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Krótkie spojrzenie na… 
Pediocactus paradinei  
 
 

    Pediocactus para-

dinei Benson rośnie na 

wschodniej stronie 

płaskowyżu Kaibab i 

przyległych terenach, 

w północnej Arizonie 

(Coconino County), na 

przestrzeni ok. 15 mil. 

To mały kaktus, który 

może osiągnąć w 

naturze 6-8 cm średni-

cy (największa roślina, 

jaka znaleziono miała 

ok. 10 cm średnicy) i 4 

cm wysokości, ale 

korzeń może sięgnąć 
nawet 15 cm. Ciernie 

są włoskowate, w 

ilości ok. 25, naj-

dłuższe do 3,2 

cm, ciernie centralne i 

boczne podobne do 

siebie. Kolor cierni – 

od białego do 

słomkowego. Żebra są 
podzieelone na 

tuberkuły. Kwiaty do 

2,5 cm średnicy, białe 

lub żółte z różowymi 

pasmami pośrodku 

płatków. Kaktus 

najcześciej rośnie 

pojedyńczo, ale  

w wyższych partiach płaskowyżu Kaibab spotyka się 
czasem nawet egzemplarze rozkrzewione.  

        Kwitnienie w naturze ma miejsce od kwietnia do 

maja. Tam P. paradinei może już zakwitnąć przy 

średnicy 2 cm. Egzemplarz, którego zdjęcie przesłał 

nam Cristian Neciu, jest w wieku 5 lat (to jego pierw-

sze kwitnienie) i ze zdjęcia wynika, że kaktus ma ok. 

3 cm średnicy. Uciernienie nie jest w tym wypadku 

ciekawe, ale u starszych roślin jest dużo gęstsze, za-

krywające często prawie w całości korpus, dając 

piękny widok. Ilość produkowanych nasion w naturze 

jest bardzo mała. Szacuje się, że w ciągu całego swo-

jego życia (40-50 lat) P. paradinei wydaje ok.. 500 

nasion. W okresie zimowym, a także w środku lata, 

rośliny się marszczą i chowają pod ziemię większość 
swojego korpusu – bardzo trudno jest je wtedy wypa- 

 
 

trzeć na ich stanowiskach. Rośliny często rosną w 

kępach traw, na mniej więcej płaskim terenie, na 

podłożu żwirowym z bardzo dużą ilością wapienia.  

W tych samych okolicach rośnie też Coryphantha 

scheeri i Escobaria vivipara var. kaibabensis.  

     Pediocactus paradinei, obok P. simpsonii i 

P.knowltonii, należy do pediokaktusów łatwiej-

szych (co nie znaczy, że łatwych) w uprawie. Pod-

lewa się go późną zimą i wiosną. Póżna wiosna i 

lato to okres spoczynku bez podlewania. Kolejny 

okres wzrostu przypada jesienią – wznawiamy 

wtedy podlewanie. Ogólne warunki uprawy pedio-

kaktusów były opisane w poprzednich numerach 

KI i tam odsyłamy amatorów tych roślinek. 

Pediocactus paradinei, 5-letni egzemplarz, 
fot. Cristian Neciu 
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Fizyczne własności substratów 
              Physical properties of cactus substrates 
 
Krzysztof Stefański 
Poznań  

 
W artykulach dotyczących uprawy kaktusów zwykle omawia 
się własności chemiczne substratów. Nie mniej ważne są jed-
nak własności fizyczne, m.in. omawiane w artykule stosunki 
powietrzno-wodne w podłożu oraz kompleks sorpcyjny. 

 

Zamiast wstępu 
        Do napisania tego tekstu skłoniło mnie znalezie-

nie własnych notatek sprzed przeszło 20 lat – projektu 

podobnego artykułu, który jednak wtedy nie powstał. 

Wracając do mojej pasji kaktusiarskiej po dwudzie-

stoletniej przerwie spowodowanej okolicznościami 

niezależnymi ode mnie stwierdziłem, że notatki te nie 

straciły na aktualności, z drugiej zaś strony przegląda-

jąc polskie czasopisma i strony internetowe nie znala-

złem podobnej publikacji. Artykuł ten przeznaczony 

jest dla amatorów kaktusów nie będących zazwyczaj 

biologami czy inżynierami ogrodnictwa. Podaję w 

nim więc tylko niezbędne fakty z gleboznawstwa i 

fizjologii roślin, bez przeładowania tekstu teorią. 

Pewne minimum wiadomości teoretycznych i danych 

liczbowych jest jednak (moim zdaniem) i konieczne, i  

pożyteczne. Z wielu zagadnień wartych omówienia 

wybrałem dwa: stosunki powietrzno-wodne w podło-

żu oraz kompleks sorpcyjny substratu i jego znaczenie 

w uprawie. 

 

Optimum ekologiczne i optimum fizjolo-
giczne 
        W literaturze poświęconej kaktusom dość szcze-

gółowo omawia się własności chemiczne prawidło-

wego podłoża do uprawy sukulentów, tj. odczyn pH, 

zawartość makro i mikroskładników itp. Pisząc o wła-

snościach fizycznych substratu autorzy ograniczają się 

zazwyczaj do stwierdzenia, że podłoże powinno być 

przewiewne, dobrze przepuszczalne, czyli „takie, jak 

trzeba”, nie określając bliżej, jakie właściwie warunki 

to podłoże powinno spełniać. Również zamieszczane 

w niektórych publikacjach wyniki analiz gleby ze 

stanowisk naturalnych, mające skądinąd dużą wartość 

poznawczą, nie mogą być wzorcem do naśladowania 

w uprawie kaktusów. Dostarczają one bowiem infor-

macji o optimum ekologicznym, czyli o zespole wa-

runków, w jakich kaktusy rosną najlepiej przy jedno-

czesnej konkurencji ze strony innych gatunków. Dla 

uprawy w naszych kolekcjach większe znaczenie ma 

jednak ich optimum fizjologiczne, to znaczy warunki 

optymalne dla rozwoju danego gatunku, bez uwzględ-

nienia konkurencji międzygatunkowej. Te dwa optima 

w przypadku sukulentów (i wielu innych roślin) mogą 

In articles about cactus culture, chemical properties of cactus 
substrates are described as a rule. However equally impor-
tant are their physical properties, including air-water condi-
tions in soil, and substrate sorption complex, discussed here. 

 

In place of introduction 
        What has prompted me to write this paper was 

finding by me my notes dated back over 20 years ago 

– a project of a similar paper, yet the one that had not 

been written at the time. On returning to my cactus 

passion after the 20-year break caused by reasons 

beyond my control, I found that the notes did not 

become out of date. Moreover, when leafing through 

the Polish journal and websites, I have not found a 

similar publication. This paper is meant for cactus 

amateurs, which are not biologists or gardening en-

gineers as a rule, so I am giving only necessary facts 

relating to soil science and plant physiology, without 

overloading the text with theory. But some minimum 

theoretical knowledge and numerical data are in my 

opinion necessary and useful. From the many issues 

worth discussion, I chose two: air-water conditions in 

soil, and substrate sorption complex and its impor-

tance.    

 

Ecological optimum and physiological 
optimum. 
        In the cactus literature, there are given quite 

detailed descriptions of chemical properties of a 

good soil for cacti cultivation, that is: pH value, 

macro- and microelements contents. However when 

writing about physical features of substrates, authors 

end up the question by concluding that the soil 

should be airy, permeable, just ‘as it should be’ 

without precising what specific conditions such a soil 

should have. Also analyses of habitat soils that ap-

pear in some publications, being of great value in 

general, should not be a pattern for cactus cultiva-

tion. This is because they provide us with informa-

tion about ecological optimum, i.e. a set of condi-

tions in which cacti grow best when rivaling other 

species. However, for cultivation in our collections, 

much more important is their physiological optimum, 

i.e. conditions for optimal growth without interspeci-

fic rivalry. These two optimums may largely differ in 

case of succulents (and many other plants)1. In habi-

tats, there are mainly primitive soils derived from 

weathered rocks, often of volcanic origin. These are 

sandy-loamy soils, sometimes quite heavy, with high 
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znacznie różnić się od siebie1. Na stanowiskach natu-

ralnych występują zwykle prymitywne gleby powstałe 

ze zwietrzałych skał, często pochodzenia wulkanicz-

nego. Są to gleby piaszczysto-gliniaste, nieraz dość 

ciężkie, o dużej zawartości soli mineralnych (z wyjąt-

kiem soli azotu), o niskiej lub bardzo niskiej zawarto-

ści próchnicy. Odczyn ich jest dość zróżnicowany, na 

ogół zbliżony do neutralnego. Nie jest to, zwłaszcza 

przy niedostatecznym nawodnieniu, najlepsze środo-

wisko do rozwoju kaktusów, ale inne rośliny w tych 

warunkach w ogóle nie mogą przeżyć, przez co nie 

stanowią konkurencji i nie zagłuszają wolniej rosną-

cych kaktusów. Ponieważ w kolekcjach zagadnienie 

walki o byt między gatunkami nie ma znaczenia, w 

dalszym ciągu artykułu zajmiemy się wyłącznie pro-

blemami związanymi z optimum fizjologicznym. 

Skoncentrujemy się przede wszystkim na prawidło-

wych stosunkach powietrzno-wodnych, jakie winny 

panować w dobrym podłożu do uprawy kaktusów.  
 

Pojemność wodna substratu 
        Większość specjalistów jest zdania, że idealne 

podłoże do uprawy roślin lądowych (terrifitów) po-

winno składać się w przybliżeniu w 50% z części 

stałych, w 25% z powietrza i w 25% z wody (Fig. 1a). 

Wynika stąd, że substrat w postaci suchej musiałby 

mieć porowatość rzędu 50% (faza powietrzna + wod-

na). Niewiele mieszanek glebowych spełnia to wyma-

ganie, te zaś, które mają pożądaną własność zawierają 

zazwyczaj dużo próchnicy i przez to są niezbyt wska-

zane dla kaktusów, szczególnie dla wrażliwszych 

gatunków. W dalszym ciągu zajmiemy się zatem 

głównie kruszywami mineralnymi i podłożami synte-

tycznymi, koncentrując się przy tym na materiałach 

dostępnych w naszym kraju.  

        Jeśli ziarna substratu są w przybliżeniu kuliste 

(substratów o strukturze włóknistej w uprawie kaktu-

sów raczej się u nas nie używa) oraz mają jednakową 

średnicę, to zajmują one około 75% objętości podłoża. 

Przy różnych średnicach ziaren zajmują one jeszcze 

większą część objętości, ponadto może wtedy wystą-

pić niekorzystne zjawisko przemieszczania się skut-

kiem podlewania mniejszych ziaren w przestrzeniach 

między większymi, co może doprowadzić do rozwar-

stwienia się podłoża na frakcje o różnej granulacji. 

Gdyby ziarna substratu były pełne, bez wewnętrznych 

por, wówczas miałby on porowatość rzędu 25%, a 

więc zbyt małą. Łatwo zauważyć, że do uzyskania 

pożądanej pięćdziesięcioprocentowej porowatości 

substratu ziarna muszą mieć także strukturę porowatą, 

a ich wewnętrzne pory powinny zajmować około 1/3 

objętości ziaren (Fig. 1b). Nie mogą one także pęcz-

nieć skutkiem wilgoci, gdyż zmniejszałoby to objęt 

ość por. Wymóg porowatości eliminuje tak popularne 

wśród kaktusiarzy podłoża jak żwir i piasek. Kaktusy 

mogą w nich wprawdzie rosnąć, nie oznacza to jed- 

ratios of mineral salts (except for nitrogen salts), 

with low or very low content of humus. The pH 

value is somewhat variable, close to neutral on the 

whole. This is not the best environment for growth of 

cacti, especially with insufficient watering, but other 

plants are not capable of living under such conditions 

and so they do not compete with cacti that grow 

slower. Because in our collections the struggle for 

living between species does not matter, so in the next 

part of the paper we will be considering only prob-

lems related to the physiological optimum. We will 

focus mainly on proper air-water conditions, that 

should prevail in a good culture mix.   
 

Water capacity of a substrate 
        Most of specialists maintain that ideal mix for 

cultivation of terrestial plants (terriphytes) should 

consist of ca. 50% of solid components, 25% of air 

and 25% of water (Fig. 1a). It implies that a substrate 

in a dry form would have porosity about 50% (air + 

water). Not many mixes comply to this requirement, 

and those that do have this proper quality, usually 

contain to much humus, hence are not advised for 

cacti, especially for the more delicate species. So 

next we will fix our attention on mineral components 

and synthetical mixes, focusing on materials avail-

able in our country. 

        If a substrate particles are more or less spherical 

(substrates of fibrous structure are generally not used 

in cacti cultivation in Poland) and they have the same 

diameter, then they occupy about 75% of soil vol-

ume. When diameters of the particles differ, then 

they ocupy even larger part of volume; moreover, in 

such a case there may occur unfavourable shifting of 

smaller particles through gaps between the larger 

ones due to watering, and this may lead to stratificat-

tion of the soil into fractions of different granulation. 

If the substrate particles were solid, without inner 

pores, then its porosity would be about 25% which 

would be too small. One may easily observe that for 

obtaining the desirable 50-% porosity of the sub-

strate, also the particles must have a porous structure, 

and their inner pores are supposed to occupy about 

1/3 of the particle volume (Fig. 1b). They also should 

not swell with moisture because that would diminish 

the pores volume. The necessity for porosity elimi-

nates such components as sand and gravel, very 

popular among cactophiles. Cacti would grow in 

them but that does not mean they would feel very 

good in such a soil.  

        So in the scope of our interest there remain the 

porous components, such as brick, keamzite, coke, 

slag, perlite, granulated polystyrene, plastic fibers or  
 
1 Szczegóły i ciekawe przykłady dotyczące optimum ekologicznego 

i fizjologicznego można znaleźć np. w książce K. Kreeb, Ekofizjo-

logia roślin, PWN, Warszawa 1979 
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nak, że czują się w takim podłożu najlepiej. 

        W zasięgu naszych rozważań pozostają więc 

kruszywa porowate, takie jak cegła, keramzyt, koks, 

żużel, perlit, spieniony polistyren w granulkach, 

włókna lub pałeczki z tworzyw sztucznych (PCV) itp. 

Zanim przejdziemy do dalszych rozważań na temat 

ich własności fizycznych omówimy krótko pewne 

charakterystyczne cechy tych substratów2. 

        Perlit, będący spienionym szkliwem wulkanicz-

nym, jest powszechnie stosowany w rozmaitych upra-

wach szklarniowych jako dodatek polepszający 

porowatość podłoża. Jako podstawowe kruszywo przy 

uprawie kaktusów jest rzadko stosowany, ma bowiem 

określone wady, jak mały ciężar właściwy, co utrud-

nia podlewanie i może spowodować przewracanie się 

większych egzemplarzy roślin, ponadto ma bardzo 

wysoką pojemność wodną (rzędu 80%), co może 

stworzyć zagrożenie dla systemu korzeniowego wraż-

liwszych gatunków. Nie ma natomiast przeszkód, aby 

stosować perlit jako dodatek do rozmaitych miesza-

nek glebowych stosowanych w uprawie kaktusów. 

Podobne do perlitu wady ma spieniony polistyren i 

inne tworzywa sztuczne w granulkach czy pałeczkach. 

Tworzywa sztuczne jako substraty niosą ze sobą jesz-

cze inne zagrożenie dla roślin. Korzenie sukulentów 

wydzielają różne agresywne chemicznie substancje 

powodujące destrukcję podłoża. To, co w warunkach 

naturalnych pozwala roślinie wykorzystać związane w 

podłożu sole mineralne, może po wielomiesięcznym 

czy nawet kilkuletnim kontakcie z tworzywem 

sztucznym spowodować jego destrukcję i wydzielanie 

bardzo szkodliwych dla roślin związków chemicz-

nych. Podobne niebezpieczeństwo grozi ze strony 

koksu i żużla, które zawierają fenol i jego pochodne. 
Mogą one jednak być dobrymi podłożami, pod wa-

runkiem uprzedniego kilkuletniego leżakowania na 
wolnym powietrzu i wytrawienia rozcieńczonym 

kwasem siarkowym lub azotowym oraz dokładnego 

wypłukania. Znacznie bezpieczniejsze pod tym 

względem są materiały ceramiczne, jak żwir ceglany i 

keramzyt (mający postać porowatych kulek z wypal-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

sticks (PCV) etc. Before we move on to further de-

bating over their physical properties, let us discuss in 

short some characteristics ot these substrates 2.   
        Perlite, which is foamy volcanic glaze, is 

commonly used in various greenhouse cultures as 

an addition improving soil porosity. It is rarely 

used as a main component in cactus culture, as it 

has some faults such as low gravity which makes 

watering difficult and may cause larger plants fall 

down, besides, it has very high water capacity 

(about 80%) which may pose a threat to root sys-

tems of more delicate species. But there are no 

obstacles for using perlite as a addition to various 

mixes for cacti culture. Foamed polystyrene and 

other synthetic substances in ganules or sticks also 

have similar drawbacks. Synthetic substances used 

as substrates pose another threat to plants. Plant 

roots secrete various agressive chemical sub-

stances causing destruction of soil. What in habitat 

allows the plant to use mineral salts fixed in the 

soil, may, after many-month- or even years-long 

contact with a synthetic substance, induce destruc-

tion of the soil and appearance of many chemical 

compounds harmful for plants. A similar danger 

may be caused by coke and slag, both containing 

phenol and its derivatives. But the two can be good 

components provided several-year-long lying in 

open air and being treated with diluted sulphur or 

nitric acid, and thorough washing. In this respect, 

much safer are ceramic materials, such as brick 

gravel and keramzite (in a form of porous globules 

made of burned clay). Both brick and keramzite 

(used as a component in the building trade) are 

easily accessible, have suitable porosity and grav-

ity, may be regenerated if needed. They do not 

give off any compounds harmful to plants, when         
 
2Podstawowe kruszywa i ich własności są omówione zwięźle w 

godnej polecenia książce Z. Fleischer,  B.Schütz, Kaktusy, PWRiL, 

Warszawa 1978 (lub późniejsze wydania) 

Solid phase 

Air Water 

Solid phase 

Substrate particles 

pores being 
1/3 of it 

air 25% + water 25% 

Fig. 1.  
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onej gliny – Fig. 2). Zarówno cegła jak i keramzyt 

(używany jako kruszywo w budownictwie) są łatwo 

dostępne, mają odpowiednią porowatość i ciężar wła-

ściwy, można je w razie potrzeby regenerować. Nie 

wydzielają żadnych substancji szkodliwych dla roślin, 

pod wpływem czynników chemicznych i wietrzenia 

degradują się do substancji, z której powstały – nie-

szkodliwej dla roślin gliny. Dodatkową zaletą cegły 

jest zmiana jej zabarwienia w zależności od stopnia 

wilgotności. 
        Gdy już dysponujemy substratem mającym wy-

maganą porowatość rzędu 50%, pozostaje problem jak 

spowodować, by na fazę powietrzną i wodną przypa-

dało po 25%. Można oczywiście podlewać rośliny 

odmierzoną ilością wody, ale jest to niezmiernie kło-

potliwe i znacznie lepiej będzie, jeśli podłoże będzie 

w stanie zatrzymać tylko tyle wody, ile chcemy, to 

jest 25%. Pożądaną własność podłoża można uzyskać 

dobierając odpowiednio średnicę ziaren. Im grubsze 

ziarno, tym więcej będzie w substracie powietrza, 

bowiem w substracie drobnoziarnistym mamy więk-

szy procent wody przywierającej do ziaren (ze wzglę-

du na ich większą powierzchnię) oraz łatwo dostępnej 

dla roślin tzw. wody kątowej, zatrzymującej się w 

miejscach zetknięcia ze sobą ziaren substratu (Fig. 3). 
        Prawidłowe stosunki wodne gwarantuje zazwy-

czaj podłoże o średnicy ziaren 3-5 mm. Najlepiej jed-

nak wykonać samemu dokładny pomiar tzw. pełnej 

pojemności wodnej i pojemności polowej posiadanego 

substratu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. 

Do naczynia o znanej pojemności (np. plastikowej 

doniczki z otworem w dnie) wsypujemy do pełna su-

chy substrat. Następnie, zatykając otwór w dnie pal-

cem, nalewamy do naczynia wody z menzurki tak 

długo, aż jej poziom zrówna się z powierzchnią pod-

łoża. Procent objętości, którą zajmie woda, tj 
.  

(ilość wody wlanej / objętość substratu) * 100% 
 

nazywamy pełną pojemnością wodną. Powinna ona 

wynosić około 50%. Po zmierzeniu pełnej pojemności 

wodnej odtykamy otwór w dnie, wypływającą wodę 

zbieramy w menzurkę i mierzymy jej objętość (po-

zwalamy wodzie odpływać przez co najmniej kilka 

minut). Procent objętości, który będzie zajmowała 

woda pozostająca w doniczce czyli: 
 

[(ilość wody wlanej – ilość wody, która wypłynęła) / 
objętość substratu] * 100% 
 

nazywamy pojemnością polową substratu3. Powinna 

ona wynosić około 25%. 

 

Przykład. 

Doniczka ma objętość 200 ml. Napełniamy ją suchym 

substratem i wlewamy wodę „do pełna”. Wlaliśmy 

106 ml wody, a następnie odciekło 54 ml. Pełna po-

jemność wodna (tj. całkowita porowatość = powietrze  

treated with chemical factors and the air they de-

grade to substances they originate from – clay un-

harmful to plants. Another advantage of brick – it 

changes its hue according to humidity degree. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        When finally we get a substrate of the desired 

50% porosity, we have to decide what to do in 

order to obtain 25% for air phase and water phase 

each. Of course we can supply the plants with a 

measured amount of water but it is highly incon-

venient. It would be much better if the soil could 

retain only such amount of water as we wanted, 

that is: 25%. This prefered feature of the soil may be 

aquired by suitably adjusting particles’diameter. The 

larger diameter – the more air in the substrate, be-

cause in a small-particle substrate there is a higher 

percentage of water adhering to the particles (due to 

their larger surface as a whole), and of the so called 

corner water – that which is retained in places where 

the particles adjoin each other (Fig. 3).  
       The proper water conditions are as a rule guar-

anteed by a soil composed of 3-5 mm particles. But 

the best way is to take by oneself a precise measure 

of the so called complete water capacity and 

substrate field capacity. It can be done very easily. 

We fill a vessel of known volume (e.g. a plastic pot 

with a hole in the bottom) with our dry substrate up 

to the brim. Next, after shutting up the bottom hole, 

we pour water into the vessel from a measuring glass 

till its level and the substrate level are equal. The 

percentage of volume occupied by water, i.e.: 
.  

(poured water amount/substrate volume) * 100% 
 

is called the complete water capacity. It should be 

about 50%. After measuring the complete water ca-

pacity, we open the bottom hole, collect the flowing 

water in a measuring glass and measure its volume 

(we let the water flow for at least several minutes). 

The percentage of volume occupied by water re-

mained in the pot, i.e.: 
 

[(amount of poured water – amount of flown-out 

water) / substrate volume] * 100% 
 

is called field capacity3 of the substrate. It should be 

around 25% 

Small particles 

coarse particles 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        51 

    

Fig. 3.  



KAKTUSY I INNE No. 2 (4) 2007  

+ woda) wynosi (106/200)*100% = 53%, a pojem-

ność polowa (część por zajęta przez wodę) jest równa 

[(106-54)/200]*100%=26% 

Substrat po podlaniu składa się więc w 47% (100% - 

53%) z fazy stałej, w 26% z fazy wodnej i w 27% 

(100% - 47% - 26%) z fazy powietrznej, ma więc 

własności zbliżone do idealnych. 

 

        Pouczające może być także zbadanie w opisany 

wyżej sposób różnych mieszanek glebowych stoso-

wanych w uprawie roślin. W wielu przypadkach 

otrzymamy wyniki mocno odbiegające od optymal-

nych, zwłaszcza zawartość powietrza w wielu mie-

szankach jest zbyt mała. Jest to bardzo szkodliwe dla 

korzeni kaktusów, które oddychają i potrzebują po-

wietrza do swojego normalnego funkcjonowania. 

 

Siła ssąca gleby 
        Z porowatością podłoża wiąże się następna nie-

zwykle ważna dla uprawy własność gleby – jej siła 

ssąca. Cecha ta jest ściśle związana z dostępnością dla 

roślin wody zawartej w podłożu, mianowicie woda 

jest dostępna dla roślin, jeśli korzenie potrafią ją wy-

ssać, czyli jeśli siła ssąca włośników jest większa od 

siły ssącej gleby. Warto więc omówić ją dokładniej. 

        Woda jest utrzymywana w glebie dzięki siłom 

włoskowatości (kapilarnym). Siły te zależą przede 

wszystkim od średnicy por (kapilar) w podłożu. Im 

mniejsza jest średnica kapilary, tym większa jest jej 

siła ssąca. Zjawisko włoskowatości jest dobrze znane 

i można je zilustrować prostym doświadczeniem – 

zanurzając w wodzie rurki o różnych średnicach. Wo-

da podnosi się wyżej w rurce o mniejszej średnicy. 

Dla określenia zależności między siłą ssącą a średnicą 

kapilary stosuje się w gleboznawstwie wzór: h = 3 / d    

(przy temperaturze 15oC), gdzie  

h = wysokość słupa wody (w cm) 

d = średnica kapilary (w mm). 

        Jest to wzór przybliżony, ale dostatecznie do-

kładny dla potrzeb praktycznych. Ponieważ siłę ssącą, 

czyli z fizycznego punktu widzenia ciśnienie, podaje 

się często w innych niż wysokość słupa wody jed-

nostkach, dla lepszej orientacji czytelnika podaję 

przeliczniki między nimi: 

1000 cm słupa wody = 1 atm 

10 atm  ≈ 1 MPa 

        W gleboznawstwie stosowana jest jeszcze jedna 

jednostka siły ssącej gleby, oznaczana symbolem pF. 

Jest to logarytm z wysokości słupa wody w cm odpo-

wiadającej ciśnieniu z jakim gleba zasysa (i utrzymu-

je) wodę. 
  
3Pojęcia pełnej pojemności wodnej i pojemności polowej gleb są 

omawiane w każdym podręczniku gleboznawstwa a także w jasno i 

przystępnie napisanej książce W. Czerwińskiego Fizjologia roślin, 

PWN, W-wa (rok zależny od wyd.). Książkę tę powinien przeczytać 

każdy miłośnik roślin (nie tylko kaktusów), by zrozumieć wymaga-

nia roślin i stworzyć im w swej kolekcji komfortowe warunki. 

Example: 

A pot has 200 ml volume. We fill it with a dry sub-

strate and pour water in up to the brim. We poured in 

106 ml of water, then 54 ml of it has flowed out. The 

complete water capacity (e.i. complete porosity = air 

+ water) is (106/200)*100% = 53%, and the field 

capacity (the part of the pores occupied by the water) 

is:  

[(106-54)/200]*100%=26% 

So, the substrate, after the watering, is composed of 

47% (100% – 53%) of solid phase, 26% of water 

phase and 27% (100% – 47% – 26%) of air phase, 

thus having its properties nearly perfect.  

 

        It also may be instructive to examine with the 

above method various mixes used in plant culture. In 

many cases we would obtain results much different 

from the optimum; especially air content in many 

mixes is to low. It is very harmful for cactus roots 

which breathe hance they need the air for their nor-

mal functioning.  

 

Soil suction power 
        Another extremely important feature is con-

nected with soil porosity: its suction power. This 

property is strictly connected with availability of 

water ready for plants in a soil. Water is available for 

plants if roots are able to suck it, that is if the suction 

power of the hair roots is stronger than suction power 

of a soil. So it is worth a more thorough discussion. 

        Water is hold in soil thanks to capillarity forces. 

These depend mainly on soil pores’ (capillaries’) 

diameter. The smaller are diameters of the capillaries 

the stronger is their suction power. Capillarity is well 

known and may be illustrated with a simple test – by 

dipping in water tubes of different diameters - in a 

tube of smaller diameter, water will come up higher. 

To precise a proportion between the suction power 

and capillary diameter, there is a formula in soil sci-

ence: h = 3 / d (at a temperature of 15 oC), wherein   

h = water column hight (in cm)  

d = capillary diameter (in mm). 

        This is an approximate formula, but precise 

enough for practical uses. Because the suction 

power, which means pressure in physical terms, is 

often given in units other than hight of water column, 

I give here their convertions: 

1000 cm of water column = 1 atm 

10 atm  ≈ 1 MPa 

        In soil science another unit of soil suction power 

is used, defined as pF. It is a logarithm of water col-

umn hight in centimeters, corresponding to presure 

by which the soil sucks (and maintains) water.   
 

pF = log h 
 

It has the virtue of increasing by 1 unit with pressure 
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pF = log h 
 

Ma ona tę zaletę, że przy dziesięciokrotnym zwięk-

szeniu ciśnienia wzrasta o 1, pozwala więc na wygod-

ne operowanie zarówno małymi jak i dużymi warto-

ściami ciśnienia. Zależności między wprowadzonymi 

jednostkami ciśnienia a średnicą por ilustruje przykła-

dowo następująca tabelka ���� 

        Wartość siły ssącej gleby, która przekracza siłę 

ssącą włośników, przez co zawarta w niej woda staje 

się niedostępna dla roślin, określamy mianem punktu 

trwałego więdnięcia. Dla większości roślin punkt 

trwałego więdnięcia odpowiada wartości pF=4.2 

(ostatni wiersz tabeli powyżej). Wartościom pF poni-

żej 2.2  odpowiada woda grawitacyjna przesiąkająca 

powoli w niższe warstwy gleby (lub opuszczająca 

doniczkę otworami drenażowymi). Pojemność polowa 

podłoża (po całkowitym odcieku wody) odpowiada 

wartości pF= 2.5. Zakres pF między 2.2 a 3.7 odpo-

wiada wodzie łatwo dostępnej dla roślin, między  3.7 

a 4.2 wodzie trudno dostępnej, a powyżej 4.2 wodzie 

niedostępnej dla roślin. Wartości te odpowiadają 

przeciętnej sile ssącej korzeni roślin lądowych (o ile 

udało mi się ustalić taką typową rośliną testową jest 

słonecznik). Powstaje pytanie, w jakim stopniu dane 

te są miarodajne dla kaktusów i innych sukulentów, 

które przystosowały się do życia w warunkach półpu-

stynnych i stepowych. Okazuje się, że korzenie kaktu-

sów mają podobną siłę ssącą do innych roślin, ich 

odporność na suszę wynika z tego, że potrafią zmaga-

zynować wodę, której mają pod dostatkiem w okresie 

opadów i później oszczędnie nią gospodarują. Według 

wielu źródeł, m.in. cytowanej już książki Kreeba, 

punkt trwałego więdnięcia (czy raczej przejścia w stan 

spoczynku) wynosi także około 4.2 dla dorosłych 

kaktusów i około 3.7 dla siewek. Znacznie wyższą 

wartość punktu trwałego więdnięcia (pF=5) ma inna 

grupa roślin środowisk suchych – sklerofity, wykracza 

to jednak poza zakres tego artykułu. Nie będę zajmo-

wał się tu także dokładniejszymi zależnościami mię-

dzy procentową zawartością wody w podłożu a siłą 

ssącą gleby, wykres tej zależności, tzw. krzywa pF 

jest ważną charakterystyką gleby, zainteresowanych 

odsyłam do podręczników gleboznawstwa, względnie 

do wyszukiwarki internetowej. 
 

Buforowe własności substratu i kompleks 
sorpcyjny  
        Następnym ważnym zagadnieniem jest znaczenie 

wody niedostępnej dla roślin. Niedostępnej nie ozna-

cza, że nieprzydatnej. Woda niedostępna dla roślin 

jest w podłożu ważnym czynnikiem buforującym pH i 

stężenie soli, tj. zapobiegającym zbyt gwałtownym 

ich zmianom. Wynika z tego, że substrat powinien 

mieć dostatecznie dużo tzw. mikropor, czyli por o 

średnicy poniżej 0.2 µm. Dzięki mikroporom podłoże 

ma silnie rozwiniętą powierzchnię sorpcyjną zdolną  

increasing ten times, so it makes it convenient to 

handle both small and high pressure values. Interde-

pendences between the pressure units used here and 

pore diameters are illustrated with the table below. 

 

d (mm) h (cm) atm pF 

3 1 0.001 0 

1 3 0.003 0.5 

0,3 10 0.01 1 

0,03 100 0.1 2 

0,02 150 0.15 2.2 

0,003 1000 1 3 

0,0006 5000 5 3.7 

0,0003 10000 10 4 

0,0002 15000 15 4.2 

 

        A value of soil suction power that exceeds suc-

tion power of the hair roots, so the water in the soil is 

no longer available for hair roots, is defined as per-

manent withering point. For most plants the perma-

nent withering point matches with pF=4.2 (the bot-

tom line of the table above). The pF values below 2.2 

corresponds with gravity water permeating slowly 

down the lower parts of soil (or flowing out of the 

pot through its bottom holes). The field capacity of a 

soil (after the water stops flowing out) corresponds 

with pF= 2.5. The pF scope between 2.2 and 3.7 

means water is easily accesible to plants, the scope 

between 3.7 and 4.2 – water of difficult access to 

plants, and above 4.2 – water inaccessible to plants. 

These values refer to average suction power of land 

plants’ roots (an example may be a sunflower). A 

question arises as to what extent these data are au-

thoritative for cacti and other succulents which are 

adapted to living in semi-desert and steppe-like envi-

ronments. It appears that cacti roots have suction 

power similar to that of other plants. Their drough 

resistance lies in that they are able to store water 

which is abundant in the rainy period and then use it 

economically. According to many sources, including 

the above mentioned Kreeb’s book, the permanent 

withering point (or rather point of changing into the 

rest period) is also about 4.2 for adult plants, and 

about 3.7 for seedlings. Much higher value of per-

manent withering point (pF=5) has another group of 

plants of dry habitats: sclerophytes, but these lie be-

yond the scope of this paper. Also I will not discuss 

here more precise relationship between percentage of 

water in a substrate and soil suction power. A graph 

of this function, a pF curve, is an important soil char-

acteristic. Let those that are interested in this prob-

lem use manuals concerning soil science or an inter-

net search engine.  
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zatrzymywać jony i z zapobiegać z jednej strony ich 

wypłukaniu, a z drugiej ich nadmiernej koncentracji w 

wodzie dostępnej dla roślin.  

        W glebach tę rolę spełnia tak zwany kompleks 

sorpcyjny, to jest zestaw koloidów glebowych. W 

glebach środowisk wilgotnych, gdzie przeważającym 

procesem glebotwórczym jest humifikacja, kompleks 

sorpcyjny składa się głównie z koloidów organicz-

nych, określanych zbiorowo mianem próchnicy, w 

glebach środowisk suchych, gdzie przeważają procesy 

wietrzenia, w skład kompleksu sorpcyjnego wchodzą 

głównie koloidy mineralne określane potocznie mia-

nem gliny (w rzeczywistości w skład gliny wchodzą 

różne materiały osadowe w zależności od rodzaju 

skały, z której przez wietrzenie powstały).  

        Zarówno koloidy organiczne (próchnica) jak i 

nieorganiczne (glina) charakteryzują się dużą 

pojemnością sorpcyjną (rzędu 50 - 250 mval/100 g) 

jak i silnie rozwiniętą powierzchnią (kilkaset m2/g). 

Próchnica zawiera znacznie więcej związków azotu 

niż glina, a także rozmaite związki organiczne o 

charakterze stymulatorów wzrostu, ale jest 

jednocześnie doskonałą pożywką dla 

mikroorganizmów, na które sukulenty, jako rośliny 

środowisk półpustynnych i stepowych, są znacznie 

mniej odporne od roślin naszej strefy klimatycznej. 

Azot i ewentualnie stymulatory wzrostu (jak witamina 

B1 i kwas nikotynowy) możemy dostarczyć roślinom 

w  pożywce, nie narażając ich na infekcję. Zwietrzała 

glina ma podobne własności sorpcyjne do próchnicy i  

nie zawiera jednocześnie (po wygrzaniu w 

piekarniku) mikroorganizmów. 

        Wypróbowanym przeze mnie rozwiązaniem 

praktycznym w uprawie kaktusów jest kombinacja 

kruszywa (żwir ceglany po wypłukaniu lub drobno-

ziarnisty keramzyt) ze zwietrzałą gliną. Glina polep-

sza własności sorpcyjne, kruszywo polepsza stosunki 

powietrzno-wodne. Dodatkową zaletą takiego kombi-

nowanego podłoża jest możliwość wymiany fazy gli-

niastej przez intensywne podlanie czystą wodą, aby 

wypłukać cząstki gliniaste a następnie ostrożne pod-

lanie wodą z rozbełtaną w niej gliną, której duża część 

zostaje zatrzymana między ziarnami kruszywa. Jest to 

jakby „przesadzanie bez przesadzania”, nie uszkadza-

jące korzeni i nie przerywające wegetacji roślin. Ze 

względu na duże ilości wody, którą musimy wręcz 

zalać pojemnik z kaktusami, zabieg ten trzeba wyko-

nywać przy ładnej, ciepłej pogodzie.  

        W artykule poruszyłem jedynie podstawowe 

zagadnienia, nie chcąc tracić z oczu ich przydatności 

w praktycznej uprawie kaktusów. Czytelników chcą-

cych poszerzyć swoją wiedzę na omawiane tematy 

odsyłam do cytowanej literatury a także do Internetu. 

 

 

 

 

Substrate buffer properties and sorption 
complex. 
        Another important question is significance of 

water which is not available for plants. But unavail-

ability does not mean unusefulness. Water unavail-

able for plants is an important factor buffering pH 

and concentration of salts, i.e. preventing their too 

violent changes. This implies that a substrate should 

have sufficient amount of the so called micropores – 

pores of diameters less than 0.2 µm. Presence of mi-

cropores means that the substrate has strongly devel-

oped sorptive surface able to retain ions and prevent 

them both from washing away and from their too 

much concentration in the water available for plants.  

        These functions in soil are maintained by the so 

called sorption complex which is a set of soil col-

loids. In soils of wet habitats, where the dominant 

process responsible for soil nature is humification, 

the sorption complex is composed mainly of organic 

colloids, collectively refered to as humus. In the soils 

of dry habitats, where wheathering processes are 

dominant, the sorption complex is mainly composed 

of mineral colloids, commonly refered to as clay (in 

fact clay is composed of various alluvial minerals 

according to kind of rock of which they were made 

by weathering). 

        Both organic colloids (humus) and inorganic 

ones (clay) are characterized by high sorptive capac-

ity (about 50 - 250 mval/100 g) and higly developed 

surface (several hundred m2/g). Humus contains 

much more nitrogen compounds than clay, and also 

various organic compounds which perform the func-

tions of growth stimulators, but at the same time it is 

a perfect nourishment for microorganism to which 

succulents, being the plants of semi-desert and 

steppe-like environments, are considerably less 

imune then plants coming from our climatic zone. 

We may deliver nitrogen and possibly growth stimu-

lators (B vitamin and nicotine acid) together with a 

nourishment, without exposing the plants to infec-

tions. Weathered clay has similar sorptive properties 

to humus and does not possess microrganisms (after 

heating it through).  

        A practical solution in cacti cultivation that I 

had tested is to combine a mineral component (brick 

gravel after rinsing it through or small-particle 

keramzite) with weathered clay. Clay improves sop-

tive properties, whereas minral component improves 

air-water conditions. An additional advantaage of 

such a combined substrate is possibility of exchang-

ing clay phase, which may be done by intensive ap-

plication of clean water in order to wash out clay 

particles, and subsequent careful application of water 

with clay mixed in it, what makes a considerable 

amount of clay are stopped between particles of the 

mineral component. The process is kind of ‘repotting  
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Fig. 2 

without repotting’, that which does not damage 

the roots and does not stop plants’growth. 

Considering large amounts of water with which 

we have nearly to flood the container 

cocntaining cacti, this operation should be done 

in a nice, warm weather.  

        In this article I have touched only basic 

questions, in order not to loose their usefullness 

in practical cacti culture. To those readers that 

are willing to extend their knowledge about the 

above topics, I would recommend the mentioned 

literature or Internet.  

 

Opowieści z życia euforbii 1 
 
Konrad Stelmaszczyk 
 

        Sukulentyczne euforbie, zwane po polsku wil-

czomleczami, to prawdopodobnie najbardziej popu-

larne sukulenty obok kaktusów, a słynne E. trigona 

czy E. milii są pewnie w co trzecim polskim domu, 

przekazywane w postaci odrostów „pocztą pantoflo-

wą” i „z pokolenia na pokolenie”. W sklepach i hi-

permarketach, w których można nabyć kaktusy, naj-

częściej też można napotkać euforbie, a ze względu na 

zewnętrzne podobieństwo do kaktusów i atrakcyjne 

kształty, trafiają do kolekcji początkujacych kaktusia-

rzy, często wręcz brane omyłkowo za kaktusy. Dzięki 

niewygórowanym wymaganiom uprawowym z reguły 

trudno się od nich „uwolnić” i raz wproszone, rosną 

sobie nadal wraz z kaktusami. 

 

 

        W naszym kraju nie 

ma chyba większych kolek-

cji tych interesujących ro-

ślin, a w kolekcjach nasta-

wionych na kaktusy najczę-

ściej spotyka się euforbie, 

które określam jako „kaktu-

sopodobne” – są to te, które 

przypominające swoim wy-

gladem bądź to kaktusy 

kuliste, bądź to kolumnowe. 

Szczególnym wzięciem 

wśród miłośników kaktu-

sów cieszy się E. obesa, 

czemu trudno się dziwić, 

gdyż ten kulisty gatunek 

 

Euphorbia stenoclada 

Euphorbia stenoclada 
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swoim wyglądem wyjątkowo 

mocno przypomina kaktusy 

kuliste. Jednak w rodzaju 

Euphorbia występuje wyjątkowe 

bogactwo kształtów i jest wiele 

sukulentycznych euforbii o 

atrakcyjnych formach, nie ko-

jarzących się bynajmniej z 

kaktusami – te budzą moje najw- 

iększe zainteresowanie, a oglądając 

niektóre zachodnie zbiory odnosi się 

wrażenie krajobrazu z innej planety.  

      Euforbie różnią się od kaktusów 

zasadniczo. Między innymi zupełnie 

odmienne są kwiaty. Jak w całej rodzinie 

wilczomleczowatych to, co jest przez nie-

botanika brane często za pojedyńczy kwiat, 

jest w rzeczywistości kwiatostanem, 

składającym się z grupy małych 

zredukowanych kwiatów, zwanym 

cyathium, a to co sprawia wrażenie płatków 

kwiatu jest w rzeczywistości 

zmodyfikowanymi liśćmi. Najczęściej w 

cyathium występuje jeden kwiat żeński 

otoczony kwiatami męskimi, jednak w 

rodzinie występują różne odstępstwa od 

tego modelu, m.in. są rośliny jednopłciowe, 

czy nawet takie, które zmieniają swoją płeć 

z wiekiem, co jest jednakże tematem na 

osobną dyskusę. 

        Z euforbiami, i ich uprawą, 

nierozerwalnie jest związany problem 

lateksu – trującego białego soku, który jest 

wydzielany przez te rośliny przy uszkodze-

niu ich naskórka (czasem wystarczy nawet 

dotknięcie), Jest on ich czynnikiem 

obronnym w naturze i z niego wywodzi się 

polska nazwa „wilczomlecz”. Jego 

szkodliwość różni się w zależności od 

gatunku – lateks silnie podrażnia i uszkadza 

skórę, a w wypadku niektórych euforbii 

może doprowadzić przypadkach do ślepoty 

po dostania się do oka. Niebezpieczny pod 

tym względem jest między innymi 

popularny „patyczak” - E. tirucalii, którą 

można dostać w kwiaciarniach, czy np. 

ładna E. cooperi. Latex niektórych euforbii 

był nawet używany do sporządzania 

zatrutych strzał. Z drugiej lateks niektórych 

euforbii znalazł zastosowanie w medycynie, 

jednak działanie lateksu na skórę i oczy jest 

Euphorbia stenoclada 

Euphorbia monteiri, Wrocławski 
Ogród Botaniczny 

Euphorbia monteiri 
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zawsze szkodliwe. W obecności euforbii należy więc 

zawsze zachować jak najdalej posuniętą ostrożność – 

używać gogli, gumowych rękawiczek, szczególnie 

chronić zranione miejsca, nie dotykać oczu, umyć 

dokładnie ręce po skończonej pracy z roślinami i 

odseparować od roślin dzieci. Nawet opary lateksu 

niektórych euforbii powodują podrażnienia dróg od-

dechowych i oczu. Powyższe zalecenia są podstawo-

wym punktem prawidłowego obchodzenia się z tymi 

roślinami i jeśli będą przestrzegane, euforbie nie będą 

stanowić dla nas zagrożenia. [Bardzo ciekawe i po-

uczające relacje osób mających doświadczenia z la-

teksem można przeczytać w języku angielskim na 

stronie internetowej: 

http://www.theamateursdigest.com] 

        Większość gatunków wilczomleczy uprawiamy 

dość podobnie jak kaktusy, choć minimalna tempera-

tura zimowego okresu spoczynku powinna być wyż-

sza niż w wypadku kaktusów i bezpiecznie będzie 

jeśli nie spadnie niżej 15 oC. Taka temperatura, prze-

ciwnie niż to jest w wypadku kaktusów, nie odbija się 

ujemnie na ich zdolności kwitnienia. W zimie 

większości gatunków nie podlewamy, jednak część 

nie lubi całkowicie suchego zimowania i potrzebuje 

ostrożnego zwilżania podłoża. Z jednej strony wpływ 

na to mają ich uwarunkowania w środowisku, z które-

go pochodzą, z drugiej stopień sukulentyzmu. Gatunki 

o bardziej masywnych pędach, zbliżonych do tych, 

jakie występują u kaktusów, wymagają całkiem su-

chego okresu zimowego spoczynku, natomiast gatun-

ki o słabiej zaznaczonym sukulentyzmie, pędach 

cienkich, wiotkich, np. popularna E. milii, również w 

zimie potrzebują trochę wilgoci. Do tej drugiej grupy 

zaliczymy m.in. euforbie madagaskarskie, wśród nich 

E. stenoclada. 

        Poniżej przedstawiam krótko dwa, wprawdzie 

niezbyt rzadkie, jednak atrakcyjne gatunki. Obie nie 

należą do euforbii „kaktusopodobnych”.   

 

 Euphorbia stenoclada Baillon 
 

        Gatunek ten pochodzi z południowo-wschodniej 

części Madagaskaru, z okolic Tulear, gdzie występuje 

roślinność w typie suchego buszu [patrz KI vol 3 no. 2 

– przyp red.]. Rośnie on tam dość obficie, na około 30 

lokalizacjach. Może ona z czasem osiągnąć wysokość 

do 4-5 m i formę rozłożystego drzewa. Pędy nie są 

mocno sukulentyczne, ale za to przybierają bardzo 

ciekawa formę, Mianowicie od pędu głównego od-

chodzą spłaszczone i ostro zakończone boczne odga-

łęzienia. Owe opstre zakończenia z czasem drewnieją 

przekształcając się w ciernie. Roślina rośnie dość 

szybko – w ciągu kilku lat może osiągnąc formę 

krzewu lub małego drzewka. Hodowcy twierdzą, że 

dobrze robi jej lekkie cieniowanie. Rozmnażać można 

z powodzeniem przez ukorzenianie fragmentów pęd- 

 

ów, a najlepiej jest ukorzeniać fragment głównej 

łodygi, bowiem w takim wypadku nasza roślina 

znacznie szybciej wykształci prawidłowy pokrój niż 

w przypadku ukorzeniania odgałęzień. Gatunek jest 

dość wrażliwy na niskie temperatury i zimą, w czasie 

przerwy w wegetacji, temperatura nie powinna spa-

dać poniżej 15 oC.  

        Znany jest również podgatunek: Euphorbia 

stenoclada ssp. ambatofinandranae (Leandri) Cre-

mers. Jego nazwa pochodzi od miejscowości Amba-

tofinandrahana, koło której rośnie on na bardzo ma-

łym obszarze (takie trudne do wymówienia nazwy 

miejscowości są powszechne na Madagaskarze). U 

tego podgatunku odgałęzienia nie są ostre ani spłasz-

czone, ale zaokrąglone, przy czym młodsze z nich są 

pokryte atrakcyjnym żółtym nalotem. Roślina w na-

turze osiąga nieco mniejsze rozmiary, dorastając 

maksymalnie do 3 m. 

 

Euphorbia monteiri Hook. f. 
 

        Ten gatunek pochodzi głównie z północnej Na-

mibii, rośnie również w Botswanie, Angoli, RPA. Tu 

sukulentyzm jest silnie zaznaczony, i gatunek ma 

zupełnie inny pokrój niż omawiany wyżej. Podgatu-

nek monteiri wytwarza jeden gruby prosto rosnący 

pęd o nieco maczugowatym kształcie, pokryty tuber-

kułami (czyli brodawkami) ułożonymi w spiralne 

żebra. W czasie okresu wzrostu, ze szczytowych 

tuberkuł wyrastają niesukulentyczne szypułki za-

krzywione ku górze i zaopatrzone w lancelowate 

liście. W czasie okresu suszy (spoczynku) roślina je 

zrzuca, a w miejscu skąd one wyrastały na głównym 

pniu, pozostają po nich blizny. Kwiaty pojawiają się 

na szczytach tych niesukulentycznych szypułek. 

        W omawianym gatunku wyróżnia się trzy pod-

gatunki: ssp. monteiri, ssp. ramosa Leach, ssp. 

brandbergensis Nordenstam. Pierwszy z nich wystę-

puje w północnej Namibii, północno zachodniej Bot-

swanie i na południu Angolii i osiąga wysokość 

głównego pędu do 85 cm, drugi z nich, ssp. ramosa, 

rośnie głównie w północnej części RPA, a również w 

Botswanie, i osiąga do 1 m wysokości  Ten podgatu-

nek może się krzewić. Ssp. brandbergensis natomiast 

występuje tylko w północno-wschodniej Namibii, 

mogąc osiągnąć nawet do 3 m wysokości. Uprawa w 

tym wypadku również nie jest trudna (patrz: ogólne 

zasady uprawy euforbii).  

 

        W następnych odcinkach przedstawię kolejne  

atrakcyjne euforbie – również niekaktusopodobne.  
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Sukulenty z probówki 
                Succulents from a test-tube 
 
Dr Tomasz Wyka 
Uniwersytet Adam Mickiewicza, Wydział Biologii, Laboratorium Botaniki Ogólnej, Poznań, Polska 

Adam Mickiewicz University, Biology Department, General Botany Laboratory, Poznan, Poland 

twyka@amu.edu.pl 
 

Do dzisiaj opracowano metody kultur in vitro dla wielu sukulen-
tów. Autor, na podstawie swojego doswiadczenia naukowego 
wprowadza nas w temat, podając podstawowe terminy, zasady 
i zastosowania. 
  

        Oprócz metod konwencjonalnych, takich jak 

wysiew nasion, szczepienie, sadzonkowanie i podział 

roślin matecznych, do rozmnażania sukulentów moż-
na stosować technikę in vitro (łac. w szkle). Ta metoda 

rozmnażania wegetatywnego zwana jest mikrorozm-

nażaniem. Mikrorozmnażanie rozpoczyna się poprzez 

pobranie z rośliny matecznej niewielkich fragmentów, 

które posiadają zdolność do wytworzenia pąków. Mo-

gą to być wierzchołki pędów, kawałki liści, nasiona, 

kwiatostany, a nawet pąki kwiatowe. Fragmenty te 

(tzw. eksplantaty) poddaje się dezynfekcji w specjal-

nych płynach odkażających (często stosowane są 
środki do dezynfekcji sanitariatów, które zawierają 
podchloryn sodowy), a następnie umieszcza na 

sztucznej pożywce. Pożywka to roztwór soli mineral-

nych, cukrów, witamin oraz hormonów, który zestala 

się przy pomocy agaru - substancji pochodzącej z 

glonów morskich i mającej właściwości żelujące. 

Eksplantaty na pożywce muszą być przetrzymywane 

w zamkniętym przezroczystym pojemniku (probówce, 

słoiku, szalce itp.) tak, aby zapewnić tkankom roślin-

nym odpowiednią wilgotność i dostęp światła, a jed-

nocześnie nie dopuścić do inwazji szkodliwych mi-

kroorganizmów (Fig. 1). Kultury wymagają jedynie 

światła o niewielkiej intensywności, które pełni 

przede wszystkim funkcję regulatora rozwoju tkanek. 

Fotosynteza (wiązanie dwutlenku węgla przy udziale 

światła) w kulturach in vitro jest natomiast niezbyt 

intensywna, a mimo to następują przyrosty biomasy - 

dzieje się tak dzięki cukrowi zawartemu w pożywce. 

Źródłem światła w kulturach in vitro są najczęściej 

lampy fluorescencyjne, choć współcześnie wykorzy-

stuje się niekiedy lampy diodowe, droższe, ale mające 

dużo większą wydajność. We właściwych warunkach 

fragmenty roślin wyłożone na pożywkę wytwarzają 
miniaturowe pędy, które rozkrzewiają się (Fig. 2 i 3) a 

następnie są dzielone i przenoszone na kolejne 

pożywki. Takiemu ich rozwojowi sprzyja odpowied-

nio wysoka zawartość hormonów roślinnych z grupy 

cytokinin w pożywce. Metodą tą z pojedynczego 

fragmentu rośliny można uzyskać bardzo dużą liczbę 
pędów potomnych.  

        Niekiedy łatwiej jest z kawałka rośliny mateczn- 

Untill now, methods of in vitro cultures for many succulents 
have been described. Based on his scientific experience, the 
author introduces us to this kind of propagation, describing 
basic terms, rules, and uses. 
 

        Apart from conventional methods of propagat-

ing succulents such as sowing seeds, grafting, root-

ing the cuttings, and division of mother plants, we 

can use in vitro technique (from latin: in glass). This 

vegetative method of propagation is called micro-

propagation. Micropropagation begins when we 

collect from a mother plant small fragments able to 

produce buds. These could be tips of stems, frag-

ments of leaves, seeds, inflorescences, and even 

flower buds. These fragments (so called eksplan-

tates) are subjected to disinfection in special disin-

fecting liquids (often there are used substances for 

water-closet disinfection containing sodium hy-

pochlorite) and then put on a culture medium  The 

culture medium is a solution of mineral salts, sac-

charides, vitamins and hormones, that are solidified 

together with agar – a substance derived from marine 

algae and possessing properties of a gel. Explantates 

on the culture medium have to be kept in a closed 

and transparent utensil (test-tube, pot, etc.) so as to 

provide plant tissues with adequate humidity and 

light access and, at the same time, not allow for inva-

sion of harmful microorganisms (Fig. 1). The cul-

tures need light of only small intensity which acts 

mainly as a regulator of tissue progress. Photosyn-

thesis (fixation of carbon dioxide with the help of 

light) however, is not very intensive in in vitro cul-

tures, but in spite of this biomass growth goes on – 

this is thanks to a saccharide present in the culture 

medium. The light sources in in vitro cultures are 

most often fluorescence lamps, though currently 

sometimes diode lamps are used – these are more 

expensive but much more efficient. In proper condi-

tions the plant fragments put on the culture medium 

produce minature shoots that spread out (Fig. 2 i 3) 

then they are divided and moved on to other culture 

mediums. Such development is promoted by suitably 

high presence of plant hormones from cytokinins 

group in the culture medium. Using this method we 

can obtain very high number of progeny stems.  

        Sometimes it is easier to get first a lump of un-

organized tissue called callus from a part of a mother 

plant from which progeny stems next are produced  
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ej uzyskać najpierw grudkę niezorganizowanej tkanki 

zwanej kalusem, z której następnie powstają pędy 

potomne (Fig. 4). W celu uzyskania kalusa, tkankę 
umieszcza się na pożywce zawierającej wysokie stę-
żenie hormonów z grupy auksyn. By zaś z kalusa 

uzyskać pędy, przenosi się go na pożywkę z wysoką 
zawartością cytokininy. Kalus jest tkanką rozwijającą 
się stosunkowo bezładnie, oraz podatną na tworzenie 

zmutowanych linii komórkowych. Rośliny otrzymane 

za pośrednictwem kalusa niekiedy różnią się od siebie 

genetycznie - technika ta może więc być źródłem inte-

resujących odmian uprawnych, np. form bezchlorofi-

lowych lub grzebieniastych. Tą metodą uzyskano np. 

miniaturową formę Schlumbergera. 

        Pędy wytworzone w warunkach in vitro należy 

następnie ukorzenić - w tym celu do pożywki dodaje 

się niewielkich ilości auksyn. Ukorzenione roślinki 

(Fig. 5) muszą jeszcze zostać zaaklimatyzowane do 

uprawy poza zamkniętymi naczyniami. Ten etap czę-
sto decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia, gdyż 
rośliny pochodzące z kultur in vitro mają słabo wy-

kształconą zdolność do fotosyntezy, brak im ochronej 

powłoki - kutykuli, a korzenie są często niefunkcjo-

nalne. Przez pierwsze dni i tygodnie po wyjęciu z 

pojemników rośliny muszą więc być chronione przed 

nadmierną utratą wody i atakiem mikroorganizmów. 

Gdy widoczne stają się przejawy wzrostu, rośliny 

powinny zostać zahartowane i mogą być włączone do 

kolekcji. 

        Powodzenie kultury uwarunkowane jest składem 

pożywki, zwłaszcza rodzajem i stężeniem hormonów, 

takich jak auksyny i cytokininy, oraz temperaturą i 

oświetleniem. Z reguły zadowalająca jest stała tempe-

ratura w przedziale 20-25°C i oświetlenie ciągłe. Po-

nadto pewną rolę odgrywa stan fizjologiczny roślin 

matecznych, z których pobierane są eksplantaty. Co 

ciekawe, pomimo tego, że w komorach hodowlanych 

przez cały rok panują w zasadzie jednakowe warunki, 

powszechnie obserwuje się zwiększony wigor kultur 

w okresie wiosennym, co sugeruje istnienie w komór-

kach roślinnych wewnętrznego „kalendarza”. 

        Dla poszczególnych gatunków opracowuje się 
szczegółowe wskazania dotyczące typu eksplantatu, 

składu pożywki i warunków kultury. Niestety, nie 

udało się sformułować procedur uniwersalnych, które 

byłyby odpowiednie dla wszystkich gatunków z danej 

rodziny czy choćby węższej grupy taksonomicznej. 

Notuje się znaczne różnice w reakcjach na warunki 

kultury nawet u blisko spokrewnionych gatunków, np. 

w obrębie rodzaju Mammillaria. 

        Dotychczas opracowano metody mikrorozmna-

żania dla tysięcy gatunków roślin, w tym licznych 

sukulentów. Spośród roślin sukulentowych rodziną, 
której pod tym względem poświęca się najwięcej 

uwagi są Cactaceae. Kultury kaktusów najłatwiej jest 

wyprowadzić z nasion wysiewanych na pożywkę (Fig. 

 

(Fig. 4). In order to obtain callus, the tissue is put on 

a culture medium containing a high concentration of 

hormones of auxins group. Then, to obtain stems 

from the callus, it is moved on to a culture medium 

with high cytokinin content. Callus is a tissue devel-

oping relatively incoherently and subject to making 

mutated cell lines. Plants obtained with help of callus 

are sometimes genetically different from each other, 

so such a teqnique may be a source of interesting 

cultivars, for example: non-chlorophyll or cristate 

forms. A miniature form of Schlumbergera was ob-

tained with this method. 

        Shoots produced in in vitro conditions are to be 

rooted next – to this purpose small amounts of auxins 

are added to the culture medium. The rooted plants 

(Fig. 5) then have to become acclimatized to culture 

cconditions beyond enclosed glass. This stage often 

is crucial for a success of the process because plants 

from in vitro cultures have a low-developed photo-

synthesis capacity, they lack protective coat (a cuti-

cle), and their roots often do not fulfil their functions. 

So, for the first days and weeks after removing from 

glass, the plants have to be protected from excessive 

loss of water and from attacks of microorganisms. 

When growth signs become visible, the plants have 

to be hardened and can be added to the collection.  

        Success of culture depends on composition of a 

culture medium, especially type and concentration of 

hormones, such as cytokinins and auxins, and tem-

perature and light. Generally stable temperature 20-

25°C and continuous light is satisfactory. Also 

physiological condition of mother plants from which 

explantates are obtained, is to some extent important. 

An interesting fact is that even if in culture contain-

ers the condotions are rather the same all the year, 

higher vigour of the cultures is commonly observed 

in spring time, which suggests presence of an inner 

“calendar” in plant cells.  

        For particular species, specific instructions con-

cerning explantate type, culture medium contents and 

culture conditions are estimated. Unfortunately, there 

have not been described universal procedures that 

would be fit for all species of a given family or even 

a narrower taxonomic group. Considerable differ-

ences in responses to culture conditions are noted 

even with closely allied species, for example within 

the genus Mammillaria.  

        Untill now methods of micropropagation for 

thousands plant species, including many succulents, 

have been described. As far as suculent plants are 

concened, the Cactaceae family has recieved most 

attention. The best way to introduce cacti cultures is 

to sow seeds on to the culture medium (Fig. 6), cut 

off the shoot which appears after germination and 

forced it to branch out. More difficult is to obtain 

sterile cultures from mature cacti stems or isolated  

Fig. 10 Fig. 11 
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6), z których po wykiełkowaniu odcina się część pę-
dową i zmusza ją do rozkrzewienia. Trudniej jest uzy-

skać sterylne kultury z dojrzałych pędów kaktusów 

czy z izolowanych areol, gdyż części te są z reguły 

mocno zakażone przez grzyby i bakterie. Uciążliwym 

źródłem infekcji są zdrewniałe ciernie, które w wielu 

przypadkach niełatwo jest usunąć bez uszkadzania 

areol. U Coryphantha elephantidens udało się uzyskać 
rośliny z fragmentów korzeni. U innych kaktusów 

pobierano małe fragmenty tkanki miękiszowej z głę-
bokich tkanek łodygi, z których poprzez fazę kalusa 

zdołano uzyskać pędy. Ostatnio zaś wykazano, że 

bardzo odpowiednim materiałem startowym u niektó-

rych kaktusów są pąki kwiatowe (Fig. 7).  

        Rozwój kaktusów in vitro przebiega na ogół 

szybciej niż w uprawie ziemnej, tak, że niekiedy już 
po kilku miesiącach od inicjacji kultury można uzy-

skać kwitnące okazy. Kultury in vitro znajdują naj-

większe zastosowanie w rozmnażaniu wyselekcjono-

wanych odmian kaktusów uprawianych na owoce, 

należących do takich gatunków jak Opuntia ficus-

indica, Hylocereus undatus czy Selenicereus mega-

lanthus, a także masowo rozmnażanych epifitów z 

rodzajów Schlumbergera czy Epiphyllum. W Meksy-

ku na szeroką skalę rozmnaża się kaktusy zagrożone 

w ich naturalnych siedliskach, aby poprzez nasycenie 

rynku ograniczyć ich pozyskiwanie z dzikich popula-

cji. Podjęto nawet próby wsiedlenia tak rozmnożo-

nych roślin do naturalnych środowisk dla zasilenia 

populacji, choć nie pojawiły sie na razie informacje o 

skuteczności takich zabiegów. W literaturze jest już 
spora liczba doniesień o udanym rozmnożeniu kaktu-

sów z takich rodzajów jak: Ariocarpus, Astrophytum, 

Aztekium, Cereus, Coryphantha, Echinocereus, Epi-

phyllum, Ferocactus, Mammillaria (Fig. 8), Melocac-

tus, Opuntia, Pelecyphora, Schlumbergera, Sclero-

cactus, Toumeya.  

        W rodzinie gruboszowatych (np. u Kalanchoe, 

Echeveria, Tacitus, Sedum) odpowiednim materiałem 

wyjściowym są liście, fragmenty kwiatostanów, i pąki 

kwiatowe (Fig. 9), choć rośliny te z reguły łatwo roz-

mnażają się wegetatywnie metodami tradycyjnymi. U 

trudniej mnożących się gatunków, jak Echeveria laui 

(Fig. 10), mikrorozmnażanie ma jednak zastosowanie. 

Wdzięcznym materiałem do kultur in vitro są gatunki 

Haworthia i Gasteria z rodziny Asphodelaceae, u 

których łatwo uzyskać rośliny z małych fragmentów 

kwiatostanu a nawet pojedynczych pąków kwiato-

wych (Fig. 11). Wydawałoby się, że blisko spokrew-

nione z haworcjami aloesy (Aloe) także powinny ła-

two poddawać się kulturze, jednak ich zranione tkanki 

produkują duże ilości toksycznych fenoli, dlatego 

wymagają dodatkowych zabiegów na początku cyklu 

hodowli. Inne przykłady sukulentów, które mogą być 
rozmnażane w warunkach in vitro to rodzaje Pepero-

mia, Euphorbia, Agave, Sansevieria, Stapelia. 

areoles, because these parts are generally strongly 

infected with fungi and bacteria. Lignified spines are 

infection source that in many cases is not easy to 

remove without damaging the areole. In case of 

Coryphantha elephantidens plants from root frag-

ments were obtained with success. In case of other 

cacti, small fragments of parenchyma from deep 

stem tissues were collected, from which new shoots 

were recently obtained through the callus phase. 

Also, it has been proved that in some cacti, the 

flower buds is a good starting material (Fig. 7). 

        Growth of cacti in in vitro culture is generally 

faster than in soil culture, so sometimes even after a 

few months after initiation of a culture we may get 

flowering specimens. The major use of in vitro cul-

tures is  propagation of selected cacti cultivated for 

fruits, for example: Opuntia ficus-indica, Hylocereus 

undatus or Selenicereus megalanths, and also mass 

propagated epiphytes from the genus Schlumbergera 

or Epiphyllum. In Mexico, cacti endangered in their 

habitats are mass propagated in order to fill market 

demand and thus diminish plants collection from 

populations in the wild. Also efforts of moving such 

propagated plants into their habitats in order to en-

rich wild populations were made, though there is no 

information about results of such operations as yet. 

There is now a considerable amount of reports in 

literature concerning succesfull propagation of cacti 

from such genera as: Ariocarpus, Astrophytum, Az-

tekium, Cereus, Coryphantha, Echinocereus, Epi-

phyllum, Ferocactus, Mammillaria (Fig. 8), Melo-

cactus, Opuntia, Pelecyphora, Schlumbergera, Scle-

rocactus, Toumeya.  

        In Crassulaceae famialy (for example: Kalan-

choe, Echeveria, Tacitus, Sedum), proper initial ma-

terial is leaves, fragments of inflorescences, and 

flower buds (Fig. 9) though these plants are easily 

propagated with traditional methods as a rule. How-

ever micropropagattion is used in plants that are 

more difficult to propagate, as Echeveria laui (Fot. 

10). A grateful material for in vitro cultures are the 

genera Haworthia and Gasteria from the family As-

phodelaceae, where new plants can be obtained from 

small fragments of the inflorescence or even single 

flower buds (Fig. 11). One would have thought that 

Aloe which is closely related to Haworthias should 

had also responsed to such a culture, but their tissues, 

when cut, produce high amounts of toxic phenols and 

so need some additional treatment at the beginning of 

the culture cycle. Other examples of succulents suit-

able for in vitro propagation are the genera Pep-

eromia, Euphorbia, Agave, Sansevieria, Stapelia.  

        So the scope of possibilities of those techniques 

is very extensive, and limited mainly by economic 

factors. Due to necessary equipment and much la-

bour needed, the in vitro cultures are carried mainly  
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        Zakres możliwości tych technik jest więc ogrom-

nie szeroki, a ograniczają go głównie czynniki eko-

nomiczne. Ze względu na wymagany sprzęt i nakład 

pracy, kultury in vitro prowadzone są głównie w wy-

specjalizowanych laboratoriach oraz znajdują zasto-

sowanie w przypadku tych gatunków, których pro-

dukcja odbywa się na dużą skalę. Znaną firmą, która 

specjalizuje się w mikrorozmnażaniu sukulentów jest 

holenderska Succulent Tissue Culture prowadzona 

przez R. Wellensa (www.succulent-tissue-

culture.com). Technika ta może jednak zostać zaadop-

towana nawet do warunków domowych. 

        Warto wspomnieć, że techniki in vitro mają tak-

że zastosowanie w szeroko pojętej biotechnologii. 

Można przy ich wykorzystaniu uzyskać mieszańce 

międzygatunkowe, a nawet międzyrodzajowe, do 

których powstania nie można doprowadzić tradycyj-

nymi metodami. Są niezbędnym elementem procedur 

mających na celu transformacje genetyczne roślin. 

Pozwalają wreszcie na przemysłową produkcję cen-

nych substancji chemicznych wytwarzanych przez 

komórki roślinne. Czynione są np. próby uzyskania 

alkaloidów z namnażanego kalusa Cereus peruvianus. 

W odniesieniu do większości sukulentów, zastosowa-

nia biotechnologiczne są jednak na ogół dopiero 

sprawą przyszłości. 

 

 
Zdjęcia: 
 
Fig. 1. Kultury in vitro Mammillaria carmenae w po-
mieszczeniu hodowlanym. Rośliny korzystają wy-
łącznie ze sztucznego oświetlenia. 
Fig. 2. Rozkrzewiające się pędy Kalanchoe aubrevil-
lei. 
Fig. 3. Rozkrzewiający się pęd Haworthia planifolia. 
Fig. 4. Pęd Mammillaria schideana wyrastający z 
czerwono-zabarwionej tkanki kalusowej. 
Fig. 5. Ukorzenione roślinki:  
a. Gymnocalycium michanovitchi,  
b. Mammillaria elongata, 
c.  Mammillaria backebergiana. 
Fig. 6. Siewka Rhipsalis baccifera skiełkowana na 
pożywce. 
Fig. 7. Pąk kwiatowy Mammillaria albicoma (z lewej) 
z wytworzonymi pędami wegetatywnymi (rozpozna-
walnymi po cierniach).  
Fig. 8. Kolba z namnażającymi się pędami Mammilla-
ria carmenae. 
Fig. 9. Fragment kwiatu Tacitus bellus z wyrastają-
cymi pędami wegetatywnymi. 
Fig. 10. Roślinka Echeveria laui uzyskana z kultury 
in vitro. 
Fig. 11. Pędy wegetatywne wyrastające z nasady 
kwiatu Haworthia planifolia. Widoczna pozostałość 
okwiatu. 

 

 

 

 

in specialized laboratories, and prove useful for spe-

cies that are being propagated on a large scale. A 

known enterprise specializing in micropropagation of 

succulents is Dutch Succulent Tissue Culture carried 

by R. Wellens (www.succulent-tissue-culture.com). 

But the technique may be adopted even to house 

conditions.  

        It is worth mentioning that in vitro techniques 

are used in biotechnology in a broad sense. Their use 

enables obtaining interspecific or even intergeneric 

hybrids, which would be imposible with use of tradi-

tional methods. They are a essential factor of proce-

dures aiming at genetic transformations of plants, 

and also they enable mass production of valuable 

chemical substances produced by plant cells, for ex-

ample efforts are being made to obtain alkaloids 

from propagated callus of Cereus peruvianus. How-

ever, as regards majority of succulents, biotechno-

logical uses generally still are projects of the future. 

 

 
Figures: 
 
Fig. 1. In vitro cultures of Mammillaria carmenae in 
a culture room. The plants use only artificial light. 
Fig. 2. Shoots of Kalanchoe aubrevillei branching 
out.  
Fig. 3. Shoots of Haworthia planifolia branching 
out. 
Fig. 4. Mammillaria schideana shoot growing out of 
red-coloured callus tissue.  
Fig. 5. Rooted plants of: 
a. Gymnocalycium michanovitchi,  
b. Mammillaria elongata, 
c.  Mammillaria backebergiana. 
Fig. 6. Rhipsalis baccifera seedlings germinated on 
a culture medium. 
Fig. 7. Flower bud of Mammillaria albicoma (on the 
left) with vegetative shoots grown out (recognized 
by spines).  
Fig. 8. A flask with proliferating Mammillaria car-
menae. 
Fig. 9. Flower fragmens of Tacitus bellus with vege-
tative shoots growing out. 
Fig. 10. Plant of Echeveria laui raised from in vitro 
culture. 
Fig. 11. Vegetative shoots growing out of the base 
of Haworthia planifolia flower. Flower remains are 
visible. 
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Sukulenty Polski. Sedum sexangulare. 

Rozchodnik sześciorzędowy        
Native succulents of Poland. Sedum sexangulare – tasteless stonecrop 
 
Błażej Gierczyk 
Poznań, hanuman@amu.edu.pl 

 
To piąty odcinek serii artykułów o polskich sukulentach. 
 

Sedum sexangulare L. (S. boloniense Lois., S. mite Gilib.) – 

Rozchodnik szesciorzędowy 
 

        Opisywany w tym artykule gatunek jest podob-

ny, na pierwszy rzut oka, od omawianego wcześniej 

Sedum acre. Jest rośliną nagą, tworzącą luźne darnie, 

złożone z pędów generatywnych i wegetatywnych, 

wyrastających z płożących się, silnie rozgałęzionych i 

zakorzeniających się, trwałych, płożących łodyżek. 

Wzniesione pędy wegetatywne, osiągające do 8 cm 

wysokości, pokryte są gęsto listkami, ustawionymi 

najczęściej na sześciu prostnicach. Wyprostowane lub 

podnoszące się pędy generatywne cechuje ulistnienie 

luźniejsze, gęstniejące ku wierzchołkowi pędu. Silnie 

odstające od łodygi liście obu rodzajów pędów są 
mięsiste, nagie, obłe, o kształcie podługowato-

lancetowatym. Ich szerokość nie zmienia się na całej 

długości liścia a wierzchołek jest zaokrąglony. Nasada 

liści zaopatrzona jest w wyrostek w kształcie ostrogi. 

Zebrane w podbaldachy kwiaty tego gatunku mają 
jasnożółtą barwę, są pięciokrotne, o szeroko rozwar-

tych płatkach i krótkich szypułkach. Działki kielicha 

są zielone, mięsiste, nagie (podobnie jak reszta rośli-
ny), równowąskie o tępym końcu. Ich nasada nie jest 

przedłużona w wyrostek. Płatki są 2-3 razy dłuższe od 

kielicha (osiągają do 6 mm), o kształcie podługowato-

lancetowatym, zaostrzone. Będące owocami tego 

gatunku mieszki są nieco rozchylone na boki, ich 

szyjki są długie i cienkie. Nasiona S. sexangulare są 
bardzo drobne, podługowate do okrągławych. 

        Gatunek ten kwitnie w naszym kraju od czerwca 

do sierpnia. Jego siedliskiem są suche skały, miejsca 

kamieniste, skraje lasów, piaski, murawy, nasypy 

kolejowe i mury. Jest pospolity na całym niżu oraz 

rozproszony w niższych położeniach górskich (Sudety 

i Karpaty, do 700 m n. p. m.). Występuje w środkowej 

i południowej Europie. Wschodnią granicę zasięgu 

osiąga we wschodniej Litwie i Białorusi, zachodnią 
we wschodniej Francji. Najbardziej na północ ode-

rwane stanowiska znane są z południowej Szwecji. Na 

południu osiąga wybrzeże Morza Śródziemnego. Jest 

gatunkiem dość ekspansywnym – posiada szereg sta-

nowisk we wschodnich stanach USA, gdzie został 

zawleczony. 

 

 
This the 5-th article of a series about Polish native succu-
lents.  
 

Sedum sexangulare L. (S. boloniense Lois., S. mite Gilib.) – 

tasteless stonecrop 
 

        The species described in this article is similar, at 

first glance, to the previously discussed – Sedum 

acre. It is a glabrous plant, forming a loose turfs, 

composed of vegetative and generative stems, grown 

out of procumbent, strongly ramified, rooted, perma-

nent stalks. Erect vegetative stems are up to 8 cm 

high and densely covered by small leaves, spaced on 

six axes. Lifted or erect generative stems are loosely 

foliaged, with a distinct increasing of foliage density 

in the upper parts of the stalks. Leaves of the both 

stem types are strongly protruding, succulent, gla-

brous, ovoid, of a oblong-lanceolate shape. Their 

width does not change along leaf long-axis and the 

apex is rounded. The leaves base has a spur-shape 

appendix. Subumbel type inflorescence of these spe-

cies is composed from pale-yellow, pentamerous 

flowers of wide open petals and short petioles. Se-

pals are green, succulent, glabrous (as a rest of the 

plant), linear, of a obtuse apex. Their base is not 

elongated into an appendix. Petals are 2-3 times 

longer than sepals (they are up to 6 mm long), of a 

oblong-lanceolate shape, acute at the apex. A folli-

cles, which are fruits of Sedum sexangulare, are 

slightly opened aside; their necks are long and sharp. 

Very small seeds of the species are oblong to subor-

bicular in the shape.  

        In Poland, the flowers appear from June to Sep-

tember. Habitats of this species are dry rocks, stony 

places, forests margins, sands, xerothermic swards, 

rail embankments and walls. S. sexangulare is a 

common species in lowlands and it has scattered 

stands in lower mountains (Sudeten and Carpathians, 

up to 700 m above sea level). It occurs in central and 

southen Europe. Its Eastern distribution limit is 

reached in eastern Latvia and Belarus, western – in 

eastern France. Northern separated stands were 

found in south Sweden; on the south it occurs on the 

Mediterranean Sea coast. S. sexangulare is an expan-

sive species – it posseses many localities in east 

states of USA, to where it was introduced. 
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Sedum sexangulare, okolice Pyzdr 
Pyzdry neighbourhood    

fot. Błażej Gierczyk 
 



 

 

        Możnaby sobie zadać pytanie, czy w ogóle warto pisać o Echinopsis atacamensis, czyli 

dawnym Tricchocereus atacamensis, kaktusie, który można nabyc w każdym hipermarkecie. 

Jestem jednak przekonany, że warto – wszystkie kaktusy, tak jak kobiety, są piękne i warte 

zainteresowania, nawet te, które już nam dawno spowszedniały. Być może dzięki temu 

rozkochamy się w nich ponownie (i kaktusach, i kobietach). Wszak od takich właśnie 

popularnych trichocereusów pasacana, cereusów peruvianusów i pilosocereusów azureusów 

zwykle zaczynają się ludzkie przygody z kaktusami. Ciekawe byłoby więc zerknąć na 

zdjęcia, które nam dostarczył Guillermo Rivera (Argentyna) i Arturo Kirberg (Chile), i 

sprawdzić jak będzie wyglądać po kilkudziesięciu latach w naturze i kilkuset (?) latach w 

kolekcjach (już naszych wnuków) ta „kulka z żółtymi igłami”, którą wielu początkujących 

kaktusiarzy pakuje w hipermarketach do swoich koszyków. Przy okazji warto też 

przypomnieć odwieczny dylemat: Echinopsis czy Trichocereus.  

        Echinopsis atacamensis (Philippi) Friedrich & Rowley dzielony jest na dwa podgatunki 

ssp. atacamensis i ssp. pasacana (Weber ex Rumpel) Navarro. Zakwalifikowanie 

trichocereusów do rodzaju Echinopsis nie jest do końca akceptowane przez taksonomów. 

Przychylam się ostrożnie do koncepcji oddzielnego rodzaju Trichocereus, jednak jestem 

zmuszony stosować tu nazwę Echinopsis dlatego, że status Trichocereus nie oddaje 

pokrewieństwa między oboma podgatunkami, które nie jest kwestionowane i jest na tyle 

duze, że być może nawet podział na dwa podgatunki nie jest uzasadniony. W przeszłości nie 

został jednak opisany takson „Trichocereus atacamensis ssp. pasacana”, istnieje opisany 

jedynie Trichocereus pasacana (Weber ex Rumpel) Britton & Rose, wobec czego jedynym 

wspólnym mianownikiem dla obu podgatunków jest Echinopsis.  

        Dysputa Echinopsis-Trichocereus trwa już od dłuższego czasu, a dokładnie od roku 

1974, czyli kiedy Friedrich (1974) przyłączył do rodzaju Echinopsis Zuccarini rodzaje: 

Trichocereus (Berg.) Riccob., Helianthocereus Backeb., część Pseudolobivia Backeb., 

Soehrensia Backeb., Hymenorebutia Frič ex Buining, Chamaecereus Britton & Rose oraz 

Lobivia Britton & Rose. Koncepcja poszerzonego rodzaju Echinopsis została przyjęta przez 

Hunta w Cites Cactaceae Checklist (1999) i The New Cactus Lexicon (2006). Jednak do 

dzisiaj nie przeprowadzono dokładnych badań molekularnych dla w/w grup wchodzących w 

skład poszerzonego Echinopsis, które wraz z danymi morfologicznymi, mogłyby dać 

rzeczywiście miarodajną podstawę do utrzymania lub nie, odrębnego statusu Trichocereus. 

Kiesling i Ferrari obecnie uznają Trichocereus jako odrębny rodzaj i definiują te kaktusy jako 

posiadające duże kwiaty z szeroką rurką gęsto pokrytą włosami, o cylindrycznych pędach z 

niezbyt głębokimi żebrami, rosnące w Argentynie, Boliwii, Chile, Peru i Ekwadorze.  

        Podgatunek ssp. pasacana to kaktus należący do tzw. kaktusowych gigantów. Rośnie on 

na suchych i wyżynnych terenach południowej Boliwii i północno-zachodniej Argentyny, 

gdzie niekiedy może przekraczać wysokość 10 m ze średnicą głównego pnia dochodząca do 

50 cm. Jest na tych terenach dominującym elementem krajobrazu roślinnego, co najlepiej 

widać na terenach Parque Nacional "Los Cardones" w prowincji Salta, parku, który właśnie 

tym przepięknym kaktusom zwdziecza swą nazwę. Nic dziwnego więc, ze kaktusy te są 

zwane południowoamerykańskim odpowiednikiem słynnego Saguaro. Niestety badania 

wykazały, że we wspomnianym parku tylko co kilkanaście lat zdarzają się okresy gdzie 

wilgotność jest na tyle duża, że nasiona są w stanie wykiełkować. 

        Kaktus wytwarza dużo cierni, od żółtawych do brązowawych, których ilość i długość 

może być różna, żeber jest dużo – ich liczba u starych egzemplarzy może dochodzić do 30, 

kaktus rozgałęzia się w starszym wieku wytwarzając tylko odgałęzienia pierwszego rzędu 

(tzn. takie, które nie wytwarzają kolejnych odgałęzień). Kwiaty są białe z różowym 

odcieniem, do 15 cm długości, wyrastające z boku pędu. Pora kwitnienia na stanowiskach 

naturalnych to listopad-styczeń, ze szczytowym natężeniem w grudniu. Kwiaty zapylane są 

przez różnorodnych zapylaczy – pszczoły, osy, nocne motyle, nawet Kolibra Olbrzymiego 

(Patagona gigas). Kwiat jest w pełni otwarty przez 1,5 doby, a zaczyna się otwierać w nocy 

lub o świcie. Pokryty gęstymi włosami owoc ma do 5 cm średnicy. 
                                                                 

Echinopsis atacamensis, czyli… 

pozdrowienia z Argentyny i Chile 

Echinopsis atacamensis ssp. pasacana, 
 fot. Guillermo Rivera, Argentyna 
www.cactusexpeditions.com.ar 

Tomasz Romulski 



 

        Dla miejscowej ludność Argentyny i Boliwii 
kaktus ten ma duże znaczenie ekonomiczne. Pędy 
służą jako pokarm i źródło wody dla zwierząt, a 
drewno tego kaktusa jest też używane jako materiał 
w budownictwie – zarówno jako element konstruk-
cyjny, jak i wykończeniowy. Z kolei mocne ciernie 
były stosowane do wyrobu grzebieni. Owoc jest 
jadalny i zwany „pasacana” – od niego pochodzi 
nazwa kaktusa. 
        Podgatunek ssp. atacamensis występuje w Chi-
le, głównie w II Regionie (Antofagasta) i nieco w I 
Regionie (Tarapacá), oraz w Boliwii – na zboczach 
na zachodzie Salar de Uyuni, Potosí. W Tarapacá, 
najbardziej północnym regionie Chile, rośnie on na 
wysokościach nawet do 4100 m. Podgatunek ten 
jest bardzo podobny do ssp. pasacana. Anderson 
podał iż różni się on od tego drugiego tym, że osią-
ga mniejszą wysokość i zwykle się nie rozgałęzia, 
jednak załączone zdjęcia sugerują co innego – kak-
tus ten rozgałęzia się, choć w mniejszym stopniu. 
Badania populacji w Tarapacá  prowadzone przez 
Raquel Pinto i Daniel Moscoso pokazują, że dla 
dorosłych roślin, czyli takich, które są zdolne do 
reprodukcji, i za które przyjmuje się egzemplarze od 
2 m wzwyż, ilości osobników z odgałęzieniami są w 
przybliżeniu równe ilościom osobników nierozgałę-
zionych. Zdarzają się też egzemplarze, które u pod-
stawy wytwarzają dwa lub nawet trzy pnie, a także, 
jeszcze rzadziej, egzemplarze wytwarzające odgałę-
zienia drugiego rzędu. Odgałęzienia zaczynają wy-
rastać średnio ok. 2-2,5 m nad ziemią, jest ich naj-
częściej 1-4. Maksymalna zarejestrowana średnica 
pnia badanych kaktusów to 60 cm, a najwyższy 
zarejestrowany egzemplarz miał 6,5 m wysokości. 
W Chile używano drewna tego kaktusa do budowy 
kościołów i domów.  
        Uprawa jest prosta – taka jak standardowa 
uprawa popularnych kaktusów. Kaktus rośnie szyb-
ko i dla starszych egzemplarzy potrzeba szklarenki.  
        Serdeczne podziękowania kieruję do Guillermo 

Rivera (Argentyna) i Raquel Pinto & Arturo Kirberg 

(Chile) za zdjecia z habitatu.  
                                                                 

Echinopsis atacamensis ssp. atacamensis, 
fot. Arturo Kirberg, Chile 
 

Echinopsis atacamensis ssp. atacamensis, 
fot. Arturo Kirberg, Chile 
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Sukulenty… tam, na dole! 
Disphyma australe i jej naturalne hybrydy. 
Część 1 

Succulents from down under. Disphyma australe and its natural hybrids. 
Part 1 

 
Eduart Zimmer 
Nowa Zelandia 

edwartz@pbt.co.nz 
 
Prezentowana jest duża ilość kwestii n.t. Disphyma austra-
le, najbardziej znanym reprezentantem sukulentowej flory 
Nowej Zelandii. Sądzimy, że jest pewna szansa na jej mro-
zoodporność w cieplejszych rejonach Polski 
 

        Mimo, że zdecydowana większość Aizoaceae 
rośnie w Afryce Południowej i Namibii (właściwie 
trudno rozważać każdą z nich z osobna), jest kilka 
rodzajów należących do tej grupy, zwanej nieformal-
nie mesembrianty, które występują w kilku regionach 
południowej półkuli – Carpobrotus N. E. Brown to 
prawdopodobnie prototyp – rośnie od przybrzeżnych 
regionów zachodniej części Południowej Afryki po 
Australię i Tasmanię, sięgając również obu Ameryk 
(przybrzeżne rejony Kalifornii i Chile), ale również 
Sarcozona J. M. Black i Disphyma N. E. Brown mają 
duży obszar występowania w Australii i na południo-
wym Pacyfiku. Nawet geograficzne rozmieszczenie 
roślin wskazuje na bardzo prawdopodobne pochodze-
nie Aizoaceae z okresu Gondwany, ale to już inna 
historia. Jedna z roślin należących do tej grupy, Di-

sphyma australe (Aiton) J. M. Black, nowozelandzki 
endemit, to conajmniej bardzo ciekawa roślina.  
      Było (i wciąż jest) dużo zamieszania wokół tej 
nazwy, i niektórzy botanicy uważają, że potrzeba 
jeszcze więcej badań nad rodzajem Disphyma. Żeby 
jednak dobrze poznać to o czym mówimy, musimy 
sporządzić – czy tego chcemy czy nie, ale raczej nie z 
powodu wciąż zmieniających się nazw roślin, które 
nas interesują – pewne taksonomiczne studiom. Z 
obecnego spojrzenia na ten gatunek, który zarysował 
R. J. Chinnock, wynika, że Disphyma australe

(Aiton) J. M. Black 1932 sensu lato (1) obejmuje 
dość różniące się rośliny, niektóre rosnące w Austra-
lii, niektóre w Nowej Zelandii, a nawet na odległych 
wyspach południowego Pacyfiku, nie mówiąc o czę-
ściach tego kompleksu zachodzących na południowo-
afrykańskich krewniaków. Dzięki intensywnym stu-
diom i badaniom w terenie, które przeprowadził R. J. 
Chinnock (1971, 1972, 1976), mamy dziś nowe spoj-
rzenie. W oparciu o budowę kapsuły i inne cechy  
 

A large variety of questions about Disphyma australe, the 
most known representative of succulent flora of New Zea-
land, is presented. The editors believe there is some 
chance for its cold-hardiness in warmer parts of Poland. 
 

      Although the very most of the Aizoaceae are 
growing in South Africa and Namibia (actually one 
cannot think one without the other) there are few 
genera belonging to the group called by the informal 
name of mesembryanthemums which are naturally 
occurring in several regions of the Southern Hemi-
sphere – Carpobrotus N. E. Brown seem to be the 
prototype – growing from the coastal regions of 
western South Africa to Australia and Tasmania and 
to the Americas as well (the coastal regions of Cali-
fornia and Chile), but also Sarcozona J. M. Black 
and Disphyma N. E. Brown are well represented in 
Australia and the Southern Pacific. Even the geo-
graphical distribution of these plants is pointing to-
wards a very likely gondwanic origin of the 
Aizoaceae, but this is another story. One of the plants 
belonging to this group Disphyma australe (Aiton) J. 
M. Black, a New Zealand endemic, is a very interest-
ing plant – to say the least.  
      There was (and still is) a bit of confusion around 
this name, as some botanists consider that more 
study on the genus Disphyma is still needed, and in 
order to know exactly what are we speaking about 
we have to do – if we like it or not, but rather not due 
to the ever and ever changing names of the plants we 
are interested in – some taxonomic research. From 
the actual view on the species outlined by R. J. Chin-
nock, it appears that Disphyma australe (Aiton) J. 

M. Black 1932 sensu lato (1) is grouping quite dif-
ferent plants, some growing in Australia, some in 
New Zealand, or even on remote islands of the 
Southern Pacific, not to speak of parts of this com-
plex being merged with South African relatives. Due 
to the intensive work and field research by R. J. 
Chinnock (1971, 1972, 1976) we have today a differ-
ent view. Based on the study of the capsule structures  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        69                                                        



KAKTUSY I INNE No. 2 (4) 2007  

kwiatowe i wegetatywne, Chinnock rozdzielił dawny 
kompleks Disphyma australe na trzy odrębne gatunki: 
 
− Disphyma clavellatum (Haworth) Chinnock 

1976 – ta nazwa odnosi się do populacji australij-
skich. Jej synonimy to: Mesembryanthemum 

clavellatum Haworth 1803; Disphyma australe 
(Aiton) J. M. Black 1932 sensu lato; Disphyma 

blackii Chinnock 1971, i w ostatnich latach Di-

sphyma crassifolium ssp. clavellatum (Haworth) 

Chinnock 1986. Kiedy Chinnock rekombinował 
w 1971 Disphyma blackii oddzielając populacje 
australijskie na podstawie ich specyficznych róż-
nic na tle reszty, umknął jego uwadze fakt, że dla 
rośliny, która opisywał, istniała już nazwa. Ta na-
zwa, według Chinocka nigdy nie podana przez 
żadnego australijskiego autora to Mesembryan-

themum clavellatum. Opis Haworth’a został opar-
ty na roślinach otrzymanych z nasion zebranych 
przez Roberta Browna w Australii, najprawdopo-
dobniej z roślin w uprawie, nie mniej jednak 
wspomina on w swoich niepublikowanym pa-
miętniku, że oryginalne rośliny zostały zebrane 
koło Goose Bay w płd-zach. części Zachodniej 
Australii. Choć nie znamy dziś żadnej populacji 
koło Goose Bay, Chinnock uznaje relację Hawor-
tha dotyczącą tego gatunku za wystarczającą by 
odróżniać tę roślinę od innych australijskich me-
sembriantów. Pięć lat później Chinnock poprawia 
sój błąd i rekombinuje ten takson używając pier-
wotnej nazwy. Nie chcę drążyć tej kwestii, ale 
warto zauważyć, że w ostatnich latach roślina była 
traktowana jako synonim Disphyma crassifolium 

ssp. clavellatum, innymi słowy jest ona teraz 
uważana za podgatunek południowoafrykańskiej 
Disphyma crassifolium. Żeby jeszcze bardziej 
skomplikować materię, Dr. H. E. K. Hartmann 
(2000) twierdzi z przekonaniem, że są dwa odręb-
ne gatunki: Disphyma crassifolium i Disphyma 

clavellatum; jednak Chinnock, autor drugiego 
wymienionego taksonu, teraz się cofa i uważa, że 
australijskie populacje nie różnią się na tyle by 
uzasadniało to zupełne oddzielenie od populacji 
południowoafrykańskich. Jak twierdzi Didge Ro-
we, wymaga to głębszych badań (2). 

 
− Disphyma papillatum Chinnock 1971 – ta nazwa 

obecnie odnosi się do populacji z wysp Chatham. 
Choć ograniczona do dość małego obszaru, ta ro-
ślina jest bardziej zmienna niż Disphyma australe, 
szczególnie jeśli chodzi o wybarwienie liści i 
kwiatów. Nie tylko występują formy zielone lub 
czerwone, ale niektóre z form czerwonych dążą 
do mniej lub bardziej wyrazistego brązowego od-
cienia. Również kolor kwiatu jest bardzo zmien-
ny, od białego do różowego i purpurowego, po- 

 

and other vegetative and floral characters Chinnock 
has segregated the historic Disphyma australe com-
plex into three distinct species: 
 
− Disphyma clavellatum (Haworth) Chinnock 

1976 – this name refers now the Australian popu-
lations. The synonyms to this name are: Mesem-

bryanthemum clavellatum Haworth 1803; 

Disphyma australe (Aiton) J. M. Black 1932 
sensu lato; Disphyma blackii Chinnock 1971, and 
in more recent years Disphyma crassifolium ssp. 

clavellatum (Haworth) Chinnock 1986. As 
Chinnock recombined back in 1971 Disphyma 

blackii separating the Australian populations due 
to their very specific differences from the rest, he 
omitted the fact that a name was already avail-
able for the plant he was describing. This name, 
never referred to before by any Australian author, 
as Chinnock maintains, is Mesembryanthemum 

clavellatum. Haworth’s description was based on 
plants raised from seed collected by Robert 
Brown in Australia, apparently from cultivated 
plants, but anyway he states in his unpublished 
diary that the original specimens were collected 
at Goose Bay in southwest Western Australia. 
Although no Goose Bay population is actually 
known, Chinnock considers Haworth’s account 
of the species quite sufficient to distinguish the 
plant from other Australian mesembryanthe-
mums. Five years later Chinnock makes the cor-
rection and recombines the taxon using the his-
toric attribute. I’m not insisting on this, but it’s 
worth mentioning that in more recent years it was 
considered a synonym of Disphyma crassifolium 

ssp. clavellatum; in other words it is now consid-
ered a subspecies of the South African Disphyma 

crassifolium. To add to the confusion, Dr. H. E. 
K. Hartmann (2000) considers firmly that there 
are two different species, Disphyma crassifolium 
and Disphyma clavellatum; but Chinnock, the au-
thor of the last named taxon takes now a step 
back and considers Australian populations to be 
not that different to warrant a complete separa-
tion from the South African species. As Didge 
Rowe puts it – this needs more study (2).  

 
− Disphyma papillatum Chinnock 1971 – this 

name refers now to the Chatham Islands popula-
tions. Although restricted to a rather small area 
this plant has a greater variability than Disphyma 

australe, especially regarding the leaf and flower 
pigmentation. There are not only green forms or 
red forms but some of the red ones tend also to 
have a more or less distinctive brownish touch. 
Flower colour is also very variable ranging from 
white to pink and to purple with all sort of inter- 
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przez całą paletę odcieni pośrednich. Ponieważ 
wszystkie warianty kolorów nie są ograniczone do 
konkretnej populacji, ale wszystkie barwy mogą 
występować w obrębie pojedyńczej populacji, nie 
ma sansu dokonywać głębszych rozdziałów, a na-
leży uznać naturalną zmienność. Cecha charakte-
rystyczna tego gatunku – odróżniająca go od 
inych roślin tu wymienianych, to to, że ma on 
zawsze ostro zakończone liście. . 
 

− Disphyma australe (Aiton) J. M. Black 1932 

sensu Chinnock – to ta roślina, która nas najbar-
dziej interesuje. Podczas swoich badań nad Di-

sphyma w późnych latach 60-tych i wczesnych 
70-tych, Chinnock zaobserwował trochę odmien-
ności w obrębie różnych poszczególnych roślin i 
populacji jeśli chodzi o wybarwienie, ale również, 
co ważniejsze, jeśli chodzi o obżeża liści z niektó-
rych populacji z grupy wysp Kermadec (Raoul, 
Curtis, Macauley i L’Ésperance). W oparciu 
głównie o te odmienności Chinnock (1976) dzieli 
takson na dwa różne podgatunki : 

o Disphyma australe (Aiton) J. M. 

Black 1932 ssp. australe – endemit dla 
Nowej Zelandii i rozsiany prawie na 
wszystkich strefach wybrzeża od północy 
Wyspy Północnej do południowych części 
Wyspy Południowej (z wyjątkiem niektó-
rych z najbardziej wysuniętych krańców i 
wyspy Stewart, prawdopodobnie nie z 
powodu chłodniejszego klimatu, jak zoba-
czymy, ale z powodu zupełnie innego ha-
bitatu) z jedynie kilkoma większymi prze-
rwami, głównie na południe od Greymo-
uth na zachodnim wybrzeżu Wyspy Połu-
dniowej, ale też na wschodnich wybrze-
żach. Występuje on również na wyspie 
Chatham (H. H. Allen, 2004). Jego jedyny 
synonim to Mesembryanthemum australe 
Aiton 1789. 

o Disphyma australe (Aiton) J.M. 

Black ssp. stricticaule Chinnock 1976 – 
endemit dla grupy wysp Kermadec, ok. 
1,200 km na płn-wsch. od Nowej Zelandii, 
bardzo odizolowanych na południowym 
Pacyfiku. W ostatnich latach ten podgatu-
nek został przywleczony (prawdopodobnie 
przez człowieka) na Nową Zelandię i 
obecnie występuje na kilku stanowiskach 
rosnąc dziko razem z rośliną typową, ale 
potrzebuje cieplejszych warunków. Nie 
występuje często na nowej Zelandii, moż-
na powiedzieć, że rzadko, ale jest dość 
rozpowszechniony na wyspach grupy 
Kermadec (jest on dominującym gatun-
kiem na wyspie Curtis, ale rzadszym na 
 

mediate nuances. As colour variants are not re-
stricted to a certain population but all sort of 
forms may occur within a single population it 
makes no sense to divide further but to accept its 
natural variability. A characteristic of this species 
– unlike the other plants mentioned here – is that 
it has always acute leave tips. 

 
− Disphyma australe (Aiton) J. M. Black 1932 

sensu Chinnock – this is the plant we are inter-
ested in. During his research on Disphyma in the 
late sixties and early seventies Chinnock has ob-
served several variations within different indi-
vidual plants and populations regarding the pig-
mentation but also, more important, the leaf mar-
gins of some populations from the Kermadec 
group of islands (Raoul, Curtis, Macauley and 
L’Ésperance). Based mainly on this variation 
Chinnock (1976) splits the taxon into two differ-
ent subspecies: 

o Disphyma australe (Aiton) J. M. 
Black 1932 ssp. australe – endemic to 
New Zealand and scattered almost all 
over the coastal zones from the north of 
the Northern Island to the southern parts 
of the Southern Island (except some of 
the very southern extremities and the 
Stewart Island, probably not because of 
the cooler climate, as we will see, but be-
cause of the quite different habitat) with 
just few major interruptions mainly south 
of Greymouth on the western coast of the 
South Island, but also on the eastern 
coasts. It occurs also on Chatham Islands 
(H. H. Allen, 2004). Its only synonym is 
Mesembryanthemum australe Aiton 
1789. 

o  Disphyma australe (Aiton) J.M. 

Black ssp. stricticaule Chinnock 1976 – 
endemic to the Kermadec group of is-
lands, some 1,200 km north-east of New 
Zealand, very isolated in the Southern 
Pacific. In recent years this subspecies 
was introduced (possibly by man) in New 
Zealand and it occurs now in few loca-
tions growing wild together with the type 
plant, but it needs more warmer condi-
tions. It’s not that common in New Zea-
land, rather rare I would say, but quite 
abundant in some of the Kermadec group 
of islands (it is the dominant species on 
Curtis Island, but less common on Raoul 
Island). A very interesting feature of the 
cultivated plants of this subspecies – the 
new stems have always an erected grow-
ing pattern for some time but becoming  
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wyspie Raoul). Bardzo ciekawą cechę ma-
ją rośliny tego podgatunku w uprawie – 
nowe pędy  zawsze rosną jako wyprosto-
wane przez pewien czas, ale potem płoża 
się; ten sposób wzrostu nie został w ogóle 
zaobserwowany u roślin dziko żyjących. 
Ta roślina to prawdopodobnie najbardziej 
wyizolowana Aizoaceae. 

 
        W rzeczywistości jest pewna dość dziwna różni-
ca  (lub nazwałbym to sprzecznością) pomiędzy tymi 
dwoma podgatunkami, jak wykazał Chinnock, dość 
zadziwiająca zważywszy, że są one wegetatywnie 
bardzo podobne, ale zachowam to na później. 
      Disphyma australe to roślina krzewiąca się i two-
rząca maty, z długimi i cienkimi pędami, osiągający-
mi zwykle do 50 mm długości, ale czasem krzewiąca 
się i rosnąca do 100 cm długości, a nawet więcej; 
pędy są zwykle zielone, ale młodsze cześci pędów 
mogą mieć kolor czerwonawy. Rośliny tworzą kolan-
ka, z których wyrastają sukulentyczne liście; z tych 
samych kolanek mogą wyrosnąć korzenie przybyszo-
we. Odcinki między kolankami pędów są mocno 
zmienne – zwykle 0,5 do 5,0 cm długości, ale czasam 
osiągają nawet do 10 cm. Krótkie odrośla w aksilach 
są gęste i kończą się zwykle kwiatem, ale mogą się też 
rozwinąć w długie pędy. Liście są sukulentyczne i 
wydłużone, oraz zrośnięte przy podstawie i z nieco 
kanciastymi krawędziami, ale gładkimi obrzeżami. 
Liście rosną w lekko nierównych naprzeciwległych 
parach lub, częściej, w naprzeciwległych kiściach, i 
mają zwykle 20 – 50 mm długości, czasem nawet 
wiecej, i około 6 mm średnicy, czasem do 9 mm, oraz 
są spiczasto zakończone. Zwykle strony liści zorien-
towane w kierunku pędów są nieco bardziej gładkie. 
Kwiaty mogą mieć 20 – 40 mm średnicy i mogą się 
znacznie różnić kolorem, od białego do różowego. 
Okres kwitnienia w naturze ma miejsce od późnej 
zimy do wczesnego lata, kwiaty otwierają się późnym 
rankiem przez kilka dni i zamykają w nocy; kwiaty są 
otwarte przez kilka dni z rzędu i z każdym dniem 
kolor staje się ciemniejszy, nawet u kwiatów białych. 
Doświadczeni hodowcy mogą powiedzieć jak długo 
kwiat jest otwarty. Czasem kilka kwiatów może do-
trwać do wczesnej jesieni. Owoc to sucha kapsułą, 
zwykle z 5 – 8 komorami, zawierającą liczne drobne 
nasiona koloru brązowego do ciemnobrązowego  (0.9 
– 1.1 x 0.6 – 0.8 mm). Zaobserwowano kilka małych 
odmienności (głównie kolor kwiatu, pędu, ale też 
kolor i kształt liści), ale nie na tyle zaznaczonych by 
uznać je za taksonomicznie różne formy. Czasem 
zmienności występują jedynie w wyniku różnych 
warunków środowiskowych. Chinnock (1971) 
stwierdza: „skrajne warunki środowiskowe prowadzą 
do zmienności w długości liścia, szypułki, średnicy 

kwiatu i kapsuły, długości fragmentów między  

 

prostrate and spreading later on; this 
growth pattern was not observed at all in 
wild populations. This plant seems to be 
the most isolated Aizoaceae. 

 
        In fact there is a quite strange difference (or 
incompatibility I would say) between the two sub-
species, as pointed out by Chinnock, quite amazing 
considering that both subspecies are vegetative ex-
tremely similar, but I will keep this for later on. 
        Disphyma australe is a spreading and mat form-
ing plant with long and thin stems, reaching usually 
to 50 mm in length, but sometimes branching and 
growing to 100 cm long or even more, usually to 5 
mm in diameter, sometimes even more; the stems are 
usually green but younger parts of the stems may 
have a reddish colour. The stems produce from place 
to place some nods from where the succulent leaves 
are growing; from the same nods the adventitious 
roots may appear. The internodes are varying a lot – 
usually from 0.5 to 5.0 cm in length, but reaching 
sometimes even 10.0 cm. Axilary short shoots are 
condensed and terminating usually in flower but may 
also develop into long stems. The leaves are succu-
lent and elongated, and connate towards the base and 
with somewhat angled edges, but with smooth mar-
gins. The leaves are growing in slightly unequal op-
posite pairs or, more often, in opposite clusters, and 
are usually 20 – 50 mm long, sometimes even longer, 
and about 6 mm in diameter, occasionally up to 9 
mm, and have the tips pointed. Usually the sides of 
the leaves orientated towards the stems are somewhat 
smoother. The flowers can have 20 – 40 mm diame-
ter and can vary quite largely from white to pink. 
The flowering period in habitat is from late winter to 
early summer and open in late morning for several 
days and closing during the night; the flowers are 
open for several days in a row and with each day the 
colour is getting somewhat darker, even the whitish 
ones. Experienced growers can say for how many 
days the flower is open. Occasionally few flowers 
can be borne till early autumn. The fruit consists of a 
dry capsule, usually 5 – 8 celled, containing numer-
ous small brown to dark brown seeds (0.9 – 1.1 x 0.6 
– 0.8 mm). Several small variations were noticed 
(mainly flower colour, stem colour, but also leaves 
form and colour), but not enough marked to recog-
nize them taxonomically as distinct forms. Some-
times variations are occurring only due to different 
environmental conditions. Chinnock (1971) states 
that “extreme environmental conditions are leading 

to variations in leaf length, pedicel length, flower 

and capsule diameter, internode length, and pigmen-

tation. The most usual deviation from the normal is 

that seen in shady or wet places where leaves and 

pedicels are long. High exposure to sunlight and 
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kolankami pędu, oraz pigmentacji. Najczęstsza od-

chyłka od normy jest widoczna na roślinach w cieni-

stych lub wilgotnych miejscach, gdzie liście i szypułki 

są długie. Duża ekspozycja na słońce i wiatr lub płyt-

kie gleby powodują redukcję rozmiarów wielu części. 

Bardzo zredukowane rośliny są znajdywane na otwar-

tych skalistych tarasach”. Jednak sa dwa różne wa-
rianty rośliny, jedna jest zielona (nigdy nie wykazują-
ca czerwonego koloru w żadnych wypadkach), i dru-
ga, która zawiera czerwony pigment (betaninę) w 
różnych ilościach. Gdyby się opierać na kolorach 
kwiatów, to mielibyśmy dwie lub trzy różne formy, 
częściowo o różnym rozmieszczeniu, ale też rosnące 
razem na kilku stanowiskach (3). Czerwona odmiana 
rośliny zawsze ma jasno lub ciemno różowe kwiaty, a 
odmiana zielona – zawsze białe kwiaty. Kwiat jest 
samosterylny, więc potrzeba krzyżowego zapylenia 
by otrzymać nasiona.  
        Chinnock stwierdza, że roślina o historycznej 
nazwie Mesembryanthemum australe została zebrana 
po raz pierwszy przez Josepha Banksa i Daniela So-
landera, i zilustrowana w 1769 r. podczas pierwszej 
wyprawy Cooka i sporządzania map wybrzeża Nowej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wind, or shallow soils causes reductions in size of the 

various parts. Very reduced plants are found on open 

and exposed rocky platforms.” However, there are 
two different variants of the plant, one green (never 
producing red colour under any circumstances) and 
one which contains the red pigment (betanin) in dif-
ferent amounts. Based purely on the flower colour 
there might be considered two or three different 
forms, partly having a distinct distribution, but also 
growing together in few locations (3). The red vari-
ant of the plant is always bearing light or dark pink 
flowers, and the green one – always the white flow-
ers. The flower is self-sterile, so that cross-
pollination is needed in order to set seed.  
        Chinnock maintains the historic attribute for the 
New Zealand populations. Mesembryanthemum aus-

trale was first collected by Joseph Banks and Daniel 
Solander, and illustrated in 1769, during Cook’s first 
voyage and mapping of New Zealand coastlines. 
Later, in his unpublished manuscript (hence some-
times the first description is erroneously attributed to 
Solander) “Primitiae Florae Novae Zealandiae” dated 
1773, Solander states that the plant is “abundant 
 

Fig.1. Disphyma australe, Muriwai, wsch. wybrzeże, 
ukryta miedzy trawami i innymi roślinami, 15-25 m npm 
Fig.1. Disphyma australe, Muriwai, eastern coast, hidd- 
en between grasses and other plants, 15-25 m a. s. l.  

Fig.2. D.a., Palliser Bay, Wellington, na skale, bar-
dziej zwarty wzrost, krótsze liście, fot. Nick Perrin 
Fig.2. D.a., Palliser Bay, Wellington, on rock, more 
compact growth, shorter leaves, fot. Nick Perrin 

Fig.3. D.a. jak wyżej, forma różowo kwitnąca 
Fig.3. D.a. as above, a pink-flowering form 

Fig. 1 

Fig. 2 

 Fig. 3 
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 Zelandii. Później w swoim niepublikowanym pa-
miętniku (stąd pierwszy opis jest błędnie przypisywa-
ny Solanderowi) “Primitiae Florae Novae Zealandiae” 
dated 1773, Solander stwierdza, że roślina “występuje 
w dużych ilościach blisko morza, szczególnie w 
szczelinach skalnych koło Tolaga, Opuragi, Motuaro, 

Totaranui, Nowa Zelandia”. Aiton opublikował tę 
nazwę w 1789 r. i stwierdził, że to roślina pochodząca 
z Nowej Zelandii. Prawdopodobnie użył do swojej 
diagnozy roślinę uprawianą w Kew, ponieważ z jego 
to relacji wynika, że została ona sprowadzona do 
Wielkiej Brytanii w 1773 r. J. M. Black przekombi-
nował ten takson w 1932 r., umieszczając go w świe-
żo utworzonym rodzaju Disphyma N. E. Brown 1925. 
J. M. Black uważał wtedy, że Disphyma australe wy-
stęepuje w Australii, Tasmanii, Nowej Zelandii i nie-
których innych wyspach na południowym Pacyfiku. 
We wczesnych botanicznych relacjach Mesembryan-

themum australe było również rejestrowane na wyspie 
Lorda Howe’a i wyspach Norfolk. Chinnock nie zna-
lazł podczas wypraw w teren jej śladów, również nie 
odnotował jej Turner w swoim wykazie roślin Wysp 
Norfolk z 1968 roku. Chinnock ze swojej strony 
twierdzi, że roślina była wtedy pomylona z mniejszą 
formą Carpobrotus glaucescens, choć ta druga wydaja 
bardzo charakterystyczny owoc w formie jagody, tak 
więc wszystkie te relacje powinny zostać pominięte.   
 

 
 
 
 

 
 

close to the sea especially in rock fissures near To-

laga, Opuragi, Motuaro, Totaranui, New Zealand”. 
Aiton published the name in 1789 and stated that it 
was a New Zealand native plant. He possibly used 
for his diagnose a cultivated plant from Kew as it is 
known from his own account that it was already in-
troduced to Britain in 1773. J. M. Black recombined 
in 1932 the taxon including it in the quite recent cre-
ated genus Disphyma N. E. Brown 1925. Disphyma 

australe was originally considered by J. M. Black to 
occur in Australia, Tasmania, New Zealand and 
some other South Pacific islands. In early botanical 
accounts Mesembryanthemum australe is also re-
corded on Lord Howe Island and Norfolk Islands. 
Chinnock has not found in his field trips any evi-
dence, nor has Turner listed the plant in his 1968 
Norfolk Islands plant list. On the contrary, Chinnock 

Fig.4. D. australe, Point Jerningham, Wellington, fot. Nick Perrin 
Fig.5.  D. australe, dwa warianty | two variants 
           1995, Palliser Bay, fot. Nick Perrin 

Oficjalna odznaka No-
wozelandzkiego Towa-
rzystwa Kaktusowo-
Sukulentowego. Horo-
kaka to zwyczajowa 
nazwa D. australe. 

The official badge of 
Cactus & Succulent 
Society of New Zealand 
(CSSNZ). Horokaka is a 
common name for D. 
australe. 

Fig. 4 

Fig. 4 
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        Mimo, że swoim zasięgiem jest ograniczona do 
wybrzeża, Disphyma australe jest dość powszechna, a 
czasem nawet obficie występuje na wielu dziesiątkach 
lokalizacji rozsianych po całej Nowej Zelandii, cza-
sem zwisając z klifów w głębi lądu lub przybrzeżnych 
wysp, lub rosnąć wśród traw (zwykle z Poa astonii 

lub Poa anceps) na skalnych podłożach lub żwirach, 
od poziomu morza do 50 m wysokości lub czasem 
wyżej. Nawet jeśli to nie jest typowa roślina wydmo-
wa, to czasami rośnie w takich miejscach. Może z 
powodzeniem rosnąć w zasadzie wszędzie w pobliżu 
wybrzeża z wyjątkiem zasolonych bagnisk. Nie tylko 
wytrzymuje wystawienie na działanie morza (niety-
powe dla zwykłych roślin sukulentycznych, nie mó-
wiąc już o Aizoaceae), ale najzwyklej to lubi – nie 
rośnie daleko od brzegu, i trudno ją utrzymać przy 
życiu w suchszych i gorętszych warunkach głębi lądu.  
        T. R. Partridge (1983) w swoim opracowaniu 
roślinności Wyspy Wharekakahu doskonale opisuje 
typowy habitat rośliny i roślinność, która zwykle jej 
towarzyszy: „Wyspa jest otoczona strefą wodorostów 

typowych dla odkrytych skalistych brzegów Otago. 

(…) Skalne baseny znajdują się tylko w północno-

zachodnim rogu wyspy, gdzie znajduje się osłonięty  

kalny taras. Baseny te zawierają wyraźnie zielonych 
Enteromorpha sp. Klify wznoszą się na wys. 40 m na 

łagodnie opadający płaskowyż. W wielu miejscach te 

klify są zbyt gładkie i strome dla roślin, ale gdzie in-

dziej są występy, na których rosną kępy Poa astonii, 
czasem obok Disphyma australe i, w większości szcze-

lin, Crassula moscata. Gdy nachylenie się zmniejsza, 

gleba staje się głębsza i roślinność klifów przechodzi 

w roślinność płaskowyżu. Środkowa jedna trzecia 

płaskowyżu to gołe skały z glebą jedynie w małych 

zagłębieniach. (…) Jedyny powszechnie występujący 

gatunek naczyniowy w tych zagłębieniach to płożący 

się Atripex buchananii. Skały sa pokryte porostami. 
Na zboczach części wschodniej i zachodniej znajduje 

się głęboka mineralna gleba, w której są szerokie 

jamy ptaków morskich. Roślinność to łąki z kęp Poa 
astonii i Disphyma australe. Inne częste rośliny to 

Lepidium oleraceum i u podstaw kęp, Lolium peren-
ne. (…) Na płaskiej zachodniej jednej trzeciej wyspy, 

jamy ptaków również występują ale jest ich znacznie 

mniej niż na łąkach. Roślinność jest zdominowana 

przez krzew Hebe elliptica (…). Jest wciąż dużo kęp 

Poa astonii, ale pod krzakami grunt jest goły  . “Typy 

roślinności, które są prawie takie same, zostały opisa-

ne na Wyspie Bird przez Finerana (1966) i na Wyspie 

Kobiet (Women’s Island) przez Johnsona (1976). W 

obu przypadkach Poa astonii, Disphyma australe, i 

Lepidium oleraceum występują w dużych ilościach na 

opadających klifach razem z Crassula moscata w 

szczelinach i Hebe elliptica na odkrytych ale bardziej 

płaskich terenach”. 

 

believes that the plant was originally confused with a 
smaller form of Carpobrotus glaucescens, although 
the later one bears a very distinctive berry-like fruit, 
so that all these accounts should be discarded. 
        Even if restricted to the coastal line Disphyma 

australe is quite common and sometimes even abun-
dant in many dozens of locations scattered all over 
New Zealand, sometimes hanging on rock cliffs of 
the mainland or off-shore islands or growing beside 
grasses (usually associated with Poa astonii or Poa 

anceps) on the rocky soils or gravels of the nearby 
plateaux, from sea level to 50 m altitude or more on 
occasion. Even if it is not a typical sand dune plant it 
grows occasionally in such places. It can grow suc-
cessfully basically everywhere near the coast but the 
salt marshes. It not only survives a very strong ma-
rine exposure (not typical for the usual succulent 
plants, not to speak of the Aizoaceae) but it simply 
loves it – it does not grow far from the shores and is 
quite hard to be kept alive and well in the more arid 
and hot conditions of the inland. 
        In his account on Wharekakahu Island vegeta-
tion T. R. Partridge (1983) makes an excellent de-
scription of a typical habitat of the plant and the usu-
ally associated plants: “The island is surrounded by 

a zone of seaweeds typical of the exposed rocky 

shores of Otago. (…) Rock pools occur only in the 

northwest corner of the island where there is a pro-

tected rock platform. These pools contain the con-

spicuously green Enteromorpha sp. Cliffs rise about 

40 m to a gently sloping plateau. In many places 

these cliffs are too smooth and steep for plants, but 

elsewhere there are ledges supporting tussocks of 

Poa astonii, with occasional Disphyma australe and, 

in moist crevices, Crassula moscata. As the slope 

angle decreases, the soil becomes deeper and the 

cliff vegetation grades into that of the plateau. The 

central third of the plateau is bare rock with pockets 

of soil in small hollows. (…) The only common vas-

cular species in the small pockets of soil is the pros-

trate Atripex buchananii. The rocks are encrusted 

with lichens. On the slopes of the eastern and west-

ern sections there is deep mineral soil, which is 

modified by many wide-mouthed burrows of nesting 

sea birds. The vegetation is grassland of Poa astonii 
tussocks with Disphyma australe. Other frequent 

plants are Lepidium oleraceum and around the base 

of the tussocks, Lolium perenne. (…) On the flat part 

of the western third of the island bird burrows are 

present but considerably fewer than in the grassland. 

The vegetation is dominated by the shrub Hebe ellip-

tica (…). Where gaps occur (…) tussocks of Poa as-
tonii are still plentiful, but beneath the canopy of the 

shrubs the ground is bare.” “Vegetation types which 

are almost the same have been described by Fineran 

(1966) on Bird Island and Johnson (1976) on 
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         Na kilku lokalizacjach Disphyma australe wy-
stępuje dość obficie. Czasem to nawet dominująca 
forma roślinności, jak jest na Białej Wyspie (White 
Island), gdzie dominuje wśród terenów trawiastych 
razem z Einadia trigonos ssp. trigonos i Poa anceps 

ssp. anceps – wszystkie to rośliny pionierskie (4). Wy-
spa Biała jest wciąż aktywna wulkanicznie – to nie 
koniecznie oznacza erupcje i wylewy lawy, ale dymy 
lub ekshalacje solfataryczne z od czasu do czasu ma-
łymi erupcjami pary i tefry. To stożek andesytowy o 
powierzchni 238 ha, który pomiedzy 1976 r. a 1981 r. 
miał odnotowaną najwiekszą aktywność w ostatnich 
czasach, co częściowo zniszczyło roślinność wyspy. 
To bardzo dobry przykład, który ilustruje, jak może to 
być oportunistyczna roślina – zastąpiła ona wcześniej-
szą dominujacą roślinność. Badania, które prowadził 
na tej wyspie Bruce D. Clarkson (1990) po jej głów-
nej aktywności wulkanicznej pokazały, że Disphyma 

australe może się odrodzić i zająć każdą wolną niszę 
(powstałą podczas erupcji lub osunięcia terenu), zaj-
mując miejsce wcześniej dominujących gatunków w 
bardzo krótkim czasie (10 do 20 lat) nawet jeśli w 
podłozu jest zasób nasion z poprzednich lat wcze-
śniejszych gatunków. Trochę inych gatunków roślin 
naczyniowych zostało prawdopodobnie znacznie wy-
niszczonych przez wzmożoną aktywność wulkaniczną 
w ostatnich latach i mogły one po prostu zniknąć z 
wyspy. Naczyniowa flora Wyspy Białej była w latach 
1915 i 1967 reprezentowana przez ok. 13 różnych 
gatunków, ale Clarkson nie mógł ich naliczyć wiecej 
niż 7. Istnieje jeszcze kilka innych czynników pozwa-
lających roślinie się szybko rozprzestrzenić gdy nada-
rzy się sposobność – np. bardzo silne wiatry porywa-
jące morską wodę i zwilżającą cały habitat. To zjawi-
sko może mieć miejsce od czasu do czasu, lub co kil-
ka lat, w zależności od regionu. W takich warunkach 
Disphyma australe może zastąpić Hebe elliptica, ro-
ślinę towarzyszacą w większości habitatów i wrażliwą 
na wodę morską i będącą dominującą rośliną. To zja-
wisko to miecz obosieczny, ponieważ silne wiatry i 
duże opady mogą rozsiewać guano ptaków morskich 
mających tam gniazda, a w takim wypadku całe poła-
cie dobrze już zadomowionych roślin Disphyma au-

strale mogą zniknąć w ciągu kilku dni (choć istnieje 
również przeciwstawna informacja jeśli chodzi o  
tolerancjię na guano). Z drugiej strony Disphyma au-

strale jest mocno narażona na uszkodzenia mecha-
niczne, jak np. wyjadanie przez kozy – całe populacje 
mogą zostać zniszczone na terenach wypasu w ciągu 
kilku lat. Jest również bardzo czuła na deptanie. 
Roslina raz uszkodzona przestaje się na jakiś czas 
szybko rozrastać.  
  
Druga częśc artykułu i cytowana literatura będzie w 
nastepnym numerze 

The second part of the paper and the literature cited 
will come in the next issue.  

Women’s Island. In both instances Poa astonii, 
Disphyma australe, and Lepidium oleraceum vegeta-

tion is plentiful on the sloping cliffs with Crassula 
moscata in crevices and Hebe elliptica on exposed 

but flatter plateaux.”  

        In several locations Disphyma australe is quite 
abundant. Sometimes it is even the dominant form of 
vegetation, as it is on White Island, where it domi-
nates the herb fields and grassland together with 
Einadia trigonos ssp. trigonos and Poa anceps ssp. 
anceps – all of them primary succession vegetation 
types (4). White Island is still volcanic active - this 
not necessary means lava eruptions or lava flow but 
fumes or solfataric activity with small steam and 
tephra eruptions from time to time. It is a 238 ha 
andesite cone which had between 1976 and 1981 the 
largest and most intense eruptive activity recorded in 
recent times, destroying partly the vegetation on the 
island. This is a very good example to illustrate how 
opportunistic this plant can be, replacing a well set-
tled dominant vegetation. A survey conducted by 
Bruce D. Clarkson (1990) on this island after the 
major volcanic activities has revealed that Disphyma 

australe is able to recover and occupy any free niche 
(due to volcanic activity or even land slides) replac-
ing the former dominant species in a very short time 
(10 to 20 years) even if a seed bank of the other spe-
cies from the previous years is present in the soil as 
well. Some other vascular plant species were proba-
bly highly disturbed by the increased volcanic activ-
ity in the later years and may have simply disap-
peared from the island. The vascular flora on White 
Island was represented between 1915 and 1967 by 
ca. 13 different species, but Clarkson couldn’t record 
more than 7. There are also several other factors al-
lowing the plant to spread quickly when the opportu-
nity is there – for example very strong winds bring-
ing seawater into the air and misting the entire habi-
tat. This phenomenon may occur now and then or 
every few years, depending on the region. Under 
these circumstances Disphyma australe can replace 
Hebe elliptica, a companion plant in most of the 
habitats and very sensitive to seawater, as a dominant 
plant. This phenomenon may act as a double edged 
sword as strong winds and heavy rainfalls may 
spread around in the area the guano of the sea birds 
usually nesting in the habitat and under these circum-
stances entire patches of well settled plants of 
Disphyma australe may be wiped out in a matter of 
days (although contradictory information regarding 
the tolerance to guano exists). On the other hand 
Disphyma australe is very exposed to mechanic dis-
turbances as goats grassing for example – entire 
populations can be destroyed on a grassed land 
within few years. It is also very sensitive to tram-
pling, once disturbed and damaged the plant is ceas-
ing the rapid spreading for some time. 
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Grzebieniasty kwiat Mammillaria theresae  

i „rodzące” Gymnocalycium striglianum 
Cristate flower of Mammillaria theresae,  

and Gymnocalycium striglianum ‘giving birth’.  
 
zdjęcia: Piotr Modrakowski & Marek Rybarski 
 
        Zamieszczamy zdjęcia grzebiebiastej formy (cristata) 
kwiatu Mammillaria theresae (autor: Piotr Modrakowski) 
oraz „rodzącego” Gymnocalycium striglianum (autor Marek 
Rybarski). [Zdjęcia Marka Rybarskiego już pojawiły się 
wcześniej na naszym forum dyskusyjnym Cactaceae et al, 
jednak zamieszczamy je ze względu na naszych zagra-
nicznych czytelników.]   
        Kwiaty w formie cristata są spotykane bardzo rzadko. 
Zdjęcie M. theresae zostało zrobione w kolekcji Piotra. Sam 
kaktus na zdjęciu nie ma formy grzebieniastej ani monstru-
alnej, choć był szczepiony, i to mogło spowodować tę mu-
tację.  
        Zdjęcia G. striglianum zostaly zrobione w kolekcji La-
dislava Fischera z Horic, Republika Czeska. Roślina ulegla 
zniszczeniu, ale nie do konca - jej resztki daly początek 
odrostom rozwijającym sie w głębi (odrosty mają paki). 
Ciekawe. 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Below there are presented pictures of Mammillaria 
theresae with cristate flower (the author: Piotr Modra-
kowski) and Gymnocalycium striglianum ‘giving birth’ (the 
author: Marek Rybarski).  
        Cristate flowers are very rare. The pictures of M. 
theresae was taken in Piotr’s collection. The cactus itself 
is not in a cristate or monstrose form, though it is grafted 
and this could have caused the mutation. 
        The photos of G. striglianum were taken in Ladislav 
Fischer, Horice, Czech Republic. The plant had been de-
stroyed but not thouroughly, as we can see. Its remains 
gave birth to the young plants developing inside the 
mother plant. Note the buds on young plants. Interesting. 
 
Fig. 1,2,3 – Mammillaria theresae z kwiatem cristata 
                   Mammillaria theresae with cristate flower 
Fig. 4 – “rodzące” Gymnocalycium striglianum  
               Gymnocalycium striglianum ‘giving birth’ 
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Poznajmy kompleks  

Eriosyce villosa 
 

Tomasz Romulski 
 
 

        Dokładnie dwa lata temu przedstawiałem w Kak-

tusy i Inne kompleks Eriosyce crispa (KI no. 2 vol.2), 

który występuje w rejonie Huasco, Chile. Korzystając 

wtedy z okazji wymieniłem tam skrótowo reprezen-

tantów bardzo bogatej kaktusowej flory rejonu Hu-

asco, należących do rodzajów Eriosyce i Copiapoa, 

obszaru, który stanowi największe skupisko gatunków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eriosyce villosa, fot. Jerzy Bartylak 
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Eriosyce, i gdzie gatunków Copiapoa rów-nież jest 

pod dostatkiem. Pisałem wówczas m.in.: „w okolicach 

Huasco można znaleźć też różne formy Eriosyce vil-

losa znane dawniej jako: Neoporteria villosa, N. atri-

spinosa, N. laniceps i N. cephalophora”. Po dwóch 

latach „wracam” w to samo miejsce, czyli w rejon 

Huasco, próbując przybliżyć Wam rośliny określane 

dziś mianem Eriosyce villosa Kattermann. 

        Temat wydaje mi się cokolwiek wdzięczny nie 

tylko ze względu na urodę omawianych roślinek, ale 

również dlatego, że w ramach omawianego taksonu 

występuje pewna zmienność w ogólnym wyglądzie 

roślin – chodzi o uciernienie i kolor naskórka. Zmien-

ność w obrębie populacji jest rzeczą zupełnie natural-

ną, równie naturalna jest ludzka ciągota do ogłaszania 

światu o nowych odkryciach. Jeśli to połączymy z 

faktem, że kilkadziesiąt lat temu pojęcie „gatunek” w 

rodzinie kaktusów stosowane było w znaczeniu 

znacznie węższym niż dzisiaj, nie należy się dziwić, 
że często dawne gatunki są dziś skomasowane w je-

den, a dawne nazwy stają się synonimami. W wielu 

przypadkach część takich synonimów odnosi się do 

wariantów stanowiskowych danego taksonu, i nawet 

jeśli z jakichś formalnych przyczyn owe opisy okaza-

ły się nieważne, często przyczyniają się one do lep-

szego poznania przez nas danego kompleksu (inne 

synonimy wprowadzające kolejne specyficzne epitety 

odnosić się mogą do późniejszych lub wcześniejszych 

nieważnych opisów z tych samych stanowisk; syno-

nimami są również epitety znane wcześniej, ale wy-

stępujące w innych kombinacjach taksonomicznych). 

Niestety w przypadku Eriosyce villosa, wspomniane 

epitety: laniceps, atrispinosa i cephalophora mają 
niejednoznaczne powiązania geograficznie z poszcze-

gólnymi populacjami, a biorąc pod uwagę zmienność 
w obrębie poszczególnych populacji – są one najzwy-

klej naciągane.  

        Eriosyce villosa w klasyfikacji Kattermanna na-

leży do podsekcji Neoporteria, z kolei Hunt i inni w 

The New Cactus Lexicon „zamienili” podsekcje na 

podgrupy, więc tamże E. villosa należy do podgrupy 

Neoporteria. Nawet jednak osoby mniej zaintereso-

wane „chilijczykami” wiedzą, ze chodzi po prostu o 

dawny rodzaj Neoporteria Warto się więc przyjrzeć 
nieco tej grupie roślin, wciąż dość popularnej (na 

szczęście) wśród kaktusiarzy.    

        Dawny rodzaj Neoporteria to rośliny średniej 

wielkości, od kulistych do wydłużonych (E. chilensis, 

E. subgibbosa i E. subgibbosa var. clavata mogą 
osiągać nawet 1 m wysokości, pierwsze dwie się mo-

gą przy tym pokładać czy zwisać ze skał), występują-
ce w Chile pomiędzy 27-37o szer. płd. Mają one sto-

sunkowo dużo żeber, w ilościach 15-25, podzielonych 

na tuberkuły za pomocą wyraźnych wgłębień lub 

wcięć pomiędzy areolami.  

        Najważniejszym czynnikiem określającym tę 
 

grupę roślin są kwiaty, które zawsze się cieszyły 

uznaniem kaktusiarzy, podobnie jak łatwość kwit-

nienia tych kaktusów. Kwiaty wyrastają z korony 

roślin, są czerwone, czasem z żółtym odcieniem (E. 

chilensis var. albidiflora ma kwiaty żółto-czerwone), 

wąskie, czasem prawie rurkowe, wewnętrzne płatki 

są zakrzywione do wewnątrz, zewnętrzne często 

mocno wygięte na zewnątrz (podobnie jak to jest np. 

u matucan). Jak wynika z koloru i budowy, są one 

przystosowane do zapylania przez kolibry. Kwiaty 

mogą trwać wiele dni na roślinie ciesząc oczy, ale 

formalnie biorąc nie można wtedy mówić o nich, że 

są otwarte, ponieważ ich wewnętrzne płatki są zwar-

te (rozwierają się w tym czasie na krótko). Ciekawą 
rzeczą jest, że dość często u niektórych neoporterii, 

jeszcze nim kwiat się otworzy, słupek przebija się na 

zewnątrz między wciąć domknietymi wewnętrznymi 

płatkami (nie dotyczy to jednak E. villosa). Znamię 
słupka jest więc wtedy na zewnątrz wciąż zamknię-
tego kwiatu. Ciekawe jednak, że działki wystającego 

znamienia pozostają zamknięte i otwierają się dopie-

ro wtedy gdy rozchylają się wewnętrzne płatki i mo-

że być uwolniony pyłek. Taką to mamy tu „synchro-

nizację”. Trzeba też koniecznie wspomnieć, że daw-

ne neoporterie mogą kwitnąć dwoma, czasem trzema 

kwiatami z jednej areeoli w tym samym czasie, co 

jest rzadko spotykane wśród kaktusów-niecefaloidów 

(czyli kaktusów bez cefaliów).  

        Dawne neoporterie żyją głównie blisko wybrze-

ża lub w niezbyt dużym oddaleniu od niego, na ni-

skich wysokościach. Wyjątkiem jest tu E. senilis z 

odmianami, który jest właściwie rośliną górską, mo-

gącą wytrzymywać lekkie mrozy, gdy jest wymarsz-

czona, choć zależy to od populacji.  

        Większą część wszystkich populacji całej pod-

sekcji Neoporteria w naturze stanowi jeden gatunek: 

E. subgibbosa. Z tego powodu również w kolekcjach 

jest on najbardziej rozpowszechniony, aczkolwiek w 

mojej ocenie jest on najmniej atrakcyjny ze wszyst-

kich neoporterii –mam tu na myśli odmianą nomi-

nalną – pozostałe są według mnie dużo ciekawsze. 

Kattermann wiele wcześniejszych neoporterii zebrał 

jedynie w 5 gatunków:  E. chilensis, E. subgibbosa, 

E. sociabilis, E. senilis, E. villosa. Hunt i inni w The 

New Cactus Lexicon również pozostawił wspomnia-

ne 5 gatunków. 

        Przejdźmy wreszcie do ogólnego omówienia E. 

villosa. Gatunek ten ustanowił Monville (1839) jako 

Cactus villosus (Kattermann podczas swych prac nad 

Eriosyce ustanowił ponownie neotyp, czyli roślinę 
typową, ze stanowiska na północ od Huasco pod 

numerem polowym FK-71). Roślina z początku kuli-

sta, czasem osiąga do 10 cm średnicy (z reguły 

mniej), z wiekiem się wydłuża, może osiągnąć do 30 

cm wysokości. Żeber 13-17. Kwiaty od 2,2 - 3 cm 

długości, o różnych odcieniach czerwieni, w aksilach 
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rurki kwiatowej jest wełna i szczeciny. Ciernie cen-

tralne w ilościach 4-12 są zagięte w górę, cienkie, 

czasem bardzo miękkie, ciemne; ciernie radialne ja-

śniejsze, czasem nawet do 40. 

        Rośliny te najczęściej, choć nie zawsze, mają 
grube rzepowate korzenie, połączone z rośliną wąską 
szyjką. Kolor naskórka jest prawie zawsze mniej lub 

bardziej brązowy, czasem prawie czarny – jest tak 

zarówno w habitacie jak i w kolekcjach, chyba że 

roślina rośnie w cieniu. Rośliny praktycznie się nie 

krzewią (chyba, że są szczepione).  

        Prześledźmy teraz pokrótce rozmieszczenie E. 

villosa (mapki nie zamieszczam – znajduje się ona w 

cytowanym wyżej numerze KI). Wszystkie populacje 

rosną blisko wybrzeża, a jak już zaznaczyłem, w ob-

rębie poszczególnych populacji rośliny są zmienne co 

do wyglądu.  

        Neoporteria laniceps – to populacja najbardziej 

północna, opisana przez Rittera z jednego wzgórza 

koło Totoral Bajo. Wg. Rittera rośliny osiągają do 20 

cm wysokości, cierni do 50, 2-4 cm długości, wszyst-

kie ciernie są cienkie, prawie włoskowate, giętkie i 

zakrzywione lub skręcone, ciernie centralne – bązowe 

do czarnawych, radialne – jaśniejsze. Największą 
ciekawostką w przypadku tego taksonu jest fakt, że ze 

względu na chochlik drukarski roślina pierwotnie 

została opisana w 1963 r. w czasopiśmie Taxon pod 

nazwą N. planiceps, dopiero 3 lata później opisana 

ponownie, już poprawnie, w czasopiśmie Succulenta. 

Jednak najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że 

jedna dodana litera zmieniła diametralnie znaczenie 

nazwy, ”laniceps” bowiem oznacza „owłosiona” – 

miało to nawiązywać do wyglądu rośliny gęsto pokry-

tej włoskowatymi cierniami, podczas gdy epitet „pla-

niceps” sugeruje, że roslina jest „łysa”! I to wszystko 

w jednym z najważniejszych pism botanicznych na 

świecie. W tym miejscu nie ukrywam, że historia ta 

podnosi mnie na duchu w kontekście wielu „literó-

wek” w KI, szczególnie jednej, zwiazanej z nazwi-

skiem jednego ze znanych polskich kaktusiarzy (wta-

jemniczeni wiedzą…).  

        Żeby bardziej skomplikować materię, wspo-

mnijmy, że „w obiegu” funkcjonuje również nazwa 

Neoporteria pseudolaniceps – pojawiła się ona w 

jednym z nasiennych katalogów amerykańskich, nig-

dy formalnie nie opisana, określająca roślinę na pew-

no pochodzącą z kompleksu E. villosa, ale brak jest 

wiarygodnych informacji co do jej dokładnego miej-

sca zebrania. Z moich źródeł wynikało, że ta roślina 

ma mocno wydłużone areole. Mam w swojej kolekcji 

N. pseudolaniceps „pochodzącą” z Czech, niestety ma 

ona akurat wyjątkowo małe areole - podejrzewam, że 

w wypadku mojej roślinki wspomniana nazwa została 

jej „nadana” dlatego, że ciernie centralne u niej są 
nieco sztywniejsze niż typowej N. laniceps i stąd się 
wziął w tym przypadku przedrostek „pseudo”. Wyni- 

 

ka z tego, że czeska pseudolaniceps jest czymś in-

nym niż „prawdziwa” pseudolaniceps (cudzysłowu 

użyłem dlatego, że jak już  wspomniałem, ta ostatnia 

to również roślina bardzo wątpliwa).  

        Dalej na południe mamy populację koło Carri-

zal Bajo, to mniej więcej w połowie drogi między 

Totoral Bajo i Huasco. Podobnie jak w populacji 

wyżej wymienionej, tu również rośliny mają ciernie 

włoskowate i nieco pokręcone. Lau sprowadzał do 

Europy rośliny z tej populacji także pod nazwą N. 

laniceps i numerem polowym Lau 868. Być może tę 
właśnie roślinę odnalazł ostatnio mój kolega z Chile, 

na szczycie wysokiego wzgórza na wschód od Carri-

zal Bajo. Roślina ta rzeczywiście wygląda jak N. 

laniceps Rittera (jej zdjęcia można obejrzeć na stro-

nie internetowej www.eriosyce.info). 

        Dalej na południe mamy populacje na różnych 

wzgórzach koło Huasco, gdzie często obok siebie 

rosną zarówno rośliny o bardziej sztywnych, nieco 

grubszych i czarnych cierniach centralnych, znanych 

jako typowa Neoporteria villosa, jak i rośliny o cier-

niach bardziej giętkich, do włoskowatych, znanych 

jako Neoporteria cephalophora Backeberg.  

        Jeszcze dalej na południe mamy populację wo-

kół Sarco, która ma również sztywniejsze i grubsze 

ciernie centralne oraz mniejszą ilość, i krótsze ciernie 

radialne. Prawdopodobnie ta populacja to dawna N. 

atrispinosa Backb. 

        Najdalej na południe, koło Carrizallilo, mamy 

populację, o której Kattermann twierdzi, że jest po-

średnią pomiędzy populacja z Sarco i E. subgibbosa 

var. wagenknechtii, z którą E. villosa jest w widocz-

ny sposób spokrewniona. 

        Pojawiła się jeszcze nazwa N. polyraphis po-

chodząca Backeberga oparta o opis Pfeiffera sporzą-
dzony kilka lat później niż opis Monvillego, której 

typ ani ilustracja się nie zachowała. 

        Przejdźmy teraz do wskazówek uprawowych. 

Na początku trzeba zwrócić uwagę na to, że uprawa 

E. villosa powina się znacznie różnić od uprawy E. 

subgibbosa var. subgibbosa, czyli dawnej popularnej 

Neoporteria subgibbosa. Ten drugi kaktus ten jest na 

tyle łatwy w uprawie, że można go nabyć w hiper-

marketach wsadzonego w torf. W Chile występuje on 

poniżej 32o szer. płd., na obszarze o klimacie śród-

ziemnomorskim, gdzie rosną gatunki, dla których 

umiarkowane i bardziej regularne opady są nie-

odzowne dla prawidłowego rozwoju, a więc można 

go uprawiać tak jak popularne, łatwe kaktusy. Nie 

możemy jednak przenosić doświadczeń uprawowych 

E. subgibbosa var. subgibbosa na  E. villosa – ta 

druga roślina rośnie na terenach suchych, gdzie desz-

cze są bardzo rzadkie, a kaktusy czerpią wilgoć z 

mgieł wędrujących wgłąb lądu znad oceanu. Żeby 

lepiej zobrazować tę różnicę wspomnę, że na tere-

nach gdzie rośnie E. subgibbosa var. subgibbosa  
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ilość opadów jest kilkakrotnie wyższa (co najmniej 4-

krotnie) niż w interesujących nas okolicach okoli-cach 

Huasco. Teraz należy dodać do tego mineralne podło-

że na stanowiskach E. villosa i to, że posiada ona gru-

by korzeń, a wyniknie z tego, że E. villosa jest znacz-

nie bardziej wrażliwa na zalanie. To z kolei oznacza, 

że należy ostrożniej dawkować wodę i stosować pod-

łoże po wiekszej części żwirowe, czyli po prostu 

uprawiać jak typowe chilijczyki. Te same zalecenia 

tyczą się praktycznie całej reszty dawnych neoporte-

rii, także innych niż var. subgibbosa odmian E. sub-

gibbosa. 

        E. villosa mogą kwitnąć po trzech latach od wy-

siewu. Kwiaty pojawiają się, jak to zwykle bywa w 

przypadku dawnych neoporterii, późną jesienią lub 

nawet zimą, kiedy już nic innego lub prawie nic w  

 

kaktusowych kolekcjach nie kwitnie, co mimo, że 

niewątpliwie pomaga przetrwać dolegliwość okre-

ślaną przeze mnie jako syndrom zimowej depresji 

kaktusiarskiej (SZDK), to jednak stanowi pewne 

wyzwanie uprawowe, jako, że trzeba zapewnić mak-

simum światła, ciepło i wilgotną atmosferę. Rośliny 

szczepione rosną bardzo szybko, wytwarzają też 
bardzo dużo odrostów. Na stanowiskach naturalnych 

odczyn podłoża przekracza 7, czyli ma ono odczyn 

zasadowy, jednak w kolekcjach bardzo dobrze rosną 
przy pH 6-6,5 które jest najoptymalniejsze dla chilij-

czyków. Podobnie jest z copiapoami. Może to być 
potwierdzeniem teorii, że rośliny pochodzące z gleb 

o odczynie zasadowym są również w stanie dobrze 

rosnąć w podłożu o odczynie kwaśnym (niestety w 

drugą stronę ta zależność się już nie sprawdza).  

           

 

 

 

 

KusS 58 (7) 2007

Pilosocereus hermii Braun, Pereira & Hofacker 

Kaktus z południowo-zachodniej części stanu Minas 

Gerais, koło rzeki Rio Urucuia. Ma mało mocno zary-

sowanych żeber, dużo króciutkich cierni, niewiele 

wełny. Pęd jest ciemnozielony częściowo pokryty 

niebieskawym nalotem. 

 

Cactus World, 1/2007 

Aloe ambrensis Castillon 

Roślina chyba godna polecenia amatorom aloesów – 

mocno czerwonawe liście dopełnione czerwonym 

kwiatostanem składaja się na ten nieduży „ognisty” 

aloes. Pochodzi z Madagaskaru, przynależy do sekcji 

Lomatophyllum. Lomatophyllum to rodzaj pochodza-

cy z Madagaskaru, bardzo pokrewny rodzajowi Aloe, 

dziś raczej włączany do Aloe jako sekcja, ponieważ 
prawie wszystkie jego cechy są wspólne z Aloe – je-

dynym wyjątkiem jest owoc, który jest mięsisty, pod-

czas gdy owoce Aloe to kapsuły.

KuaS, 58 (3) 2007

Aloe fianarantsoae Castillon 

Gatunek o szerokich liściach, z rozgałęzionym kwia-

tostanem, pochodzi z centralnego Madagaskaru.  

 

 

 

Cactus and Succulent Journal 2/2006 

Bulbine lolita Hammer 

Bardzo ładna mała roślinka z Południowej Afryki, 

spokrewniona z B. mesembryanthoides. Cały orygi-

nalny artykuł znajduje się  w internecie na stronie 

http://www.cssainc.org/index.php 

Madrono 3 (53) 2006 

Grusonia robertsii Jon P. Rebman 

Opuncjowaty gatunek o maczugowatych cierniach z 

pustyni Vizcaíno na Baja California.  

 

Bradleya 2007 

Aloe argyrostachys John J. Lavranos, Bakolimalala 

Rakouth & Tom A. McCoy 

Roślina z gór centralnego Madagaskaru. 

Aloe neosteudneri, John J. Lavranos & Tom A. Mc-

Coy, roślina z Eritrei 

 

KuaS 57(4) 2006

Aloe saronarae Lavranos & McCoy 

Pochodzi z gór Saronara w południowo-centralnym 

Madagaskarze, jego rozety są w kształcie urny dzięki 

wygięciu na zewnątrz końców liści. 

 

 

 

 

N o w o ś c i  w ś r ó d  k a k t u s ó w  i  s u k u l e n t ó w  

Dostępne są archiwalne numery Kaktusy i Inne: http://cacti-and-others.atspace.com 
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Andrzej Penconek – wspomnienie  
 

Jerzy Woźniak & Jerzy Kłosiński 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Odszedł Andrzej Penconek, jedna z legend pol-

skiego kaktusiarstwa. W latach sześćdziesiątych za-

kładał warszawski oddział PTMK i wraz z Zofią Ka-

biesz oraz kilkoma innymi zapaleńcami reaktywował 

to towarzystwo w Polsce. W tamtych czasach było to 

prawdziwe wyzwanie, a także ciężka droga po urzęd-

niczych ścieżkach. Także pierwsze warszawskie wy-

stawy to dzieło Pana Andrzeja, który wraz z Andrze-

jem Wróblewskim ściągał z Polski największe okazy 

kaktusów, aby pokazać piękno tycch roślin. Aktywnie 

działał w Towarzystwie do lat 80-tych i działał by 

zapewne dłużej z pożytkiem dla wielu młodych miło-

śników kaktusów, gdyby nie wypadek podczas drogi 

na zebranie PTMK, który na wiele miesięcy przykuł 

go do łóżka i sprawił, że już nigdy nie odzyskał peł-

nej sprawności. Jednak jego szklarnia była zawsze 

otwarta dla tych, którzy potrzebowali nie tylko rady, 

ale też miejsca, gdy z powodu życiowych kłopotów 

nie mieli gdzie przechowywać swych kolekcji.  

        Pan Andrzej był człowiekiem wszechstronnie 

utalentowanym  

- numizmatą , filatelistą , uznanym ekspertem w tych 

dziedzinach; jego wielka wiedza numizmatyczna i 

filatelistyczna była doceniana nie tylko przez zbiera-

czy monet, ale też przez muzea 

- pisał polityczne felietony zamieszczane w prasie , 

będące majstersztykiem dziennikarskiej roboty . 

- absolwent ASP ukończył ją z wyróżnieniem , ostat-

nią jego pracą były karykatury znanych fizyków któ-

re zostały zamieszczone w książce napisanej przez 

jego przyjaciela profesora Andrzeja Wróblewskiego  

        Jednak prawdziwą jego pasją były kaktusy, z 

którymi się nie rozstawał. Ciągle zmieniał zakres 

swych zainteresowań, do ostatnich chwil życia spro-

wadzał nasiona, szczepił, eksperymentował, ciągle 

stawiając sobie większe wyzwania, i wciąż miał ro-

śliny, które dla wielu były jedynie marzeniem. A 

gdy, zaglądaliśmy do niego, udzielała nam się tam 

atmosfera zachodnich towarzystw, gdzie kaktusy nie 

są przedmiotem szpanu czy też jedynym tematem do 

rozmowy, ale również pretekstem by się spotkać i 

porozmawiać o życiu które nas otacza. Do dziś nie 

możemy uwierzyć, że tych rozmów i dyskusji nie 

będzie już nigdy, że ten niezwykle mądry i wykształ-

cony człowiek odszedł na zawsze  

 

Przyjaciele

 

 

Alfred Lau 

 

        Alfred Lau, jeden z najbardziej znanych na świe-

cie odkrywców kaktusów i sukulentów, nie żyje. 

Zmarł 27 lutego 2007 roku w wieku 78 lat na atak 

serca w swoim domu, w stanie Veracruz, Meksyk.  

        Urodził się 5 sierpnia 1928 r. w Solingen, Niem-

cy. Studiował biblistykę w Anglii, uzyskał dyplom 

doktora teologii na Pioneer Theological Academy w 

Rockford, Illinois, USA. Ze swoją żoną Anni osiedlił 

się w Meksyku, gdzie rozpoczął pracę wśród młodych 

chłopców z biednych plemion indiańskich południa  

kraju. Jego działalność edukacyjna wśród indiańskich 

dzieci częściowo była finansowana z eksportowania 

nasion kaktusów i storczyków, które wynajdywał i 

zbierał współnie ze swoimi podopiecznymi, na wy-

prawach, podczas których odkrywano także kolejne 

kaktusy i sukulenty. Bronił sprawy Indian, co nie 

podobało się władzom Meksyku. Wyrzucony z kraju 

przez rząd meksykański po raz pierwszy w końcu lat 

70-tych, badał tereny Perú, Boliwii i Chile, co za-

owowocowało cyklem artykułów w amerykańskim 

 

Andrzej Penconek,  fot. Jerzy Kłosiński) 
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czasopiśmie Cactus & Succulent Journal, pod tytułem 

South American Cactus Log. Wyrzucony po raz drugi 

pod koniec lat 90-tych, mieszkał w Belize. Dopiero w 

2006 r. pozwolono mu powrócić do Meksyku.  

        Prawdopodobnie niewiele jest większych kolek-

cji, w których nie byłoby jakiejś rośliny noszącej epi-

tet laui. Oto ich lista (sporządził ją Joel Lode): Cras-

sulaceae: Echeveria laui, Dudleya laui; Cactaceae: 

Mammillaria laui, Escobaria laui, Turbinicarpus laui, 

Coryphantha laui, Echinomastus laui, Epiphyllum 

laui, Echinocereus laui, Melocactus laui, Neobu-

xbaumia laui, Parodia laui, Lobivia laui, Capiopoa 

laui, Eriosyce laui; Commelinaceae: Callisia laui, 

Phyodina laui;  Annonaceae: Polyalthia laui; Gesne-

riacaeae: Smithiantha laui 

        Oprócz kaktusów Alfred Lau zajmował się także 

innymi sukulentami, bromeliami, storczykami, rośli-

nami owadożernymi. Swoja wiedzą dzielił się na 

wielu wykładach i w wielu artykułach w prasie kak-

tusowej. 

        Rośliny, które odkrył Alfred Lau to (listę spo-

rządził Miguel de J. Chazaro Basañez): Echeveria 

laui, Echeveria racemosa var. citrina, Echionocereus 

laui, Echinocereus pamanesiorum, Echinocereus 

spinigemmatus, Graptopetalum bellum, Graptopeta-

lum paraguayense ssp. bernalense, Mammillaria 

anniana, Neobuxbaumia sanchezmejoradae. Ponow-

nie lokalizował też stanowiska roślin już wczesniej 

odkrytych (m.in. odnalazł stanowisko typu Mammil-

laria carmenae w Tamaulipas, jednej z najbardziej 

znanych i lubianych mammillarii).  

        Alfred Lau  był też autorem kilku opisów: Echi-

nocereus pamanesiorum (1981); Mammillaria rekoi 

var. aureispina (1983), Echinocereus spinigemmatus 

(1984), Mammillaria berkiana (1986), Coryphantha 

tripugionacantha (1988), Neobuxbaumia sanchezme-

joradae (1994).  

        Opuścił nas człowiek, którego nazwisko jest 

nierozerwalnie związane z historią światowego kak-

tusiarstwa, ale przede wszystkim człowiek, który 

uczynił w swoim życiu wiele dobra. 

 

 

Źródła: 
Chazaro Basañez, Miguel de J. 2007. Alfred B. Lau (1928-

2007): In Memoriam. Boletín de la Sociedad 

Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y otras 

Suculentas 4: 2 

Lode, J. 2007. The story of Alfred and Ishmael. Cactus Ad-

ventures International 74: 2. 

 
 
 

Krótki wstęp do rodzaju Eulychnia Pfeiffer 
oraz etnobotanika Eulychnia acida. 
 

Tomasz Romulski 
 

        Ciekawy i piękny rodzaj Eulychnia Philippi 

(1860) to typowy reprezentant kaktusowej flory Chile. 

Składa się nań kilka krzewiastych lub drzewiastych 

gatunków o ładnym uciernieniu. Rodzaj występuje w 

północnym Chile, ciagnąc się wzdłuż wybrzeża i się-
gając Peru. Eulychnie z reguły rosną w niewielkich 

odległościach od wybrzeża, często nad samym brze-

giem oceanu. Nie ma obecnie pewności co do dokład-

nej liczby gatunków wśród taksonomów. Anderson 

wyszczególnił pięć gatunków: E. ritteri, E. iquiquen- 

sis, E. breviflora, E. acida i E. castanea, Hunt o dwa 

pierwsze mniej: W sumie można naliczyć co naj-

mniej dwadzieścia kilka nazw odnoszących się do 

dzisiejszego rodzaju Eulychnia. Hunt związał więk-

szość z nich z E. breviflora, m.in. najbardziej pół-

nocną E. ritteri, która rośnie jedynie w Peru, na kilku 

trudnych do znalezienia lokalizacjach koło miasta 

Chala, oraz chilijskie E. aricensis, E.  iquiquensis, E. 

morromorenoensis, E. barquitensis, E. longispina, a 

także ceniona wśród kaktusiarzy E. saint-pieana, 

Alfred Lau wraz z jednym z indiańskich podopiecz-
nych, Marti,  fot. Anni Lau (dzięki uprzejmości Joela Lo-

de’a) 
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która jest prawdopodobnie jedynie mocniej owłosioną 
formą E. breviflora. Można też spotkać kaktusa, za-

równo w naszych kolekcjach, jak i europejskich, pod 

wciąż pokutującą nazwą E. spinibarbis – roślina ta to 

jednak w rzeczywistości nie Eulychnia, a Echinopsis 

(Trichocereus) i jako taki jest dziś ten gatunek trak-

towany. Został on zakwalifikowany przez Brittona i 

Rosego jako Eulychnia na podstawie skąpych infor-

macji, budząc już wtedy wątpliwości, a do Trichoce-

reus przeniesiony został dopiero przez Rittera (1965). 

Różnice między Echinopsis spinibarbis a gatunkami 

Eulychnia widać już w stadium siewki, która zupełnie 

się różni od siewek Eulychnii.  

        Rodzaje Eulychnia i Echinopsis to dwa główne 

rodzaje kaktusów kolumnowych Chile. Obie grupy 

wytworzają piękne i imponujące uciernienie, ale w 

naturze można łatwo odróżnić Eulychnie od Echi-

nopsis dzięki temu, że te pierwsze mają charaktery-

styczny pokrój kęp – krzewią się nisko nad ziemią lub 

od podstawy, mogą tworzyć odgałęzienia wyższych 

rzędów (tzn. odgałęzienia wydające kolejne odgałę-
zienia) oraz mają węższe pędy. Najwyższe z nich – 

niektóre formy E. breviflora, mogą osiągnąć do 7 m 

wysokości. Oprócz wyżej wymienionych cech, Eu-

lychnie charakteryzują się dość długim uciernieniem, 

wełnistymi areolami, kwiatami koloru od białego do 

różowego, które są szerokie, o krótkiej rurce, pokrytej 

wełną lub szczecinami, i zalążnią pokrytą licznymi 

łuskami. Kwiaty pojawiają się one w pobliżu wierz-

chołka pędu i są otwarte zarówno w dzień jak i w 

nocy. Rodzaj Eulychnia należy do starszeych linii 

rozwojowych w obrębie Cactaceae, jest też bez wąt-
pienia spokrewniony z rodzajami Corryocactus i Au-

strocactus, ale jest jako całość wyraźnie określony 

botanicznie,.  

        E. acida rośnie od Illapel w regionie Coquimbo 

(IV Region) do Vallenar w regionie Atacama (III Re-

gion). Może osiągnąć do 4 m wysokości i z reguły 

tworzy krótki pień. Pędy mogą mieć do 10 cm średni-

cy, kwiat jest biały z różowymi przebarwieniami. 

Choć może rosnąć krzaczasto, najczęściej boczne 

pędy wyrastają w pewnej odległości nad ziemią, choć 
roślina może się czasem płożyć (to odpowiada od-

mianie procumbens opisanej przez Rittera). Na obsza-

rze występowania E. acida, można również spotkać 
inne kolumnowe gatunki: Echinopsis chiloensis, E. 

littoralis, E. coquimbana, E. skottsbergii, E. spinibar-

bis oraz Eulychnia castanea i Eulychnia breviflora.  

         Na wielu obszarach Nowego Świata kaktusy 

oddają człowiekowi, lub mogą potencjalnie oddać, 
wielorakie korzyści, szczególnie na obszarach bied-

niejszych, typowo wiejskich, gdzie kaktusy stanowią 
główną roślinność. W ostatnich czasach duże znacze-

nie przykłada się do badań nad różnymi możliwo-

ściami komercyjnego wykorzystania kaktusów, często 

wykorzystując ludową wiedzę na ten temat. Tyczy się 

to głównie kaktusów kolumnowych (patrz artykuł o 

Echinopsis atacamensis). Widać to najlepiej na przy-

kładzie Meksyku, gdzie jest największe zagęszczenie 

kaktusów na świecie, duże obszary zamieszkane 

przez biedną ludność, i gdzie przeprowadzono naj-

więcej badań dotyczących komercyjnego wykorzy-

stania kaktusów. W Chile takimi kaktusami, które 

były i są nadal tradycyjnie wykorzystywane przez 

miejscową ludność są Echinopsis chiloensis i Eu-

lychnia acida. 

        Najbardziej oczywiste zastosowanie kaktusów 

kolumnowych pozyskiwanie drewna na materiał bu-

dulcowy. Ponieważ jedna Eulychnia acida i inne 

Eulychnie nie mają najczęściej wyprostowanych 

pędów tak jak chilijskie echinopsisy-trichocereusy, 

przegrywały one zawsze pod tym względem konku-

rencję z tymi drugimi. Można jednak czasem spotkać 
w Chile płoty zrobione z żywych eulychnii, które ze 

względu na swoje długie ciernie stanowią skuteczną 
zaporę dla domowego inwentarza.  

        Drewno wymarłych Eulychnii jest używane też 
jako materiał opałowy – obszary, gdzie rosną Eu-

lychnie to obrzeża pustyni Atacama, tereny bardzo 

suche, dzięki czemu mumie wymarłych Eulychni są 
bardzo dobrze zachowane. Natomiast z cierni E. aci-

da jeszcze nie tak dawno były wyrabiane prymitywne 

grzebienie. Ciernie służyły też jako igły w dziewiar-

stwie domowym.  

        Podstawowym jednak zastosowaniem E. acida 

jest wyrób tzw. „palos de lluvia” lub „palos de aqua”, 

co znacza „deszczowe pałki”. Potrząsane naśladują 
dźwięk deszczu i mogą służyć jako instrumenty per-

kusyjne. Robi się je z wysuszonych kawałków pędów 

E. acida i Echinopsis chiloensis, do których wsypuje 

się żwirek lub inny drobny materiał, a w miejsca po 

areolach są zatykane cierniami  Deszczowe pałki sa 

bardzo popularne i wyrabiane na dużą skalę. Oprócz 

Chile produkuje się je też w Peru (używa się tam do 

tego celu również Corryocactus brevistylus) i w 

mniejszych ilościach w Argentynie. W internecie 

można zaznajomić się z nimi bliżej (ang. „rain 

sticks”) i dowiedzieć się, jaka je sporządzić z innych 

materiałów niż kaktusy, np. papieru i ryżu.  

        Korzyścią dla miejscowej ludności jest to, że
Eulychnia acida posiada jadalny owoc, który jest 

określany miejscowym mianem el copao. El copao 

jest kulisty, ma do 6 cm średnicy, kolor od zielonego 

do czerwonego oraz apetycznie wygląda. Jest on 

najczęściej spożywanym owocem w dolinie Elqui 

(Valle del Elqui), a także sprzedawany przez miej-

scowowych mieszkańców turystom odwiedzającym 

tę dolinę, u których cieszy się uznaniem. Zawiera on 

podobną ilosć witaminy C jak Opuntia ficus-indica, 

ma dużo sodu i potasu. Jego smak jest kwaśny, dlate-

go często jest przyrządzany na słodko. Inna jego naz- 
ciąg dalszy na str. 88 
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Kaktusy dla początkujących 2 
Cacti for the beginers 
 

Tomasz Romulski 
 
        Kontynuujemy naszą serię dedykowaną początku-
jącym kaktusiarzom, w której staramy się podpowiadać 
czytelnikom nasze propozycje kaktusów łatwych w 
uprawie, a jednocześnie wyróżniających się swoją 
atrakcyjnością – to wszystko na poparcie tezy, że rów-
nież osoby raczkujące w kaktusach mogą skompletować 
sobie wyjątkowo ciekawą i ładną kolekcję.   

 

Echinopsis cinnabarina (W.J. Hooker) Labouret 
 

        Jak większość kaktusiarzy wie, dość powszech-

nie się obecnie przyjmuje, że dzisiejszy rodzaj Echi-

nopsis obejmuje również dawne rodzaje Trichocereus 

i Lobivia, choć taksonomowie nie są tu jednomyślni. 

W chakterze dygresji chciałbym zaznaczyć, że o ile 

wydaje się, iż dawny Echinopsis i dawna Lobivia rze-

czywiście stanowią razem jeden rodzaj, to dołączanie 

do nich dawnego Trichocereus budzi wciąż duże wąt-
pliwości, i po zaznajomieniu się z kilkoma opiniami, 

jestem na dzień dzisiejszy zwolennikiem zachowania 

nazwy Trichocereus.  

        Echinopsis cinnabarina, to dawna Lobivia cin-

nabarina. Kaktus ma ciernie niezbyt okazałe, choć 
mocne, tuberkuły z ostrym grzbietem, w starszym 

wieku roślina może tworzyć dość duże kępy. Rośnie 

ona dość szybko i nie ma z nią problemów w uprawie. 

Jest to jeden z popularniejszych gatunków w rodzaju i 

ma, jak to jest u lobiwii, okazałe kwiaty. To co w 

przypadku tego gatunku jest najważniejsze, i to co jest 

powodem tego, że kaktus ten znalazł się w tym zesta-

wieniu,  to jego niespożyta chęć kwitnienia, nawet na 

tle innych lobiwii, które i tak są jednymi z najchętniej 

kwitnących kaktusów.  

        Prawdopodobnie jest to najobficiej kwitnąca 

lobiwia - trzymana przeze mnie w okresie wzrostu 

pod gołym niebem na półce zaokiennej, w standardo-

wej ziemi do kaktusów zmieszanej ze żwirem (więk-

szość to żwir), zimowana w temperaturze ok. 5 oC,  

odżywiana nawozem w płynie i osłaniana przed desz-

czem, kwitnie nieprzerwanie przez długi czas wiosny 

i lata, mając na korpusie czasem kilkadziesiąt pąków 

jednocześnie! (niestety zamieszczone zdjęcie tego nie 

pokazuje). Kwiaty są czerwone, mając ok. 4 cm śred-

nicy. Z wiekiem roślina się wydłuża i krzewi, a ilość 
wydawanych kwiatów się zwiększa. Kwiaty wiedną 
po ok. jednym dniu (to charakterystyczne dla lobiwii), 

ale roślina niestrudzenie wypuszcza następne. W 

okresie intensywnego kwitnienia i ciepłych i słonecz-

nych dni nie szkodzi jej obfitsze podlewanie i nawo-

żenie – wszystko zostaje przez roślinę wykorzystane 

 

na poczet rozwijania kolejnych kwiatów.  

        Zostało opisanych kilka odmian E cinnabarina,  

wszystkie z boliwijskich Andów – niestety nie wiem 

czy są one równie wyjątkowo ochotne w kwitnieniu 

jak wyżej omówiona odmiana nominalna, czyli E. 

cinnabarina var. cinnabarina.  

        Swój egzemplarz dostałem jako odrost oderwa-

ny od podstawy rośliny matecznej. Mając już trochę 
wykształconych korzeni, szybko się ukorzenił. Lo-

biwie zaczynają rosnąć w temperaturach rzędu kil-

kunastu oC, a potrzebują dużo słońca (dobrze jest 

trzymać je na otwartej przestrzeni), więc należy do-

łożyć starań by późną zimą i wczesną wiosną nie 

miały zbyt wiele ciepła, w przeciwnym razie rośliny 

zaczną rosnąć, a to przy małej ilosci słońca spowo-

duje ich „wyciągnięcie się”. Lobiwie, jeśli tylko nie 

są zimowane w bardzo ciemnym miejscu, nie przy-

palają się na wiosnę, więc nie trzeba ich na wiosnę 
cieniować (chyba, że są małymi siewkami), co jest 

dużym ułatwieniem. Wszystkim początkującym, 

którzy uprawiają kaktusy dla ich kwiatów polecam 

tego prostego, a być może najwytrwalej kwitnącego 

kaktusa kulistego.  

 

Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flavi-

florus (Frank & Lau) Glass 
 

        No i pojawia się wreszcie pierwsza miniaturka 

w naszym cyklu „Kaktusy dla początkujących”, a 

mianowicie kaktus znany wcześniej (i nadal) jako 

Turbinicarpus flaviflorus, obecnie traktowany raczej 

jako podgatunek T. schmiedickeanus. 

. Na zdjęciu widać egzemplarz, który nam przesłał 

Cristian Neciu.  

       Ta mała roślinka, ale bardzo urodziwa i bardzo 

charakterystyczna. Jest tak przynajmniej z trzech 

powodów. 

        Po pierwsze dzięki atrakcyjnej wełnie, którą ten 

podgatunek wytwarza w górnej cześci korpusu, po-

dobnie zresztą jak i inne podgatunki T. schmiedicke-

anus. Podgatunek flaviflorus jest jednak najbardziej 

wełnisty spośród całego kompleksu T. schmiedicke-

anus, a ponadto egzemplarz na zdjęciu wytworzył jej 

wyjątkowo dużo, prawdopodobnie dzięki bezpośred-

niemu nasłonecznieniu. 

       Druga atrakcyjna osobliwość tego kaktusa to 

ciernie, które są charakterystycznie giętkie i powy-

kręcane, jakby „papierowe”, przypominając tym 

samym nieco np. Sclerocactus (Toumeya) papyra- 
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canthus. Ciernie są w ilości 4 – 6.  

        Osobliwość trzecia to czas potrzebny na wyda-

nie pierwszych kwiatów. Ku uciesze kolekcjonerów, 

ssp. flaviflorus może zakwitnąć już po dwóch latach 

od wysiewu, należy więc on do najszybciej kwitną-
cych kaktusów kulistych. Mało tego, Libor Kunte 

twierdził, że gdy siewkę po wysiewie zaszczepić na 

Pereskiopsis spathulata, doczekamy się kwitnienia 

już po pół roku! Niesamowite! Kwiaty średnicy do 2 

cm są żółto-zielone (nazwa „flaviflorus” oznacza „z 

żółtym kwiatem”). 

       Ważne jest też, że ssp. flaviflorus posiada stoż-
kowe tuberkuły (odróżnia go to od typowego T. 

schmiedickeanus).  

        T. schmiedickeanus ssp. flaviflorus pochodzi ze 

wshodniej części stanu meksykańskiego stanu San 

Luis Potosi, z okolic Santa Rita. W uprawie w na-

szych warunkach kaktus niestety prawie zawsze się 
wydłuża (inne podgatunki T. schmiedickeanus – nie), 

ale nie sprawia szczególnych problemów. Uprawiamy 

w podłożu po większej części mineralnym i mało na-

wozimy.   

 

Echinocereus longisetus ssp. delaetii (Gürke) 
N.P. Taylor 
 

        W tym miejscu spieszę uspokoić co bardziej 

nerwowych i krewkich kaktusiarzy. Spokojnie, to nie 

tak jak sądzicie! Cephalocereus senilis nie został włą-
czony do rodzaju Echinocereus! (przynajmniej na 

razie… ). A to widzicie na zdjęciu 3 to nie popularna 

„głowa starca”, a… Echinocereus longisetus ssp. de-

laetii. Jego pojedyńcze pędy tak bardzo przypominają 
Cephalocereus senilis, że gdy Giirke go opisywał 

kaktusa w roku 1909 nadał mu nazwę… Cephaloce-

reus delaetii. Dopiero kiedy pojawiły się kwiaty nie 

było już watpliwości, że w rzeczywistości chodzi tu o 

rodzaj Echinocereus. Nazwą kaktusa został uhonoro-

wany współczesny Gurkemu belgijski sprzedawca 

kaktusów Franz de Laet. 

        Ale, ale… Czemu zdjęcie jest bez kwiatu? Otóż 
przede wszystkim dla lepszego skojarzenia z „głową 
starca”, a również po to, by pokazać, że co najmniej 

ten echinocereus może być bardzo atrakcyjny również 
wtedy gdy nie kwitnie. Wbrew pozorom jest dużo 

atrakcyjnie uciernionych echinocereusów, ponieważ 
jednak echinocereusy łatwo i ładnie kwitną, ich cier-

niowe „wdzięki” są przesłaniane przez wdzięki 

„kwiatowe” i często nie są należycie doceniane przez 

„kwiatolubów”.  

        Ten echinocereus z pewnością jednak spodoba 

się zarówno „kwiatolubom” jak i „cierniolubom”. 

Kwiatolubom – dlatego, że kwiaty rzeczywiście są 
typowo echinocereusowate – duże, ok 6 cm średnicy, 

różowo-fioletowe, z wyraźnym zielonym zna-

mieniem. Cierniolubom – bo w tym wypadku ciernie 

centralne to ładne włosy, białe do szarawych, o dłu-

gości do 10 cm, gęsto pokrywające roślinę.  
        Kępy składają się z pędów o wysokościach 10 

do 30 cm i średnicy do 10 cm. Żeber jest dużo – od 

17 do 24, słabo zaznaczonych, areole są ciasno upa-

kowane, kwiaty wyrastają z boku pędu.   

        Roślina występuje na małym obszarze w połu-

dniowej części stanu Coahuila, w Sierra de la Paila, 

na północ od Parras. Jednak pomimo małego obsza-

ru, na którym go można spotkać w naturze, kaktus 

jest popularny w europejskich kolekcjach. Zaimpor-

towany w pierwszej połowie XX wieku, został szyb-

ko rozmnożony. Zarówno uprawa jak i rozmnazanie 

nie stanowi tu problemu, a w każdym razie jest 

prostsza niż uprawa Cephalocereus senilis! Kaktus 

potrzebuje jednak podłoża z dodatkiem wapienia. 

Podłoże powinno być co najmniej w połowie żwiro-

we. Kaktus rośnie i krzewi się szybko – po kilku 

latach można mieć już ładną kępkę (w naturze kępy 

osiągaja do 1 m szerokości). Nie szkodzą mu rów-

nież krótkie przymrozki, gdy jest wysuszony. Należy 

zapewnić też jak najwięcej nasłonecznienia. Kwitnie 

w maju. Rozmnażanie nie stanowi problemu – moż-
na to robić ukorzeniając łatwo boczne pędy.  

 

Mammillaria boolii G.E. Lindsay 
 

        Ta sympatyczna mammillaria pochodzi z wy-

brzeża Sonora, Meksyk. A sympatyczna jest z dwóch 

powodów. Po pierwsze dlatego, że jest wielkokwia-

towa. Jej różowe kwiaty mają do 2,5 cm średnicy, a 

to dużo w porównaniu z kwiatami większości mam-

millarii. Kwiaty mają też charakterystyczny, wydłu-

żony słupek. Kaktus jest spokrewniony z Mammilla-

ria (dawna Bartschella) schumanii i oba kaktusy 

dość podobnie do siebie wygladają, podobna jest też 
m.in. budowa kwiatów, nasion, obie mają mięki na-

skórek i rosną niedaleko od siebie. Kolejna Bart-

schella? Tak. Gdyby utrzymać dziś dawny rodzaj 

Bartschella, to należałoby włączyć do niego też M. 

boollii, co nawet uczynił rosyjski botanik Doweld, 

oraz M. insularis (bardzo podobną, którą jednak 

można łatwo odróżnić od M. boolii dzięki temu, że 

jej centralne haczykowate ciernie są czarne – u M. 

boolii są żółte lub brązowo-żółte).  

        Drugi powód atrakcyjności tej rośliny jest zwią-
zany z szybkością jej kwitnienia – M. boolii może 

zakwitnąć już po 2 latach od wysiewu! Mamy więc 

kolejnego „sprintera” w naszym kąciku dla 

początkujacych. Kwitnienie ma miejsce z reguły w 

lipcu lub sierpniu. 

        Ten mały kaktus nie przekracza 3 cm średnicy. 

Jest łatwy w uprawie choć – przeciwnie niż w natu-

rze – wydłuża się z czasem, może również w star-

szym wieku wytworzyć odrosty. uprawa jest prosta, 

ale zimować należy w temp. powyżej 10 oC i sucho. 
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Fig. 3.  
Echinocereus longisetus 
ssp. delaetii, fot. Cristian Neciu 
Pędy tego kaktusa wyglądają na 
pierwszy rzut oka jak siewki Ce-
phalocereus senilis, jednak ten 
echinocereus jest prostszy w 
uprawie, dobrze rośnie i łatwo się 
rozmnaża z odrostów.  

 

Fig. 1 a. Echinopsis cinnabarina Fig. 1 b. Echinopsis cinnabarina 

Fig. 2.  
Turbinicarpus schmiedickeanus 
ssp. flaviflorus, fot. Cristian Neciu 
Dość duża ilość wełny, „papiero-
we” ciernie i wczesne kwitnienie 
czyni go wyjątkowo atrakcyjnym. 

Fig. 4. Mammillaria boolii 

 

Zapraszamy Czytelników do pi-
sania kolejnych artykulików do 
działu „Kaktusy dla początkują-
cych” Omawiane kaktusy powin-
ny być zarówno bardzo atrakcyje, 
jak i łatwe w uprawie. 
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Eulychnia acida z owocami, fot. S. Audot 

ciąg dalszy ze str. 88 

wa, która stała się także nazwą kaktusa, to „acido”, co 

oznacza „kwaśny”, a więc spolszczona nazwa dla E. 

acida brzmiałaby: „kwaśna eulychnia”.  

        Ostatnio podjęto starania by lepiej zbadać moż-

liwości lepszego ekonomicznego wykorzystania el 

copao jako produktu rolniczego dla suchych obszarów 

północnego Chile, tym bardziej, że mimo iż w ostat-

nich dziesięcioleciach obniżyła się ilosć opadów, E. 

acida chętnie owocuje – ma to miejsce w czasie chi-

lijskiego lata, z największym natężeniem w styczniu. 

        Uprawa Eulychnii właściwie nie stanowi pro-

blemu. Rośliny te są bardzo odporne na przesuszenie. 

Warto je więcej spryskiwać niż podlewać ponieważ w 

ich środowisku naturalnym opady są bardzo rzadkie 

lub w ogóle jest ich brak. Zamiast deszczów głównym 

źródłem wilgoci są mgły, a Eulychnie to właśnie ty-

powe kaktusy takiego środowiska. W celu wykorzy-

stania wilgoci z mgieł rośliny te wykształciły dorodne 

uciernienie. W nocy, gdy spada temperatura, powie-

trze może przekroczyć punkt rosy i na cierniach na-

stępuje skraplanie pary wodnej obecnej w powietrzu. 

Krople spadając następnie na grunt wokół rośliny, 

zwilżając jego bardzo przepuszczalną wierzchnią 

warstwę, tuż pod którą znajduje się płytki lecz rozle-

gły system korzeniowy, który w przypadku Eulychnii 

jest bardzo rozbudowany i efektywny, zdolny wyko-

rzystywać nawet śladowe ilości wilgoci na wierzch-

niej warstwie gleby. 

        Nasiona Eulychnii świetnie kiełkują, a siewki 

również są dość odporne na przesuszenie. Eulychnie 

można również rozmnażać przez ukorzenianie odro-

stów czy kawałków pędów. Podłoże powinno być 

raczej mineralne. Eulychnie nie lubią też zbyt wyso-

kich temperatur w szklarni – w naturze rosną na wy-

eksponowanych miejscach smaganych chłodnymi 

wiatremi.  

    Wiek, jaki osiągają Eulychnie nie jest dokładnie 

znany, przyjmuje się, że mogą to być setki lat, nie 

 
 

dziwi więc, że kwitną dopiero w starszym wieku, po 

dziesiątkach lat. W internecie znalazłem informację o 

E. acida, która zakwitła w kolekcji dopiero, gdy 

osiągnęła wysokość ok. 2 m. Jednak mimo braku 

kwiatów w kolekcji, warto uprawiać te kaktusy dla 

samego uciernienia. Kiedyś miałem okazję oglądać 

kolekcję Eulychnii i chilijskich trichocereusów, 

wszystkie o wysokości kilkudziesięciu centymetrów, 

które razem prezentowały się bardzo atrakcyjnie. 

Choć w naszych warunkach uciernienie Eulychnii 

jest znacznie skromniejsze niż to w habitacie, mimo 

wszystko czyni ono z nich chyba jedne z najładniej-

szych kaktusów kolumnowych w całej rodzinie 

Cactaceae.  
 

Od redakcji  
Drodzy Przyjaciele! 
        3 lata. Tyle czasu minęło od wydania pierwszego 
numeru KI (nawet dość dobrego, ale strasznego pod in-
nymi względami – cud, że nie odwróciliście się od nas na 
starcie – potem było już dużo, dużo lepiej). Około dwieście 
artykułów i artykulików, ok. 50 autorów z Polski i zagrani-
cy, wiele innych osób dostarczających zdjęcia; czasopi-
smo – kwartalnik, cenione w Polsce i zagranicą; szata 
graficzna skromna, ale idzie ku lepszemu; szykują się 
kolejne numery specjalne. Cóż może powiedzieć edytor? 
Może powiedzieć „Wielkie Dzięki !” – dla wszystkich, któ-
rzy się przyczynili i przyczyniają do KI, a przede wszyskim 
dla subskrybentów. Wybaczcie mi moje edytorskie „wpad-
ki” – jest wyzwaniem złożenie pisma, które nie ma (jesz-
cze) wszystkich stron kolorowych. Tym bardziej cieszy, że 
wiele osób z zagranicy uznaje KI za ciekawszą i lepsza 
pozycję niż niejedno lepiej „skrojone” i bardziej znane 
pismo zachodnie. W rzeczy samej, moją intencją jest by 
polskie czasopismo pod każdym względem i w krótkim 
czasie dorównało tym kilku najbardziej uznanym tytułom 
zachodnim. Czy tak się stanie zależy od nakładu KI, a to z 
kolei od ciekawego materiału. Dlatego proszę Was, jeśli 
Wam czas pozwoli, o dalsze artykuły, a także reklamowa-
nie KI wśród znajomych kaktusiarzy - to nasze wspólne 
pismo – pismo wszystkich  Polskich Kaktusiarzy. Trzymaj-
cie się!             
                                                        ki-edytor 

Eulychnia acida, fot. S. Audot 
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