszcz yielded new cactus plants from this 

very florist’s shop, a shop which became a virtual 

mekka for me in course of time.  

      The second time when I found Piotr Linczner-

ski’s ‘trail’ was just when I found in local press an 

article about him. Black and white photos and a 

vivid story about this man induced me to write a 

letter to him. The address was present on a seed 

packet that Mr. Piotr also used to distribut at the 

time. In response, I got an official invitation to the 

Bydgoszcz Cactus Society.  

      And so, on some autumn meeting, I met per-

sonally Mr. Piotr, and in spring – I arrived at the 

entrance of a cactus paradise – his greenhouse. 

Several hundred, some 600 sq. m covered with 
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Mammillaria luethy  ‘Piotr Linczerski’ – Standard. 

Oreocereus celsianus  ‘Piotr Linczerski’ – Standard. Sulcorebutia  ‘Piotr Linczerski’ – Standard.  
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Arrojadoa rhodantha  ‘Piotr Linczerski’ – Standard. Eriosyce  ‘Piotr Linczerski’ – Standard.  
Prawdopodobnie zmutowana E. recondita. 

Probably a mutated E. recondita 

Echinopsis ‘Piotr Linczerski 1’ – Standard. 
Roślina z grupy Trichocereus. 

A plant from Trichocereus group. 

Echinopsis ‘Piotr Linczerski 2’ – Standard.  
Roślina z grupy Lobivia. | A plant from Lobivia group. 

Tephrocactus articulatus ‘Piotr Linczerski’ – Standard.  Echinopsis ‘Piotr Linczerski 3’ – Standard.  
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      Wrażenie dla mnie było tym większe, że pierw-

szy raz w życiu widziałem taki ogrom kaktusów i 

mogłem przechadzać się wokół nich. Do tej pory 

mogłem tylko wściubiać nos w moje kolczaki na 

parapecie, a tu kaktusy „patrzyły” sobie na mnie z 

góry. Pamiętam jak dziś łany kwiatów dorodnych 

gymnokalycjów, melokaktusów, mamilari i wielu 

innych rodzajów kaktusów, których tu nie w sposób 

wymienić. Wręcz zaszokowały mnie wtedy cztero-

metrowe ceresusy oraz ferokaktusy wielkości dużej 

beczki. Pierwszy też raz widziałem wielkie matecz-

niki siewek, roślin szczepionych. Oczywiście nie 

mogę, nie wspomnieć o wielkiej ilości kolorowych 

mutantów, z których to p. Piotr jest szczególnie 

znany (wtedy kojarzyły mi się z kolorowymi liza-

kami ponadziewanymi na zielone „patyki” podkła-

dek). Nie muszę oczywiście wspominać, że do do-

mu wracałem w lekkim, kaktusowym oszołomieniu 

i z torbami pełnymi zakupionych u Piotra Linczer-

skiego kaktusów.  

      Przejdźmy w końcu jednak do osoby p. Piotra. 

Jego życiowa pasja zaczęła się już w szkole śred-

niej, i już w 1965, jeszcze jako uczeń liceum ogól-

nokształcącego, został wiceprezesem Bydgoskiego 

Klubu Miłośników Kaktusów. Natomiast rok póź-
niej był już prezesem.     

      Ponieważ krajowa „baza” kaktusowa była bar-

dzo uboga, nasz bohater wyruszył kiedyś w wielo-

godzinną podróż pociągiem do Erfurtu - tam trafił 

do słynnego kaktusiarza i botanika Waltera Haage-

go, u którego zakupił około 1000 pozycji z katalogu 

nasion. Kierował się przy tym książką p. Senety, 

która była wtedy jedyną taką pozycją na rynku kak-

tofilskim w Polsce. Pan Haage podarował mu wtedy 

swoją książkę z dedykacją,:”Aby panu kaktusy 

przynosiły jak najwięcej przyjemności”. Na poże-

gnanie dostał też kaktusa: Mammillaria schiedeana 

- ówczesny rarytas. Wizyta w Erfurcie zaważyła na 

ostatecznej decyzji, że kaktusy to jest to! 

      Przedtem większe „zgrupowanie” tych roślin 

mógł zobaczyć jedynie u założyciela Bydgoskiego 

Klubu Miłośników Kaktusów p. Rafińskiego. U 

niego to właśnie p. Piotr po raz pierwszy zobaczył 

kolorowego mutanta Gymnocalycium michanovi-

chii, był to wtedy rarytas na skalę krajową! Aby 

zakupić mały odrostek tej rośliny, musiał podpisać 
cyrograf, że jak ją rozmnoży to jej nikomu nie 

sprzeda!   

      Na przestrzeni lat jego kolekcja przeżywała 

wzloty i upadki, po siedmiu przeprowadzkach, czę-
sto musiał odbudowywać kolekcję od początku. 

Również czasem nieudane spółki z różnymi ogrod-

nikami niweczyły jego kolekcjonerski trud. Mimo 

przeciwności losu kolekcja jednak rosła zarówno 

cacti and succulents, might have made every cac-

tus lover feel dizzy, let alone a youngster that I 

was then. 

     I was even more impressed because it was the 

first time in my life that I saw so huge amounts of 

cacti and could walk between them. Prior to this I 

could only poke my eyes into my spiny windowsill 

plants while here the plants were ‘looking’ down at 

me from above. I can recall, as if it were today, 

large bunches of flowers on handsome Gymnoca-

lyciums, Notocacti, Melocacti, Mammillarias and 

many more genera that would be impossible to list 

here. I was especially shocked by four meters high 

Cerei, and Ferocacti the size of a large wooden 

barrel. Also for the first time I saw then large beds 

of seedlings and grafted cacti. Naturally I cannot 

omit mentioning large amount of colourful cactus 

and succulent freaks for which Mr. Piotr is espe-

cially renowned (at that time they resembled to me 

then colour lolipops on green sticks of the stocks). 

So I think it is no use for me to say that on my way 

home I had found myself cactus-dazed and with 

bagfull of purchased cacti. 

      But let us finally move to Mr. Piotr. The pas-

sion of his lifetime began as early as in secondary 

school. In 1965, still as a pupil, he was elected a 

vice-chairman of the Bydgoszcz Cactus Society. 

And only a year after he was elected a chairman. 

      Because national cactus ‘basis’ was very poor, 

he set on a many hours’ long railway journey to 

Erfurt, where he got to the famous cactophile and 

botanist Walter Haage. He bought about 1000 

items from his seed catalogue. He was guided by 

the book of Mr. Seneta, it was the only publication 

of its type on the Polish cactophiles’ market. Mr. 

Haage presented him his book with a dedication 

‘May cacti give you most satisfaction.’ On the 

time of their parting, he was also given a cactus, 

Mammillaria schiedeana – a great rarity at that 

time. The Erfurt trip played a significant role in 

realizing that cacti were his passion.   

      Before the Erfurt trip, a large collection of 

these plants he could see only at Mr. Rafiński, the 

founder of the Bydgoszcz Cactus Society. And just 

there Mr. Piotr could for the first time see the col-

our freak of Gymnocalycium michanovichii which 

had been a sensation on the country scale! In order 

to buy a small offset of this plant he had to sign a 

‘pledge’ that he would not be distributing it after 

propagation!   

      In course of years his collection came through 

various ups and downs – due to seven removals, he 

often had to rebuild his collection. Also sometimes 

unsuccessful partnerships with various nurserymen 
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ilościowo jak i jakościowo. Rozwijały się kontakty 

w Polsce i za granicą. Pan Piotr często wymieniał 

rośliny z innym dzisiejszym nestorem polskiego 

kaktusiarstwa, p. Stanisławem Hinzem. 

      Rosnąca kolekcja powodowała jednak coraz 

większe obciążenia finansowe z tytułu ogrzewania. 

To sprawiało, że trzeba było więcej sprzedawać i 

więcej wysiewać. Koniunktura na kaktusy była 

wtedy dobra, rynek chłonny a producentów roślin 

bardzo mało. 

      Do zajęcia się kaktusami „zawodowo” skłoniła 

skłoniła naszego bohatera całkiem inna sytuacja, a 

raczej zdarzenie. Na czas jakiejś uroczystości ro-

dzinnej p. Piotr przygotował dekoracyjne kubki z 

posadzonymi w środku kaktusami. Po imprezie 

zawiózł je do kwiaciarni, gdzie sprzedały się na-

tychmiast. Zachęcony tym zyskownym „wynalaz-

kiem” szybko rozkręcił interes, wkrótce doszło do 

tego, że z jednego metra kwadratowego takiej 

„kubkowej” uprawy miał więcej zysku niż z rocznej 

pensji !!!  

      Gospodarstwo ogrodnicze lawinowo się rozra-

stało, przybywało tuneli i zatrudnianych ludzi. Po 

20 latach fascynacji kaktusami pojawiło się zainte-

resowanie również innymi sukulentami. Można dziś 
u niego podziwiać piękne, barwne „murawy” kolo-

rowych eczewerii, haworsii, dostojne eonia, kolcza-

ste aloesy, cudne wręcz lithopsy i wiele przedstawi-

cieli innych rodzajów sukulentów. 

      Jednak kolekcja Piotra Linczerskiego jest chyba 

najbardziej utożsamiana z olbrzymim zbiorem 

wszelkich nietypowych form kaktusów, od grzebie-

ni począwszy, a skończywszy na najliczniej prezen-

towanych kolorowych mutacjach. Pan Piotr, nie 

tylko stara się je pozyskiwać z całej Europy, ale za 

najważniejsze uważa ich dalsze rozmnażanie, a jest 

to droga żmudna i często usłana niepowodzeniami. 

Kaktusy bezchlorofilowe trzeba wielokrotnie prze-

szczepiać a i to nie zawsze gwarantuje sukces. 

Obecnie właściciel kolekcji może się pochwalić 
wieloma kolorowymi kaktusami, które powstały w 

jego dorobku. 

      W dzisiejszych czasach otwartych granic, cięż-
ko jest oczywiście konkurować z zagranicznymi 

potentatami, ale p.Piotr z nadzieją patrzy na swoje 

600 metrów kwadratowych folii i snuje dalekosięż-
ne plany. Chciałby zapełnić niszę hobbystyczną, 
rozwijać produkcję kaktusowych rarytasów. W tym 

zamierzeniu ma mu pomóc budowa laboratorium, 

które umożliwi mu na przykład szczepienie roślin o 

dowolnej porze roku i przy zachowaniu absolutnej 

sterylności, która to gwarantuje dobrą jakość ofe-

rowanych roślin.  

 

was destroying his collector’s enthiusiasm. But in 

spite of the difficulties, his collection grew 

stronger both in number and quality. Private con-

tacts were being developed both in Poland and 

internationally. Mr. Piotr often exchanged plants 

with another senior of Polish cactophiles’ move-

ment, Mr. Stanisław Hinz. 

      The expanding collection, however, was caus-

ing financial troubles due to the heating. This in 

turn needed more sales and sowing to cover the 

costs. There had been an interest in cacti at that 

time, the market was absorptive, and there were 

very few nurseries offering cacti.   

      But quite a different situation, or rather an 

event, induced him to take up cacti on a proffe-

sional scale. Once, on occasion of some family 

ceremony, he prepared decorative tumblers with 

cacti planted into them. He took them to the flo-

rist’s after the event, where they sold out quickly. 

Encouraged by this profitable ‘invention,’ he 

quickly developed an ‘enterprise’, one sqare meter 

of which soon yielded more profit than a yearly 

salary !!! [editor’s note for the foreign readers only 

– that much diference was caused mainly by very 

low salaries under the communist regime] 

      The nursery was rapidly growing in size, there 

were still more greenhouses and the staff grew in 

number. After 20 years of fascination by cacti 

there also came interest in other succulents.  

      But Piotr Linczerski’s collection is much more 

identified with a huge assemblage of various 

atypical forms of cacti, from cristates to colourful 

mutations which are presented in greatest number. 

Mr. Piotr not only tries to get them from all the 

Europe but he considers their propagation the most 

important thing, and this is a laborious task often 

full of failures. Cacti that do not possess chloro-

phyll have to be regrafted many times and even 

this not always proves successful. At present the 

owner of the collection can boast of many coloured 

cacti, that came to life from out of his work.   

      Nowadays, when the frontiers are open, it is 

difficult to compete with the foreign commercial 

enterprises, but Mr. Piotr looks with hope at his 

600 square meters of foil greenhouse, and thinks 

out far-reaching plans for the future. He would like 

to fill the hobbyist niche and develop production of 

cactus rarities. To his purpose, he plans to con-

struct a laboratory, which for example would en-

able him grafting the plants in every season of the 

year, and maintaining absolute sterileness which 

guarantees a good quality of offered products. 

      The owner of the collection is known for his 

great respect for beginner cactus hobbyists, always  
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Cintia knizei Mammillaria 

Gymnocalycia 
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Haageocereus ‘Cristata’ Astrophytum ‘Onzuka’ 

Espostoa ‘Cristata’ Gymnocalycium michanovicii  ‘Rubrocristata’ - Standard 

Frailea ‘Cristata’ Aztekium hintonii ‘Monstruosa’ - Standard 
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NOWOŚCI WŚRÓD KAKTUSÓW I SUKULENTÓW 

      Gospodarz kolekcji jest znany ze swej wielkiej 

przychylności dla początkujących kaktusiarzy, zaw-

sze znajduje czas na udzielenie gościom fachowych 

porad i oprowadzenie ich po swoim kaktusowym 

„królestwie”. 

      Życzymy panie Piotrze realizacji wszystkich 

kaktusiarskich marzeń, co będzie wielkim wkładem 

w rozwój polskiego kaktofilstwa !  

 
Autorem zdjęć jest Piotr Modrakowski. Zdjęcia po-
chodzą z kolekcji Piotra Linczerskiego. Dodatkowo 
na okładce czasopisma widnieje zdjęcie Standardu 
Cintia knizei ‘Piotr Linczerski’ 

 

finds time for giving practical advice and for tak-

ing the visitors round his cactus kingdome.  

      We wish you, Mr. Piotr, that you could realize 

all your cactus dreams, which would be of great 

use to Polish cactophiles. 

 
All the pictures were taken by Piotr Modrakowski in 
Piotr Linczerski’s collection. Additionaly on the 
cover of this issue there is a Standard of Cintia 
knizei ‘Piotr Linczerski’. 
 

 

 

 
Revista del la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Fisicac y Naturales Vol. 30 (114), 2006

Browningia hernandezii Fern. Alonso 

      Browningia to bardzo ciekawy rodzaj grupujący ok. 

10-12 gatunków kaktusów drzewiastych i krzaczastych. 

Występuje on głównie w Peru, ale też w Boliwii, Chile i 

Paragwaju, a teraz, jak się okazało, również i w Kolum-

bii. Rodzaj przynależąc do plemienia Browningieae, jest 

spokrewniony z tak fascynującymi innymi rodzajami 

jak, w pierwszej kolejności: Neoraimondia, Stetsonia, i 

nieco mniej spokrewniony z: Armatocereus, Castellano-

sia, Jasminocereus. 

      Browningia hernandezii może osiągnąć do 5, czasem  

nawet do 7 m wysokości, ale nie rośnie drzewiasto, a 

krzewi się od podstawy, tworzac kępy. Średnica pędów 

8-12 cm, żeber od 4-12, wyraźnie zarysowanych, do 2 

cm wysokich. Obszar występowania to dolina rzeki Chi-

camocha. To ciekawe znalezisko poszerza znacznie za-

kres występowania Browningia, tym bardziej, że autorzy 

spodziewają się, że rodzaj Browningia może występo-

wać również w Ekwadorze i Wenezueli.  

      Kaktus jest znany miejscowej ludności – mięsisty, 

czerwony i pozbawiony cierni owoc, o słodkim smaku 

jest często konsumowany, choć nie zanotowano przy-

padków uprawy kaktusa, ani komercyjnego wykorzysta-

nia owoców. Oryginalny artykuł o B. hernandezii można 

przeczytac w internecie. Dziękujemy tu Gienkowi Sku-

rowskiemu z Chorzowa za nakierowanie nas nań.   
 

Kakteen und andere Sukulenten  3/2007

Pygmaeocereus bieblii var. kuehhasii Diers 

      Odmiana ta pochodzi z peruwiańskiego departamen-

tu Ankash, rośnie na wschód od var. biebli. Różni się od 

typowego var. bieblii większymi rozmiarami, większą 
ilością żeber, nieco dłuższymi cierniami, oraz tym, że z 

wiekiem korpus się wydłuża.   

 

Haseltonia 2006

Aloe jibisana L.E. Newton – aloes z Kenii, znany tylko 

z jednego stanowiska – rośnie na skałach na szczycie 

 

wzgórzu Jibisa, koło granicy z Etiopią. To gatunek 

krzewiący się i pokładający, z żółtymi kwiatami. 

 

Bradleya 2006

Aloe charlottae Castillon, Aloe mitsioana Castillon,

Aloe rendillorum L.E. Newton. Dwa pierwsze pocho-

dzą z Madagaskaru, trzeci to kolejny gatunek z Kenii.

 

Haseltonia 2006

Euphorbia gilbertiana Bisseret & Specks – mała eu-

phorbia o zwartym pokroju z płd. Etiopii, niedaleko 

granicy z Somalią.  

 Novon: A Journal for Botanical Nomenclature  

Vol. 16 (2006), No. 4 

Agave vazquezgarciae Chazaro & J. A. Lomeli

      Gatunek ten występuje w Sierra de Manantlán Bio-

sphere Reserve (tamże została odkryta, mimo, iż obszar 

ten należy do najlepiej zbadanych pod względem bota-

nicznym w Meksyku), Sierra de Cacoma, i Sierra de 

Cuale w południowym Jalisco, Meksyk. Przynależy do 

podrodzaju Littaea (Tagliabue) Baker, grupy Amolae, i 

prawdopodobnie jest ściśle spokrewniona z A. pedun-

culifera Trelease, która równiez występuje we wschod-

nim Meksyku (również w Jalisco). Agave vazquezgar-

ciae różni się od A. pedunculifera wyższym kwiatosta-

nem (5-7 m), większyjmi kwiatami i liśćmi, które są 
mocne, węższe i mają większy i silniejszy cierń termi-

nalny. Nie produkuje odrostów, ani bulbili. Roślina w 

Meksyku kwitnie po ok. 20 latach. 

      Roślina zasiedla klify i strome skaliste zbocza, w 

otoczeniu lasów sosnowo-dębowych. Populacji jest 

kilka, każda z kilkuset osobnikami, i obecnie nie uważa 

się tego nowego gatunku za zagrożony. 

     I znów podobnie jak w pierwszym omawianym tu 

przykładzie, co nowe dla botaników, to powszednie dla 

miejscowej ludności, która pąki kwiatowe tej niowej aga-

wy, zwane przez nią „bayusas”, gotuje, a następnie zapie-

ka z jajkami. Artyluł o tej  agawie można przeczytać w 

czasopiśmie Cactus Adventures International.  
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Brazylia 2005. 
Rio de Janeiro i Minas Gerais 
 

Brésil 2005. l’Etat de Rio de Janeiro et le Minas Gerais 
 

Garard Ardisson                                                                                                                 
gerard.ardisson1@free.fr 
                                                                                                    

To opowieść o kaktusach kolumnowych, dziennik podróży 
Gerarda Ardissona z 2005 r. Nie miał na tyle szczęścia by 
trafić na okres kwitnienia, ale kaktusy brazylijskie nie mu-
szą bynajmniej kwitnąć, żeby pokazać nam swe piękno. 
 

      Moja żona Myriam i ja, w towarzystwie kilku 
przyjaciół (Aldo i Nathalie), zdecydowaliśmy się 
pojechać do Brazylii po to by popodziwiać skarby 
flory tego bogatego w kaktusy i inne sukulenty kra-
ju. Wybór terminu był określony głównie kosztami 
podróży, szczególnie niskimi w listopadzie 2005. 
Wyjechaliśmy więc z Nicei 11 listopada 2005 w 
kierunku Rio de Janeiro, przez Madryt.   
      Po przybyciu do Rio 11 listopada wieczorem 
wypożyczyliśmy na lotnisku samochód, wóz 7-
miejscowy, i udaliśmy się do hotelu w pobliżu Co-
pacabana, który zarezerwowaliśmy z Francji za 
pośrednictwem internetu. 
 

12 listopad 
 

      Po nocnym wypoczynku pojechaliśmy prosto 
ku drodze, która leży blisko Moro Leme, na prze-
dłużeniu słynnej plaży Copacabana, gdzie przypo-
mniałem sobie, że widziałem tam podczas poprzed-
niej podróży w 1989 r. słynne Coleocephalocereus 

fluminensis (Miquel.) Backeberg, zwisające ze ska-
ły (Fig. 1). Rośliny wciąż tam są, niedostępne, uda-
ło mi się jednak wykryć teleobiektywem obecność 
owoców wewnątrz cephalium. 
      Po południu zrobiliśmy zwykłą i turystyczną 
wycieczkę do Corcovado. Poszliśmy ścieżkami 
leśnymi nie uczęszczanymi przez turystów i odkry-
liśmy wychodnię skalną, na której rosły, również 
widoczne częściowo, zatopione w roślinności, duże 
egzemplarze Coleocephalocereus fluminensis, o 
wysokości ok. 1m, wraz bocznymi cephaliami za-
wierającymi kilka owoców, które starannie zebrali-
śmy (Fig. 2). W pobliskim lesie można również 
zauważyć Hatiora salicornioides (Haworth) Britton 
et Rose, oraz Rhipsalis sp, różne Bromelia sp. i Til-

landsia sp. 
 
 

This is a story about columnar cacti – Gerard Ardisson’s 
2005 trip diary. He was not fortune enough to hit the 
flowering period, but Brazilian cacti do not need to be in 
flower at all to share with us their beauty. 
 

      Ma femme, Myriam, et moi même avions décidé 
de faire un voyage au Brésil, en compagnie d’un 
couple d’amis (Aldo et Nathalie) dans l’intention 
d’admirer les trésors de la flore de ce pays, riche en 
cactées et autres succulentes. Le choix de la période 
a été en fait déterminé principalement par le prix du 
voyage, particulièrement avantageux au mois de 
Novembre 2005. Nous sommes donc parti de Nice le 
11 novembre 2005 en direction de Rio de Janeiro, via 
Madrid.  
      A notre arrivée à Rio le 11 dans la soirée nous 
prenons possession de notre véhicule de location, une 
camionnette de 7 places, à l’aéroport et nous nous 
rendons à l’hôtel proche de Copacabana que nous 
avions réservé par l’Internet à partir de la France. 
 

12 Novembre  

      Après une nuit de repos, nous allons directement 
vers le chemin qui borde le Moro Leme, dans le 
prolongement de la célèbre plage de Copacabana, sur 
lequel je me souvenais avoir vu, lors d’un précédent 
voyage en 1989, de magnifiques Coleocephalocereus 

fluminensis (Miquel.) Backeberg, accrochés à la 
falaise (Fig. 1). Les plantes sont toujours là, 
inaccessibles mais  j’arrive pourtant à voir avec mon 
téléobjectif la présence de fruits à l’intérieur du 
céphalium. Dans l’après-midi nous faisons 
l’excursion classique et touristique au Corcovado et, 
en empruntant des sentiers forestiers non fréquentés 
par les touristes, nous découvrons des affleurements 
rocheux sur lesquels poussent également, semi 
érigés, noyés dans la végétation, de gros exemplaires 
de Coleocephalocereus fluminensis, d’environ 1 m 
de haut, avec leurs céphaliums latéraux garnis de 
quelques fruits que nous récupérons soigneusement 
(Fig. 2). Dans la forêt avoisinante on peut également 
observer Hatiora salicornioides (Haworth) Britton à  
Rose, ainsi que des Rhipsalis sp., Bromelias sp. et 
Tillandsias sp.         
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Fig. 1.  
Coleocephalocereus fluminensis i Vriesia sp na 
stoku  Moro Leme (Rio de Janeiro) 
Coleocephalocereus fluminensis and Vriesia sp on 
the cliff of the Moro Leme (Rio de Janeiro) 

Fig. 2.  
Coleocephalocereus fluminensis  (Corcovado Moro) 
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Fig. 3. Pilosocereus ulei 
 

Fig. 4.  
Pilosocereus arrabidae 
 

Fig. 5.  
Coleocephalocereus fluminensis 
ssp. buxbaumianus 
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13 listopad 

 

      Nazajutrz zwiedziliśmy ogród botaniczny w 
Rio, o którym słynny Einstein powiedział, że jest 
jednym z najpiękniejszych na świecie. Jest to rze-
czywiście cudo dzięki różnorodności tropikalnych 
gatunków należących do rodzin Palmaceae, Bom-
bacaceae, Bromeliaceae, Agavaceae; spośród 
Cactaceae, jedynie kaktusy epifityczne są reprezen-
towane (Rhipsalis, Schlumbergera, Hylocereus, 

Selenicereus) i kilka Cereus sp.    
      Po południu, jak każdy turysta, wjechaliśmy na 
słynne Päo de Açucar za pomocą dwóch wyciągów, 
które nas zawiozły na wysokość 400 m i tam za-
chwycaliśmy się niezwykłym widokiem na Rio de 
Janeiro, Copacabana, Ipanema i Moro Leme. Pod-
czas wjazdu można wyraźnie zaobserwować Cereus 
sp., który rośnie na przedniej stronie Pao de Açucar, 
oraz niewątpliwie Pilosocereus brasiliensis (Britton 
& Rose) Backeberg.  
 

14 listopad 
 

      Nazajutrz wyjechaliśmy z Rio i udaliśmy się do 
Cabo Frio - regionu, w którym literatura wskazuje 
obecność endemitu Pilosocereus ulei. Dzień się 
przeciągnął i ostatecznie dotarliśmy do Arraial do 
  

13 Novembre  
 

      Le lendemain nous allons visiter le Jardin 
Botanique de Rio, dont le célèbre Einstein avait dit 
qu’il était l’un des plus beaux du monde. C’est 
effectivement un émerveillement par la diversité des 
espèces tropicales appartenant aux familles des 
Palmaceae, Bombacaceae, Bromeliaceae, 
Agavaceae; parmi les Cactaceae, seules sont bien 
représentées, les cactées épiphytes (Rhipsalis, 

Schlumbergera, Hylocereus, Selenicereus) et 
quelques Cereus sp. 
      L’après midi, comme n’importe quel touriste, 
nous allons faire l’ascension  du fameux Päo de 
Açucar en empruntant les 2 téléphériques qui nous 
emmènent à 400 m d’altitude et là nous sommes 
émerveillés par la vue extraordinaire sur Rio de 
Janeiro, Copacabana,  Ipanema et  le Moro Leme. 
Pendant la montée on peut nettement observer les 
Cereus qui parsèment la face du Pao de Açucar, sans 
doute des Pilosocereus brasiliensis (Britton & Rose) 
Backeberg.

14 Novembre 
 

      Le lendemain nous quittons Rio pour nous diriger 
vers Cabo Frio, région dans laquelle la littérature 
indique l’endémique Pilosocereus ulei. La journée
 

 Fig. 7.  Arrojadoa penicillata
ssp. spinosior

Fig. 6. Pilosocereus 
floccosus ssp. 
quadricostatus 
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Cabo, którego wzgórze jest pokryte lasem cereusa o 
kolorze szaro-śliwkowym, słynnego Pilosocereus 

ulei (K. Schumann) Byles & Rowland (Fig. 3), i 
kilkoma Opuntia dillenii (Kerr) Haworth. Przeszli-
śmy przez wzgórza, które wznoszą się nad Arraial 
do Cabo w poszukiwaniu roślin, podczas gdy nasi 
towarzysze zwiedzali miasto. 
 

15 listopad 
 

      Zatrzymaliśmy się w la Praia de Massambaba, 
na której rosną na piaszczystej glebie duże ilości 
Pilosocereus arrabidae (Fig. 4) i Pilosocereus bra-

siliensis, z których niektóre posiadają duże czerwo-
ne owoce, oraz Cereus, którego nie byliśmy w sta-
nie zidentyfikować. Sfotografowaliśmy nawet jeden 
okaz Pilosocereus arrabidae "variegata". Pośród 
traw wiją się Hylocereus setaceus (De Candolle) 
Bauer, kiedyś klasyfikowane jako Selenicereus se-

taceus (De Candolle) Werd.    
      Kontynuowaliśmy naszą trasę drogą BR 252 
”Mata Atlantica”, ale nie widzieliśmy ciekawych 
roślin, za wyjątkiem kilku Rhipsalis sp, i Begonia 
sp. Przejechaliśmy bez zatrzymywania się z braku 
czasu przez Pico Azul, chociaż ta okolica jest znana 
ze względu na Schlumbergera opuntioides Loefgren 
& Dusén, która rośnie na wysokości prawie 2500m. 
 

16 listopad 
 

      Po długim dniu podróży trasą BR 101 pośród 
ciężarowych samochodów, i pośród kurzych gniazd 
na szosie, dotarliśmy wreszcie do Governador Va-
ladares około godz. 19.15, ale mieliśmy duże trud-
ności by znaleźć miejsce na nocleg. Trzeba było 
wyjechać z miasta, i wtedy znaleźliśmy nocleg nie-
dalego trasy BR 116. Noc nie była spokojna ze  

 
se poursuit et l’on arrive finalement à Arraial do 
Cabo dont la colline est couverte d’une forêt de 
« cierges » de couleur gris pruineux, le fameux 
Pilosocereus ulei (K. Schumann) Byles & Rowland 
(Fig. 3), et quelques Opuntia dillenii (Kerr) Haworth. 
Nous escaladons les collines qui surplombent Arraial 
do Cabo à la recherche de plantes pendant que nos 
compagnes visitent la ville. 

15 Novembre 
 

      Nous nous arrêtons à la Praia de Massambaba sur 
laquelle poussent, sur un sol sablonneux, des 
quantités de Pilosocereus arrabidae (Fig. 4) et
Pilosocereus brasiliensis, dont certains portent de 
gros fruits rouges, ainsi qu’un Cereus que nous 
n’avons pas pu déterminer. Nous photographions 
même un spécimen de Pilosocereus arrabidae 
« variegata ». Au milieu des herbes serpentent des 
Hylocereus setaceus (De Candolle) Bauer, classés 
précédemment comme Selenicereus setaceus (De 
Candolle) Werd.  
      Nous poursuivons notre route en empruntant la 
BR 252 « Mata Atlantica » mais ne voyons pas de 
plantes significatives hormis quelques Rhipsalis sp., 
et Bégonia sp. Nous passons Pico Azul sans nous y 
arrêter, faute de temps, bien que ce site soit connu 
pour son Schlumbergera opuntioides Loefgren & 
Dusén, qui pousse à près de 2500 m d’altitude. 
 

16 Novembre 
 

      Après une longue journée de route sur la BR 101 
au milieu des camions et des nids de poules dans la 
chaussée, nous arrivons enfin à Governador 
Valadares vers 19h15, mais nous avons beaucoup de 
difficulté à trouver une pousada de nuit. Il faut 
ressortir de la ville et nous en trouvons une pas loin 
de la BR 116. La nuit n’est pas très reposante à cause 
du bruit incessant des camions. 
 

Fig. 9.  Melocactus bahiensis ssp. amethystinus 

Fig. 8.  Pilosocereus magnificus 
z moimi przyjaciółmi : Aldo i Nat 
with my friends: Aldo i Nat
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względu na nieustanny hałas samochodów 
ciężarowych.  
 

17 listopad 
 

      Wyjechaliśmy w kierunku Teofilo Otoni, byli-
smy wtedy około 1200 km od naszego miejsca wy-
jazdu. Dwadzieścia km od Teofilo Otoni zatrzyma-
liśmy się na skraju drogi koło inselberg, na który 
weszliśmy, i po półgodzinnej wspinaczce po ostro 
opadających i śliskich stokach, wśród wysokich 
traw i nieokreślonych Palmaceae, napotkaliśmy 
Coleocephalocereus buxbaumianus Buining rozło-
żone na skałach z piaskowca (Fig. 5), których zbo-
cza miały nachylenie 50 %. Roślin jest mało, a ko-
lonia nie przekracza 10 egzemplarzy.  
      Za Teofilo Otoni, licznik wykazał wtedy 1344 
km, skierowaliśmy się do Itaobim, przejeżdżając 
przez Padre Paraiso. 3 kilometry na północ od tej 
miejscowości mogliśmy zaobserwować okazy Co-

leocephalocereus fluminensis ssp. decumbens (Rit-
ter) Taylor & Zappi, leżące na kilka metrów długie 
na skale, w towarzystwie licznych Vriesea sp. i kil-
ku Pilosocereus magnificus (Buining & Brederoo) 
Ritter.   
      Na 1469 km, na trasie BR 116, zauważyliśmy 
kolonię bardzo ładnych Pilosocereus floccosus ssp.  
quadricostatus (Ritter) Zappi o kolorze zielonej 
butelki  (Fig. 6), składającą się z dziesięciu roślin, z 
których niektóre miały 3 m wysokości. Na km 
1502, minęliśmy wielki Cereus z licznymi gałęzia-
mi, prawdopodobnie C. jamacaru De Candolle.  
      Przybyliśmy do Itaobim o 19.00 (km 1512) i 
zatrzymaliśmy się w hotelu Pousada do Vale pole-
conego nam przez naszego przyjaciela G. Delanoy.  
 

18 listopad 
 

      Wyruszyliśmy znów w drogę około godz. 9.00 
jak zwykle. Po osiągnięciu 1522 km, zatrzymaliśmy 
się by odwiedzić wykwit granitowy, na którym 
znajdowały się Arrojadoa penicillata ssp. spinosior 

(Gürke) Britton & Rose (Fig. 7), Tacinga braunii 
Esteves, Tacinga inamonea (K Schumann) Taylor 
& Stuppy, Pilosocereus magnificus (Buining & 
Brederoo) Ritter (Fig. 8), kilka Melocactus bahien-

sis ssp. amethystinus (Buining & Brederoo) Taylor 
(Fig. 9) i Melocactus ernestii Vaupel (Fig. 10), w 
towarzystwie kilku wyprostowanych łodyg Arroja-

doa sp, których nie mogliśmy zidentyfikować ze 
względu na dystans. Ucieszyłem się ogromnie ze 
zidentyfikowania bardzo rzadkiego gatunku w 
uprawie, Pseudoacanthocereus brasiliensis (Britton 
& Rose) Ritter (Fig. 11), który wił się za skałami.   
 

17 Novembre 
 

      Nous partons en direction de Teofilo Otoni, nous 
sommes maintenant à environ 1200 kms de notre 
point de départ. A une vingtaine de kilomètres de 
Teofilo Otoni nous nous s’arrêtons sur le bord de la 
route près d’un inselberg que nous escaladons et 
après une demi-heure de montée sur des pentes 
abruptes et glissantes, au milieu d’herbes hautes et de 
Palmaceae indéterminés, nous rencontrons 
Coleocephalocereus buxbaumianus Buining couchés 
sur les falaises de grès (Fig. 5) dont les pentes font 
une inclinaison de 50%. Les plantes sont éparses et la 
colonie ne dépasse pas une dizaine de sujets. Après  
Teofilo Otoni, le compteur affiche alors 1344 km, 
nous nous dirigeons vers sur Itaobim en passant par 
Padre Paraiso. A 3 kilomètres au nord de cette 
localité nous pouvons observer des spécimens de 
Coleocephalocereus fluminensis ssp. decumbens 
(Ritter) Taylor & Zappi (Fig. 6), de plusieurs mètres 
de long prostrés sur la falaise en compagnie de 
nombreuses Vriesea sp. et de quelques Pilosocereus 

magnificus (Buining & Brederoo) Ritter . 
      Au km 1469, en bordure de la BR 116, nous 
apercevons une colonie de très beaux Pilosocereus 

floccosus ssp. quadricostatus (Ritter) Zappi de 
couleur vert bouteille (Fig. 6), constituée d’une une 
dizaine de plantes dont certains font 3 m de hauteur. 
Au km 1502 nous croisons un grand Cereus avec de 
nombreuses branches, probablement un C. jamacaru 

De Candolle.  
      Nous arrivons à Itaobim à 19 h (km 1512) et nous 
nous installons pour la nuit à la Pousada do Vale 
indiquée par notre ami G. Delanoy. 
 

18 Novembre 
 
Nous reprenons la route, vers 9 h comme d’habitude. 
Arrivé au km 1522, nous arrêtons pour visiter un 
affleurement granitique sur lequel se trouvent 
Arrojadoa penicillata ssp. spinosior (Gürke) Britton 
& Rose (Fig. 7), Tacinga braunii Esteves, Tacinga 

inamonea (K Schumann) Taylor & Stuppy, 
Pilosocereus magnificus (Buining & Brederoo) 
Ritter (Fig. 8), quelques Melocactus bahiensis ssp. 

amethystinus  (Buining & Brederoo) Taylor (Fig. 9) 
et Melocactus ernestii Vaupel (Fig. 10) accompagné 
de quelques tiges d’une Arrojadoa sp. que nous ne 
pouvons identifier à cause de son éloignement. Ma 
joie est à son comble d’identifier  une espèce très 
rare en culture Pseudoacanthocereus brasiliensis 
(Britton & Rose) Ritter (Fig. 11) qui serpente 
derrière les rochers. Quelques kilomètres plus loin 
nous retournons sur Itaobim et nous voyons à 
nouveau des Pilosocereus magnificus, Melocactus sp 
et Cereus jamacaru De Candolle (Fig. 12). Au km  
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      Kilka kilometrów dalej zawróciliśmy na 
Itaobim i ujrzeliśmy znowu rośliny: Pilosocereus 

magnificus, Melocactus sp. i Cereus jamacaru De 
Candolle (Fig. 12). Na 1556 km, w kierunku do 
Aracucai, znaleźliśmy Melocactus sp rozproszone 
za trawami, wspaniałe grupy Coleocephalocereus 

aureus Ritter (Fig. 13) ze złocistymi cierniami i 
białymi cefaliami. Po dwóch godzinach drogi, za-
trzymaliśmy się i dzięki temu ujrzeliśmy Cereus 

jamacaru, Melocactus sp. i jeden nie określony 
Apocynaceae o żółtych kwiatach z prostymi pędami 
podobnymi do rośliny migdałowej. Wzdłuż trasy 
BR 116 na 1565 km, napotkaliśmy Arrojadoa sp., 
cereusa o cienkich łodygach o wysokości 30 cm, 
który ja identyfikuję jako Brasilicereus markgrafii  
Backeberg  & Voll, oraz bardzo ładne egzemplarze  
Micranthocereus violaciflorus Buining (Fig. 14).  
 

19 listopad 
 

      Przybyliśmy do Vitoria de Conquista, gdzie mój 
licznik samochodowy wskazał 1800 km – to miasto, 
w którym zatrzymaliśmy się na noc w hotelu Pala-
ce. Naszą intencją wtedy było by dotrzeć do Sussu-
rana, miasta w którego okolicach została opisana 
nowa Arrojadoa: Arrojadoa marylanae Soares-
Filho & Machado, ale wydawało się, że naszym 
towarzyszom nie chciało się jechać na tę wyprawę, 
która wymagałaby przemieszczania się pieszo przez 
wiele godzin, więc zdecydowaliśmy, że zmienimy 
kierunek, i że pojedziemy ku Monte Claros trasą 
BR 116 a potem BR 251. Na 1988 km Aldo ujrzał 
kwitnącą Pereskia sp, niewątpliwie Pereskia gran-

difolia Haworth, i młody okaz Pilosocereus glauco-

chrous (Fig. 15), a potem na 2210 km zatrzymali-
śmy się w pobliżu wychodni skalnej i zobaczyliśmy 
Pilosocereus sp o bardzo niebieskiej epidermie oraz 
wełnistych areolach, przypuszczalnie Pilosocereus 

cenepequei (?), oraz Melocactus sp.  
      Zatrzymaliśmy się na noc w Monte Claros, w 
hotelu Rametta. Na obiad pizzeria zaproponowała 
nam dziesiątki różnych pizz, podawanych po bar-
dzo umiarkowanych cenach.  
 

20 listopad 
 

      Opuściliśmy Monte Claros trasą BR 135 w kie-
runku Bocaiuva o godz. 9.30. Na 2437 km zaob-
serwowaliśmy niezidentyfikowane agawy, Fucrea 
sp, i roślinę bulwiastą, którą Aldo zidentyfikował 
jako Neomarica sp. Dojechaliśmy do Joaquim Feli-
cio – to stanowisko, na którym G. Delanoy zaob-
serwował podczas poprzedniej podróży Discocactus 

placentiformis (Lehmann) Schumann (Fig. 16).

1556, à l’embranchement vers Aracucai, nous 
trouvons Melocactus sp. et, disséminés derrière des 
herbes, de magnifiques groupes de  
Coleocephalocereus aureus Ritter (Fig. 13) avec 
leurs aiguillons dorés et céphaliums blancs. Après 
deux heures de route un arrêt nous permet de voir des  
Cereus jamacaru, Melocactus sp. et une 
Apocynaceae indéterminée à fleurs jaunes avec des 
tiges ressemblant au frangipanier. Le long de la BR 
116, au km 1565, nous rencontrons Arrojadoa sp., et  
un cierge à tiges minces de 30 cm de hauteur que 
j’identifie comme Brasilicereus markgrafii  

Backeberg  & Voll et de très beaux exemplaires de  
Micranthocereus violaciflorus Buining (Fig. 14) 
 

19 Novembre 
 

      Nous arrivons à Vitoria de Conquista où mon 
compteur de voiture indique 1800 kms, ville où nous 
stationnons pour la nuit à l’Hôtel Palace. Notre 
intention était alors de rejoindre Sussurana, ville dans 
les environs de laquelle a été décrit le nouvel 
Arrojadoa: Arrojadoa marylanae Soares-Filho & 
Machado, mais il semble que nos compagnes ne 
veuillent pas tenter cette expérience qui exige des 
déplacements pédestres de plusieurs heures et nous 
décidons de changer de direction et repartons vers 
Monte Claros par la BR 116 puis la BR 251. Au 
kilomètre 1988, Aldo trouve un Pereskia sp. en 
fleurs, sans doute Pereskia grandifolia Haworth et un 
jeune sujet de  Pilosocereus glauchocrous (Fig. 15) 
puis, au km 2210 nous nous arrêtons près d’un 
affleurement rocheux et nous voyons des 
Pilosocereus sp à l’épiderme très bleu et les aréoles 
très laineuses peut être Pilosocereus  cenepequei (?) 
et Melocactus sp.
      Nous nous arrêtons pour la nuit à  Monte Claros 
où nous logeons au Rametta Hôtel. Pour le dîner, une 
pizzeria nous propose une dizaine de variétés de 
pizza, servies à volonté et pour une somme très 
modique. 

20 Novembre 
 

      Nous quittons Monte Claros par la BR 135 en 
direction de Bocaiuva à 9h30. Au km 2437, nous 
observons Agaves sp, Fucrea sp., et une bulbeuse 
qu’Aldo identifie comme  Neomarica sp. Nous 
atteignons Joaquim Felicio,  station dans laquelle G. 
Delanoy avait pu observer lors d’un précédent 
voyage des Discocactus placentiformis (Lehmann) 
K. Schumann (Fig. 16). Il y a aussi, et en abondance, 
des Cipocereus minensis (Werdermann) Ritter, C. 

bradei (Backeberg & Voll) Zappi & Taylor, des  
Hechtia sp et Dioscorea sp. Comme nous sommes 
dimanche et il n’y a pas de restaurant ouvert, mais  
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Fig. 11.  Pseudoacanthocereus brasiliensis
            i Arrojadoa penicillata

Fig. 10.  Melocactus ernestii
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Występują tam też w dużych ilościach Cipocereus 

minensis (Werdermann) Ritter, C. bradei 

(Backeberg & Voll) Zappi & Taylor, Hechtia sp. i 
Dioscorea sp. Ponieważ była niedziela więc nie 
było otwartej restauracji, ale na szczęście w małej 
chacie usytuowanej blisko wodospadu, chłopak 
zgodził się zrobić nam grilla z kawałków ryby, któ-
rą zjedliśmy z chipsami i popiliśmy piwem. 

 
par chance, dans une petite cabane située près de la
cascade,  un garçon accepte de nous faire griller des 
morceaux de poisson que nous avalons avec des  
paquets de chips accompagné de bières.
      Notre prochaine étape est la ville de Diamantina. 
Après une erreur d’itinéraire, nous retrouvons la 
direction de Rodeador. Peu après nous observons une 
colonie de Pilosocereus sp. Sur la commune de 
Santo Hipolito nous pouvons contempler 
Pilosocereus floccosus et Cereus jamacaru. 
 

Fig. 15.  Pilosocereus glaucochrous

Fig. 14.  Micranthocereus 
violaciflorus 

Fig. 12.  Coleocephalocereus aureus

Fig. 13.  Cereus jamacaru
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      Nasz następny etap to miasto Diamantina. Po 
zbłądzeniu na trasie odnaleźliśmy kierunek do Ro-
deador. Zaraz potem zaobserwowaliśmy kolonię 
Pilosocereus sp. W okręgu Santo Hipolito mogli-
śmy podziwiać Pilosocereus floccosus i Cereus 

jamacaru. Dojechaliśmy do Diamantina po połu-
dniu i po krótkim zwiedzeniu miasta w deszczu, 
zakwaterowaliśmy się w Pousada Cerestas.  
 

21 listopad 
 

      Wyjechaliśmy z Diamantina rankiem i niedala-
ko za Guinda, na skalistym wierzchołku na 2713 
km, znaleźliśmy Cipocereus minensis i Arthroce-

reus sp. Dwa kilometry dalej wzdłuż trasy można 
zauważyć obecność Cipocereus minensis, Vellozia 
sp, Pilosocereus sp, Bromelia sp., i orchidei na-
ziemnych, niewątpliwie Laelia sp., która rośnie w 
skalnych rozpadlinach.   
      Na 2740 km, na gruncie z piasku kwarcowego 
znaleźliśmy nasze pierwsze Discocactus placenti-

formis. Niektóre okazy z trudem wystają ponad 
piasek i wiele roślin zostało wypalonych przez 
ogień naturalny lub wywołany wypalaniem pa-
stwisk. Miejsce to jest również zasiedlone przez 
Vellozia sp. i Cipocereus minensis. Deszcz pada 
obficie, 100 mm opadu w ciągu jednej godziny, co 
obniża temperaturę.   
      Na kilometrze 2747 napotkaliśmy Pilosocereus 

aurisetus (Werdermann) Byles & Rowley, a na km 
2753, Arthrocereus rondonianus Backeberg & Vol-
lard, jeden Cipocereus minensis z niebieskimi pą-
kami (Fig. 17), C. bradei, i Vellozia sp. W południe 
dotarliśmy do Conseilçao Mata. Wróciliśmy do 
Diamantina. Na 2758 km inna droga pozwoliła nam 
podjechać i obejrzeć kępę Cipocereus bradei (Fig. 
18), Pilosocereus aurisetus, Hechtia sp. i wspaniałą 
Bromelia sp., której kwitnienie jest zapowiadane 
przez czerwony kolor rozety.   
      Na 2787 km, na skraju drogi i w piasku kwar-
cowym, spotkaliśmy dużą kolonię Discocactus sp. 
razem z Hechtia sp.   
      Po śniadaniu w Diamantina, pojechaliśmy drogą 
BR 367 i 2833 km skręciliśmy do Menge. Dziesięć 
kilometrów dalej odwiedziliśmy skały pokryte 
kwiataami, na których znaleźliśmy Cipocereus mi-

nensis, Pilosocereus sp., Pilosocereus aurisetus i 
nasze pierwsze Uebelmannia (!) – Uebelmannia 

pectinifera ssp. pectinifera Buining (Fig. 19). 
Większość U. pectinifera była ukryta pod grubym 
dywanem Hechtia sp. (Fig 20) i trudne do znalezie-
nia. Dzień się zakończył wizytą u rzemieślników, 
którzy nam pokazali jak się modeluje „kamień my-
dlany”, później wizytą w sklepie, gdzie sprzedaje   
 

Nous atteignons Diamantina dans l’après-midi et 
après une courte visite de la vieille ville sous la pluie 
nous nous logeons à la Pousada Cerestas. 
 

21 Novembre 
 

      Nous quittons Diamantina au début de la matinée 
et peu après Guinda, sur une barre rocheuse km 2713 
nous trouvons Cipocereus minensis et Arthrocereus 
sp. Deux kilomètres plus loin, le  long de la piste on 
peut noter la présence de Cipocereus minensis, 

Vellozia sp., Pilosocereus sp., Bromelia sp., et des 
orchidées terrestres, sans doute Laelia sp. qui pousse 
dans des anfractuosités de rochers.  
      Au km 2740, sur un sol constitué de sable de 
quartz, nous trouvons nos premiers Discocactus 
placentiformis. Certains spécimens dépassent à peine 
le sable et de nombreuses plantes ont été brûlées par 
les feux naturels ou provoqués pour faire des 
pâturages. Le site est également peuplé de Vellozia 

sp. et Cipocereus minensis. Il pleut abondamment 
une centaine de mm en 1 heure ce qui rafraîchit la 
température. 
      Au km 2747 nous rencontrons Pilosocereus 

aurisetus (Werdermann) Byles & Rowley, et au km 
2753 Arthrocereus rondonianus Backeberg & 
Vollard, un Cipocereus minensis avec ses boutons 
floraux bleus (Fig. 17), C. bradei, et Vellozia sp. Il 
est midi quand nous arrivons à Conseilçao Mata. 
Nous retournons sur Diamantina, au km 2758 une 
autre piste nous permet d’atteindre et d’observer une 
touffe de Cipocereus bradei (Fig. 18) Pilosocereus 

aurisetus, Hechtia sp. et une superbe Bromelia sp.
dont la floraison est annoncée par la couleur rouge de 
la rosette.

      Au km 2787, au bord de la route et dans du sable 
quartzique nous trouvons une grosse colonie de 
Discocactus sp. avec Hechtia sp.  
      Après le déjeuner à Diamantina, nous reprenons 
la route BR 367 et au km 2833 nous tournons vers 
Menge. Une dizaine de kms plus loin nous visitons 
un affleurement rocheux sur lequel nous trouvons 
Cipocereus minensis, Pilosocereus sp., Pilosocereus 

aurisetus et nos premières Uebelmannia (!) – 
Uebelmannia pectinifera ssp. pectinifera Buining 
(Fig. 19). La plupart des U. pectinifera sont 
masquées par un épais tapis de Hechtia sp. (Fig 20) 
et difficile à détecter.  La journée se termine par la 
visite d’artisans qui  nous montrent comment se 
modèle la « pierre à savon », puis par celle du 
magasin où se vendent les pierres semi précieuses, 
taillées ou non. 
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się kamienie półszlachetne, oszlifowane lub nie. 
 

22 listopad 
 

      Wyjechaliśmy z Diamantina w kierunku Balo 
Horizonte. Po 20 km zaobserwowaliśmy Cipoce-

reus minensis, Pilosocereus aurisetus, Hechtia sp., i 
inne bromelie. Przybyliśmy do Belo Horizonte ok 
godz. 17.00. Miasto jest rozczłonkowane i trudno 
było tam znaleźć żądaną drogę. Znaleźliśmy wresz-
cie wygodny hotel i zjedliśmy kolację w pizzerii.  
 

23 listopad 
 

      Wyjechaliśmy z Belo Horizonte w kierunku 
Caeté z zamiarem dostania się do Sierra de Caraça 
w nieco utopijnym celu, że znajdziemy Cipocereus 

laniflorus. Zatrzymaliśmy się w Caeté, gdzie znaj-
duja się wspaniałe kościoły, które można dokładnie 
zwiedzić z lokalnymi przewodnikami.  
      Po długiej jeździe dojechaliśmy do Baro de Co-
cais, gdzie nam wskazano restaurację Dina Laurin-
da, która jest wyśmienitą churascaria.    
     Po południu dotarliśmy do naturalnego parku w 
Caraça, ale jest czynny do godziny 17.00, co nas 
zmusiło do powrotu tam następnego dnia. Wrócili-
śmsy więc na Santa Barbara, gdzie zamieszkalismy 
w bardzo przyjemnym hotelu Pousada del Sol. W 
ogrodzie wokół pływalni znajdują sie bromelie 
wśród drzew, oraz kwitnące Ephiphyllum sp, co 
przyciągnęło moją uwagę. Wieczorem zjedliśmy 
kolację w hotelu (łazanki i zapiekanka z łososia).  
 

24 listopad 
 

      Następnego dnia rano wróciliśmy do parku Ca-
raça (trzeba było zapłacić 10 r$ przy wyjściu !). 
Zwiedziliśmy ten czcigodny przybytek w towarzy-
stwie przewodnika i poszliśmy na obiad do cantina. 
Następnie zdecydowaliśmy się poszukać słynnego 
Cipocereus laniflorus Taylor & Zappi, odkrytego 
niedawno, ale ten obszar obejmuje 110 km2! Sfoto-
grafowaliśmy kilka bromelii. Deszcz nie przestawał 
padać i zdecydowaliśmy jednak zwiedzić wodo-
spad. na niskich poboczach drogi były Marantas, 
wiele Filodendronów, Bromeliowatych, etc.  
      Deszcz zamieniuł się w ulewę i zeszliśmy z 
drogi żeby się schronić w samochodzie. Na drodze 
do Lourdes ujrzeliśmy różne bromelie. Następnie 
korzystając z tego, że deszcz przestał padac, zrobi-
liśmy wycieczkę do lasu w pobliże klasztoru. Ku 
naszemu wielkiemu zdziwieniu odkryliśmy 
Schlumbergera truncata (Haworth) Moran, koloru 
  
 

22 Novembre 
 

Nous quittons Diamantina et prenons la direction de 
Belo Horizonte. Après une vingtaine de  kms nous 
observons Cipocereus minensis, Pilosocereus 

aurisetus, Hechtia sp., et autres broméliacées .Nous 
arrivons à Belo Horizonte le soir vers 17 h. La ville 
est tentaculaire et y trouver son chemin est difficile. 
Nous trouvons enfin un hôtel confortable et nous 
dînons le soir dans une pizzeria. 

23 Novembre 

      Nous quittons Belo Horizonte en prenant la 
direction de Caeté avec l’intention de rejoindre la 
Sierra de Caraça dans le but, un peu utopique, de 
trouver le Cipocereus laniflorus. Nous nous arrêtons 
à Caeté où se trouvent de magnifiques églises que 
l’on peut visiter en détail avec des guides locaux.  
      Après un long trajet sur des pistes nous arrivons à 
Baro de Cocais où l’on nous indique le restaurant 
Dina Laurinda qui est une excellente churascaria. 
      Dans l’après-midi nous atteignons dans le Parc 
Naturel de Caraça mais l’accès est fermé à partir de 
17 h, ce qui nous obligera à revenir le lendemain. 
Nous retournons donc sur Santa Barbara ou nous 
logerons à la très agréable Pousada del Sol. Dans le 
jardin autour de la piscine se trouvent des 
broméliacées dans les arbres et un Ephiphyllum sp en 
fleurs attire mon attention. Le soir nous dînons à la 
poussada (lasagne et gratin de saumon). 
 

24 Novembre 
 

Le lendemain matin nous rentrons dans le Parc de 
Caraça (il faudra payer 10 r$ en sortant !), Nous 
visitons le sanctuaire en compagnie d’un guide et 
nous allons déjeuner à la cantina. Nous décidons 
ensuite de rechercher le fameux Cipocereus 

laniflorus Taylor & Zappi, découvert récemment,  
mais le territoire fait environ 110 km2! Nous 
photographions quelques broméliacées. La pluie 
n’arrête pas de tomber et nous décidons tout de 
même d’aller voir la cascade. Les bas cotés du 
chemin montrent des Marantas, des Philodendrons, 
Broméliacées, etc.  
      La pluie s’est transformée en déluge et nous 
rebroussons chemin pour nous abriter dans la voiture. 
Sur le chemin de Lourdes nous voyons des 
Bromeliacées diverses. Profitant ensuite d’une 
accalmie, nous faisons un tour dans la forêt près du 
monastère. A notre grande surprise, nous découvrons 
un Schlumbergera truncata (Haworth) Moran, de 
couleur rouge dans un arbre. La littérature ne 
mentionne pas cette plante dans cet endroit là. Nous 
abandonnons à regret l’idée de voir le Cipocereus 

laniflorus.  
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Fig. 17.  Cipocereus minensis z pąkami
               Cipocereus minensis in buds

Fig. 16.  Discocactus placentiformis
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czerwonego na drzewie. Literatura nie wspomina 

tej rośliny w tamtym miejscu. Porzucilićmy z żalem 

pomysł zobaczenia Cipocereus laniflorus. 

 

25 listopad 
 

      Wyjechalismy w kierunku Ouro Preto i zwiedzi-

liśmy wspaniałe kościoły. Po zwiedzeniu targu rze-

mieślniczego ruszyliśmy drogą do Petropolis. Na 

3575 km cofnęliśmy się nieco aby popodziwiać 

bardzo ładny widok i przy tej okazji bardżo dużo

Vellozia i Tillandsia oraz orchidee. 

 

25 Novembre 
 

      W Nous partons en direction de Ouro Preto on 

nous visitons de magnifiques églises. Après une 

visite du le marché des artisans, nous reprenons la 

route de Petropolis 

      Au km 3575 nous faisons un petit détour pour 

admirer un très beau point de vue et par la même 

occasion un très grand nombre de Vellozia ainsi que 

des Tillandsia et des orchidées. 

      A environ 80 km de Petropolis, c’est le déluge : 

on ne voit plus la route et à 3 km avant la sortie  

Fig. 18. Cipocereus bradei

Fig. 19. Uebelmannia pectinifera ssp. pectinifera

Fig. 20. 
Uebelmannia pectinifera ssp. pectinifera pokryta Hechtia sp. 

Uebelmannia pectinifera ssp. pectinifera covered by Hechtia sp.
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      Mniej więcej 80 km od Petropolis jest ulewa: 

nie widać drogi, a na 3 km przed wyjazdem z Tres 

Rios znajduja się Cereus sp na skalnych ścianach. 

Próbowaliśmy je zidentyfikować, ale było bardzo 

ciemno i nie mieliśmy do nich dostępu. Dojechali-

śmy do Petropolis wieczorem i zamieszkaliśmy w 

hotelu Pousada Morada de Flores. Wieczorem kola-

cja w dużej restauracji, bardzo uczęszczanej, bardzo 

hałaśliwej, ale w super atmosferze.  

 

26 listopad 
 

      Pozostaliśmy w Petropolis i pojechaliśmy zwie-

dzić Floralia – wystawę kwiatów odbywającą się w 

dużym parku i prezentującą bujną roślinność tropi-

kalną. Odwiedziliśmy również pałac cesarski i zje-

dliśmy obiad w churascaria. Po obiedzie ruszyliśmy 

drogą do Rio i dotarliśmy do Michel’a, Francuza 

osiedlonego w Brazylii, który wynajmuje gościom 

pokoje hotelowe w dzielnicy Copacabana, i który 

nas przyjął wyśmienitą caipirinha (napój na bazie 

cachaça i słodzonej cytryny oraz lodów) podawanej 

do woli w wiaderku. Zjedliśmy też obiad w churas-

caria, gdzie dania były sprzedawane na kilogramy! 

 

27 listopad 
 

Dzień odpoczynku na plaży w Copacabana. 
 

28 listopad 
 

      Podczas, gdy nasi przyjaciele robili zakupy, 

powróciliśmy z Aldo do ogrodu botanicznego aby 

zwiedzić dział zarezerwowany dla kaktusów, ale 

był on zamknięty ze względu na roboty. Po śniada-

niu musieliśmy myślec o powrocie. Trzeba było 

oddać samochód do wypożyczalni i udać się na 

lotnisko, by się zarejestrowac na lot 6086, który 

miał się odbyć o godz. 17.00. Ale problemy z kom-

puterem pokładowym spowodowały anulowanie 

lotu i spędziliśmy noc w luksusowym hotelu pię-

ciogwiazdkowym w okolicach Rio (oczywiście na 

koszt towarzystwa Iberia). Dopiero 29-go wylecie-

liśmy do Europy w kierunku Madrytu, a potem do 

Niceli – naszego punktu docelowego.   

      Podziękowania: Dziękuję Garardowi Delanoy, 

który pokazał nam kilka miejsc, które odwiedził on 

podczas swojej poprzedniej podróży do Brazylii w 

towarzystwie Marlona Machado.  

de Tres Rios il y a des Cereus sp sur les parois 

rocheuses, nous essayons de les identifier mais il fait 

très sombre et il est impossible d’y accéder. Nous 

arrivons à Petropolis dans la soirée et nous logerons 

à la Pousada Morada de Flores. Le soir, dîner dans 

un grand restaurant très fréquenté, très bruyant mais 

avec une super ambiance. 

 

26 Novembre 

      Nous restons à Petropolis et partons faire la visite 

de Floralia une exposition florale située dans un 

vaste parc montrant une  luxuriante végétation 

tropicale. Nous visitons également le Palais Impérial 

et déjeunons dans une churascaria. Après le déjeuner 

nous reprenons la route vers Rio et nous arrivons 

chez Michel, un français établi au Brésil qui loue des 

chambres d’hôtes dans le quartier de Copacabana et 

qui nous accueille avec une bonne caipirinha 

(boisson à base de cachaça et de citron sucre et glace 

pilée) servie à volonté, au seau . Nous dînons ensuite 

dans une churascaria où les plats sont vendus au 

kilo ! 

27 Novembre 

 Journée de détente sur la plage de Copacabana 

 

28 Novembre 

      Pendant que nos compagnes font des courses, 

nous retournons avec Aldo au Jardin Botanique pour 

visiter la section réservée au « cactus » mais celle-ci 

est fermée pour cause de travaux ! Après le déjeuner 

nous devons penser au retour ; il faut rendre la 

voiture de location et se rendre à l’aéroport pour se 

faire enregistré  pour le vol 6086 qui devait décoller 

à 17 heures.  Mais une problème sur l’ordinateur de 

bord fait annuler le vol et nous passons la nuit dans 

un luxueux hôtel 5 étoiles des environs de Rio (au 

frais de la compagnie Iberia bien entendu). Ce n’est 

donc que le 29 que nous nous envolerons pour 

l’Europe en direction de Madrid puis Nice notre 

destination finale. 

      Remerciements : Je tiens à remercier Gérard 

Delanoy qui nous a indiqué quelques uns des sites 

qu’il a visités lors d’un précédent  voyage au Brésil 

en compagnie de Marlon Machado. 
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Caudiciformy wśród Begonii. 
 
Tomasz Romulski 
ki-editor@post.com 

      Begonie to, jak wiemy, popularne ozdobne ro-

śliny doniczkowe, podobnie jak np. pelargonie. O 

ile jednak wśród pelargonii jest dosć dużo gatun-

ków sukulentycznych, z tego zresztą względu są 

one dość znane (i często cenione) wśród miłośni-

ków sukulentów, o tyle begonii raczej nie uważa się 

za grupę roślin, w której mogliby się odnaleźć tra-

dycyjni sukulenciarze. W rzeczywistości jednak jest 

trochę begonii, czy ich kultywarów, które można 

uznać za rośliny wykazujące formalnie przynajm-

niej częściowy sukulentyzm, ten sukulentyzm jed-

nak nie jest tak zaznaczony jak w przypadku typo-

wych, znanych nam sukulentów pędowych czy li-

ściowych. Oprócz tego jest dość duża grupa begonii 

z bulwiastymi korzeniami, niestety większość z 

nich jest dla miłośników kaudeksów mało atrakcyj-

na, ponieważ swoje zgrubiałe korzenie rozbudowu-

ją pod ziemią. Wśród nich jest jednak kilka, które 

swoje bulwy zaczynają rozwijać na powierzchni, 

jako spodnią część pędu, i te nas tu będą intereso-

wać, jako caudiciformy. Zostawiamy jak zwykle na 

boku kwestię tego, czy caudiciformy, w tym wy-

padku: begonie-caudiciformy, to rzeczywiste suku-

lenty – sam bowiem fakt bycia caudiciformem jest 

wystarczającym powodem by wzbudzić nasze za-

ciekawienie. 

      Najbardziej znane begonie-caudiciformy po-

chodzą z południowej Afryki i są dziś obecne w 

handlu i kolekcjach pod nazwami: Begonia dregei 

Otto & Dietrich, B. natalensis Hooker, B. partita 

Irmscher, B. suffruticosa Meissner, B. richardsiana 

T.Moore, B. homonyma Steudel (syn. B. caffra Me-

issner, B. sinuata Graham, B. favargeri Rechinger, 

B. rudatisii Irmscher) oraz B. sonderiana Irmish – 

ta ostatnia jest jednak jedynie jednorocznym pną-

czem. Wszystkie inne begonie z tego rejonu rów-

nież tworzą bulwy, niestety skryte pod ziemią. Do-

datkowo w Boliwii i Brazylii żyje również B. woll-

nyi (syn. B. williamsii). Najbardziej znaną wśród 

naszych begonii-caudiciformów jest Begonia drege-

i, często zwana „Begonią butelkową. Została ona 

przywieziona do Europy w 1836, i była jedną z 

pierwszych w ogóle znanych tu begonii.  

      Wymienione wyżej nazwy mają swoje znacze-

nie kolekcjonerskie, jednak w ostatniej rewizji tak-

sonomicznej tej grupy roślin, Hilliard (1976) uznał 

je wszystkie, (za wyjątkiem B. homonyma, i B. son- 

deriana), za formy Begonia dregei, traktując tę 

ostatnią po prostu jako bardzo zmienny gatunek. 

Ta formuła taksonomiczna jest dziś powszechnie 

uznawana, ponieważ ze względu na występowanie 

w naturze bardzo dużej ilości form pośrednich, nie 

można było utrzymać B. natalensis, B. partita, B. 

suffruticosa, B. richardsiana jako samodzielnych 

gatunków. Co więcej, według ostatnich badań 

również Begonia homonyma nie zasługuje na sta-

tus odrębnego gatunku – Hilliard przyporządkował 

populacje interesujących nas roślin w południowej 

Afryce do dwóch grup, określając je bądź jako B. 

dregei, badź jako B. homonyma, kierując się tylko 

kryterium kształu liści, przy braku praktycznie 

innych różnic (liście B. homonyma są dwukrotnie 

większe i nie rozdzielone na działki, podczas gdy u 

B. dregei są mniejsze i w większym stopniu roz-

członkowane). Jednak zmienność liści jest pomię-

dzy populacjami zbyt duża, by uznać to kryterium 

za miarodajne i na tej podstawie rozdzielać od sie-

bie te dwa wciąż jeszcze osobne gatunków. Po-

twierdzają to zresztą ostatnie badania genetyczne, i 

prawdopodobnie wkrótce B. homonyma zostanie 

uznana za odmianę lub podgatunek B. dregei. 

      Begonia dregei to zgrabny krzew, który może 

osiągnąć do kilkudziesięciu cm wysokości, o bia-

łych, małych jak na begonie, ale za to licznych 

kwiatach. Caudex osiąga średnicę do 10 cm – 

rozmiar ten nie jest imponujący, ale caudex jest 

wyraźnie zaznaczony u podstawy rośliny. Liscie sa 

mniej lub bardziej podzielone na działki – u typo-

wej B. dregei liście są ze słabymi wcięciami, for-

ma partita ma liście bardziej wydłużone, forma 

suffruticosa ma liście najbardziej rozczłonkowane 

i najciekawiej wyglądające. 

      Trzeba wiedzieć, żes wszystkie begonie, a jest 

ich ok. 1500 gatunków, niezależnie od tego z ja-

kich pochodzą rejonów i kontynentów, łatwo się ze 

sobą nawzajem krzyżują, co doprowadziło do po-

wstania olbrzymiej ilości kultywarów wśród miło-

śników tych roślin. Begonie-caudiciformy również 

występują w postaci mieszańców z innymi bego-

niami. Do tego w handlu można też spotkać pod 

osobnymi nazwami ich kultywary charakteryzują-

cymi się  liśćmi pokrytymi białymi plamkami.          

      Uprawa Begonia dregei i jej form generalnie 

nie jest trudna. Przede wszystkim roślina powinna 
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być uprawiana w zacienieniu, ponieważ, jak więk-

szość begoni, żyje w lasach. Podłoże powinno być 

przepuszczalne, ale żyzne, a jeśli takie nie jest to 

roślina powinna być ona odżywiana nawozami. W 

okresie wegetacyjnym – wiosna, lato, podlewanie 

powinno być umiarkowane, podłoże powinno wy-

schnąć między kolejnymi podlaniami, choć nie do 

końca, Podłoze nie może być jednak wciąż mocno 

wilgotne bo doprowadzi to do gnicia rośliny. Tutaj 

postępować należy z grubsza jak z typowymi suku-

lentami, jednak trzeba zaznaczyć, że potrzeby wod-

ne B. dregei są nieco wieksze niż innych typowych 

sukulentów – można powiedzieć, że cykl nawad-

niania jest taki jak dla innych sukulentów, lecz wo-

dy trzeba dostarczać obficiej. Szczególnie należy 

podlewać roślinę w gorące dni w środku lata, a ro-

ślina musi stać wtedy w zacienieniu – inaczej liście 

zostaną spalone. W zimie roślina powinna mieć 

okres spoczynku bez podlewania, i trzymana w 

temp. 5-15 
o
C. Roślina może tracić wtedy liście. W 

okresie wzrostu optymalna wilgotność powietrza to 

40-45%. Rozmnażać można z nasion lub przez uko-

rzenienie pędu, który następnie zacznie wytwarzać 

caudex, po roku czasu wyraźnie już zaznaczony, a 

tworzenie caudeksu można przyśpieszyć poprzez 

przycinanie rośliny. Pędy należy ukorzeniać w cią-

gu lata. 
      B. dregei i B. homonyma to endemity żyjące w 

przybrzeżnych lasach wschodniej części płd. Afryki, 

gdzie występują w małych, rozproszonych popula-

cjach, liczacych do kilkuset osobników, na południo-

wych zboczch mocno ocienionych pagórków. Rośliny 

te stanowiąc poszycie lasu, jak to zresztą generalnie 

bywa z begoniami. B. homonyma występuje w mniej-

szych ilościach i jest mniej zmienna. Szacuje się, że 

ilość wszystkich populacji B. dregei i B. homonyma 

razem wziętych wynosi co najmniej ponad setkę. Ba-

dania wykazały, że każda z nich ma pewne unikalne 

 

 

 

cechy morfologiczne - chodzi tu głównie o kształt 

liścia – w małym stopniu zmienny, podczas gdy po-

szczególne populacje odróżniają się od siebie kształ-

tem liści dość wyraźnie i w naturze praktycznie każ-

da populacja ma ich inny pokrój.  

      Begonia dregei to bdość popularna roślina, jeśli 

jednak chodzi o Begonia homonyma to nie jest ona 

spotykana w handlu i kolekcjach, pewnie dlatego, że 

jej liście nie mają jakiejś ciekawej formy. Warto 

jednak zaznaczyć, że B. homonyma jest znana i zbie-

rana przez miejscową ludność jako środek przeciw 

bólom klatki piersiowej i zatruciom, a bywa też 

używana w ludowej magii.  
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Dziękujemy tu pani Laurie Gray Bounsall (USA) za 
udostępnienie zdjęć  B. dregei ‘partita’.

Na obu zdjęciach: Begonia dregei ‘partita’. Fot.  Laurie Gray Bounsall  
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Brachycereus nesioticus. 
Opowieść o pionierskim kaktusie. 
 
Tomasz Romulski                                                                                                                 
ki-editor@post.com 
                                                                                                    

      Czemuż, ach czemuż to, takie kaktusy nie gosz-

czą w naszych kolekcjach…? Odpowiedź jest pro-

sta. Mimo, iż Brachycereus nesioticus – piękny 

przedstawiciel Cactaceae, nie jest w naturze zagro-

żony, ba, nawet bardzo dobrze przystosował się do  

 

 

 

trudnych warunków w swoim habitacie, to jednak 

jest on mieszkańcem Wysp Galapagos (zobacz ar-

tykuł obok), a te, jak powszechnie wiadomo, zosta-

ły ogłoszone przez rząd Ekwadoru ścisłym rezerwa-

tem, obowiązuje więc dziś ścisły zakaz wywozu 

stamtąd roślin i nasion. 

      Brachycereus nesioticus, niesamowite dziwo i 

prawdziwy kaktusowy cud natury, zamieszkuje 

tylko na Galapagos, i nigdzie indziej nie występuje, 

podobnie zresztą jak to jest ze wszystkimi gatun-

kami kaktusów, które tam rosną. Anderson wymie-

nia następujące wyspy, gdzie można spotkać Bra-

chycereus nesioticus: Bartolome, Fernandina, Ge-

novesa, Isabela, Ointa, San Salvador. Populacje 

występuja głównie na poziomie morza, ale można 

je też spotkać czasem wyżej.  

      Nasz kaktus ma dwie charakterystyczne cechy. 

Pierwszą z nich jest jego habitat. - jest on zawsze 

ekstremalnie jałowy – to po prostu czyste pokłady 

lawy wulkanicznej, właściwie zupełnie pozbawio-

ne części organicznych, bo praktycznie nie rośnie 

na niej inna roślinność. Brachycereus 

nesioticus jest więc tzw. rośliną 
pionierską, czyli taką, która pierwsza 

zasiedla jałowe tereny, a z czasem jej 

rozłożone resztki zaczynają tworzyć 
nieco lepsze warunki glebowe dla 

osiedlenia się kolejnych gatunków, już 
mniej odpornych. 

      Najciekawsza jednak dla nas jest 

druga cecha, którą można ujrzeć 
wyraźnie na zdjęciach – wszystkie młode 

pędy i nowe przyrosty Brachycereus 

nesioticus mają żółtą, czasem nawet 

„wściekle” żółtą barwę, tym bardziej 

atrakcyjną, że kontrastującą z szarością 
starszych części pędów. Jest to 

spowodowane bardzo gęstym pokryciem  

przez drobne żółte ciernie, które w 

wiekiem szarzeją i czernieją. To nadaje 

roślinom zupełnie fantastyczny widok, mimowol-

nie narzucajacy na myśl skojarzenie z jakimś eg-

zemplarzem, którego, pęd w pewnym momencie  

 

Na zdjęciu Brachycereus nesioticus z wyspy Bartolome, 
dzięki uprzejmości Marty Bilińskiej, widać różnice w kolo-
rze starych i młodych pędów. 

Brachycereus nesioticus, fot. H. Vannoy Davis © Califor-
nia Academy of Sciences 
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postanowił stać się kolorowym mutantem. 

      Mimo, że ekologia Brachycereus nesioticus jest 

dość słabo zbadana, to jednak nasze rośliny bardzo 

łatwo zauważyć w naturze – wyglądają bardzo cha-

rakterystycznie na praktycznie pozbawionych życia 

pokładach lawy i przyciągają wzrok i obiektywy 

araratów forograficznych turystów, a jak to bywa z 

charakterystycznymi elementami krajobrazu, do-

czekały się zwyczajowej nazwy – „lava cactus”, 

która mówi wiele. Nie jest on może aż takim sym-

bolem Galapagos jak wystepujące tam żółwie sło-

niowe, czy opuncje, ale jego zdolność do życia na 

jałowym podłożu lawy budzi często zainteresowa-

nie i podziw. Ta lawa, nagrzewając się w dzień pod 

wpływem słońca rozszerza się, a kurczy w nocy, co 

powoduje jej pękanie i tworzenie szczelin, które 

mogą być penetrowane przez korzenie, i gdzie mo-

gą kiełkować nasiona.  

      Rośliny się mocno krzewią od podstawy two-

rząc duże kępy, nawet do 2 m szerokości. Poszcze-

gólne pędy osiągają do 50 cm długości i do 5 cm 

średnicy. Silne uciernienie roślin (ciernie choć są 
krótkie, to gęste – do 40 w areoli) pomaga groma-

dzić wilgoć z mgieł. Ciernie mogą mieć długość do 

5 cm, ale z reguły są krótsze. Rośliny kwitną bia-

łym, dziennym kwiatem, który jest pokryty areola- 

mi z cierniami i małymi łuskami. Otwiera się on z 

rana i więdnie już po kilku godzinach.  
       Nasz kaktus bardzo rzadko występuje w kolek-

cjach, z przyczyn wyżej wymienionych, nie mam więc 

relacji od kolekcjonerów na temat jego uprawy. Ponie-

waż w naturze wybiera on na swoje siedliska zawsze 

ściśle określony wyżej typ habitatu, można założyć, że 

warunki tam panujące, czyli ściśle mineralne podłoże, 

maksimum słońca i bardzo ostrożne podlewanie byłyby 

tu kluczowe. Ciekawe byłoby dowiedzieć się czy w 

uprawie młode uciernienie jest równie żółte co w habi-

tacie. Anderson stwierdza, że jedynym udanym sposo-

bem na rozmnażanie jest szczepienie – to trochę zaska-

kujące, gdyż w naturze pewnie dość dobrze się roz-

mnaża.  

      Kaktusa opisał Karl Schumann w 1902 r. jako Ce-

reus nesioticus, jednak z powodu skąpych informacji, 

Britton i Rose w swojej monografii omyłkowo nazwali 

go B. thouarsii, dopiero Backeberg zauważył, że B. 

thouarsii to w rzeczywistości Jasminocereus thouarsii, 

a B. nesioticus to zupełnie inna roślina.  

      Nazwa rodzajowa Brachycereus oznacza z języka 

greckiego „krótki cereus” i rodzaj składa się z tylko 

tego jednego gatunku. Mimo, że występuje on na kilku 

wyspach archipelagu, nie mamy informacji by popula-

cje z poszczególnych wysp się od siebie różniły. 

      Jeśli kiedyś uda Wam się zdobyć tego kaktusa, 

podzielcie się z nami obserwacjami n.t. uprawy! 

 

Cipocereus – teraz albo nigdy. 
Wstęp do rodzaju 
 
      Nikt z redakcji KI nie uprawia tych kaktusów, nie-

którzy się do nich dopiero przymierzają, zdjęć więc nie 

mamy. A rodzaj jest intrygujący – napisac coś warto by 

było. No i okazja się nadarzyła dzięki artykułowi Gerar-

da Ardissona i jego zdjęciom. Pomyśleliśmy, że nadarza 

się okazja by dopisać do tych zdjęć kilka słów przedsta-

wiających te kaktusy, które są chyba mało u nas znane. 

Nie zostało nam dużo miejsca w numerze, więc wybacz-

cie, że traktujemy temat skrótowo.  

      Rodzaj Cipocereus ustanowiony został przez Fried-

richa Rittera (1979) dla Cipocereus pleurocarpus. Cipo-

cereus to dość wdzięczne kaktusy brazylijskie, należące 

do plemienia Cereeae, przyjmujące formy od krzacza-

stych do niskodrzewiastych, o wyraźnych żebrach, jed-

nak niestety o miernym uciernieniu. Charakterystycz-

nymi cechami cipocereusów są niebieskie, a właściwie 

koloru atramentowego, nieotwierające się owoce, które 

wg. badań D. Zappi & N.P.Taylor posiadają przeźroczy-

stą, wodnistą pulpę. W rodzaju można uznać sześć ga-

tunków:  

C. bradei (Backeberg & Voll) D. Zappi & N.P. Taylor 

C. crassisepalus Buining & Brederoo) D. Zappi & N.P. 

Taylor 

C. laniflorus D. Zappi & N.P. Taylor 

C. minensis (Werderm.) F. Ritter 

C. pleurocarpus F. Ritter 

C. pusilliflorus (Ritter) D. Zappi & N.P. Taylor 

      N.P. Taylor & D. Zappi potraktowali C. pleurocar-

pus jako podgatunek C. minensis, jednak tutaj jest on 

uważany za oddzielny gatunek, tak jak został ustano-

wiony przez Rittera. C. bradei, C. crassisepalus i C. 

minensis były w dawnych czasach zaliczane do Piloso-

cereus, natomiast C. pusilliflorus został opisany przez 

Rittera pierwotnie pod nazwa rodzajową Floribunda. 

      Cipocereus bradei to największy wśród cipocere-

usów – mocny pokrój pędów, które mogą osiągnąć 
średnicę do 9 cm i wysokosć do 3,5 m. Żebra są ma-

sywne, w ilości ok. 10. Kolor pędów – niebieski, z 

wiekiem szarzejący. Areole są prawie zupełnie pozba 
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wione wełny. Uciernienie jest słabe, niekiedy pędy mogą 
być prawie bez cierni.  

      Cipocereus crassisepalus wyróżnia się tym, że pędy 

mają najczęściej jedynie 4-6 żeber. Średnica pędów do 6 

cm, wysokość do 2 m. Areole ułożone są blisko siebie i 

mają gęstą brązowawą wełnę, która w starszym wieku 

szarzeje lub zanika. U szczytu pędu areole się praktycz-

nie zlewają ze sobą.  
      Cipocereus laniflorus to najnowszy cipocereus – 

opisany w 1997 r. Nazwę swoją zawdzięcza temu, że 

jego kwiaty posiadają wełnę i szczeciny. Jest podobny i 

spokrewniony z Cipocereus crassisepalus. ma 5-7 żeber 

o trójkątnym przekroju. Gatunek ten, podobnie jak C. 

crassisepalus, ma ciasno upakowane areole, które w 

pobliżu wierzchołka prawie zlewają się ze sobą. Areole 

te są pokryte brązowym filcem, z pod którego wystają 
białe lub żółtawe włosy. Średnica pędów - ok. 4 cm. W 

naturze jest krytycznie zagrożony – Taylor naliczył tylko 

320 osobników w jedynej populacji w Serra do Caraca, 

złożonej z 8 subpopulacji rosnących na przestrzeni 10 

km kwadratowych w Reserva Particular de Patrimonio 

Natural do Caraca. 

      Wyszczególnione wyżej trzy gatunki posiadają białe 

kwiaty, ok. 7 cm długości i 3-4 cm średnicy. 

      Cipocereus minensis osiąga do 2 m wysokości, śred-

nica pędów do 5 cm, żeber do 10-16. Kwiat nieco mniej-

szy niż powyższe trzy gatunki – 5 cm długości i 3 cm 

średnicy.  

      Cipocereus pleurocarpus różni się od C. minensis 

między innymi kwiatem, który wg. Rittera jest rurkowy, 

i mimo, że żółto-zielony, przypomina budową kwiaty 

Micranthocereus i Arrojada. Dodatkowo owoc ma śred. 

16-26 mm, (owoc C. minensis - 25-40 mm). Średnica 

pędów do 2.5 cm. Z tych powodów uważam, że bez-

pieczniej jest nadal traktować C. pleurocarpus jako 

odzielny gatunek. 

      C. pusilliflorus  Ten kaktus się najbardziej różni od 

reszty rodzaju, przede wszystkim małymi kwiatami – są 
one dzienne (reszta rodzaju ma nocne), małe, rurkowate, 

podobne do kwiatów Arrojadoa czy Micranthocereus, o 

jedynie 16mm długości, biało-czerwone, i zapylane 

przez kolibry (u reszty rodzaju kwiaty są zapylane przez 

nietoperze). Wysokość pędów z reguły 30-40 cm, śred-

nica pędów – 4-5 cm. Żeber 14-18, bardzo nieostrych. 

Areole z brązową wełną. Kaktus występuje na niewiel-

kim obszarze powyżej Monte Azul, na północ i w du-

żym oddaleniu od reszty gatunków. Wg. relacji Rittera, 

rośnie on w czystym humusie. Ritter utworzył dla niego 

oddzielny rodzaj Floribunda (Floribunda pusiliflora), 

jednak jego pokrewieństwo z resztą Cipocereus jest 

duże. Traktuję tu ten gatunek jako Cipocereus, za N.P. 

Taylor & D. Zappi, jednak przynależność do Cipocereus 

nie jest jeszcze do końca oczywista. Kaktus został znale-

ziony w Serra do Cipo (część Serra do Espinhaço) – stąd 

nazwa rodzaju. 

      Wszystkie obserwacje poczynione dotychczas na 

cipocereusach zwracają uwagę na jego dość pierwotną 
pozycję w stosunku do wielu innych rodzajów. Ritter 

wywodził z niego rodzaje Coleocephalocereus, Arroja- 

doa i Micranthocereus z jednej strony (najbliższe nim 

są C. pusiliflorus i C. pleurocarpus) oraz Pilosocereus i 

Stephanocereus – z drugiej, a sam Cipocereus uważał 

za wywodzący się z Leocereus. Również Taylor wska-

zywał na pierwotność Cipocereus i jego bliskie pokre-

wieństwo z Arrojadoa i Stephanocereus. Tę pierwot-

ność potwierdzają również badania wewnętrznej struk-

tury pędów, które są bardzo zdrewniałe.    

      Wszystkie gatunki Cipocereus występują tylko w 

stanie Minas Gerais we wschodniej Brazylii, i ich za-

sięg jest ograniczone tylko do masywu Serra do Es-

pinhaço gdzie występuje charakterystyczny typ roślin-

ności, zwany campos rupestres – to typ sawanny, prze-

ważnie z rzadką roślinnością rosnącą na skalistych, 

kamienistych lub piaszczystych podłożach. Ze względu 

na rózne geoklimatyczne uwarunkowania, lata są tam 

deszczowe i nie zbyt gorące, a zimy suche i ciepłe.  

      Ponieważ nigdzie nie mogliśmy znaleźć wiadomo-

ści dotyczących uprawy, a ze względu na to, że nasz 

Czytelnik jest wymagający i nie wystarczy mu standar-

dowe „brazylijczyki, czyli dużo swiatła, nie tak bardzo 

mało wody, zimowanie powyżej 12 
o
C”, podajemy 

poniżej kilka liczb, które wiele wyjaśnią. Średnia suma 

opadów trzech najbardziej deszczowych miesięcy (li-

stopad, grudzień i styczeń – czyli tamtejsze lato) wyno-

si w przybliżeniu ok. 380 mm (ok. 125mm miesięcz-

nie), czyli dużo, natomiast suma opadów w ciągu 

trzech najsuchszych miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień 
- tamtejsze lato) to ok. 90 mm (ok. 30 mm miesięcz-

nie). Średnia roczna suma opadów wynosi 740 mm, 

czyli z pewnością nie jest to klimat pustynny. Średnie 

temperatury dla trzech najzimniejszych miesięcy 

(czerwiec, lipiec, sierpień) wynosżą 19,5 
o
C (!), a od 

października do kwietnia, średnia temp. wynosi 23 
o
C. 

Różnica średnich temperatur pomiędzy latem a wiosną 
wynosi więc poniżej 4 

o
C ! Powyższe dane odnoszą się 

do wysokości 1000 m npm. Cipocereusy rosną nieco 

wyżej i temperatury mogą tam być nieco mniejsze, ale 

proporcje są podobne. W uprawie należy więc trzymać 
dość ciepło w zimie, dość zimno w lecie, sucho w zi-

mie i wilgotno w lecie. 
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Kaktusy i żółwie. 
 
Magda Bilińska 
k
 

      Pewnie dość często jest tak, że różni miłośnicy 

przyrody, a do takich z pewnością zaliczają się ci, 

którzy kochają kaktusy, znajdą zawsze czas na to, 

by docenić dokonania Matki Natury na wielu róż-
norodnych polach, szczególnie gdy te dokonania 

podobnie jawią się w naszej mentalności. Chyba w 

odczuciu nas wszystkich kaktusy to „potwory” w 

świecie roślin, można więc mniemać, że gdy pojawi 

się w naszym zasięgu pojęcie świata fauny, obiek-

tem naszej fascynacji staną się w naturalny sposób 

wszelakie gady – „potwory” świata zwierzecego. I 

ja również, podobnie jak niektórzy moi znajomi, 

żywię perwersyjną i niekłamaną fascynację dla obu 

tych ”potwornych” grup. 

      Jest takie miejsce na Ziemi, gdzie obie te grupy 

dziwacznych „stworów” żyją razem w symbiozie, 

co więcej to miejsce wydało wspaniale „potwor-

nych” ich reprezentantów. Jak większość Czytelni-

ków pewnie już się domyśla, mam na myśli wyspy 

Galapagos. Już na pierwszych kartach swojego 

dzieła, E.F. Anderson wspominając swoje najwięk-

sze kaktusowe fascynacje, wymienia imponującą 
Opuntia echios var. barringtonensis z Galapagos. 

      Galapagos to archipelag pochodzenia wulka-

nicznego. Kaktusy, rośliny przyzwyczajone do pu-

stynnych środowisk były prawdopodobnie jednymi 

z pierwszych grup roślin, które zasiedliły te niego-

ścinne skaliste wyspy. Wciąż one z resztą mają cha-

rakter w większej części pustynny, gdzie kaktusy 

stanowią główną roślinność. Należy przy tym 

wspomnieć, że wszystkie kaktusy z Galapagos to 

gatunki endemiczne – wyewoluowały one przez 

tysiace lat w tej niszy ekologicznej - nie napotkamy 

ich w żadnym innym miejscu na świecie. Ich nasio-

na prawdopodobnie zostały przyniesione tam przez 

ptaki ponieważ wyspy nie były nigdy częścią kon-

tynentu, po prostu „wyrosły” z oceanu. 

      Galapagos stoją opuncjami – termin tez nie 

brzmi może apetycznie dla zbieraczy mały kaktu-

sów kulistych, ale jakież to są opuncje… Niektóre z 

nich to drzewiaste gatunki osiągające imponujące 

rozmiary. Wystarczy rzec, że Opuntia echios var. 

gigantea z wyspy Santa Cruz może osiągnąć 12 m, 

a napotkać można też Opuntia echios var. barring-

tonensis z wyspy Santa Fe o średnicach pnia powy-

żej 1m (zarejestrowany rekord to 1.25 m), co czyni 

ją największym kaktusem w całej rodzinie – no tak, 

roślina o takim pniu może przecież konkurować 
nawet z młodym baobabem! 

      Te otoż opuncje stanowią główny pokarm dla 

tamtejszych gadów - żółwi i lądowych iguan, oraz 

ptaków. Te sympatyczne stwory nie przeżyłyby 

bez nich jako pożywienia, a odwdzięczają się swo-

im żywicielom przenosząc w żołądkach ich nasio-

na na duże odległości. Żółwie i iguany zjadają 
zarówno owoce, jak i kwiaty i części pędów, nie 

zważając na ciernie czy ewentualne glochidy. Ale 

dla żółwi żyjących na tamtejszych pustynnych 

terenach, opuncje są nie tylko źródłem pożywienia 

ale również i jedynym źródłem wody – wiekszość 
wysp bowiem cierpi na jej brak – z tego zresztą 
powodu są one bardzo słabo zaludnione.  

      Najciekawsze są jednak wzajemne uwarunko-

wania kaktusów i gadów, znane zresztą od dawna 

na tym archipelagu. Można bowiem zauważyć 
bardzo ścisłą prawidłowość – na tych z wysp ar-

chipelagu, gdzie nie występują i nigdy nie wystę-
powały gady, opuncje rosną zawsze krzaczasto, 

nisko przy ziemi, nie przekraczając nigdy 2 m wy-

sokości i wytwarzają jedynie słabe ciernie. Nato-

miast wysokie, drzewiasto rosnące gatunki, które 

posiadają dłuższe i mocne ciernie, występują tylko 

na tych wyspach, gdzie żerują żółwie i iguany. Jak 

można się domyślić wytwarzanie wspomnianego 

drzewiastego pokroju jest rodzajem adaptacji do 

środowiska, w którym egzystują roślinożercy. 

Drzewiaste opuncje wytworzyły również grube 

pnie otoczone silnym skorowaceniem odpornym 

na szczeki gadów, co zmusiło te ostatnie do ogra-

niczenia się tylko do zjadania upadłych na ziemię 
owoców, resztek kwiatów i oderwanych przez 

wiatr kawałków pędów, oraz wyciągania w górę 
swoich szyj po jedynie najniżej zwisające pędy. 

      I tu natura również i żółwiom przyszła z po-

mocą. Na wyspach o suchszym klimacie,.gdzie 

jedynym źródłem pożywienia i wody dla naszych 

gadów są opuncje, wykształciły się gatunki żółwi o 

szylkretach, które na wysokości ich szyj są za-

krzywione w górę na kształt siodełka. Gatunki te 

określana są mianem żółwi „siodełkowatych”. To 

przystosowanie pozwala na wysokie wyciąganie 

szyj w pionie, co pomaga w obskubywaniu najniż-
szych partii drzewiastych opuncji. Dodatkowo 

żółwie „siodełkowate” wykształciły dłuższe przed- 
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nie kończyny, dzięki czemu dorosłe okazy są w 

stanie sięgąć na wysokość do 1,5 m, co niezmiernie 

pomaga im w zdobyciu pożywienia. Żółwie te mo-

gą również wytrzymać bez jedzenia i wody przez 

okres ponad roku – ta adaptacja akurat kojarzy się 
nam jednoznacznie z kaktusami, szkoda tylko, że 

doprowadziła ona do masowego wywozu żółwi z 

chwilą, gdy handlarze zorientowali się, że dzięki 

temu mogą one być przetrzymywane przez długi 

czas w ładunkach statków. 

      Wielu czytelników pewnie zastanowi się czy 

miałaby w Polsce sens uprawa roślin pochodzących 

spod równika, gdzie słońce leje się z góry strumie-

niem. Czy opuncje mają tam w ogóle okres spo-

czynku? Potencjalni zapalańcy niech się jednak nie 

zrażają – mają.  Po pierwsze ze względu na zimny 

morski Prąd Peruwiański, w połączeniu z małym 

obszarem archipelagu, klimat na wyspach jest 

chłodny jak na tę szerokość geograficzną, po drugie 

występują tam dwie pory: sucha (trwająca od lipca 

do grudnia) i deszczowa (od stycznia do czerwca), a 

najbardziej widocznym dowodem na okres spo-

czynku w wegetacji kaktusów są bardzo dobrze 

rozróżnialne roczne przyrosty na kaktusach kolum-

nowego rodzaju Jasminocereus, sprawiające wra-

żenie nawet oddzielnych członów. Jest jeszcze je-

den duży plus przy uprawie opuncji z Galapagos – 

mianowicie przeglądając opisy w publikacji Ander-

sona, zauważyłam również, że za wyjątkiem O. 

saxicola, opuncje te często mogą nie mieć glochi-

dów (glochidy to małe uciążliwe ciernie będących 

zmorą „opuncjarzy”), a przecież to najczęściej od-

stręcza kaktusiarzy od opuncji. 

 

      Na wyspach Galapagos występują następujące 

gatunki opuncji: O. echios, O. helleri, O. mega-

sperma, O. saxicola, O. glapageia, wszystkie są w 

mniejszym lub wiekszym stopniu zagrożone, w tym 

jedna, O. saxicola jest zagrożona krytycznie. Ale co 

ciekawe, to nie żółwie są niebezpieczne dla ich 

przetrwania, ale inni roślinożercy, zwani. 

 

”inwazyjnymi”, czyli tacy, którzy zostali przynie-

sieni przez człowieka – chodzi tu o kozy, świnie i 

bydło. Również rozwój upraw i budownictwa ma 

ujemny wpływ na liczebność roślin. Wbrew pozo-

rom żółwie i iguany nie są zagrożeniem dla opun-

cji, a wręcz je rozprzestrzeniają – gady te nie prze-

żuwając pożywienia, nie niszczą nasion w trakcie 

jedzenia, które następnie przez nich wydalane mo-

gą dać początek nowym roślinom.   

          
  Fot. Dr. Frank J. Sulloway, zdjęcie ze strony  
   internetowej www.skeptic.com.  

 

      Poniżej przedstawiam występowanie i typ wzro-

stu opuncji z Galapagos na podstawie publikacji E.F. 

Andersona. Zdjęć nie zamieszczam, bo można je 

łatwo znaleźć w internecie. Może teraz spojrzymy na 

nie łaskawszym okiem? 

                  gatunek i odmiana                                                nazwa wyspy                                        typ wzrostu 

O. echios var. echios Baltra, Daphne Major, Las Plazas, Santa Cruz krzak 

O. echios var. barringtonensis Santa Fe drzewo do 12m 

O. echios var. gigantea Santa Cruz drzewo 

O. echios var. inermis Isabela drzewo do 6m 

O. echios var. zacana Seymour krzak lub płoży się 

O. glapageia var. galapageia Bartolome, Pinta, San Salvador drzewo do 5m 

O. glapageia var. macrocarpa Pinzon drzewo do 5m 

O. glapageia var. profusa Rabida krzak do 2m 

O. helleri Darvin, Genovesa, Marchena, Wolf płozy się 

O. megasperma var. megasperma Champion, Santa Maria drzewo do 6m 

O. megasperma var. orientalis San Cristobal drzewo 

O. megasperma var. mesophytica Espanola, Gardner, San Cristobal drzewo 

O. saxicola Isabela krzak do 2m 
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Jasminocereus – kaktusy, któ-

rych nigdy (?) nie zobaczycie. 
 
Tomasz Romulski 
ki-editor@post.com 
 

      Początkowo w bieżącym numerze miał był za-

istnieć tylko jeden artykuł o kaktusach z archipela-

gu Galapagos - dziełko Magdy Bilińskiej o opun-

cjach (obok). Jednak edytorowi czasopisma również 
przypadł do gustu kolejny kaktus z Galapagos – 

Brachycereus nesioticus, i postanowił o nim napi-

sać co nie co. Wtedy to redakcja doszła do wniosku, 

że warto umieścić obszerniejszą wzmiankę również 
o trzecim i ostatnim rodzaju tam występującym – 

Jasminocereus, jednoczesnie drugim, obok Brachy-

cereus rodzaju nie-opuncjowym, i tym samym za-

mknąć temat wszystkich rodzajów Cactaceae z Ga-

lapagos w jednym numerze KI. 

      Niestety nie jest rzeczą prostą napisać o jasmi-

nocereusach coś, co nie byłoby oparte o literaturo-

we opisy, bo podobnie jak to jest w przypadku Bra-

chycereus nesioticus, również i jasminocereusy są 
bardzo rzadkie w uprawie, z tych samych zresztą 
powodów co Brachycereus (patrz artykuł obok), t.j. 

z popwodu ścisłego zakazu wywozu roślin i nasion. 

Czyli ponownie nie jesteśmy w stanie poruszyć tu 

aspektów uprawowych, będziemy się więc opierać 
głównie o literaturowe opracowania.  

      Jasminocereusy odkrył Ch. Darwin w 1835 ro-

ku, ale pierwszego opisu dokonał Weber w 1899 r. 

opisując dwa taksony: Cereus thouarsii i Cereus 

galapagensis (w tych czasach wszystkie kaktusy 

kolumnowe były opisywane jako rodzaj Cereus). 

Jak wykazali potem Anderson i Walkington, oba 

taksony to w rzeczywistości ta sama roślina zebrana 

z jednej populacji na wyspie Santa Maria – jako 

Jasminocereus galapagensis został opisany egzem-

plarz dorosły, a jako J. thouarsii egzemplarz młody. 

Jasminocereus galapagensis to dziś więc jedynie 

synonim J. thouarsii, choć nazwę galapagensis tu i 

ówdzie się jeszcze napotyka. Z kolei sam rodzaj

Jasminocereus ustanowili w 1920 r. Britton i Rose, 

a rodzajowa nazwa miała się odnosić się do jaśmi-

nowego zapachu kwiatów.  

      Jasminocereusy, (a może bardziej swojsko – 

jaśminocereusy? – pozostańmy jednak starym do-

brym zwyczajem KI przy nie wprowadzaniu spo-

lszczonych odpowiedników dla nazw łacińskich, a 

to w celu uniknięcia konfuzji, na jakie narażeni 

byliby w ten sposób świeżo upieczeni miłośnicy-

kaktusów), występują na 8 wyspach archipelagu. 

Anderson i Wilkington uznali je jednak wszystkie 

za jeden gatunek: Jasminocereus thouarsii, na któ-

ry składają się trzy odmiany. Mimo, że nie do koń-
ca jest to powszechnie zaakceptowane, myślę, że 

obecnie najbezpieczniej jest przy tym pozostać do 

czasu gdy będą dodatkowe badania - wszystkie 

trzy rośliny są do siebie dość podobne, choć różnią 
się od siebie rozmiarami kwiatu i owocu. Możemy 

więc wyróżnić za Andersonem: 

var. thouarsii (E.A.C. Weber) Backeberg (syn. 

J. galapagensis (Weber) Britton & Rose),  

var. sclerocarpus (Schumann) Anderson & 

Walkington (syn. J. howellii Dawson),  

var. delicatus (E.Y. Dawson) Anderson & 

Walkington (syn. J. thouarsii var. chatamensis 

Dawson) 

      Jaśminocereusy to kaktusy, które są klasycz-

nymi „kolumnowcami”, drzewiasto się rozgałęzia-

jącymi, boczne odgałęzienia mogą rosnąć wzwyż 
równolegle do głównego pnia, mogą tez odchodzić 
bardziej na boki. W miejscach, gdzie występują 
jasminocereusy, a można je spotkać na wszystkich 

największych wyspach, są najbardziej widocznym 

i najatrakcyjniejszym elementem krajobrazu, 

szczególnie jeśli występują w kompozycji z drze-

wiastymi opuncjami. Var. thouarsii może osiągnać 
do 4 m wysokości, var. delicatus – może przekro-

czyć 5 m, a var. sclerocarpus – 8 m wysokości. 

      Najbardziej charakterystyczny dla jasminoce-

reusów jest pokrój pędów – są bardzo wyraźnie 

podzielone na człony wąskimi przewężeniami. 

Miłośnicy kaktusów kolumnowych z pewnościa 

dobrze już kojarzą, że taka sama cecha występuje 

też u rodzaju Armatocereus zamieszkującego 

Ekwador i Peru. Podobieństwo do Armatocereus 

jest w tym względzie uderzające - i rzeczywiście, 

jak się obecnie uważa, i Jasminocereus i Brachy-

cereus są mocno spokrewnione z Armatocereus. 

Przyjmuje się, że długość jednego członu jasmino-

cereusa, od ponizej 20 cm do ponad 0,5 m (przy-

najmniej w przypadku var. sclerocarpus), odpo-

wiada wielkości przyrostu pędu w ciągu sezonu.  
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      Trzeba mieć na uwadze, że populacje jasmino-

cereusów nie zostały całościowo i dokładnie zbada-

ne, a istniejące opisy często się ze sobą nie zgadzają 
– do źródeł należy podchodzić tu z rezerwą.  
      Poniżej zamieszczam skrót opiu Jasminocereus 

galapagensis według Brittona i & Rosego. Jak już 
wspomniałem, dziś wiemy, że J. galapagensis to w 

rzeczywistości Jasminocereus thouarsii var. 

thouarsii, jednak wtedy autorzy ci uznawali var. 

sclerocarpus (wtedy Cereus sclerocarpus Schu-

mann) za synonim J. galapagensis, czyli poniższy 

opis odnosi się do dzisiejszych zarówno var. 

thouarsii jak i var. sclerocarpus.  

      Kaktus wysoki, często do 8 m lub więcej, pień 
cylindryczny od 15 do 30 cm średnicy, odgałęzienia 

składają się z wielu krótkich członów do 14 cm 

średnicy; żeber od 15 do 18, niskie, ok. 1 cm wyso-

kości, oddzielone od siebie szerokimi, zaokrąglo-

nymi przerwami; areole dość blisko siebie, oddalo-

ne od siebie nie więcej niż 1 cm, z brązowym fil-

cem; ciernie bardzo zmienne jeśli chodzi o długość, 
od 1 do 8 cm długości, cienkie, często około 10 lub 

więcej w areoli. Kwiaty róznią się rozmiarami – od 

5 cm do 11 cm, w kolorze czekoladowym z żółtymi 

pasmami. 

      Różne źródła różnie podają uciernienie. Schu-

mann mówi o cierniach do 5 cm długości w przy-

padku var. sclerocarpus, czyli teoretycznie wynika-

łoby, że w wyżej wymienionym opisie długośc 8 

cm występuje u var. thouarsii. W internecie ogląda-

jąc nieliczne egzemplarze w uprawie, można za-

uważyć, że J. thouarsii rzeczywiście wyróżnia się 
długością cierni, i najatrakcyjniej się prezentuje, już 
jako młoda roślina, właśnie dzięki tym charaktery-

stycznie skierowanym w górę, prostym cierniom 

centralnym. 

      Warto też może zwrócić uwagę na to, że w opi-

sie jest mowa się o tym, iż areole posiadają filc. 

Krainz zauważył w tym kontekście dodatkowo, że 

areole te osiagają duże rozmiary, i że ich górna 

część jest pozbawiona cierni. To wszystko wg. nie-

go może sugerować, że być może mamy tu do czy-

nienia z podobnymi tworami, jakie występują o 

większych rozmiarach np. w rodzaju Neoraimondia 

– tzn. z rozproszonym cephalium. 

      Kwiaty jasminocereusów są nocne, pojawiają 
się z boku pędów, zarówno na najwyższych, jak i 

starszych członach, są wąskie, z zalążnią pokrytą 
drobnymi łuskami, w aksilach których jest trochę 
wełny. Kwiaty są pozbawione areol z cierniami, 

jakie są obecne u kwiatów spokrewnionych rodza-

jów Armatocereus i Brachycereus. Według Ander-

sona, kwiaty var. thouarsii i var. sclerocarpus mają 
6,5 - 9 cm długości, natomiast kwiaty var.  

delicatus – 5 - 7 cm. Z kolei Schumann podaje dla 

var. sclerocarpus kwiaty ok. 10-11 cm długości.  

      Na podstawie zdjęć owoców var. thouarsii (z 

wyspy San Cristobal) i var. sclerocarpus (z wyspy 

Isabela), które pokazał mi znajomy kaktusiarz, 

określam kolor owocu obu tych odmian jako ja-

snobrązowy (Krainz określił go jako czerwono-

fioletowy, Anderson zielonkawy do czerwono-

purpurowego, a Britton i Rose jako zielony (!) – to 

ostatnie to prawdopodobnie pomyłka). Pot-

wierdzam także, że  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Areola Jasminocereus thouarsii 
Herbarium of California Academy of Science, San Fran-
cisco. Rysunek pochodzi z wydawnictwa Die Kakteen, 
autor: Heinz Krainz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiat Jasminocereus thouarsii 
Herbarium of California Academy of Science, San Fran-
cisco. Rysunek pochodzi z wydawnictwa Die Kakteen, 
autor: Heinz Krainz 
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owoc var. sclerocarpus jest bardziej wydłużony (do 

7 cm długości) niż owoc var. thouarsii (do 5 cm 

dł.), co zgadza się z tym co podają Anderson i Kra-

inz. Owoc ma białą pulpę, w której umieszczone są 
małe czarne nasiona. Br. i R. twierdzili, że jest 

smaczny – pewna ralacja, którą czytałem w interne-

cie temu zaprzecza.   
      Jasminocereusy występują na wysokościach od po-

ziomu morza do 270 m, zawsze w tzw. strefie suchej – 

to jedna z czterech głównych stref klimatycznych na 

Galapagos, która jest największa i obecna na wszystkich 

wyspach. Wszystkie wyszczególnione odmiany żyją 
osobno i na żadnej z wysp nie występują razem dwie 

różne odmiany. Var. thouarsii występuje na wyspach: 

Champion Islet, San Cristobal, Santa Maria; var. 

sclerocarpus – na Fernandina i Isabela; var. delicatus – 

na Bartolome, San Salvador i Santa Cruz. Gleby, na 

których rosną są oparte na pokładach lawy, ale nie są tak 

jałowe jak te, na których występuje Brachycereus. Kra-

inz podaje, że lawa pacyficzna ma wyraźny kwaśny 

odczyn, co powinno być uwzględnione w uprawie.   

      Na zakończenie muszę dodatkowo zwrócić uwagę na 

fakt, że w książce Andersona, The Cactus Family, część 
opisu rodzaju Jasminocereus jest zupełnie błędna, czę-
ściowo odpowiada on Brachycereus nesioticus, a to już 
zupełna ironia losu, ponieważ Britton i Rose oparli po-

czątkowo rodzaj Brachycereus na Cereus thouarsii We-

ber (dzisiejszy Jasminocereus thouarsii) – patrz artykuł 

obok. No cóż, doświadczenie uczy, że również do wia-

domości encyklopedycznych należy podchodzić z 

ostrożnością. Miejmy nadzieję, że piękny rodzaj Jasmi-

nocereus zostanie lepiej zbadany, i że jednak w końcu 

pojawi się w naszych kolekcjach.  

 

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

Var. sclerocarpuss   
Wyspa Isabela, w tle wulkan Chico. Tutaj kaktus 
rośnie na jałowych pokładach lawy wulkanicznej – 
nie ma żadnej innej roślinności. Charakterystyczne 
człony odpowiadają przyrostom w porze deszczowej 
– patrz artykuł obok. 

Var. sclerocarpus  
Też wyspa Isabela. Tu krajobraz nie jest aż tak pustynny - kaktus 
rośnie pośród innej roślinności, choć skąpej – w tle można dojrzeć 
opuncje. Kaktusy wyglądają zdrowiej. Ta odmiana osiąga najwięk-
sze rozmiary, a poszczególne człony mogą przekroczyć 0,5 m dł. 

Var. thouarsii w uprawie (University of California Bo-
tanical Garden). Ta odmiana ma prawdopodobnie  naj-
dłuższe ciernie i najładniej się prezentuje.  

  

Dziękujemy tu serdecznie za udostępnienie zdjęć autro-
rowi, którym jest p. Stan Shebs (USA). 
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Browningia hernandezii, Tasco, Boyacá, Kolumbia (patrz – str. 19) 

Autorem obu fotografii B. hernandezii jest odkrywca tego kaktusa, p. José Luis Fernández-Alonso, 
Universidad Nacional de Colombia, któremu w tym miejscu bardzo dziękujemy. 

                                                                                     Browningia hernandezii, Soapaga, Boyacá, Kolumbia (patrz – str. 19)       


