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Spojrzenie na… Glandulicactus wrightii
Piękny jest ten Boży świat. Mimo wszystko. Jeśli czasem się w to powątpiewa, co jest naturalne dla tak dociekliwej
istoty jak człowiek, to warto spojrzeć na Glandulicactus wrightii (Engelmann) Ferguson, kaktus który z pewnością jest
jednym z najefektowniejszych przedstawicieli rodziny. Zamieszkuje południe Nowego Meksyku i Teksasu, oraz północny Meksyk, szcześliwie nawet w niemałych ilościach.
Kaktus ma bardzo ładne uciernienie, doceniane nawet przez
najbardziej zatwardziałych przeciwników „prawdziwych kaktusów” (czyli takich, które rzeczywiście wygladają jak kaktusy). Chodzi tu o pięknie hakowato zagięte ciernie, z których
najdłuższy, centralny, osiąga nawet do 12 cm długości. Ciernie są koloru od słomkowatego do czerwonego. Dość często
można też spotkać się ze stwierdzeniem, ze jest to jedyny
kaktus kwitnący prawie czarnym kwiatem. Oczywiście kwiat
nie jest czarny – przybiera różne odcienie, od pomarańczowoczerwonego do ciemnopurpurowego, prawie brązowego, a mit
o prawie czarnym kwiecie powstał dzięki zdjęciom robionym
aparatami cyfrowymi niezbyt wiernie oddającymi kolory.
Ten piekny kaktus jest średniotrudny w uprawie – powodzenie osiągniemy, jeśli damy mu maksimum słońca,
oszczędne podlewanie, całkowicie lub prawie całkowicie
mineralne podłoże i sucho w zimie. Warto dodać gliny dla
Glandulicactus wrightii,
fot. Cristian Neciu
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lepszego wybarwienia cierni. Glandulikaktusy należą do
kaktusów określanych mianem „czepialskie” ze wzgledu na
swoje ciernie. W swoim habitacie rosną bardzo słabo zagłębione w podłożu (Glandulicactusy maja dość plaską podstawę rośliny), więc i w kolekcjach nie nalezy ich zakopywać
bo są wtedy bardziej narażone na gnicie. Jeśli do tego dodamy jeszcze „czepialskość”, to wynika stąd, że nie należy
zblizać się do kaktusa w swetrach itp., bo nawet nie zaauważymy, kiedy go z pomocą owegoż swetra mimowolnie wyciagniemy z podłoża.
Glandulicactusy mają korzenie włókniste, nie ma u
nich grubego, magazynującego wodę korzenia jak u np Ancistrocactus, są więc od tych drugich bezpieczniejsze w uprawie, jednak mimo to są wrazliwe na zalanie, i jesli tak sie
stanie, nalezy im dać duzo ciepła, aby woda jak najszybciej
wyparowala. Glandulicactusy są również dużo prostsze od
słynących ze stopnia trudności Sclerocactusów. Kwiat na G.
wrightii utrzymuje się do powyżej 4 dni. Areole w okresie
wegetacji pokrywają się czarnymi grzybkami sadzakowatymi, niegroźnymi dla kaktusów, ale psujacych nieco efekt
wizualny. To efektt tego, że rośliny te mają pozakwiatowe
gruczoły nektarowe (patrz KI 1:1)
ciąg dalszy na str. 103 

KAKTUSY I INNE

NO. 3 VOL. 4 (2007)

CACTI & OTHERS

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

SPIS

C

C
KAKTUSY I INNE to polskie niekomercyjne czasopismo poświęcone kaktusom i innym sukulentom, wydawane
przez grupę wrocławskich kaktusiarzy
w celu propagowania wiedzy o kaktusach i innych sukulentach. Chętnie będziemy gościć wszystkich, którzy swoją
wiedzą i doświadczeniem chcieliby się
podzielić z innymi.
Redaktorzy i współpracownicy:
Jerzy Bartylak,
Błażej Gierczyk
(hanuman@amu.edu.pl),
Paweł Cieślak
Mariusz Mieczakowski
(intros@interia.pl)
Piotr Modrakowski
(kaktofil@vp.pl),
Jerzy Kłosiński
(lobivie@neostrada.pl)
Cristian Neciu
(neciu@yahoo.com),
Tomasz Romulski
(mrcactustommy@yahoo.com)
Krzysztof Stefański
(matsoft@data.pl)
Jerzy Woźniak
(jerzy.wozniak@gazeta.pl)
Tomasz Wyka
(twyka@amu.edu.pl)
Materiały do druku przyjmujemy tylko w
wersji elektronicznej. Przed publikacją
mogą one być skracane lub modyfikowane. Są one zwracane tylko na wyraźną prośbę. Autorzy otrzymują jeden
darmowy zeszyt publikacji.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne błędy w artykułach lub
ogłoszeniach. Poglądy wyrażane przez
autorów są ich własnymi i niekoniecznie muszą się zgadzać z poglądami
wydawcy. Artykuły w Kaktusy i Inne są
własnością ich autorów. Aby wykorzystać materiały zawarte w tym czasopiśmie należy się skontaktować bezpośrednio z danym autorem.

T R E Ś C I
O N T E N T S

Spojrzenia na…
Glandulicactus wrightii………………………..……….………..….90
Wstęp do rodzaju Euphorbia.
Euforbie Wysp Kanaryjskich
An introduction to the genus Euphorbia.
Euphorbias of the Canary Islands
Jerzy Woźniak……………...…………………….……….……..…….92
Moje doświadczenie ze Sclerocactus wrightiae
My experience with Sclerocactus wrightiae
Jerzy Bartylak….....................................................................…..104
Czytelnia..........................................................................……....106
Z polskiego światka kaktusiarskiego...............................…....106
Sedum reflexum. Rozchodnik ościsty.
Sedum reflexum
Błażej Gierczyk............................................……...…..……......…108
Właściwości podkładek w szczepieniu kaktusów
Properties of stocks in the grafting of cacti.
Piotr Modrakowski & Paweł Cieślak…………...……..…….……...110
Nowości wśród kaktusów i sukulentów……….………….……113
Sukulenty… tam, na dole!
Disphyma australe i jej naturalne hybrydy. Część 2
Succulents from down under.
Disphyma australe and its natural hybriids. Part 2
Eduart Zimer……….…………………..………….…………….…...114
Wizyta w Sukki, czyli sukulenty w Zurychu
Tomasz Wyka & Ewa Kazimierczak-Grygiel………………………122
Przegląd kompleksu Thelocactus rinconensis
Tomasz Romulski……………………..………………..….………...124
Chilijskie kaktusy ziemne
Tomasz Romulski ………………………...….…..….….…….……126
Eriosyce napina.
Przegląd kompleksu, reklasyfikacja i uprawa
Tomasz Romulski ………………………...…..…..…….…….……128
Rodzaj Neobuxbaumia. Część 1
Tomasz Romulski ………………………...……..…….…..….……134
Od Redakcji…...........................................................….………..136

e-mail: kaktusy-i-inne@europe.com
URL: cacti-and-others.atspace.com
© Authors of individual articles and
photos.
_______________
Kaktusy i Inne is a non-profit Polish
journal devoted to cacti and other
succculents. Everyone who would like
to contribute and share his knowledge
and experience in this field is more than
welcome.

.

Chcesz sprzedać lub oddać
kaktusy, sukulenty, ich nasiona lub kaktusowe akcesoria?
Odwiedź naszą giełdę w internecie:
www.cactaceae.fora.pl

OKŁADKA. Tak wyglądają pustynne tereny na
południowej części Teneryfy. Po sporadycznych opadach pozbawione liści rośliny pokrywają się świeżą zielenią. „Drzewka” na pierwszym planie to Seneccio kleinia, obok E. balsamifera, E. obtusifolia oraz krzewy z rodzaju
Asparagus.
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ON THE COVER. Such is a view over desert
areas of southern part of Tenerife Island. After
sporadic rainfall, plants that were without leaves cover themselves with fresh green. The
trees in the foreground are Seneccio kleinia, E.
balsamifera, E. obtusifolia and shrubs from the
genus Asparagus.

Ciekawa oferta nadwyżek z
kolekcji kaktusów, również
kaktusy mrozoodporne

kaktofil@vp.pl

Wstęp do rodzaju Euphorbia.
Euforbie Wysp Kanaryjskich
An introduction to the genus Euphorbia. Euphorbias of the Canary Islands
D.Sc. Jerzy Woźniak
jerzy.wozniak@gazeta.pl, Warszawa
Przedstawione są gatunki Euphorbia z Wysp Kanaryjskich,
które są umownie zaliczane do sukulentów i mogą się
spodobać miłośnikom kaktusów.. Jest tu również wprowadzenie do rodzaju Euphorbia. Czy sukulentyczne euforbie
są prawdziwymi sukulentami?

The species of Euphorbia from Canary Islands that are
conventionally counted among succulents and may
catch eye of a cacti collector are shortly depicted here.
Also an introduction to the genus Euphorbia is given. Are
the succulent Euphorbias genuine succulents?

Kolekcjonerzy sukulentów dzielą się na kilka
grup, pierwsza to ci którzy nie widza świata poza kaktusami, druga to gromadzący w swych szklarniach
wszystko co choćby umownie jest sukulentem. Trzecia, bardzo nieliczna, to ci dla których jedynymi roślinami na świecie są te należące do rodzaju wilczomlecz. Dzisiaj mam zamiar zacząć cykl artykułów o
tych niezwykłych roślinach, na zasadzie „prawa kaduka” zaliczonych do sukulentów.
Rodzina wilczomleczowatych (Euphorbiaceae)
liczy kilka tysięcy gatunków roślin, wśród których
najliczniejszym jest rodzaj wilczomlecz (Euphorbia)
do którego według pobieżnych danych może należąc
nawet ponad dwa tysiące gatunków. Jest to jeden z
najliczniejszych rodzajów, które liczebnością przewyższają tylko niektóre rodzaje storczyków. Oczywiste jest, że w tak dużej grupie roślin będą występowały duże różnice wielkości i wyglądu, a także przystosowań do środowiska. I tak jest w istocie, wilczomlecze to zarówno rośliny jednoroczne, byliny oraz rośliny trwałe takie jak drzewa i krzewy. Niestety mimo,
że wiele gatunków to ulubione rośliny kolekcjonerów
sukulentów, żadna z nich nie ma nawet jednej cechy
która wedle botanicznych wzorców cechuje roślinę
nazywaną sukulentem. Brak u nich CAM oraz tkanki
parenchymatycznej gromadzącej wodę – dwóch najważniejszych cech, które powinien posiadać rasowy
sukulent. Mają także bardzo duże ciśnienie osmotyczne, kilka razy większe niż prawdziwe sukulenty. Pozwala to im wyssać wodę nawet z pozornie suchego
podłoża. Sukulenty tego nie potrafią, dla nich podłoże
musi być wyraźnie mokre, aby mogły pobrać z niego
wodę. Życie niestety nie da się wtłoczyć w sztywne
ramy botaniki, wilczomlecze wypracowały swój własny, jak się przekonamy, o wiele skuteczniejszy sposób do przetrwania niż większość roślin zaliczonych
do sukulentów. Zapytacie dlaczego zatem zalicza się
je do sukulentów, to dobre pytanie – przypuszczalnie
dlatego, że wszystko co może przetrwać w palącym
słońcu bez wody, a na dodatek jest jeszcze podobne
do kaktusa jest dla botanika od sosen sukulentem.
Wilczomlecze te, które są opisywane jako sukulenty,
to rośliny kserofityczne czyli takie, które przystoso-

The succulent collectors are divided into several
groups; the first one is those that dote upon cacti, the
second – those that in their greenhouses collect everything that even conventionally is referred to as
suculent. The third one, very small, are people for
whom the only plants are those belonging to Euphorbia genus. Here I am begining with a series of
articles about these unusual plants, unlawfully being
counted among succulents.
The Euphorbiaceae family comprises several
thousand species of plants, Euphorbia being the most
numerous genus in it with as many as even up to two
thousand species, according to rough estimates. It is
one of the most numerous genera, surpassed in number only by some of orchid ones. So clearly there are
considerable differences in sizes and habit, and also
adaptation to a specific habitat, in such a numerous
group of plants – and indeed this is the case. Euphorbias are both anuals, and parenials, and long-lived
plants such as trees and shrubs. Unfortunately, even
if many of the plants are favourites among succulent
collectors, no one of them has any of the features that
define a plant as succulent in terms of botanical patterns. These plants lack CAM and the parenchyma
tissue that stores water – the two most important
features of a genuine succulent. They have also very
high osmotic pressure, several times as much as genuine succulents, and this enables them to suck water
even from a very dry substrate. Succulents are not
capable of this – the substrate has to be fairly wet so
that they could be able to take up water. Life cannot
be forced into stiff botanical paterns – Euphorbias
developed their unique and, as we will see, much
more eficient way of surviving than most of the
plants that are considered as succulents. So you
could ask why they are counted among succulents –
this is a good question. Probably it is so thanks to the
fact that for a botanist dealing with pine-trees, for
example, everything that can survive in scorching
sun without water, and in addition resembles cactus
in general appearance, always will be a succulent.
Those of Euphorbias that are referred to as succulents are just xerophytic plants, i.e. such that have
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wały się do życia w warunkach gdzie susza jest obecna przez krótszy lub dłuższy okres czasu. W takich
miejscach obok nich rosną także prawdziwe sukulenty, które mają zdolność gromadzenia zapasów wody
w tkankach oraz sklerofity które cechuje zdolność do
minimalnej utraty wody w nawet najbardziej upalnym
stanowisku. Zresztą podziały te jak i całą systematykę
układali ludzie co rozklejali dziobaka. Nie mieściło
im się w głowie że istnieje takie zwierzę. Skoro więc
takie tęgie łby wymyśliły całą systematykę roślin i
zwierząt to nic dziwnego, że wilczomlecz jest sukulentem.
Rośliny należące do wilczomleczy mają dwie
charakterystyczne cechy: pierwsza to mleczny sok, o
piekącym smaku, spełniający dwie ważne funkcje:
chroni on rośliny przed zjedzeniem, gdyż większość
zwierząt do dzisiaj nie wykształciła enzymów rozkładających szkodliwe białka w nim zawarte, a druga –
to właśnie ten sok to główna obrona przed słońcem.
Zawarte w nim związki chemiczne zapobiegają utracie wody w nim zawartej. Wystarczy prosta próba.
Kilka kropli soku z kaktusa oraz z wilczomlecza
umieszczamy na ostrym słońcu. Krople soku z kaktusa stracą wodę 2-3 razy szybciej niż sok z wilczomlecza. Gesty sok utrzymuje wodę i nie pozwala jej wyparować poprzez aparaty szparkowe, dlatego rośliny
te mogą nie tracić czasu na wypracowywanie takich
zespołów metabolicznych jak osławiony CAM, który
wbrew temu co myśli większość kolekcjonerów, jest
większą przeszkodą niż pożytkiem. Spowalnia bowiem bardzo metabolizm roślin, a co za tym idzie
daje szansę szybciej rosnącej konkurencji.
Druga cecha tych roślin to przedziwne kwiaty,
zwane przez botaników cyathium. To na co patrzycie
u swych wilczomleczy nie jest właściwie kwiatem
tylko kwiatostanem złożonym zwykle z jednego kwiatu żeńskiego i kilku (5) kwiatów męskich w postaci
pojedynczych pręcików. Zamiast okwiatu występują
łuskowate, małe podsadki kwiatostanowe. Dlaczego
taki dziwoląg? Jak wiadomo w słońcu z płatków
kwiatowych paruje ogromna ilość wody, dlatego kaktusy kwitną zwykle krótko lub rozwijają kwiaty nocą
gdy parowanie z tkanek jest najmniejsze. Inne, jak
stapeliowe, wykształciły swoiste skórzaste kwiaty bez
szkody znoszące palące afrykańskie słońce. Wilczomlecze poszły inną drogą, ich kwiaty są maleńkie i
nie posiadają tak zwanego okwiatu (no przynajmniej
widocznego), role wabiących owady płatków kwiatowych spełniają liście zwane podkwiatkami, które mają
intensywne kolory. Zysk jest taki, że liść o wiele łatwiej przystosować i zabezpieczyć przed utratą wody
niż delikatne płatki. Ale podkwiatki mają tylko gatunki rosnące w bardziej wilgotnym powietrzu inne nie
mają ich wcale. I te stosują drugą metodę wabienia to zapach oraz duża ilość nektaru. Niewiele kolekcjonerów wie, że wielkie kolumnowe wilczomlecze
śmierdzą gorzej niż caralumy i zapalające je owady
raczej nie przypominają pszczoły czy trzmiela. U wilczomleczy występuje nader często tak zwana dwu.KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 3

adapted to environments in which dry weather is
present for some period of the year. Close to them, in
such places, there also live genuine succulents,
which are able to store water in their tissues, and
sclerophytes characterized by ability to undergo only
a minimal loss of water even at a hottest place. Anyway, such divisions and all the classifiction were
developed by people who were splitting the Platypus.
They did not realized there may exist such an animal,
so if such brains were developing all the plant and
animal taxonomy, then no wonder euphorbias come
as succulents.
Spurge plants have two specific features: the
first one is a milky sap, of a stinging taste, serving
two important purposes: it protects the plants against
grazing, as most of animals until today did not developed enzymes able to decompose harmful proteines
in it, and the second one – it is the sap that is a main
protection against sun. The compounds in the sap
protect it from loss of water contained in it. You
could only need a simple test. A few drops of cactus
sap and a few ones of an Euphorbia sap are placed
under scorching sun. Drops of cactus sap will loose
water 2-3 times quicker than those of the Euphorbia.
The thick Euphorbia sap maintains water and prevent
it from evaporating through stomata, so the plants do
not have to loose their time for developing such metabolic machanisms as the famous CAM which,
contrary to most of the collectors’ views, is an obstacle rather than advantage, since it considerably
slows down the plants’ metabolism thus placing the
odds in favour of faster growing competitors.
The second characteristic of these plants is unusual flowers. What you see in your Euphorbias is not
really a flower but an inflorescence, usually composed of one female flower and several (5) male flowers in form of a single stamen each. In place of
parianth, there occur flaky, small bracts. Why such a
freak? As is generally known, perianth segments
evaporate large amounts of water under the open sun,
and that is why the cacti usually bloom for a short
time or open their flower in the night, when evaporation from tissues is at its low. Other plants, such as
Stapeliads, for example, developed unique leatherlike flowers putting up with the African scorching
sun without any detriment to them. Euphorbias chose
another way – their flowers are small and do not
have the perianth (or at least a visible one), whereas
leaves of intensive colours known as bracts act as
insect-attracting perianth segments. The profit is that
a leaf is much more prone to be adapt and secured
against loss of water than the delicate perianth segments. But bracts are present only in species occuring in moister air, the rest do not possess them, and
so they use other methods of atracting insects – odour and large amount of nectar. Few collectors know
that large columnar Euphorbias stink worse than
Caralumas, and their pollinators rather do not resemble bee or bumble-bee. In Euphorbias there quite
93

pienność, czyli są osobniki żeńskie i męskie. Wie o
tym niewielu kolekcjonerów usiłując często zapylać
dwie samiczki. Dlaczego tak się dzieje? Otóż poza
nieistotnymi wadami, dwupienność ma swą wielką
zaletę - nie następuje samopylność, co w efekcie pozwala na bardziej dynamiczne przystosowanie się do
środowiska, bowiem zawsze istnieje mieszanie się
genów – główny mechanizm ewolucji.
Wilczomlecze zaliczane umownie do sukulentów dzielą się zgodnie z panująca kolekcjonerską modą na wiele grup; są wiec rośliny przypominające
kaktusy kuliste lub nisko kolumnowe, są drzewiaste i
kolumnowe formy osiągające ogromne rozmiary, a
także rośliny tworzące podziemne bulwy i kłącza pozwalające na przetrwanie długich okresów niekorzystnej pogody, zaliczane do roślin z kaudeksem. Co
ciekawe większość bardzo przypominających kaktusy
roślin ma okresowo pojawiające się liście, zaś ciernie
lub kolce występują u nich rzadko i są raczej w formie
szczątkowej. Zaledwie kilka gatunków może poszczycić się cierniami konkurującymi z cierniami
kaktusów. To jeszcze jeden znak, że sok mleczny o
wiele skuteczniej odstrasza szkodniki i roślinożerców
niż zmniejszające efektywność asymilacji, a tym samym wzrostu, niż ciernie wielu innych sukulentów,
które pozbawiły się liści na korzyść - jak im się wydawało - skuteczniejszej obrony. Nawet u tych gatunków u których liście nie pojawia się nigdy lub mają
minimalne rozmiary ciernie nie wykształciły się z
nich. U wszystkich wilczomleczy ciernie to przekształcone przylistki, a nie liście - to jeszcze jedna
wskazówka, że ich ewolucja mimo podobieństwa do
kaktusów poszła całkiem inną drogą.
To ogromne zróżnicowanie uniemożliwia nie
tylko zebranie w szklarni nawet niewielkiej ilości
gatunków z danej grupy wilczomleczy, ale nawet na
pobieżne ich opisanie w jednej książce. Obecnie zacznie ukazywać się seria moich książek o sukulentach, w których opisuję poszczególne ich rodzaje.
Możecie mi wierzyć, że nie ma trudniejszej grupy
roślin do opisania niż właśnie wilczomlecze. To horror dla botanika. Ilość gatunków jest tak ogromna, że
potrzeba by kilkunastu tomów, aby to wszystko opisać. Cykl, który właśnie zacząłem w piśmie Tomka to
mikro-wycinek tego co o tych roślinach można napisać, ale wiem że warto. Są to rzeczywiście nie tylko
ciekawe, ale też niezwykle odporne rośliny, które w
przeciwieństwie do np. kaktusów doskonale rosną
nawet w ciemniejszych miejscach (adaptywność to
niezwykle istotna cecha), a takie gatunki jak E.
trigona (wilczomlecz trójżebrowy) nawet na północnym parapecie okna wygląda niemal naturalnie i
rośnie do sufitu, a nie wychyla się w stronę światła.
Daje to szansę uprawy wielu oryginalnych roślin
nawet tym miłośnikom sukulentów, którzy nie mają
właściwych warunków do uprawy takich roślin jak
kaktusy, przypołudniki czy wiele innych rodzajów
niezwykle wrażliwych na brak dostatecznej ilości
słońca.
.
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often occurs the so called dioecy, i.e. there are both
male and female specimens. Few collectors know
about it often trying to crosspollinate two female
plants. Why does such a mechanism exist? It is because, apart from insignificant drawbacks, dioecy has
a great merit – there is no self-pollination, and this
enables a plant more dynamic adaptation to an environment, because the flowing of genes takes place –
the main evolutionary mechanaism.
The Euphorbias which are conventionally counted among succulents are divided into many groups according to collectors’ fashions. So there are
species resembling globular or short-columnar cacti,
there are arborescent and columnar forms reaching
huge dimentions, and also plants developing underground tubers and rhizomes that enables them to
sustain long periods of adverse climatic conditions,
counted among caudex plants. What is more, the
majority of plants that resemble cacti have periodically appearing leaves, whereas spines and thorns
rarely occur and are rather of rudimentary form. Only several species can boast spines that can rival cactus spines. This is another evidence that milky sap
more efficient in detering pests and herbivores, without decreasing assimilation efficiency, and therefore – growing power, than spines of many other succulents which had lost leaves in order to gain – as
they „had imagined” – more efficient defence. Spines
of all Euphorbias are modyfied…….. – not leaves.
This is another sign that their evolution was going in
a different mode.
This huge differentiation not only makes it impossible to collect in a greenhouse even a small number of species of a given Euphorbia group, but even
to superficially describe them in a single book. Now
a series of my books about succulents is going to be
published, in which I describe their particular genera.
Please, believe me that there does not exist more
difficult group of plants to describe than Euphorbias.
This is a horror for a botanist. The number of species
is so huge that it would take over dozen volumes to
describe them all. The series that I have just started
in Tomasz’s magazine is a micro-fragment of what
might be written about these plants, however I know
it is worth the effort. Indeed they are not only interesting plants but they are also very resistant too unopttimal culture, and which are able to grow even in
darker places (adaptability is a very esential feature)
contrary to cacti, for example, and such species as E.
trigona, even on a nothh-oriented windowsill can
grow quite naturally and reach the ceiling without
bending towards the light. That gives a chance for
cultivation of many original plnts even for those succulent lovers who do not have proper coditions for
culture of such plants as cacti, mesembriants or many
other genera extremely sensitive to unsufficient light
I have been reflecting with Tomek on what to
start with. I have decided to begin with the Euphorbias growing on the Canary Islands, because they
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Fig. 1 W krajach o ciepłym klimacie drzewiaste gatunki wilczomleczy są o wiele chętniej stosowne do ozdoby niż kaktusy. Są bardziej odporne zarówno na warunki wielkich miast
jak również rzadziej są atakowane przez szkodniki i choroby.
In countries of warrm climate, tree-like Euphorbia species are
much more readily used for ornamental purpose than cacti.
They are more resistant to big city environment and are less
attacked by pests and deseases.

Fig. 3 Wilczomlecze to doskonałe rośliny do dekoracji wnętrz mieszkalnych, biurowych i hotelowych.
Nie wymagają tyle słońca co kaktusy, nie chorują i
nie są wrażliwe na okresowe nadmierne podlewanie.
Euphorbias are perfect plants for interior decoration
of apartaments, bureaus and hotels. They do not
need as much sun as cacti, do not suffer diseases,
and are not sensitive to sporadic overwatering.
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Fig. 2 W uprawie szklarniowej wilczomlecze zaliczane do
takich gatunków jak E. abissinica to przeważnie mało atrakcyjne „pały”. W naturze to drzewa z grubymi na kilkadziesiąt
centymetrów pniami o zwartych, gęstych koronach.
In greenhouse culture, Euphorbia species such as E. abissinica are most often not much attractive sticks. In nature it
is a tree with several tens of centimetres thick trunks with
dense crowns.

Fig. 4 Kwiaty większości gatunków wilczomleczy zaszeregowanych do sukulentów są niewielkie nie mają barwnych podkwiatków i czasem śmierdzą nie do zniesienia.
Flowers of most of Euphorbia species considered the
succulent ones are small, they do not have colourful
bracts and sometimes smell beyond sufferance.
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Fig. 5 Euphorbia canariensis tworzy w niektórych miejscach
ogromne kępy kilku metrowej szerokości i wysokości.
Euphorbia canariensis makes at some places huge clumps
several meters wide and high.

Fig. 6 Kwiaty wilczomlecza kanaryjskiego są niewielkie i
mają kolor brązowy lub czerwonawy. Kolor kwiatów jak i
epidermy zmienia się zależnie od stanowiska i pory roku.
Flowers of Euphorbia canariensis are small and are of brown
or reddish colour. The flower and epidermis hue varies according to locality and time of year.

Fig. 8 Widok z Teno na Teneryfie, na pierwszym planie
po lewej E. aphylla, nieco dalej po prawej E. canariensis zaś po lewej na górze E. atropurpurea.
A view from Teno in Tenerife Island; there is E. aphylla
in the foreground on the left, E. canariensis a little
further on the right, E. atropurpurea on the top left

Fig. 7 Owoce E. canariensis to prawdziwa ozdoba tych
roślin, są duże, kolorowe i pękają z głośnym trzaskiem.
The fruits of E. canariensis is a real decoration for this
plant. They are large, colourful and split with a loud noise.

.
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Zastanawiałem się z Tomkiem od czego zacząć.
Postanowiłem zacząć od wilczomleczy rosnących na
wyspach Kanaryjskich. Obrazują one bowiem wielką
zmienność oraz adaptywność tego rodzaju w najbardziej niekorzystnych warunkach do wzrostu jakie
można sobie wyobrazić. Zaś zgodnie z ich niezwykle
szybkim przystosowaniem się do otaczającego środowiska tworzą tu niemal na naszych oczach nowe odmiany i podgatunki, dając szansę botanikom do toczenia niekończących się sporów czy to jeszcze podgatunek czy już może nowy gatunek. Na pustynnych
terenach balsamiferę (E. balsamifera) spotykałem
nawet w dobrej kondycji na wysokości 1400npm w
lesie sosnowym. Wierzcie mi (mam zdjęcia), że wyglądała ona prawie całkiem tak samo jak te na smaganych wiatrem skalistych gołoborzach Guimar czy
Costa del Sol, gdzie w roku jest 315 dni słonecznych!!.

To może po tym krótkim wstępie czas je
opisać.
Wyspy Kanaryjskie to bardzo zróżnicowane
środowisko, na niewielkich wyizolowanych wysokimi
szczytami obszarach rozwinęły się bardzo różne formy roślinności. A wszystko to jest położone od siebie
nie setki lecz co najwyżej dziesiątki kilometrów czasem nawet kilka kilometrów. Po kilkunastu minutach jazdy serpentynami, ze skalistej pustyni wpadamy w gesty sosnowy las gdzie z drzew zwieszają się
porosty, a wilgoć aż z nich kapie. Takiego zróżnicowanie spotyka się na świecie niezwykle rzadko stąd
też Wyspy są rajem dla botanika. Jakby tego było
mało są tu tereny na których nigdy nie stanął człowiek, co stwarza takie paradoksy jak ten, gdy w końcu
lat dziewięćdziesiątych odkryto na północy Gran Canarii podgatunek (dziś uważany za oddzielny gatunek)
draceny smoczej. Nie roślinki jak pięciozłotówka
ukrytej w piachu Meksyku, ale drzewa o wysokości
ponad 10 metrów. I to wszystko dzieje się na wyspie,
której południowe wybrzeże jest dosłownie zalane
turystami!
Tak jak pisałem, wilczomlecze to niezwykle
zróżnicowany rodzaj. Tak jest też i tu na wyspach
Kanaryjskich. Większość z ponad 50 gatunków wilczomleczy tu rosnących to jednoroczne rośliny zielne
lub byliny, tylko kilkanaście gatunków to rośliny zaliczone umownie do sukulentów lub semi-sukulentów.
W wielu miejscach gdzie życie roślin jest już naprawdę trudne, są one dominującymi gatunkami stwarzającymi w swym cieniu dogodne warunki do rozwoju
innych, bardziej wrażliwych roślin. Niestety wszystkie są specyficzne, różne od wielu gatunków popularnie uprawianych w szklarni. Większość z nich wymaga nie tylko ogromnego nasłonecznienia, ale też dużej
ilości ultrafioletu i przewiewnego miejsca. Zasiedlają
bowiem tereny gdzie palące słonce, wiatr i morska
bryza to dominujące cechy klimatu. W szklarni rzadko się więc zdarza, że wyglądają tak jak na zdjęciach.
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show great variability and adptibility of this genus in
the most hostile growing conditions one would have
imagined. And accordingly with their extremely quick adaptation to their environment, they make new
varieties and subspecies virtually under our eyes,
giving the botanists an oportunity to contend with
each other about whether something is a subspecies
or maybe a new species. On desert areas, I had met
balsamifera (E. balsamifera) in a good condition on
1400 m hight in a pine forest. Believe me (I have
photos), that it looks the same as the ones from windlashed stony hillsides of Guimar or Costa del Sol,
where there are 315 sunny days per year!!.

So after this short introduction let me depict them.
The Canary Islands are a very differentiated
environment – there developed various forms of vegetation there, on small areas isolated by high peaks.
And all those are away not hundreds but dozens of
kilometers from each other at the very most, sometimes even a few kilometers. After a dozen or so minutes of drive by serpentines, one moves from a rocky desert to a pine forest with lichens on the trees
and moisture dripping down them. Such a diversity is
very rarely found in the world, hence the islands are
botanist’s paradise. To cap it all, there occur areas
there that has never been trodden by Man, which
causes such paradoxes as for example that in the end
of nineties when a new species (now considered a
separate species) of Dracaena draco was discovered
– not an inch-sized coin plant but trees of over 10
meters hight. And all that is on an island southern
coast of which is virtually swamped with tourists!
As I heve mentioned above, euphorbias is a
very differenciated genus. So it is as well in the Canary Islands. Most of over 50 species of Euphorbias
that grow here are herbs or annual plants. Only a
dozen or so species are plants conventionally counted among succulents or semi-succulents. In many
places where plants’ life is very difficult, they are
dominant species making in their shade convenient
conditions for growth of other, more sensitive plants.
However they are all very specific, different from
very popular species in greenhouse cultivation. Most
of them requires not only great insolation but also a
large amount of ultraviolet and an airy place. This is
because they inhabit areas where scorching sun, wind
and sea breeze are the dominant climatic characteristics. It seldom happens in a grreenhouse that they
look as those from the pictures.
The most characteristic and the largest species
is Euphorbia canariensis, resembling cacti in appearance and often called that by the tourists. This
extremely resistant, big plant makes large groups
consisting usually of four-ribbed stems to 2-3 m high
covered with short spines. On many islands there
may be spotted specimens of even 4 m hight and
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Najbardziej charakterystycznym i największym
gatunkiem jest E. canariensis (wilczomlecz kanaryjski) przypominająca swym wyglądem kolumnowe
kaktusy i często tak nazywanym przez turystów. Ta
niezwykle odporna, wielka roślina tworzy ogromne
grupy składające się z pojedynczych zwykle czterożebrowych pędów do 2-3 metrów wysokości pokrytych
krótkimi cierniami. Na wielu wyspach spotykane są
okazy mające nawet ponad cztery metry, oraz zmienną ilość żeber. Pędy te nie występują pojedynczo lecz
jak pisałem tworzą zwarte kępy których średnica może osiągnąć nawet kilka metrów, co widać na załączonych zdjęciach. Kwiaty są niewielkie i nie posiadają
podkwiatków. Zwykle mają czerwonawo brązowy
kolor. Torebki nasienne, duże, w krwistoczerwonym
kolorze, pękają z głośnym trzaskiem rozrzucając kuliste nasiona na wielkie odległości. W uprawie roślina
ta spotykana jest zwykle jako podkładka pod inne
wrażliwe gatunki wilczomleczy. Występuje na suchych skalistych gołoborzach z lawy zarówno na wybrzeżu jak i do wysokości 1200m npm. Na wielu terenach porasta skaliste, pionowe ściany tworząc malownicze krajobrazy. Występuje na wszystkich wyspach tego archipelagu.
Drugim gatunkiem występującym jedynie na
jednym cyplu Fuerteventury jest niezwykle rzadki
endemiczny gatunek E. handiensis (wilczomlecz Jandia). Swą nazwę ma od półwyspu, gdzie znajduje się
jedyne stanowisko tej rośliny. Ponieważ ochrona
przyrody na świecie to bzdura, tak i w tym przypadku
pomiędzy roślinami których liczebność liczona jest
nie w dziesiątki tysięcy, ale w tysiące uwijają się motokrosowcy. Wilczomlecz ten przypomina niektóre
kaktusy, a pokrewne jemu gatunki występują na wybrzeżach Maroka. Jeśli jeszcze coś z niego zostało to
jest on poważnie zagrożony wyginięciem. Jak widzicie na zdjęciu roślina ta bardzo przypomina kaktusy.
Kwiaty są malutkie bez podkwiatków żółtozielone.
Zasiedla wyłącznie nadmorskie gołoborza lawy do
wysokości 200m.
Trzecim swojskim dla sukulenciarzy gatunkiem
jest wilczomlecz zwany bezlistnym, E. aphylla, choć
ma niewielkie liście okresowo utrzymujące się na
wierzchołkach nagich, patyczkowatych, zielonych
pędów. Ciekawa roślina rosnąca wyłącznie w strefie
przyboju często na pionowych skalnych ścianach.
Występuje na Gomerze, Teneryfie i Gran Canarii.
Znaleźć ją można prawie wyłącznie w bezpośredniej
odległości od morza, czasem tak jak ma to miejsce na
Gran Canarii gdzie wokół cypla zwanego Punta de la
Aldea występuje jej duża populacja, a już około 120
metrów od linii brzegowej (pionowe ściany ponad stu
metrowej wysokości) nie spotkamy żadnego egzemplarza zaś na samych ścianach populacje jest niezwykle liczna. Podobne stanowisko występuje na Teneryfie w miejscu zwanym Punta Morro del Diabolo.
Drobniutkie cyathium osadzone są po kilka na szczycie cienkich pędów. Roślina mała, zwykle nie osiąga
więcej niż 0,5m wysokości. Tworzy piękne
.
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variable number of ribs. The stems do not grow solitary but, as I have mentioned, make dense clumps,
and their diameter may reach up to several meters
which can be seen on the attached photos. The flowers are small and without bracts. Usually they are
reddish-brown. Large seed bags in blood red colour,
split with a loud crack spreading round seeds on a
large distances. This plant in cultivation is seen as a
stock for other, more delicate Euphorbia species. It
occurs on dry rocky stony hillsides from lave both on
the coast and to aan altitude of 1200m. On many
areas it grows on rocky vertical walls making picturesque landscapes. It is found on all the islands of the
archipelago.
The second species, found only on a one headland – Fuerteventury – is an extremely rare endemic species, E. handiensis. Its name is derived after
the headland on which the only locality of this species is found. Because conservation of nature is
bullsheet, so also here, where the amount of plants is
calculated not in dozens of thousands but in thousands, the motocrossers are abundant. This Euphorbia resembles some cacti, and its allied species grow
on Morocco coasts. If something of them managed to
survive, then it is endangered now. As you can see
on the picture, the plant much resembles cacti. The
flowers are small without bracts, yellowish-green.
The plant inhabits only seaside stony hillsides of lava
till 200m of altitude.
The third species familiar to succulentophiles is
an Euphorbia called ‘the one without leaves’ – E.
aphylla, but it does have small leaves periodically
present on tips of bare, stick-like, green stems. It is
an interesting plant living only in impact zone, often
on vertical rocky walls. It is found on Gomera, Tenerife and Gran Canaria. It can be found only in the
proximityof the sea, sometimes, as it is on Gran Canarii, where around a headland called Punta de la
Aldeaits a large population is found, but as near as
120m from the sea shore there is no specimen to be
found. A similarly located population is on Tenerife,
at a place known as Punta Morro del Diabolo. Several minute cyathiums are placed together on top of
this stems. This is a small plant, usually of no more
than 0,5m in hight. It makes beautiful lively green
clumps on black walls of lava.
Anothe Euphorbia growing on all the islands is
Euphorbia balsamifera. The plant derives its name
from the Near East and Somalia where local Christian sects used its sap that clots in the sun as a binding agent for fragnant incenses. Indeed I have not
misused the words – this Euphorbia or rather its close relatives live not only on the islands but also far
away from them. So how did they find their way to
the Canary Islands? No one knows. What is more,
there live two different populations on the islands
and as it appeared from study of some DNA sequences (done by the author) they may be quite differenr
species. The first population are small plants never
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żywozielone kępy na czarnych ścianach z wulkanicznej lawy.
Kolejnym rosnącym na wszystkich wyspach
wilczomleczem jest E. balsamifera (wilczomlecz balsamiczny). Roślina nazwę swą wzięła z BliskiegoWschodu i Somalii gdzie tamtejsze sekty chrześcijańskie używały jej tężejącego na powietrzu soku jako
spoiwa do wonnych kadzideł. Tak nie przejęzyczyłem
się, wilczomlecz ten, a może raczej jego bliscy krewni
występują nie tylko na wyspach, ale też daleko od
nich. Jak się wiec dostały na Kanary nie wiadomo. Co
gorsze na wyspach występują dwie całkiem inne populacje i jak okazało się z badań (autora) niektórych
sekwencji DNA mogą być to całkiem inne gatunki.
Pierwsza populacja, to niewielkie rośliny nigdy nie
osiągające wielkości większej niż metr z hakiem, bardzo do siebie podobne i porastające zwykle wybrzeża
wszystkich wysp. Ich rozprzestrzenienie się nastąpiło
prawdopodobnie za pomocą morza. Drugą ginącą
populacją są ogromne balsamifery rosnące w zaledwie
2-3 miejscach na Gran Canarii. To roślinne kolosy
liczące kilkaset lat o średnicy pnia do 1m osiągające
około 2-3 m wysokości. Mają one inny wygląd, pokrój i budowę liści. I te właśnie najbardziej przypominają wilczomlecze rosnące w Somali i na Bliskim
Wschodzie. Niestety chyba już niedługo je będziemy
oglądać bo na przykład jedno z takich stanowisk w
wąwozie Barranco del Taurito jest miejscem składowania hotelowych śmieci. Hiszpanie bowiem mają z
nami jedną wspólną cechę - podejście do ochrony
przyrody i środowiska jest tu raczej względne. Ale o
tym mam pisać. Obie populacje rosną w tych samych
warunkach i przez większą część roku kwitną i owocują mając zaledwie kilka liści na szczycie pędów.
Pień i gałęzie nie mają chlorofilu, wiec roślina ta wykazuje niezwykłą odporność i żywotność. Na dodatek
rośnie na gołoborzach z lawy gdzie ziemia w naszym
pojęciu raczej nie występuje. Zielone są jedynie w
lutym i marcu, gdy czasem tu także pada, a i zdarza
się że leży śnieg. Kwiaty maleńkie bez podkwiatków
niepozorne, żółtawe, prawie bez zapachu. Owoc kulisty rozpada się po dojrzeniu na trzy części rozrzucając
okrągłe czarnobrązowe nasiona na znaczne odległości.
Teraz coś, co nie kojarzy się już z sukulentem, a
co najwyżej z semisukulentem choć swa wytrzymałością i adaptywnością przewyższa wiele cudaków
uprawianych w szklarniach. Na dodatek jest nie tylko
piękny, ale też stosunkowo dobrze rośnie w domowych warunkach. E. atropurpurea (wilczomlecz purpurowy) ma nie tylko piękne cyathium, ale też i owoce które do złudzenia przypominają kwiaty zarówno
kształtem jak i kolorem i są otoczone kolorowymi
podkwiatkami. Występuje tylko w kilku miejscach
Teneryfy choć sporadycznie można go zobaczyć także
na La Palmie. Ale to raczej okazy, które zwędrowały
tam już dzięki upodobaniu człowieka do ogrodnictwa.
W skład populacji rosnącej wokół Mazca i Teno
wchodzi też podgatunek o żółtych kwiatach
.KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 3

reaching in hight more than one meter odd, very similar to each other and growing usually on coasts of
all the islands. Their expansion took place probably
by means of sea. The second, dying, population are
huge balsamiferas growing at only 2-3 sites in Gran
Canaria. These are plant giants to several hundred
years of age, with trunk diameter up to 1 m, and reaching 2-3 m in height. They differ in aspect, leaves
shape and strructure from the letter ones, and these
plants resemble euphorbias living in Somalia and
Near East. Unfortunately, we will probably not be
seeing them for long because for example one such
sites in Barranco del Taurito ravine is a place for
dumping of hotel rubbish. That is bacause the Spanish and the Polish share one comon feature – the
approach to conservation of nature is here relative.
But I have to write about it. Both populations grow
in the same conditions and flower and produce fruit
for the most part of the year having only a few leaves
on top of the stems. The trunk and the branches does
not possess chlorophyll so the plants show high power of resistance and vitality. In addition it lives on
lava stony hillsides where there is rather no soil in
our understanding. They are green in February and
March, when even here it rains from time to time,
also the snow is sometimes seen. The flowers are
minute without bracts, inconspicuous, yellowish,
almost without fragrance. Globose fruit splits when
ripe onto three parts spilling the round blackishbrown seeds for large distances.
Now, something that does not resemble a succulent but a semisucculent at the very most, though
surpasses many greenhouse-grown reaks as regsards
its power resistance and adaptability. In addition it it
not only beautiful but grows relatively well in house
conditions. Euphorbia atropurpurea not only has a
beautiful cyathium but also fruits which very closely
resemble the flowers both in shape and in colour and
are surrounded by coloured bracts. It occurs anly at a
few places on Tenerife Island thjough may be sporadically seen on La Palma. But the last ones are specimens that had migrated in there thanks to Man’s
love for gardening. A population living around Mazca and Teno includes subspecies with yellow flowers
(ssp. lutea), and around Tejina there is a second population with somewhat different flower colour,
growing at an altitude of 600-800m described as ssp.
modesta. It is an anusually adaptive plant growing
both in great deep ravines as Barranco del Infierno
and on mountain sites lashed by winds around a
lovely village Mazca. Thick fleshy stems divide dichotomously or, what is extremely rare in plants, into
three, so in time the plant makes imposing trees or
low bushes. In ravines, where it is wet, the plant may
even reach till 3m in hight, and at exposed sites – up
to 1,2m. A beautiful ornamental plant. Contrary to
the abaove described species, also its leaves are sho
wy, usually present on the plant over the whole vegetation period. They are lanceolate, of beautiful lividly
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(ssp. lutea), zaś w okolicy Tejina występuje druga
populacja o nieco odmiennym kolorze kwiatów, rosnąca na wysokości 600-800m npm. opisywana jako
ssp. modesta Jest to niezwykle adaptywna roślina
rosnąca zarówno w wielkich głębokich wąwozach
takich jak Barranco del Infierno, ale też na górskich
smaganych wiatrem stanowiskach wokół uroczej wsi
Mazca. Grube mięsiste łodygi dzielą się dychotomicznie, lub co niezwykle rzadkie u roślin, potrójnie.
Z czasem więc tworzy okazałe drzewka lub niskie
krzewy. W wąwozach gdzie jest wilgotno może osiągnąć nawet 3m wysokości zaś na eksponowanych
stanowiskach do 1,2m. Piękna, ozdobna roślina. W
przeciwieństwie do wyżej opisanych gatunków
ozdobne są też liście, zwykle utrzymujące się na roślinie prze cały okres wegetacyjny Są one lancetowate
w pięknym sinozielonym kolorze i mogą osiągnąć
nawet 20cm długości.
Kolejny gatunek to jedna z najrzadszych roślin
wysp Kanaryjskich, E. bourgeana (wilczomlecz Bourgeau’a). Jest tylko jedno stanowisko na skalnej półce wokół miasta Guimar. Ta piękna roślina podobna z
budowy pędów i liści do E. atropurpurea ma duże
kwiaty otoczone barwnymi podkwiatkami, wszystko
w odcieniach koloru żółtego i zielonego. Jeden z najrzadszych sukulentów, którego populację niedługo
zaczniemy liczyć w setkach sztuk, podobnie jak Ceropegia krainziana.(ceropegię krainza) i wiele innych
endemicznych roślin tych wysp. Całe szczęście, że w
odróżnieniu od miejsca gdzie rośnie E. handiensis,
dostać się do niej trudno, a nawet bardzo trudno. Może właśnie temu zawdzięcza, że jeszcze istnieje.
No i zbliżamy się do najtrudniejszych do opisania gatunków krzewiastych wilczomleczy, które z
pewnością nie uzyskają popularności wśród kolekcjonerów. Są to odporne rośliny o długich wąskolancetowatych liściach, co do których podziału systematycznego ciągle są jakieś niesnaski. Problem polega
zaś tak naprawdę na tym, że w tak zróżnicowanym
środowisku jeden gatunek opanowując kolejne tereny
szybko tworzy lokalne formy czy podgatunki. Dwa
gatunki tych roślin są często spotykane na gołoborzach z lawy oraz na subalpejskich łakach do wysokości około 1200m npm. Nazwy zaś są ciągle mieszane.
Są to E. regis-jubae (wilczomlecz króla Juby), którego naliczono się kilka podgatunków lub czasem on
sam jest podgatunkiem innego krzewiastego wilczomlecza, E. lamarckii (wilczomlecz Lamarka) i wówczas nazywa się E. lamarckii ssp. regis-jubae. Jedni
więc uważają, że E. lamarckii jest tym podstawowym
gatunkiem inni, że E. regis-jubae, zaś jeszcze inni, że
wraz z E. broussonetii są odmianami E. obtusifolia.
Rozumiecie coś z tego? Ja tylko tyle że jest to z pewnością jeden gatunek, który opanowując różne wyspy
o różnym klimacie i innych cechach środowiska, a na
dodatek rosnące na różnych wysokościach, wytworzył
wiele
lokalnych
podgatunków
lub
odmian
stanowiskowych.
Spędziłem
dwa
tygodnie
fotografując te bardzo podobne rośliny na wszystkich
.
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green colour and can even reach till 20cm in length.
Next species is one of the rarest plants of Canary Islands: Euphorbia bourgeana. There is only one
site on a rocky ledge around the town of Guimar.
This beautiful plant, resembling E. atropurpurea in
stem and leave structure has large flowers surrounded by colourful bracts, all in yellow and green shades. It is one of the rarest succulents, a population
which soon will be counted in hundreds of specimens, as it is the case with Ceropegia krainziana and
many other endemic plants of the islands. Fortunately, contrary to the place where E. handiensis grows,
it is hard or very hard to get at it. Maybe this is why
the species still exists in nature.
And now we are aproaching species of shrubby
Euphorbias, that are the most difficult to depict and
which for sure will not become popular among collectors. These are resistant plants with long narrowlanceolate leaves, the systematic classification of
which is still a bone of contention. The problem however is that in such a differentiated natural environment, one species in process of collonizing succeeding areas, quickly develops local forms or subspecies. Two species of these plants are often found on
lava stony hillsides and subalpine grasslands till
1200m in altitude. And the names are frequently
confused. These are Euphorbia regis-jubae, whose
number of subspecies has been counted as up to
several, or sometimes it is a subspecies in itself of
another shruby Euphorbia, E. regis-jubae, being then
named E. lamarckii ssp. regis-jubae. So some people
think that E. lamarckii is the base species, others –
that the one is E. regis-jubae, still others –it is together with E. broussonetii, varieties of E. obtusifolia.
What do you make of this? By myself, it is only one
species, which in the process of colonizing various
island of varous climates and habitats, and in addition growing on different altitudes, produced many
local subspecies or variants for specific habitats. I
have spent two weeks taking pictures of these plants
very similar to eatch other on all the islands and I
must conclcude, it is necessary that they should be
suitably described not by an amateur but by a genuine botanist.
In my opinion their systematic division is as
follows. E. regis–jubae – living on low altitude areas
(400- 900 a.s.l.) stony semideserts of Garan Canaria,
Lanzarotte, and Fuerteventury. Similar E. broussonetii is found on similar areae on Tenerife Island, Gomera, La Palma and El Hierro. In the coastline area
of all the islands, especially in seaside stony hillsides, there lives E. obtusifolia, whose numerous habitat variants bear diferent names. On stony alpine
grasslands of higher altitude there grows E. lamarckii, which is similar to the above species. .
On Canary Islands there also grows another
imposing Euphorbia, which you will not rather place
in a greenhouse because it is a tree up to 10 m and
more in hight with strongly fragrant flowers. It is
KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 3

Fig. 9 E. handiensis to jeden z najrzadszych wilczomleczy na Wyspach. Znane
jest tylko jedno jego stanowisko na
półwyspie Jndia (Fuerteventura).
E. handiensis is one of the rarest Euphorbias on the islands. Only one locality is known – on the Jndia peninsula
(Fuerteventura).

Fig. 10 E. balsamifera rosnąca na skalistej pustyni niedaleko Costa del Sol to
piękne, miniaturowe „bonsai” przez większa część roku prawie pozbawione
liści. Korzenie wrastają bezpośrednio w skamieniały tuf wulkaniczny.
E. balsamifera growing on a rocky desert near Costa del Sol is a beautiful miniature ‘bonsai’ almost without leaves for the most part of the year. The roots
grow straight deep into rocky volcanic tuf.

Fig. 11 Jedno z nielicznych stanowisk ogromnych drzewiastych E. balsamifera w kanionie Taurito na Gran Canarii. Okaz na pierwszym planie
ma 4 metry wysokości i 80cm średnicy pnia. Zwróćmy uwagę, że jego
korzenie mają niemal taką średnicę jak najgrubsze konary.
One of few localities of large and tree-like E. balsamifera in the canion
Taurito on Gran Canaria. The specimen in the foreground is 4m high and
80cm in trunk diameter. Please note that its roots have almost the same
diameter as the thickest branches.
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Fig. 12 Owoc E. balsamifera jest niewielki,
prawie doskonale kulisty i jak u wszystkich
wilczomleczy rozpada się z trzaskiem na trzy
części uwalniając dość duże, okrągłe nasiona
The fruit of E. balsamifera is small, almost
perfectly globose, and as is with other Euphorbias, it splits with cracky noise into three
parts, releasing rather large round seeds.
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Fig. 13 Euphorbia purpurea na tle szczytów Mazca. Jest początek
października i rośliny te właśnie zawiązały owoce, za miesiąc będą
miały jedynie kilka liści na szczytach pędów. Zimą leży tu czasem
śnieg i jest niezwykle wietrznie.
Euphorbia purpurea against the background of Mazca peaks. This
is beginning of October and the plants have just set fruit. In a month there will be only a few leaves on stem tops. There is sometimes
snow in winter here and is very windy.

Fig. 14 E. lamarckii na alpejskiej łące na wysokości około 1000npm. Zdjęcie wykonano na początku
sezonu wegetacyjnego stąd wrażenie bujnej roślinności.
E. lamarckii on an alpine grassland at about 1000m
altitude. The picture was taken at the beginning of
the growing season hence the impression of lush
vegetation.

Fig. 16 E. regis–jubae, w okresie gdy słońce i
susza uniemożliwiają wegetację
E. regis-jubae in a time when sunlight and dryness
prevent the growth.

.

Fig. 156 E. obtusifolia w kanionie Barranco del Infierno. Jest tu wilgotno i dość parno stąd rośliny tracą
swój naturalny pokrój osiągając znaczne wysokości i
utrzymując długie liście przez cały sezon wegetacyjny.
E. obtusifolia in the canion Barranco del Infierno. It is
wet and quite sultry here hence the plants loose their
natural habit and reach considerable hight, possessing long leaves over the whole growing season.

wyspach archipelagu i muszę stwierdzić, że czas aby
wreszcie ktoś rzetelnie je opisał nie jak amator odkrywca ale rzetelny botanik.
Według mnie to systematyka ich przedstawia się
następująco. E. regis–jubae – występująca na niżej
położonych terenach (400-900m npm) kamienistych
półpustyń Garan Canarii, Lanzarotte, i Fuerteventury.
Podobny do niej E. broussonetii występuje na podobnych stanowiskach Teneryfy, Gomery, La Palmy i El
Hierro. W nadbrzeżnym pasie wszystkich wysp
szczególnie na nadmorskich gołoborzach występuje
E. obtusifolia, której liczne odmiany stanowiskowe są
mają różne nazwy. Na wyżej położonych kamienistych łąkach alpejskich występuje podobna do poprzednich gatunków E. lamarckii.
Na kanarach rośnie też inny okazały wilczomlecz, którego raczej nie ustawicie w szklarni bo jest
to drzewo o wysokości do 10 i więcej metrów o silnie
pachnących kwiatach. Nazywa się Euphorbia mellifera (wilczomlecz miododajny) i rośnie tylko w jednym
wyizolowanym stanowisku na wilgotnej części Teneryfy zwanej Sierra de Anaga, oraz w kilku miejscach
La Palmy, ale tak jak przy E. atropurpurea nie wiadomo czy czasem nie przeniosła go tam czyjaś ręka.
Drzewo to jest obecnie coraz rzadsze i rośnie w wilgotnych lasach do wysokości 900m npm. Botanicy nie
byli by sobą, gdyby nie wyszczególnili tu dwóch podgatunków.
Na koniec warto wspomnieć o ładnym gatunku
o pięknych żółtych cyathia’ch rosnącym na Gomerze,
E. lambii (wilczomleczu Lambi’ego) o grubej zielonej
nieco sukulentnej łodydze i pięknych, długich zielonych liściach otaczających wierzchołek rośliny. Jest
bardzo podobna do opisanego powyżej E. bourgeana.
Oraz o gatunku podobnym do E. atropurpurea o
czerwonawych kwiatach zaś nasionach malutkich
podobnych do E. regis-jubae. E. berthelotii (wilczomlecz Berthelotiego) jest dość liczny, ale rośnie w tak
niedostępnych miejscach że lepiej nie ryzykować
skręcenia karku i dać sobie spokój z jego fotografowaniem.
Myślę, że to wszystkie gatunki wilczomleczy
kanaryjskich które mogą zainteresować kaktusiarzy,
zaś wiele innych, to ciekawa praca porównawcza tylko dla botaników i to nie tych od ogrodowych mieszańców.
___________________________________________
Glandulicactus wrightii - ciąg dalszy ze str. 90
Nieprzypadkowo przywołana została zarówno nazwa
Ancistrocactus jak i Sclerocactus – nasz bohater był przypisywany do obu wymienionych rodzajów i często pod tymi
nazwami rodzajowymi widnieje w katalogach (UWAGA: nie
należy mylić Sclerocactus wrightii ze Sclerocactus wrightiae !
– to dwie różne rośliny, patrz artykuł obok). Pozycja taksonomiczna Glandulcactus budziła od dawna duże spory wśród
naukowców. Kwestie te do dziś nie są roztrzygnięte. Według
ISO i w The New Cactus Lexicon, Glandulicactus jest włączony do Sclerocactus,. Jednak nie zostało to przyjęte przez
taksonomów – obecnie raczej uważa się, że najbezpieczniej.KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 3

called Euphorbia mellifera and grows only at one
isolated places of Tenerifa known as Sierra de Anaga, and some places on La Palma, but as it was with
E. atropurpurea, we do not know whether it had not
been moved there by Man. This tree is increasingly
rare at present and grows in humid forests till 900m
in altitude. The botanists wouldn’t have been themselves if they had not specified two subspecies in this
instance.
Finally let me mention a nice species with beautiful white cyathias, living on Gomera, Euphorbia
lambii, with thick, green, somewhat succulent stem,
and beautiful long green leaves surrounding the
plant’s top. It is very similar to the above depicted E.
bourgeana. Also it is worth mentioning a species
similar to E. atropurpurea, with red flowers and seeds tiny as is in E. regis-juba. E. berthelotii is quite
numerous but it grows in such inaccessible places
then one had better do not take the risk of breaking
one’s neck and do not try to take pictures of it.
I think that these are all the Euphorbia species
that might be of interest for cactophiles, while many
of others are only interesting comparative study for
botanists but not those of them who are sitting in
garden hybrids.
zdjęcia: Jerzy Woźniak
_________________________________________________
sza nazwą jest właśnie Glandulicactus. Wstępne, częściowe
badania DNA (Butterworth, Cota-Sanchez, Wallace, 2002)
sugerują większe pokrewieństwo rodzaju Glandulicactus z
Echinocactus, Ferocactus, Thelocactus, Ancistrocactus,
Leuchtenbergia, niż ze Sclerocactus. Również badania morfologiczne, które przeprowadził Ferguson (1991), zarówno
dotyczące cech wegetatywnych jak i kwiatowych, przeczą
zaszeregowaniu Glandulicactus do Sclerocactus, a sugerują
jego pokrewieństwo z Ferocactus, Thelocactus i Leuchtenbergia. Również Crozier (2005) potwierdza badania Butterworth’a i reszty, precyzując dodatkowo, że najbardziej pokrewny Glandulicactus jest rodzaj Leuchtenbergia, podczas
gdy Sclerocactus to daleka linia.
Najczęściej nasz kaktus występuje w literaturze i katalogach jako odmiana: G. uncinatus var. wrightii. Ponieważ
jednak nie są zbadane jeszcze wzajemne powiązania między
trzema znanymi taksonami rodzaju Glandulicactus, przyjęliśmy tutaj dla niego prowizorycznie rangę gatunku.
Wybrana literatura:
BENSON, L. 1982. The cacti of the United States and Canada.
Stanford, California: Stanford Univ. Press.
BUTTERWORTH, C.A., COTA-SANCHEZ J.H., WALLACE R.S.
(2002) Molecular Systematics of Tribe Cacteae (Cactaceae:
Cactoideae): A Phylogeny Based on rpl16 Intron Sequence
Variation. Systematic Botany 27:257–270
CROZIER, B.S. (2005) Systematics of Cactaceae Juss: phylogeny, cpDNA evolution and classification, with emphasis on
the genus Mammillaria Haw. (PhD Dissertation. University
of Texas, Austin, TX).
FERGUSON, D.J. 1991. In defense of the genus Glandulicactus Backeb. Cactus and Succulent Journal (U.S.) 63: 87–91
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Moje doświadczenie ze
Sclerocactus wrightiae
My experience with Sclerocactus wrightiae
Jerzy Bartylak
Wrocław
Oto opis kłopotów, jakie może sprawić roślina szczepiona,
po pierwsze wtedy gdy nie zauważymy, że szczepiona, bo
podkładka jest ”kryrptyczna”, po drugie, gdy jest to niewłaściwa podkładka. Zdjecia: Jerzy Bartylak.

Here is a story about troubles that may be caused by a
grafted plant, first when we do not know that the plant is
grafted, because the stock is ‘cryptic’, second, when the
stock is unsuitable. Photos by the aithor.

Pierwszy raz roślinę tę zobaczyłem na zdjęciu i
chociaż pochodziła z uprawy, zrobiła na mnie duże
wrażenie. Tak duże, że przy drugim spotkaniu tkwiła
w mojej lewej ręce, a prawą regulowałem rachunek. A
właściwie co w niej takiego pięknego? Po pierwsze
sama nazwa Sclerocactus nawet i dzisiaj przyśpiesza
rytm mojego serca. Poza tym jest to roślina niewielkich rozmiarów, o wyrazistym jasnozielonym korpusie z lekko niebieskim odcieniem, którego nie zasłaniają niezbyt liczne ciernie. Ale chociaż jest ich niewiele, to są prawdziwą ozdobą rośliny, gdyż na tle
kredowobiałych cierni bocznych ciernie środkowe o
barwie brązowej są bardziej wyeksponowane. Na
dodatek jeden z nich jest zakończony hakowato, co
nadaje roślinie drapieżny wygląd.
Roślina, którą zdobyłem, była ładnie uformowana i miała ponad 2 cm średnicy, więc uznałem ją za
prawie dorosłą i na wiosnę oczekiwałem pojawienia
się pierwszych pąków kwiatowych. Tymczasem wiosną omal nie doszło do tragedii. Nie wiedziałem, że
jest na podkładce, ale głęboko posadzonej. W dodatku
zaszczepiona na eriocereusie, który co prawda przyśpiesza wzrost bez deformowania rośliny, ale w przeciwieństwie do zraza jest ciepłolubny. Ponieważ był
to mój pierwszy sklerokaktus, zimą starałem się trzymać go bardzo chłodno, czego oczywiście nie wytrzymała podkładka. Na dodatek pąki kwiatowe
wstrzymały swój rozwój, ale tłumaczyłem to brakiem
korzeni. Zaszczepiłem roślinę ponownie, tym razem
na Echinocereus enneacanthus. Wprawdzie podkładka ta nie jest mrozoodporna, ale jest „mięsista”, zimą
nie kurczy się zbyt mocno, wytrzymuje niskie temperatury i w danym momencie była pod ręką. Po okresie
wegetacji i zimowaniu znowu pokazały się pąki i ponownie nie rozwinęły się. Tym razem powodem niepowodzenia była eksplozja ciepła wczesną wiosną, a
w mojej oszklonej werandzie o wystawie południowej
temperatura przekraczała 30 ºC. Nawet nocne spadki
temperatury do kilku stopni nie uratowały pąków.
Dopiero pod koniec kolejnej zimy zdecydowałem się
przenieść wszystkie sklero- i pediokaktusy – a trochę
ich w międzyczasie przybyło – do nie ogrzewanej
szklarenki z pootwieranymi oknami zarówno w dzień

I saw this plant for the first time on a photo and
although it was a cultivated specimen, I was much
impressed by the plant - so much, that after a second
encounter with it, I held it in my hand, while the second one was paying the bill. But what is really the
beauty with it? First, the name Sclerocactus itself
even today makes my puls throb faster. Besides, it is
a plant of small dimentions, with distinct bright green body with a slight blue tinge not obscured by not
numerous spines. But even they are few in number,
they are real adornment for the plant, because the
central spines of brown hue are clearly exposed against the background of pure white radial spines. What
is more, one of these is hooked contributing to the
fierce look of the plant.
The plant that I had managed to obtain was
nicely formed and had 2 cm in diameter, so I recognized it as a mature one, and in spring I was waiting
for flower buds to appear. However in spring it was
close to a tragady. I did not know that it had beeen
grafted, because the stock was deeply set in the ground. In addition it was grafted on Eriocereus which
does make the growth faster without deforming the
plant, but is frost-sensitive, contrary to the scion.
Because it was my first Sclerocactus, I tried to keep
it very cool during the winter which appeared too
much for the stock. In addition, the flower buds
stopped their growth, but I explained it to myself that
it was due to the lack of roots. I grafted the plant
once more, this time on Echinocereus enneacanthus
This stock is not in fact a hardy one but is fleshy,
does not shrink too much in winter, is able to sustain
low temperatures and it was at hand in the very moment. After the period of growth and winter the buds
appeared again but again they did not develop This
time the failure was caused by explosion of warmth
in early spring, and in my sun-parlour of southern
exposition the temperature exceeded 30 ºC. Even
night drops of temperature down to minus several
centigrades did not save the buds. And no sooner
than the last winter I decided to move all my Sclero
and Pediocacti (and their number increased in the
meantime) to an unheated greenhouse.with windows
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jak i w nocy. W dzień, nawet przy silnej operacji słonecznej, stały przewiew nie dopuszcza do zbyt wysokiego wzrostu temperatury, zaś do nocnych spadków
poniżej zera rośliny te są przystosowane. Odpowiada
to w przybliżeniu warunkom panującym na stanowiskach naturalnych, gdzie wiosna budzi się bardzo
wolno, a temperatura wzrasta stopniowo w długim
okresie czasu. Wszystko to powoduje powolny wzrost
pąków, który dostosował się do rytmów natury. Trzeba pamiętać, że na stanowiskach nocne przymrozki
występują nawet na początku maja, a silna operacja
słoneczna łagodzona jest przez porywiste wiatry.
No i mamy wreszcie wiosnę, a dla kaktusiarza
kolejną próbę charakteru. Bo przecież większość roślin dostała już pierwszą porcję wody, a przedstawiciele boliwijskich i argentyńskich Andów, już od
dawna wystawieni pod chmurkę, na przemian pławią
się w słońcu lub strugach deszczu. Lecz my nadal
wstrzymujemy się z podlewaniem sklerokaktusów,
chociaż widać już na nich wyraźnie świeże przyrosty,
a duże pąki kwiatowe szykują się do kwitnienia. I
dopiero tuż przed rozwinięciem pąków dajemy pierwszą dawkę wody, a wtedy nasze całoroczne starania
zostają ukoronowane kwitnieniem.
Podlewanie sklerokaktusów jest uzależnione od
wielu czynników. Najważniejszym z nich jest bardzo
krótki okres ich wegetacji, podzielony na dwa etapy.
Pierwszy – dłuższy - zaczyna się wczesną wiosną i
kończy wraz z nastaniem letnich upałów, drugi – bardzo krótki – zaczyna się na przełomie lipca i sierpnia.
Podlewanie zawsze uzależniam od pewnej pogody i
całkowitego przeschnięcia podłoża. Wobec takich
uwarunkowań udaje mi się podlać te rośliny nie więcej niż pięć razy w roku. Takie traktowanie, w połączeniu z maksimum słońca i świeżego powietrza,
gwarantuje prawidłowy, chociaż powolny wzrost roślin, dzięki czemu pozostają krępe i pięknie ociernione.
Sclerocactus wrightiae został odkryty dość późno, bo dopiero w 1961 r., za sprawą asystentki prof.
Bensona, pani D. Wright, stąd też nazwa nowego gatunku, który prof. Benson opisał w 1966 r. w amerykańskim czasopiśmie Cactus and Succulent Journal.
Roślina ta występuje we wschodniej części stanu Utah
(USA), na obszarze ograniczonym od północy przez
San Rafael River, od wschodu przez Green River, od
południa przez Dirty Devil River i od zachodu przez
Fermont River, zwanym pustynią Navajo. Jest to pustynia skalista, położona na wysokości od 1350 do
1860 m npm. S. wrightiae występuje na rozrzuconych
stanowiskach, tworząc populacje o niewielkiej ilości
osobników. Przedstawiciele poszczególnych lokalizacji różnią się między sobą głównie wielkością pędów,
ilością cierni lub barwą kwiatów, ale nie znaleziono
podstaw do wydzielenia z nich podgatunków czy odmian. Natomiast gatunek ten przez jednych badaczy
uważany jest za blisko spokrewniony ze S. whipplei, a
przez innych za formę przejściową pomiędzy S. whipplei a S. mesae-verdae.
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opened both day and night. During the day, even in a
strong sunshine, the constant draught does not permit
too much raise in temperature, and the plants are
accustomed to the night drops below 0 oC. This corresponds roughly with conditions in habitat, where
spring wakes up very slowly, and the temperature
rises gradually in a long period of time. All this causes the buds grow slowly and this is adjusted with
nature rythm. One ought to know that in habitat the
night frosts occur even at the beginning of May, and
strong sunshine is mitigated by vehement winds.
And so we have spring, and another test of character for a cactophile – most of the plants had been
given their first watering, and representatives of Bolivian and Argentinian Andes, had been put out under the sun, thus bathing alternately in sun and rain.
But we still withold water from Sclerocacti, although
fresh growth is now clearly visible on them and large
flower buds prepare to open. And no sooner than just
a little before the buds begin to develop, must we
give them the first watering, and then our wholeyear’s efforts are remunerated with blooming.
How to water sclerocacti depends on many
factors. The most important is the short time of their
growth which is divided in two periods. The first
one, longer, begins in early spring and ends with
summer heat, the second one very short – begins on
the turn of July. I always base my watering on sure
weather and complete dryness of the soil. With such
conditions I manage to give water to the plants not
more than five times a year. Such a treatment coupled with maximum insolation and fresh air guaratees proper though slow growth of the plants, thanks
to which they remain thickset and beautifully spined.
Sclerocactus wrightiae was discovered as late
as in 1961 r., at the instance of prof. Benson’s assistent, Mrs. D. Wright, and this is where the name of
the species originates from, the species that was described by prof. Benson in 1966 in American Cactus
and Succulent Journal. The plant is found in eastern
part of Utah (USA), on an area bordering San Rafael
River on the north, Green River on the east, Dirty
Devil River on the south, and Fermont River on the
west, and knowwn as Navajo desert. This is a rocky
desert on altitude of 1350 to 1860 m. S. wrightiae
occurs in dispersed localities, making populations
with small number of plants. Representatives of particular localizations differ from each other mainly on
stem dimentions, number of spines or flower color,
but there was not found a base for separating subspecies or varietas. On the other hand this species is
closely related to S. whipplei according to some authors, or as a transition stage between S. whipplei and
S. mesae-verdae acccording to others.
S. wrightiae grows in a purely mineral soil, composed of 66% of loam and of 34% of rocky rubble. A
quite a large amount of calcium carbonate gives alkaline reaction of pH=7.6 which should be taken into
account in cultivation of the plant on its own roots.
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S. wrightiae rośnie w podłożu czysto mineralnym,
składającym się w 66% z iłu i w 34 % z drobnego
skalnego gruzu, a spora zawartość wapnia daje lekko

alkaliczny odczyn gleby o średniej wartości 7,6 pH,
co należy uwzględnić przy uprawie na własnych
korzeniach.

Opis rośliny.
Pęd pojedynczy, sporadycznie wytwarza odrosty, długo zachowuje kształt płasko-kulisty, osiągając z czasem postać lekko wydłużoną, najczęściej do 50 (sporadycznie 90) mm wysokości i 50 (70) mm średnicy. Posiada do 13
głębokich żeber, podzielonych na wyraźne garbki o wysokości i średnicy 10 mm, oddalone od siebie o 6-9 mm. Na
ich końcach znajdują się owalne areole o dł. 6-9 mm i szer. 3-4 mm. Z dolnej części areoli wyrastają stosunkowo
rzadkie ciernie: boczne – białe, w ilości 8-10, promieniście rozpostarte na boki, czasami lekko poskręcane, środkowe – rubinowo-brązowe lub jaśniejsze, często bielejące na końcach. Według opisu ciernie środkowe są tylko 4,
ale obserwując rośliny z różnych stanowisk doliczyłem się ich od 3 do 5. Dorastają do 15 mm dł., rozpostarte promieniście na boki, ale odstają bardziej od korpusu niż ciernie boczne. Jeden z nich, najdłuższy, odstaje pod kątem
prostym i na końcu jest hakowaty. Wszystkie ciernie są w przekroju okrągłe lub owalne. Lejkowate, pachnące
kwiaty, o dł. i średnicy 20-25 mm (sporadycznie do 40 mm), wyrastają z wierzchołkowej części rośliny. Najczęściej są barwy białej lub kremowo-żółtej, rzadziej różowej. Działki kielicha mają ciemniejszą pręgę barwy oliwkowej lub ciemnoróżowej, w zależności od barwy kwiatu. Znamię słupka jasnozielone, ładnie eksponuje
się na tle czerwonych nitek pręcikowych, zakończonych żółtymi pylnikami. Zielony, baryłkowaty owoc o dł. ok. 10 mm, po wyschnięciu pęka
nieregularnie; zawiera do 10 dużych, czarnych nasion o dł. do 3 mm.

Na kaktusowym szlaku.

Eduardo Carbonell
Bejeques y Siemprevivas.
Aeonium and Houseleeks
Hiszpania, 2007 ISBN 978-84-6117654-0
Twarda oprawa, 210 x 297 mm, 234
strony, 454 zdjęć. Cena: 26 Euro
Formalnie druga część serii książek o sukulentach zatytułowanej Cuadernos de Suculencia / Books on
Succulents tego autora, z tym, że
pierwsza się dopiero ukaże. Książka
jest w wersji dwujęzycznej – hiszpańsko-angielskiej. Tytuł jest niedowartościowany, ponieważ pozycja ta omawia całą podrodzinę Sempervivoideae
rodziny Crassulaceae. Mamy tam
więc nie tylko rodzaj Aeonium i Sempervivum, ale też Greenovia, Monanthes, Aichryson, Jovibarba.
Książka nie jest wydawnictwem
naukowym, przeznaczona jest natomiast dla kolekcjonerów tych roślin.
Poszczególne taksony i kultywary
(których niemało) są omówione zwięźle – krótka ogólna charakterystyka,
okres kwitnienia, miejsce występowania, bez omówienia naukowego, jest
to więc raczej rodzaj przewodnika jak sądzimy wartościowego – po
świecie tych roślin. Oczywiście są tam
także
zamieszczone
wiadomości
ogólne o tych roślinach, również

.
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dotyczące uprawy.
Fragmenty książki można zobaczyć
na stronie internetowej www.ciappe.es

Zonas Aridas No. 10 (2006)
Centro de Investigaciones de Zonas
Áridas. UNALM. Lima - Peru, 2006.
Zonas Aridas to ukazujące się raz do
roku pismo w języku hiszpańskim poświęcone, jak nazwa wskazuje, terenom
pustynnym i półpustynnym, wydawane
przez Centro de Investigaciones de Zonas Áridas (CIZA) de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.
Omawiany 10-ty numer jest poświęcony w całości kaktusom. Autorzy to
międzynarodowe grono, tu pod kierownictwem naszego dobrego przyjaciela Carlosa Ostolazy. Artykuły w numerze: Manejo tradicional y conservación de la
biodiversidad de Polaskia spp. (Cactaceae) en México - J. J. Blancasi inni;
Anatomía y morfología de Corryocactus
erectus (Backeberg) Ritter (Cactaceae) N. Salinas-Revilla i E. Alvarez Moscoso;
Taxonomía, ecología y conservación ex
situ de las cactáceas de Lima - A. CeroniStuva i inni; Utilización de Opuntia ficusindica (L.) Miller para consumo humano:
Una experiencia en el norte de Tigray,
Etiopía - A. L. Vigueras.

Maj 2007
Podtrzymując majową tradycję
również w tym roku wybraliśmy się w
kilka osób z wrocławskiego PTMK
„kaktusowym szlakiem” po Beskidzie
Śląskim w Republice Czeskiej. Zwiedziliśmy trzy kolekcje, jedną z nich
była „sbirka” Pana Otokara Potyki i
jego syna w Orlova-Lutyne. Rozmiar
kolekcji i wiekowe rośliny powaliły nas
z nóg. Totalny odjazd! Z nieskrywanym
podziwem delektowaliśmy się widokiem naprawdę starych „kitek”. Bez
wyjątku wszyscy byliśmy pod wrażeniem „ocierniowych dam”, które w tym
wypadku im starsze tym piękniejsze.
Właściciel kolekcji Pan Otokar
Potyka zaczął przygodę z kaktusami w
1956 roku. W pózniejszych latach
wirusem „kaktus” zaraził się również
jego syn. W latach 90-tych rozbudowa2
li szklarnię do ok. 500 m . „Sbirka” nie
ma specjalizacji, hodują rośliny głównie z listy CITES które lubią: Sclerocactusy, Echinocereusy, Ariocarpusy,
Lophophory, Eriosyce, Gymnocalycia,
Ferocactusy, Sulcorebutie oraz sukulenty: Pachypodia, Euphorbie, Adenie.
Kolekcja jest pięknie utrzymana, rośliny zdrowe, sbirka posiada certyfikat.
Cóż tu więcej pisać, żadne słowa
nie oddadzą piękna tych starych roślin
w większości wyhodowanych przez
właściciela z nasion. \Więcej informacji
na stronie www.kaktusy-suk.cz
Marek Rybarski

Zbigniew Prajer zmarł 12
lipca 2007 w wieku 88 lat. Był jednym
z pionierów kaktusowego hobby w
Polsce po wojnie i jego zasłużonym
propagatorem. Od wielu lat nieaktywny
wśród polskich kaktusiarzy, mieszkał w
Szwajcarii.
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Fig. 1. Sclerocactus wrightiae Wayne

.

FIg. 3.
Sclerocactus
wrightiae Wayne

Fig. 2. Sclerocactus polyancistrus

Sedum reflexum. Rozchodnik ościsty.
Sedum reflexum. Jenny's Stonecrop, Crooked Yellow Sedum
Błażej Gierczyk
hanuman@amu.edu.pl, Poznań

Sedum reflexum, fot. Błażej Gierczyk
Fotografie zostały zrobione w zarastającej żwirowni w okolicach Lubiąża.

.

The pictures were taken in a gravel-pit which is becoming
grown over, near Lubiąż.

Sedum reflexum L. (S. rupestre auct.)
Rozchodnik ościsty

Sedum reflexum L. (S. rupestre auct.)
Jenny's Stonecrop, Crooked Yellow Sedum

Rozchodnik ościsty to naga, sino- lub niebieskozielona (czasem nabiegła czerwonawo) roslina, tworząca luźne darnie. Wzniesione lub podnoszące się
pędy płonne i kwiatonośne wyrastają z płożących się,
zdrewniałych łodyżek, gęsto korzeniacyc się. Płonne,
wzniesione, pojedyncze lub rozgałęzione, łodyżki
osiągają do 10 cm wysokości. Ulistnione są gęsto,
szczególnie w partiach szczytowych. Liście pędów
kwiatostanowych są znacznie luźniej rozmieszczone i
wcześnie opadają (rychło po przekwitnięciu). Zwieńczone kwiatostanem łodygi są zwykle pojedyncze,
znacznie wyższe od wegetatywnych (ok. 30-40 cm
wysokości). Kwiatostanem jest podbaldach, złożony z
licznych wierzchotek. Przed zakwitnięciem kwiatostany są łukowato zgięte ku dołowi. Liście tworzą
różny kąt z łodygą, od wzniesionych, poprzez rozpostarte, do mocno przygiętych ku dołowi. Blaszka liściowa jest silnie zredukowana, mięsista, naga, wałeczkowata, równowąska, obła lub nieznacznie od
góry spłaszczona. Szczyt liścia jest zaostrzony, zakończony ostką, zaś jego nasada krótką, półokrągłą
łatką, przylegająca do łodygi. Rozchodnik ten kwitnie
od czerwca do sierpnia. Kwiaty są w przeważającej
liczbie 5-krotne. Ich szypułki, początkowo którkie,
wydłużają się podczas kwitnienia i dojrzewania owoców. Kielich złożony jest z nagich, mięsistych, lancetowatych do trójkątnolancetowatych działek, na
szczycie zaostrzonych, zgrubiałych na brzegach, około 2-krotnie krótszych od płatków. Płatki osiągają 510 mm długości. Są złocistożółte (rzadziej cytrynowe), kształtu podłużnielancetowatego, długo zaostrzone. Dłuższe od płatków pręciki są tej samej
barwy, ich nasada jest orzęsiona. Owocem jest wzniesiony mieszek, zakończony długą, prostą szyjką. Nasiona są dość duże, do 1,1 mm długie, o wyraźnym
podłużnym żeberkowaniu.
Sedum reflexum jest rośliną miejsc suchych.
Znaleźć ja można na polach, kserotermicznych murawach, obrzeżach lasów, piaszczystych zboczach, żwirowniach itd. W Polsce jest gatunkiem stosunkowo
rzadkim. Występuje głównie w zachodniej i środkowej części kraju (na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku). Oderwane stanowiska znajdują się w Małopolsce i na Mazowszu. Jest gatunkiem zachodnio- i środkowoeuropejskim. Ze względu na częstą uprawę w ogródkach
skalnych i dużą ekspansywność znany z szeregu krajów (USA, Kanada, Australia). Również część stanowisk w granicy naturalnego zasięgu jest pochodzenia
antropogenicznego. Z uprawy opisano szereg odmian
i form.

Jenny's Stonecrop is a glabrous, blue-green
(sometimes suffused red) plant, forming a loose
turfs. Erect or rising vegetative and generative stems
grow from prostrating, woody and densely rooted
stalks. Barren sprouts are simple or branched, erect,
up to 10 cm high. Their foliage is quite dense, especially in the upper stems part. The leaves of inflorescence carrying stalk are more sparsely distributed
and fall early (just after the flowers decaying). These
stems are much higher (up to 30-40 cm) than vegetative ones. Inflorescence is a subumbel-type, composed from a lot of cymes, arching down before
blooming. The angle between leaves and stalk varies
in a wide range, they could be erect, outspread or
reflexed. Leaves are reduced, succulent, glabrous,
rod-like, cylindrical or slightly flattened atop, with a
acute apex, finished with a spine. Leaf base forms a
short, semicircular appendix, adhered to the stem.
This stonecrop blooms from June to September. Its
flowers are mostly pentamerous. Initially pedicels
are short, but they extend during blooming and ripening of fruits. The calyx is composed from glabrous,
succulent, lanceolate to triangular-lanceolate sepals,
acute at the apex, augmentative on the edges, about
two times shorter than petals. Petals are 5-10 mm
long, yellow gold (rarely lemon), oblong-lanceolate
in shape, longly acuminated. Stamens, longer than
petals, have the same color, their bases are ciliated.
Patent follicles, which are the fruits of this species,
are tipped with long, straight cervix. the seeds are
quite big, up to 1.1 mm long, with a distinct, longitudinal ribbing.
Sedum reflexum is a dry places plant. It could
be found on fields, xerothermic swards, forests margins, sandy slopes, gravel-pits etc. In Poland it is a
relatively rare species, occurring mostly in west and
middle part of the country (on West and Middle
Pomerania, in Great Poland and Lower Silesia).
Separated localities are described from Little Poland
and Masovia. It is a west and central European species. Because of a common cultivation and large
expansivity it is known from many countries (USA,
Canada, Australia). Also many of stands in its natural occurrence region have an anthropogenic character. Many of forms and cultivars were described from
the cultivation.
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Właściwości podkładek w
szczepieniu kaktusów
Properties of stocks in the grafting of cacti.
Piotr Modrakowski
piotr.modrakowski@gmail.com, Bydgoszcz

Paweł Cieślak
Małopolska

Nawet jeśli nie jesteśmy miłośnikami szczepienia kaktusów,
czasem zdarza się nam uciekać do tej czynności. Czasem
też przynosimy do własnej kolekcji roślinę szczepioną,
warto więc wiedzieć co nieco o kaktusach-podkładkach.

Even if we are not the advocates of grafting cacti, sometimes it happens to us to resort to this procedure. Somtimes
also we bring a grafted plant to our collection. So it is worth to have some knowledge about cactus grafting stocks.

W cyklu artykułów przedstawimy gatunki kaktusów, które są używane jako podkładki do szczepienia innych kaktusów, które to sprawiają problemy w
uprawie na własnych korzeniach. Zaczniemy od najbardziej „zasłużonego” na tym polu działalności kaktusiarskiej – gatunku ‘Eriocereus jusbertii’ *.
Chociaż ‘E. jusbertii’ jest znany już ponad 100
lat, nie został nigdy w przyrodzie odnaleziony i prawdopodobnie chodzi tu o mieszańca z XIXw. Jego nazwa pochodzi od P. Jusberta, który był pracującym w
Argentynie i Paragwaju zbieraczem dla francuskiego
znawcy kaktusów i autora opisu, Pierra Rebuta.
Kaktus ten jest prawdopodobnie krzyżówką,
czego dowodzi fakt, iż roślina jest sterylna na pyłek
innych ‘Eriocereus jusbertii’. Natomiast owoce otrzymujemy po zapyleniu kwiatów pyłkiem Echinopsisa –
jest obojętnym jaki gatunek Echinopsisa użyjemy. W
efekcie uzyskamy zawsze jednolite siewki ‘E. jusbertii’ Jeżeli jednak zapylimy ze sobą 2 uzyskane w ten
sposób rośliny, to owoców i nasion nie otrzymamy
(po kilku dniach takiego zapylania zawiązek owocu
odpadnie). Z kolei przy zapylaniu ‘Eriocereus jusbertii’ pyłkiem Echinopsis otrzymujemy nasiona, z których wyrastają typowe ‘E. jusbertii’. Nie dochodzi
więc w takaim wypadku do skrzyżowania ‘E. jusbertii’ z Echinopsis, a zamiast tego dochodzi do zablokowania sterylności kwiatu ‘E. jusbertii’ na własny
pyłek, co wśród kaktusów jest znane (F. setispinus, A.
asterias). Na znamię kwiatowe najlepiej najpierw
nałożyć pyłek uzyskany z Echinopsis, a po jakimś
czasie, najlepiej w pewnych odstępach czasowych,
nałożyć pyłek samego Eriocereus, co gwarantuje wiêkszą szansę na udane samozapylenie.
‘E. jusbertii’ to kaktus do 2-3m wysoki, z pędami 3-6cm średnicy, ma 5-6 żeber, w areoli jest zazwyczaj 7 krótkich czarnych cierni bocznych i jeden ok.
5-6mm długości cierń środkowy. Ciernie są uderzająco podobne do cierni Echinopsis eyriesii. Bardzo podobny do kwiatu E. eyriesii jest także kwiat ‘E. jusbertii’. Jest on trąbkowaty do 20cm i szeroki, otwiera
się późnym popołudniem lub wieczorem.
‘E. jusbertii’ łatwo się rozmnaża z nasion, które
można otrzymać już od roślin 40cm wysokości. Bar-

In this series of articles, we are going to write
about cacti that are used as grafting stocks for other
cacti – the ones that present difficulties in cultivattion on their own roots. Let us open the list from the
most meritorious species on this field of cactophiles’
activity – ‘Eriocereus jusbertii’ *.
Even if ‘Eriocereus jusbertii’ has been known
for over 100 years, it had never been found in nature
and what we are talking about is probably a hybrid
from the 19-th century. Its name is derived from P.
Jusbert who was a collector working in Argentina
and Paraguay for the French cacti connoisseur and
the author of the description, Pierre Rebute.
This cactus is probably a hybrid because the
plant is sterile to pollen of other ‘Eriocereus jusbertii’, while the fruit are obtained after pollination of
the flower with pollen of Echinopsis, and no matter
what species of Echinopsis is used. As a result we
would always get uniform seedlings of ‘Eriocereus
jusbertii’. But if we crosspollinate two such obtained
plants, then we will get no fruit and seeds (after a
few days of such a pollination, the fruit falls off at its
initial stage). On the other hand, when we pollinate
‘Eriocereus jusbertii’ with pollen of Echinopsis, we
get seeds that would germinate into typical‘E. jusbertii’. Sothere is no crosspolination between ‘E. jusbertii’ and Echinopsis in such a case; instead strility of
‘E. jusbertii’ for its own pollen is blocked in such a
case, which is a phenomenon known among cacti (F.
setispinus, A. asterias). In order to obtain this, the
best way is to put pollen of Echinopsis on the stigma,
and then, preferably after some time, put the pollen
of Eriocereus on it, which provides better chances for
a succesful selfpollination.
‘E. jusbertii’ is a cactus of 2-3m hight, with
stems 3-6cm in diameter, it has 5-6 ribs, usually 7
black short radial spines and one 5-6mm long central
spine. The spines stunningly resemble the ones of
Echinopsis eyriesii Also flower of ‘E. jusbertii’ is
very similar to that of E. eyriesii. It is trumpet-like to
20 cm and wide, it opens in late afternoon or in the
evening.
‘E. jusbertii’ is easily propagated from seed
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dzo dobrze się rozmnaża także z fragmentów pędu. which can be obtained from plants just 44cm high. It
Najlepiej rośnie w ciepłym inspekcie bezpośrednio is very easily propagateed from stem fragments as
wysadzony do przepuszczalnej ziemi. Po osiągnięciu well. It grows best under glass in warm conditions,
odpowiedniej wielkości odnóża się odcina i łatwo planted in a permeable soil. After the plant reaches
ukorzenia. Można także odnóże pozostawić aż doro- suitaable hight, the offsets are cut off and easily roośnie do większych rozmiarów i wtedy pociąć je na ted. An offset can be also left until it reaches more in
kawałki, które u „jusberta” mają tę właściwość, że hight and then cut into pieces, which in case of ‘E.
można na nich szczepić z obu stron. Kiedy zrazy jusbertii’ has such a virtue, that we can graft on both
przyrosną, pęd rozcinamy i każdą część ukorzeniamy. sides ot it. When the scions put on some mass, the
Zaletą tej rośliny jest szybki wzrost, łatwe roz- stock stem is cut into two parts and both are rooted.
mnażanie i uniwersalne użycie jako trwałej podkładki.
A good piont in this plant is fast growth, easy
Znosi pełne słońce i można go przezimować na sucho propagation and multi-purpose use as a durable graprzy temperaturze 5-10 ºC. Krytyczna bywa dla pod- fting stock. It tolerates full sun and can be wintered
kładek tylko pierwsza zima, gdy pod wpływem nad- dry in 5-10 ºC. Only the first winter may be critical
miernej suszy i słonecznego światła może nastąpić for the grafting stocks, when excessive withering
nadmierne zaschnięcie. Można temu przeciwdziałać may take place, due to excessive dryness and sunlipodlewając co jakiś czas (przy wyższych temperatu- ght. One can neutrakize this effect by giving water
rach rzecz jasna) podczas pierwszej zimy po zaszcze- from time to time (in higher temperatures of course)
pieniu. W kolejnych latach nie jest to już konieczne.
during the first winter after grafting took place. It is
Można je z powodzeniem zagłębić w substracie, not necessary next years.
przez co zrazy wyglądają tak jak na własnych korzeThey can be safely put deep into the soil so as
niach. Do szczepienia siewek nadają się bardzo młode the scions should look as if they were on their own
siewki E. jusbertii. Na większych i silniejszych można roots. For grafting young seedlings, very young seszczepić małe siewki metodą „na czubku”. Przy tej edlings of ‘E. jusbertii’ are good. On the larger and
metodzie odcinamy tylko 5-10mm wysoki wierzcho- stronger ones, young seedlings can be grafted using
łek rośliny a potem przykładamy zraz. Po zrośnięciu the ‘on top’ method. In this method we only cut off
podkładka pod zrazem grubnie. Taka metoda jest od- top 5-10mm of the plant and then apply the scion to.
powiednia głównie dla Ariocarpusów i Discocactu- The grafting stock grows fat after accretion. This
sów, zwłaszcza D. horstii.
method is very good mainly for Ariocarpi and DiscoUważa się, ze „jusbert” bardzo źle przyjmuje cacti, particularly D. horstii.
zrazy w pełni wegetacji. Aby tego uniknąć należy
It is belived that ‘jusbert’ accepts scions very
doprowadzić podkładkę do podwiędnięcia albo po- poorly in full vegetation, so in order to avoid illczekać na okres chłodnej pogody. Nie jest to jednak success one has to make the stock wither, or to wait
do końca prawda. Jeżeli szczepimy na „jusbercie” na for a break in weather. However this is not exactly
przedwiośniu w stadium wegetacyjnego spoczynku, a so. If we graft on ‘jusbert’ in early spring, during the
więc w okresie lutego, to przyrośnie max. 40% zra- rest period in vegetation, e.i. in February, then up to
zów. Jeśli taką roślinę podlejemy i za kilka dni szcze- 40% of scions will produce new growth. If we water
pimy, przyjmie się max. 60% zrazów. Kiedy szczepi- the plant and within a few days graft on it, then the
my w okresie gdy ‘E. jusbertii’ rozpoczyna wegetację stock will accept up to 60% of scions. If we graft
przyrasta 75%. Jeśli szczepimy na ‘E. jusbertii’ w when ‘E. jusbertii’ starts its vegatation – 75% of
pełni wegetacji efektywność szczepienia wzrasta do scions are accepted. If we graft on ‘E. jusbertii’ in
90-100%. Dlaczego tak jest? Na pomyślny zrost ma full vegetation time, the effectivness improves to 90wpływ wiele czynników. Oprócz niezgodności zrazu z 100%. Why is so? The answer is that many factors
podkładką, która u ‘E. jusbertii’ prawie się nie zdarza are involved in successful growth. Apart from inw większym stopniu, dalej czystości pracy i równej compatibility of scion with the stock, which almost
powierzchni cięcia, co jest sprawami oczywistymi, never occurs in ‘E. jusbertii’ in alarge scale, cleanzostaje jeszcze kilka warunków.
ness during the process, and flatness of the cut surfaNajważniejszym jest związek między relatywną ce, which are obvious, there still remain some points.
wilgotnością powietrza a jej temperaturą, co można
The most important of them is relationship bezaobserwować zwłaszcza przy szczepieniu siewek. W tween relative hunidity of air and its temperature;
warunkach, w których dobrze przyrastają siewki, do- that may be observed especially in the process of
skonale przyrastają i
grafting the seedlings.
Temperatura
Wilgotność powietrza | air humidity
większe zrazy. Przy
In conditions in which
niższej temperaturze
the seedlings accrete
15 ºC
50%
wilgotność powietrza
well, larger scions
20 ºC
65%
jest mniejsza i na odalso do. In lower tem25 ºC
80%
wrót. Mnie więcej
peratures
air humidity
30 ºC
90%
odpowiada to wartois lower and vice ver35-40 ºC
100%
ściom w tabeli 1.
sa. It roughly
Tabela 1
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Poza tym koniecznym jest odrzucić często zalecany
antyinfekcyjny plasterek (plasterek odcinany przy
cięciu podkładki aby zanim nie przygotujemy sobie
zraza, powierzchnia podkładki nadmiernie nie wyschła i nie osiadały na nią mikroby z powietrza). Właśnie ten plasterek jest przy chwilowym niewielkim
pogorszeniu warunków przyczyną czernienia stycznych płaszczyzn, a potem często zgnilizny. Odwrotnie, jest wskazanym po odcięciu górnej części podkładki pozostawić cięcie na chwilę aby podwiędło.
Tego okresu nie można precyzyjnie ustalić. Zależy on
od warunków w trakcie szczepienia. Inny jest w
szklarni, inny na zewnątrz, inny na słońcu, inny w
cieniu. Bezpośrednio po odcięciu powierzchnia cięcia
jest zielonkawa i obficie pokryta śliskim sokiem. Po
pewnym czasie dojdzie do zmniejszenia wypływu
soków a następnie do rozjaśnienia powierzchni ciecia.
Ten moment właśnie przed początkiem wytworzenia
mocniejszej jakby szklistej powierzchni jest do przyłożenia zrazu najlepszy. Szybszemu podsychaniu soków można dopomóc w ten sposób, że po odcięciu
„czubka” powierzchnię cięcia jeden lub więcej razy
przejedziemy lekko ostrym nożem i wytrzemy nadmiar soków. Także wtedy, gdy powierzchnia cięcia
nadmiernie się zeszkli takie działanie go „odświeży”,
ale trzeba to robić ostrożnie, aby soki nie zaczęły na
nowo wypływać. Jeżeli się to stanie wycieramy sok na
podkładce i na zrazie i przykładamy dopiero teraz.
Wiązki przewodzące mają się pokrywać bądź przecinać, a zraz średnio dociskamy dowolną metodą.
Jeżeli zaniechamy wytarcia soków, a zraz przyłoży się do mokrej powierzchni cięcia i dociśnie, powstanie między zrazem a podkładką cienka warstewka, która uniemożliwi dobre zrośniecie – zraz będzie
tylko „przylepiony” do podkładki. W gorszych przypadkach powierzchnia zrostu czernieje lub zagniwa.
Nie jest również korzystnym podcinanie brzegów podkładki i zrazu po skosie (zalecane z powodu
zapadania się powierzchni cięcia). Przy płaskim cięciu
podkładka i zraz pokryte są ze sobą często całkowicie,
a jeżeli podetniemy brzegi to górna powierzchnia
zmniejszy się o ok. połowę, podczas gdy całość odkrytej powierzchni się zwiększy, a im większa odkryta powierzchnia tym prawdopodobieństwo infekcji i
nieprzyjęcia zrazu jest większe. Najlepiej umożliwić
by rany po zaszczepieniu podeschły, można je także
pokryć proszkiem aluminiowym bądź węglem drzewnym z dodatkiem środka grzybobójczego lub samym
fungicydem. (np. Topsin). Z uwagi na pokrycie powierzchni dobrze jest używać zrazy średnicy podkładki. Taka większa powierzchnia zrostu daje większą stabilność zrazu, zwłaszcza dotyczy to gatunków
kolumnowych i roślin o większych rozmiarach.
Przy szczepieniu na podlane podkładki unikamy
także kłopotów z zapadaniem się powierzchni cięcia,
deformacją słabszych podkładek, spowodowane złym
dociśnięciem zrazu przez gumki. Dzięki temu procent
przyjętych zrazów wynosi niemal 100%.
Podsumowując cechy ‘E. jusbertii’, mamy oto
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corresponds with the data in the table 1. Morover, it
is necessary to put away often recomended antiinfection slice (a slice cut off the stock so as the surface of the stock would not shrivel too much and
microbes would not settle on it before the scion is
ready. It is this slice that in momentarily worsen
condition is a cause of blackening of adhering surfaces, and then often putrefaction. Quite contrary, it is
advised to leave the cut to wither somewhat after
cutting off the stock’s top part. This spell of time
cannot be precisely defined. It depends on conditions
during the grafting. It is one in a greenhouse, other
outdoors, one in the sun, other in the shade. Immediately after the cutting takes place, the cut surface is
greenish and abundantly covered with slippery sap.
After some time the outflow of sap will slow down
and then the cut surface will get brighter. This very
moment, before developing stronger glassy surface,
is the best one for applying the scion. We can help
the sap to dry more quickly in the following way:
after the top is cut off, the surface of he cut should be
lightly skimmed with a knife, once or more. Also
when the cut turns too much glassy, such a method
will refresh it, but one has to do it carefully in order
not to allow the saps to appear again. If they do
appear, then we wipe the sap off the stock and the
scion, and then apply the scion to the stock. The bundles of conducting vessels are to match one another
or overlap, and the scion has to be pressed with any
method not too strongly.
If we do not wipe the saps out, and the scion is
applied to surface covered by the sap and pressed
down, then there will appear a thin layer between the
scion and the stock, which will prevent their accretion – the scion will be only adhering to the stock.
Sometimes it comes out even worse, and the accretion surface turn blackish or rots.
Also it is not good to cut aslant the stock’s and
scion’s edges (this being advised so as the cut surface does not cave in). When there is flat cut, the scion
and the graft often fully overlap, while if the edges
are cut off, then the top surface will diminish by about a half, while the whole of the open surface will
enlarge. But the biggeer is the unoverlapped surface
the bigger is likelihood of infection and grafting failure. It is best to let the cuts dry somewhat. We can
also cover them with aluminium powder or charcoal
with a fugicide addition, or only a fungicide, (i.e.
Topsin). With regard to degree of overlapped surface
it is good to use scions of the same diameter as the
stock. The large accretion surface causes better stability of the scion, especially of the columnar species
and plants of larger sizes.
When we graft onto swollen stocks, we avoid
problems concerning the caving in of cut surface,
and deformation of week stocks caused by uinfavourable pressing a scion with elastics. And the percentage of succesfully accepted scions is nearly 100%..
To coclude the discussion on ‘E. jusbertii’,
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uniwersalną podkładkę, z wysoką zdolnością przyjmowania zrazów wszystkich rodzajów kaktusów.
Dzięki silnemu systemowi korzeniowemu dobrze i
szybko odżywia zrazy. Pozytywnie wpływa na kwitnienie, a przy szczepieniu „na czubku” pod zrazem
wzmacnia się. Można go również zimować na sucho
w temperaturze 5-10ºC. Jest wspaniałą trwałą podkładką lecz mniej przydatną do szczepienia siewek.
Zaleca się szczepić starsze siewki w wieku ok. 4 miesięcy lub o średnicy 5mm i więcej.
Jako stała podkładka jest mniej przydatna dla
rodzajów: Coryphantha, Thelocactus, Notocactus,
Parodia i niektóre Mammillarie, choć je przyjmuje.
Podobne właściwości mają prawdziwe eriocereusy.
Przede wszystkim E. martinii, E. bonplandii i E. pomanensis. Są one słabszymi podkładkami, pod zrazem
nie wzmacniają się. Jednak pod zrazem szybko drewnieją i dobrze żywią zrazy przez wiele lat.
* Autorzy dla celów praktycznych wybrali nazwę Eriocereus zamiast
Harrisia. Ściśle biorąc jako kultywar nie jest ta roślina ani Harrisią
nor Eriocereusem, stęd nie jest tu pisana czcionką kursywą.

what we have here is a universal stock with high
capacity of receiving scions of all cacti genera.
Thanks to its strong root system, it feeds scions well
and quickly. It has a positive influence on flowering,
and when grafting ‘on top’, it gets stronger below the
scion. It can be wintered dry in temperatures 5-10ºC.
It is an excellent durable stock, but of less use for
seedlings. It is advised to graft older seedlings – from
4 months old or of 5mm in diameter or more.
It is less usefull for the genera Coryphantha,
Thelocactus, Notocacts, Parodia and some Mammillarias, though it accepts them. Properties similar to
‘E. jusbertiii’ have true Eriocerei, mainly E. martinii,
E. bonplandii and E. pomanensis. They are weaker
stocks, do not get stronger below scions. However
they lignify quickly below the scion and well feed
scions for many years.
* The authors chose for practical purpose the name Eriocereus
rather than Harrisia. Strictly speaking, being a cultivar the plant is
neither a Harrisia nor an Eriocereus, and is not writen in italic font.

Nowości wśród kaktusów i sukulentów
Aloe 43:2&3, 2006
Aloe challisii E.J. van Jaarsveld &
A.E. van Wyk. Według Charlesa
Craiba jest to jedynie ekotyp A. woolliana Craib (gatunek z grupy aloesów
trawiastych) i nie zasługuje na rangę
gatunku. Chjarakterystycznie rośnie zwisając ze skał i stąd nieznacznie
się odróżnia od innych A. woolliana.
KuaS 58:11, 2007
Aloe haggeherensis J. Lavranos &
T. McCoy. Dość ładna roślina z szerokimi zielonymi liśćmi, pochodząca z
wyspy Socotra.
Aloe lanata J. Lavranos & T. McCoy
Pochodzi z Jemenu. Tworzy rozłożyste rozety. Charakterystyczna cechą
jest to, że kwiaty są pokryte drobnymi
szczecinami.
Bothalia 36:1, 2006
Aloe kaokoensis E.J. van Jaarsveld
Nowy gatunek z Kaokoveld, płnwsch. Namibia.
Cactus and Succulent Journal
78:5, 2006
Aloe koenenii J. Lavranos & K. Koch
Nowy aloes z Jordanii, z okolic miasta Petra.
KuaS 58:10, 2007
Aloe zakamisyi J. Lavranos & T.
McCoy. Nowy gatunek z Tsingy, na
Madagaskarze, mały, podobny do A.
rosa Perrier, ale o bardziej czerwonych kwiatach i mniejszych liściach.
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Cactus and Succulent Journal 77:3,
2005
Bulbine erumpens S. Hammer. Nowy
gatunek z Klipbok, Richtersveld, Płd.
Afryka.
Aloe 43:2&3, 2006
Drimia loedolffiae E.J. Van Jaarsveld
& A.E. Van Wyk. Rosnący na skałach
sukulentyczny gatunek ze Wschodniego Przylądka, Płd. Afryka.
Alsterworthia International 7:1, 2007
Haworthia mortonii I. Breuer. Roślina
z podrodzaju Robustipedunkulares,
który zamieszkuje płd-zach. częśc
Zachodniego Przylądku. Znaleziona na
północ od Bredasdorp, wykazuje cechy
pośrednie między H. marginata i H.
minima, być może to ich hybryd. Nieliczne stanowisko zostało zniszczone,
ale rośliny są w kulturze i są nadzieje
na jego odtworzenie.
Succulentes 3, 2006
Kalanchoe maromokotrensis Descoings. Nowy gatunek z Madagaskaru.
KuaS 58:9, 2007
Mammillaria sinforosensis T. Linzen
& R. Schumacher. Niekrzewiąca się
roślina do sześciu cm. średnicy, kwiaty
czerwone z ciemniejszymi pręgami
pośrodku płatków. Występowanie:
Cumbres de Sinforosa, Chihuahua,
Meksyk.
Mammillaria sinforosensis T. Linzen
& R. Schumacher ssp. marionae T.

Linzen & R. Schumacher. Ta odmiana
odróżnia się od poprzedniej m.in.
większą średnicą korpusu, brakiem
ciemniejszych pręg pośrodku płatków.
Występowanie: koło drogi z Cumbres
de Guerachi do Rio Guerachi, Chihuahua, Meksyk.
Succulentes 4, 2006
Mammillaria vagaspina A. Craig
ssp. immersa Z. Meszaros & G. Szutoris. Nowy podgatunek z Veracruz,
Meksyk.
Kaktusy 42:1, 2007
Rebutia heliosa (W. Rausch) W.
Rausch ssp. teresae K. Knize, J.
Riha, V. Seda. Znalezisko Karela K
nize, znane w handlu od 1971 roku
pod katalogową nazwą R. teresae (lub
theresae). Stanowisko typu występuje
koło Las Cajas, prow. Cercado, gdzie
rośnie na skałach. Od typowej R.
heliosa odróżnia się rzadszym uciernieniem i większymi kwiatami (patrz
KI 3:2)
Aloe 43:2&3, 2006
Pelargonium vanderwaltii E.J. van
Jaarsveld & A.E. van Wyk
Sukulentyczna roślina rosnąca na
skałach w górach Otjihipa, północna
Namibia.
Gymnocalycium 20:1, 2007
Weingartia frey-juckeri L. Diers & K.
Augustin. Nowy gatunek z Azurduy.
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Sukulenty… tam, na dole! Disphyma
australe i jej naturalne hybrydy. Cz. 2
Succulents from down under. Disphyma australe and its natural hybrids.
Part 2
Eduart Zimer

Nowa Zelandia, edwartz@pbt.co.nz
Zarezentowana jest duża ilość kwestii n.t. Disphyma australe, najbardziej znanego reprezentanta sukulentowej
flory Nowej Zelandii. Sądzimy, że jest pewna szansa na jej
mrozoodporność w cieplejszych rejonach Polski

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

Roślina ta została naturalizowana w kilku innych miejscach, takich jak zachodnie wybrzeze Ausralii, gdzie występuje w miejscach o silnym wpływie
oceanu, jest jednak tam rzadka. Rośnie również na
kilku wyspach południowego Pacyfiku, zwłaszcza na
wyspach Chatham. To ważne poznać warunki klimatyczne, by lepiej zrozumieć tę rośline. Oto kilka
klimatycznych statystyk.
Wyspa Północna: Waitakere (obok plaży Muriwai, lecz bardziej wgłąb lądu) – lipiec 9 / 14 oC, luty –
17 / 24 oC, opady 898 mm / rok, prawie równomirnie
przez cały rok, ale trochę wiecej między majem a
lipcem); Whangarei Heads – lipiec 10 / 15 oC, luty 17
/ 23 oC, opady 1,362 mm / rok prawie równomiernie
przez cały rok, ale trochę wiecej między grudniem a
styczniem i czerwcem a sierpniem; Mt. Maunganui –
lipiec 7 / 14 oC, luty16 / 24 oC, opady 1,093 mm / rok,
obfitsze w kwietniu – lipcu; Wellington Harbour –
lipiec 8 / 12 oC, luty 15 / 21 oC, opady 748 mm / rok,
równomiernie przez cały rok.
Wyspa Południowa: Tahunanui – lipiec 2 / 12
o
C, luty 13 / 22 oC; opady 920 mm / prawie
równomiernie przez cały rok, ale ciekawe, że czerwiec i lipiec (będące tu miesiącami zimowymia) są
dość suche; Dunedin (miasto pośrodku wybrzeża
Otago) – czerwiec 3 / 9 oC, styczeń i luty 10 / 19 oC,
opady 937 mm / rok, równomiernie przez cały rok; T.
R. Partridge twierdzi, że w Wharekakahu opady
wynoszą 758 mm / rok; ponownie T. R. Partridge – w
Taiaroa Head 723 mm / rok i średnia temperatura 10.6
o
C; J. B. Wilson – w Nugget Point opady 852 mm /
rok i w Tautuku dalej na południe 1,214 mm / rok, w
obu przypadkach równomiernie w ciągu roku. .
Przede wszystkim, opady wydają się w większości przypadków, jeśli nie obfite (czasem nawet do
2,300 mm / rok), to w każdym razie wystarczające dla
stałego dostępu wody, ale nie jest to całkiem tak, jeśli
będziemy mieli na uwadze to, że Disphyma australe
rośnie głównie na glebach na skałach, w większości
przypadków bardzo przepuszczalnych, albo wciśnięte
na strome skalne urwiska, gdzie woda jest słabo
zatrzymywana, jeśli w ogóle jest. Również ostre
słońce i silne wiatry szybko wysuszają podłoże, tak że
nawet po sztormach i ciężkich opadach, szybko jest

This plant has been naturalized in few other
places such as the western coast of Australia where it
is found growing in places with strong oceanic influences. It is rather rare though. It also grows in nature
in few of the South Pacific islands, especially in
Chatham Islands. The climatic conditions are important in order to understanding this plant. Few climate
statistics first:
North Island: Waitakere (close to Muriwai
Beach, but more inland) – July 9 / 14 oC, February
17 / 24 oC, rainfall of 898 mm / year, almost evenly
through the year but just a bit more abundant in May
– July); Whangarei Heads – July 10 / 15 oC, February 17 / 23 oC, rainfall of 1,362 mm / year almost
evenly through the year but just a bit more abundant
in December – January and June – August; Mt.
Maunganui – July 7 / 14 oC, February 16 / 24 oC,
rainfall of 1,093 mm / year, more abundant in April –
July; Wellington Harbour – July 8 / 12 oC, February
15 / 21 oC, rainfall of 748 mm / year, evenly through
the year.
South Island: Tahunanui – July 2 / 12 oC, February 13 / 22 oC; rainfall of 920 mm / an almost
evenly through the year, but surprisingly June and
July (the winter months here) are rather dry months;
Dunedin (city placed in the middle of the Otago
coastline) – July 3 / 9 oC, January and February 10 /
19 oC, rainfall of 937 mm / year, evenly through the
year; T. R. Partridge states that in Wharekakahu the
rainfall is of 758 mm / year; again T. R. Partridge –
at Taiaroa Head 723 mm / year and a average annual
temperature of 10.6 oC; J. B. Wilson – at Nugget
Point rainfall of 852 mm / year and at Tautuku further south 1,214 mm / year, in both cases evenly
spread through the year.
First of all – the rainfall appears to be in most
cases if not abundant (occasionally even up to 2,300
mm / year) then at least sufficient for a constant water supply, but it isn’t quite so considering that
Disphyma australe is growing mostly on rocky superficial soils, very permeable in most of the cases,
or even cramped directly on steep rocky cliffs, with
poor water retention if any. Also the harsh sun and
the strong winds are drying out the soil quickly so
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wysuszone na kość, przynajmniej na powierzchni. Są
w niektórych miejscach (lub w niektórych latach)
nawet krótkie okresy suszy.
Występują również duże różnice w liczbie
słonecznych dni w ciągu roku pomiedzy różnymi lokalizacjami, nie mówiąc już o różnych ilościach dni
deszczowych – pomiędzy 150 a 250 / rok. Duża liczba
deszczowych dni (o zarejestrowanym opadzie większym niż 0.2 mm) niekoniecznie oznacza dużą ilość
opadu, ale wskazuje na stale występującą wilgoć i
może wskazywać na umiarkowaną operację słoneczną
(jasne światło ale nie bardzo dużo bezpośredniego
słońca), która może być dobra dla rośliny, w przeciwieństwwie do np. Whangarei Heads – jednego z
najsłoneczniejszych miejsc na Nowej Zelandii.
Warto zauważyć, że Disphyma australe
naprawdę dobrze się czuje w dość różnych temperaturach, chcyba że jest bardzo gorąco lub bardzo
mroźno – rośnie ona z powodzeniem od dalekiej północy Wyspy Północnej (gdzie roczne średnie temperatury sięgają 16 oC i nie ma mrozu, do południowej części Wyspy Południowej, gdzie roczne średnie temperatury mogą spaść poniżej 10 oC i lekkie
mrozy mogą wystąpić nawet na wybrzeżu. Choć
mówi się, że roślina może wytrzymać przez krótki
czas -4 oC, poleganie tylko na ogólnych statystykach
klimatycznych może nie pokazać prawdy. W swoim
opracowaniu roślinności klifów Catlin, J. Bastow
Wilson i Carol Cullen (1986) pokazują, że w tym regionie Otago, Wyspa Południowa, odczyty ze stacji
Nugget Point (na wybrzeżu) pokazują średnią temperaturę jedynie 9,9 oC. W Tautuku i Owaha, dalej na
południe, gdzie stacje są umieszczone w głębi lądu,
jest odpowiednio 13 i 14 nocy z mrozami w roku, ale
w pobliżu wybrzeża jedynie 3. Minimalne temperatury mogą sięgnąć -3,0 i -6,1 oC, ale tylko -0,8 oC w
Nugget Point. Nawet 10 km wgłąb lądu może
stanowić dużą różnicę. To pokazuje, że roślina nawet
jeśli nie jest wystawiona na ekstremalne warunki na
wybrzeżu, żyje w różnych warunkach. Ta różnica 6
o
C w średniej temperturze rocznej jest znaczna. Jedyną rzeczą wspólną jest nadmorskie występowanie.
Uprawa może sprawić trudności jeśli nie
zapewnimy właściwych warunków. Jest zdumiewające jak roślina jest ograniczona do przybrzeżnych
środowisk. W odpowiednich warunkach (czytaj:
blisko wybrzeża), uprawa jest wyjatkowo łatwa,
natura robi wszystko za nas, jeśli oczywiście jest
uprawiana na zewnątrz. Większym wyzwaniem jest
uprawianie jej w warunkach takich, jakie panują w
głębi lądu. Didge Rowe (2006 / 2007), znawca
Aizoaceae z obszaru Pacyfiku, przyznaje, że miał
problem z utrzymaniem odpowiedniego kształtu u
rośliny z powodu letniego słońca i bardzo suchego
powietrza w Australii (5). Właściwie nie jest to dobra
propozycja do szklarni, ponieważ nie lubi szczególnie
suchego powietrza i wysokich temperatur wewnątrz, a
raczej na skalny ogródek/ Przede wszystkim roślina ta
potrzebuje dobrego oświetlenia, żadna ilość rozprosz.KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 3

that even after storms and heavy rainfall in a matter
of days this may become bone dry at least on the
surface. There are in some places (or in some years)
even short periods of draught.
There are also big differences in the number of
sunny days in a year between different locations, not
to speak of the number of rainy days varying greatly
from 150 to 250 / year. A high number of rainy days
(with more than 0.2 mm recorded rainfall) does not
necessary mean a high level of rainfall but indicates
a constant water supply and may also point towards
moderate light conditions (bright light but not too
sunny) as being acceptable for the plant, in contrast
with the Whangarei Heads for example – one of the
sunniest places in New Zealand.
It is interesting to see that Disphyma australe
does thrive in quite different temperature conditions,
unless it’s not too hot or it’s not freezing; it grows
happily from the far north of the Northern Island
(where annual average temperatures are reaching 16
o
C and frost is inexistent) to the southern parts of the
South Island, where annual mean temperatures may
drop under 10 oC and light frosts may occur even on
the coastline. Although it is said that the plant can
resist for short time at exposure to -4 oC, relying
strictly on generally available climate statistics may
not show exactly the truth. In their account of the
Catlin cliff vegetation J. Bastow Wilson and Carol
Cullen (1986) are showing that in this region of
Otago, Southern Island, readings of the Nugget Point
station (placed on the coast) are showing a mean
annual temperature of only 9.9 oC. At Tautuku and
Owaha further south, where the stations are in the
inland there are 13 and 14 respectively frosty nights
per year, but in the proximity of the coast only 3.
Minimum temperatures may reach -3.0 and -6.1 oC
respectively at the two inland stations but only -0.8
o
C at Nugget Point. Even 10 km towards the inland
can make a huge difference. That shows that the
plant even if it is not exposed to extremes on the
coastline habitats enjoys actually a wide range of
conditions, this span of at least 6 oC for the mean
annual temperatures being a lot! The only thing in
common is the marine exposure.
Cultivation can be quite tricky if not the right
conditions are given. It is amazing how limited by
the coastal conditions this plant is. Under the right
circumstances (read in the proximity of the shore) the
cultivation is extremely easy, the nature does it all by
itself, of course if it’s grown outdoors. It becomes
more like a challenge to grow it in more inland like
conditions. Didge Rowe (2006 / 2007), a connoisseur
of the Pacific Aizoaceae admits that he had problems
in keeping his plants in a good shape due to the summer heat and the extremely dry air in Australia (5). It
is actually not a good plant for greenhouses as it
doesn’t like especially the dry air and the high temperatures developed indoors on occasion, but more
for an outdoor rock garden. First of all – the plant
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onego światła jej nie zaszkodzi, nawet 4 – 6 bezpośredniego nasłonecznienia dziennie, choć woli lekkie
cieniowanie lub światło rozproszone. Nie rośnie w
ogóle w cieniu i również bardzo lubi duży poziom
UV. Będąc rośliną przybrzeżną wystawioną na wiatry
i czasem silne wichury, potrzebuje też stałego dostepu
świeżego powietrza, co nie może być niczym innym
zastąpione. Disphyma australe bardzo dobrze rośnie
w przepuszczalnym, prawie mineralnym podłożu, z
bardzo małą ilością składników organicznych, I choć
nie jest trudno w uprawie dobrać odpowiedni odczyn
podłoża, jako że rośnie dobrze w słabo kwaśnm do
słabo zasadowego (6), nie lubi zupełnie podłza organicznego – w takim przypadku ma bardzo słaby
wzrost, jest bardzo podatna na szkodniki i choroby, i
nie przetrwa nawet najmniejszych przymrozków.
Potrzebje również bardzo dobrego drenażu – gdy
będzie miała zbyt wilgotno, umrze w ciągu tygodni.
Dobrym podłożem może być dużo gruboziarnistego
żwiru kamiennego i wulkaniczna skoria lub pumeks,
trochę gruboziarnistego piasku pumeksowego i
troszkę ziemi gliniastej i jedynie drobna donmieszka
humusu z małymi kawałkami kory sosnowej. Jak doniesiono, dobrze utrzymana roślina może wytrzymać
do to -4 oC przez krótki czas, ale nie jest taka temperatura rekomendowana. Nie lubi ona też zbyt wysokich temperatur w lecie, 25 oC to górna granica, i
powyżej niej roślina przestaje rosnąć. Doświadczając
regularnie temperatur powyżej 30 oC, Disphyma australe może się przypalić lub nawet zginąć w krótkim
czasie, nawet jeśli pozostałe warunki uprawy zostały
spełnione. Po prostu nie jest w stanie wytrzymać
długiego gorąca. Niektórzy hodowcy zalecają by ją od
czasu do czasu mgławicować wodą morską, co jest
logiczne, ponieważ w naturze roślina jest wystawiona
na silne wiatry niosące czasem wodę morską (7).
Mgławicowanie to dobry pomysł, zwłaszcza w miesiącach letnich, ponieważ roślina lubi wilgotne
powietrze i raczej suche podłoże. Wodę dawać
oszczędnie, ale robić to regularnie – roślina to lubi.
Nick Perrin (osobisty komentarz) stwierdza, “Według
mnie D. australe jest trudna w uprawie. Sądzę, że
potrzebuje bardzo głębokich doniczek ze stałą wilgocią na dnie. W naturze jest ona często na skałach z
korzeniami idącymi na 2-3 m poprzez szczeliny skalne
w dół, gdzie jest stała wilgoć. Wydaje się, że nie lubi
płytkich doniczek, które wysychają. “Disphyma australe moze być uprawiana jako roślina jednoroczna
nawet w miejscach, w których nie jest mrozoodporna
w zimie, ponieważ kwitnie i daje nasiona w okresie
jednego roku od wysiewu. Otrzymanie nowych roślin
z nasion jest proste – kiełkowanie odbywa się przy 8 –
15 oC, a siewki rosną bardzo szybko, ale roslinę
należy wysiać bardzo wcześnie wiosną, zaraz gdy
ustaną mroźne noce. Kolejna metoda to wziąść sadzonki z (10-20 cm ze szczytu gałęzi z conajmniej 2
węzełkami), trzymać je w suchym i zimnym miejscu
zimą, a wczesną wiosną położyć je na ziemi – zaraz
gdy otrzymają trochę wilgoci, ukorzenią się i szybko
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needs a good light; no amount of diffused light is too
small, even with 4 – 6 hours of direct sunlight daily –
although it prefers a slightly filtered light. It doesn’t
grow at all in shadow and it also loves high UV levels. As a shore plant exposed to breezes and sometimes to strong winds it also needs constant ventilation, this cannot be replaced by anything else.
Disphyma australe thrives in a loose and almost mineral soil, very light and with very little organic components and although it is not too hard to meet in
cultivation the proper pH needs as it grows happily
in slightly acid to neutral to slightly alkaline soils (6),
it does not like organic soil at all. Under these circumstances it produces a very poor growth and is
very prone to pests and diseases and it won’t survive
even the slightest frost. It also demands a perfect
drainage, once waterlogged the plant can die within
weeks. Heaps of coarse mineral stone chips and volcanic scoria or pumice, some coarse pumice sand and
a bit of loam and just a touch of humus with small
pine bark chips will do a good soil. A well grown
plant may reportedly resist up to -4 oC for a short
time, but I wouldn’t recommend such an exposure. It
also does not stand too high daytime temperatures in
summer, 25 oC is the higher limit, and over this the
plant ceases growing. Exposed regularly to over 30
o
C Disphyma australe may scorch or even die in
short time, even if all other right cultivation conditions are present. It simply cannot stand prolonged
heat. Some growers recommend from time to time a
slight misting with seawater, which makes sense as
in its natural habitat the plant is exposed to strong
winds bringing sometimes water from the sea (7).
Misting is anyway a good idea especially during the
summer months, as the plant loves humid air and
rather dry soil. Easy with the water, but do it regularly as the plant does better with a constant water
supply. Nick Perrin (in a personal message) states: “I
have found D. australe difficult to cultivate. It needs
very deep pots with permanent dampness at the bottom, I think. In habitat it is often on rocks with roots
going about 2-3 m through cracks in the rock down
to permanent dampness. It does not seem to like shallow pots that dry out.” Disphyma australe can be
cultivated as an annual plant even in places where it
is not hardy during the winter because it is flowering
and setting seed within a year. Producing new plants
from seed is easy – germination takes place at 8 – 15
o
C and the seedlings are growing very fast, but it
must be sown very early in the spring as soon as the
frosty nights are over. Another method is to take
clean cuttings (10 – 20 cm from the tips of the
branches, having at least two nods), keep them in a
dry and cool place over the winter and place them in
early spring on the soil; as soon as they get some
moisture they will root and start grow quickly. The
flowering period in cultivation may differ slightly
from the period it usually flowers in habitat, in some
of the cases when it is grown as an annual plant it
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Fig. 7 Carpobrotus aequilaterus, fot. Nick Perrin

zaczną rosnąć. Okres kwitnienia w uprawie może się
różnić troche od tego w naturze. W niektórych przypadkach, gdy jest uprawiana jako roślina jednoroczna,
moze kwitnąć późnym latem lub nawet wczesną
wiosną. Nie jest to ściśle roslina doniczkowa, ale raczej na skalny ogródek.
Roślina ta, znana również pod zwyczajową
nazwą Horokaka lub Maori Ice Plant (lodowa roślina
Maorysów) ma jadalne liście i była przez wieki używana w tradycyjnej kulturze Maorysów jako wartościowa żywność, ale też jako lek ludowy, ponieważ
leczyło się nią oparzenia i powierzchowne rany na
skórze. Choć nie ma tak dużej mocy, prawdopodobnie
używano jej w ten sam sposób co znany Aloe vera,
choć bardzo mało o tym wiemy. Znaczenie nazwy
Horokaka nie jest dokładnie znane. Horokaka to też
nazwa ceremonialnych rytów wojennych z użyciem
ognia. Jednak znaczenie słowa “horo” to “osunięcie
ziemi”, a wraz ze znaczeniem “kaka” jako “włosy”,
jest bardziej prawdopodobne, że tyczy się to rośliny
zajmującej gołe połacie z osunięciami ziemi. Jednak
Horokaka to bardzo popularna roślina tu na antypodach, symbol nowozelandzkiej flory sukulentówej i
widnieje na odznace Towarzystwa KatusowoSukulentowego Nowej Zelandii.
Znane są dwa naturalne mieszańce Disphyma
australe ssp. australe w Nowej Zelandii, ale jest tu
coś dziwnego. Choć Disphyma australe ssp. australe i
Disphyma australe ssp. stricticaule rosną w kilku
miejscach razem obok siebie, wydaje się, że nie mieszają się ze sobą, nawet dwie wyróżniane formy
Disphyma australe ssp. australe nie wydają się mieszać w miejscach gdzie widzi się je obok siebie. To
dość dziwne zwazywszy na to jak małe są rzeczywiste
róznice (przynajmniej wegetatywne) pomiędzy tymi
dwoma podgatunkami. W rzeczy samej roślina nie
miesza się z żadnym gatunkiem Disphyma, nawet gdy
jako naturalizowana roślina w kilku przybrzeżnych
rejonach Australii rośnie razem z innymi tamtejszymi
gatunkami Disphyma. W pewnym czasie R. J. Chinnock rozważał nawet pomysł oddzielenia Disphyma
australe od reszty rodzaju i utworzenia nowego dla
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Fig. 8 Carpobrotus edulis, fot. Eduart Zimer, Muriwai

may flower in late summer or even early fall. It is not
exactly a pot plant, but more one for a raised bed or a
rock garden.
The plant, also known under the common
names of Horokaka or Maori Ice Plant, has edible
leaves and has been used for centuries in the traditional Maori culture as a reliable food supply but also
as a traditional medicine as it was used to heal burns
and superficial skin wounds. Although not that powerful it was used probably in a similar way to the
renowned Aloe vera. Very little is known though.
The meaning of the name Horokaka is not exactly
known. Horokaka is also the name of ceremonial
rites of war involving fire, but a meaning of the word
“horo” is “landslide”, and with “kaka” meaning
“hair” would make more sense considering that the
plant is occupying very easy bare ground disturbed
by landslides. However, Horokaka is a very popular
plant here down under; a symbol of the New Zealand
succulent flora and it is featured on Cactus & Succulent Society of New Zealand badge.
There are two known natural hybrids of
Disphyma australe ssp. australe in New Zealand, but
there is something very strange here. Although
Disphyma australe ssp. australe and Disphyma australe ssp. stricticaule are growing together in few
places sharing the habitat they do not seem to hybridize, not even the two distinctive forms of Disphyma
australe ssp. australe seem to “interact” in places
where the two are seen growing together, quite
strange considering how small the differences (at
least the vegetative ones) between the two subspecies
really are. In fact it does not hybridize with any of
the Disphyma species, even though as a naturalized
plant in some coastal regions of Australia grows together with other Australian native Disphyma species. At some point R. J. Chinnock was contemplating even the idea of splitting Disphyma australe from
the rest of the genus and creating a new genus for
what he was considering to be the only evolutionary
development of a new genus in Aizoaceae outside the
south-african core of this family, because of the suf117

Fig. 10 Muriwai – habitat, fot. Eduart Zimer

Fig. 9 Disphyma australe x Carpobrotus edulis, fot. Eduart
Zimer, Muriwai

tego, co uważał za jedyny ewolucyjny rozwój nowego
rodzaju w Aizoaceae poza południowoafrykańskim
rdzeniem tej rodziny, na podstawie wystarczających
różnic morfologicznych (kwiaty, owoce) od diagnozy
rodzaju Disphyma, jaką zakreślił N. E. Brown w
1925. Co dość dziwne, Disphyma australe ssp. australe bardzo łatwo się krzyżuje z jej dwoma dalekimi
krewnymi: Carpobrotus aequilaterus (Haworth) N. E.
Brown 1928 (synonim Carpobrotus chilensis
(Molina) N. E. Brown (8)), rosnącym, jak wskazuje
druga nazwa, w Ameryce Południowej na wybrzeżu
chilijskim i Carpobrotus edulis (Linnaeus) L. Bolus
1927, dobrze znany południowoafrykański krewniak,
co wzbudza pytanie pozostające wciąż bez odpowiedzi – dlaczego? O ile wiem, nie dano na nie
żadnej odpowiedzi. Didge Rowe próbuje tą ciekawostkę wyjaśniać za pomocą istnienia recesywnego
genu, ale wobec braku naukowego studium jest to
tylko spekulacja. Oczywiście może to być całkowita
prawda, ale co jeśli zamiast być ewolucją od rodzaju
Disphyma, nasz nowozelandzki endemit jest jedynie
stadium pośrednim między Disphyma i Carpobrotus? Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości
badania fylogenetyczne dadzą nam odpowiedź.
Carpobrotus aequilaterus i Carpobrotus edulis
zostały przywleczone do nowej Zelandii przez
człowieka jakieś 150-160 lat temu jako rośliny ogrodowe, ale bardzo szybko przeniknęły do naturalnego
środowiska, i rozprzestrzeniając się szybciej niż
można by było sądzić, stały się z czasem cześcią lokalnych systemów eklogicznych, i całkowicie zintegrowały się z nadmorskimi krajobrazami Nowej Zelandii. Carpobrotus edulis jest dość częsty w wielu
miejscach; bez szukania zauwazyłem go w takich
miejscach jak Muriwai, piaszczyste wydmy Ninety
Mile Beach, a nawet na piaszczystych terenach bardzo
popularnych plażach takich jak Long Bay. Niestety
koło Ninety Mile Beach widziałem roślinę poza okresem kwitnienia. Przynajmniej na niekończących się
wydmach na miejscu jej obfitego występowania, daje
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Fig. 11 Carpobrotus sp., fot. Nick Perrin

ficient morphologic differences (flowers, fruit) from
the diagnose of genus Disphyma as outlined by N. E.
Brown in 1925. Weird enough Disphyma australe
ssp. australe is hybridizing very easily with two remote relatives – Carpobrotus aequilaterus (Haworth)
N. E. Brown 1928 (synonym Carpobrotus chilensis
(Molina) N. E. Brown (8)), growing as the later name
states in South America on the Chilean coastline and
Carpobrotus edulis (Linnaeus) L. Bolus 1927, a well
known south-african relative, which rises a still unanswered question – why? So far I know no real
answer was given yet. Didge Rowe tries to explain
this curiosity due to the existence of a recessive gene,
but without any scientific research supporting this,
this is just a speculation. Of course it might be very
true, but what if instead of being an evolutionary
development from the genus Disphyma our New
Zealand endemic is just the link between Disphyma
and Carpobrotus? Probably in near future phylogenetic studies will tell us the truth.
Carpobrotus aequilaterus and Carpobrotus
edulis were introduced in New Zealand by man some
150 – 160 years ago as garden plants but apparently
escaped very quickly in nature, and spreading
quicker than one would think, became in time a part
of the local ecologic systems, and fully integrated in
the New Zealand marine landscapes. Carpobrotus
edulis is quite common in many places and without
seeking for the plant I have noticed its presence in
KAKTUSY I INNE Vol 4. (2007) No. 3

ona z pewnoscią piękny widok późną wiosną.
Carpobrotus edulis to południowoafrykańskie
Aizoaceae, pochodzące z wybrzeża Przylądka. To
płożąca się roślina tworząca maty, z pędami aż do 600
cm, gładkie, dwukanciaste I nieco zdrewniałe u podstawy. Sukulentyczne liście są gładkie i mają trzy
ostre kanty, 70-120mm długości i 12-17 mm średnicy,
grzbiet ząbkowany, przynajmniej na końcach. Kwiaty
są dość duze, do 80 – 100 mm średnicy podczas pełnego otwarcia, z licznymi rozchodzącymi się płatkami
30 – 40 mm długości i zwykle bladozółtymi lecz z
wiekiem stającymi się rózowo-pomarańczowymi (9).
Najdłuższe działki kielicha mają 40 – 55 mm. Małe
brązowe nasiona jajowatego kształtu mają 1.0 – 1.3
mm długości. Roślina rośnie w prawie wszystkich
przybrzeżnych rejonach Nowej Zelandii - North Island: Northland, Auckland, Bay of Plenty, Wellington, Wairarapa; South Island: Nelson, Marlborough,
Canterbury, Otago, Southland, na klifach i piaszczystych wydmach (to typowa roślina wydmowa),
ale poszła tez bardziej wgłąb lądu wzdłuż dróg i lini
kolejowych. To dobrze pokazuje jaka to oportunistyczna roślina, ponieważ zakłada swoje siedliska w
miejscach, gdzie wcześniejsza roślinność jest podniszczona na skutek robót ziemnych. Jednak jest
bardziej zaadaptowana do warunków wewnątrzlądowych i nie jest ściąle uzależniona od wystawienia na
działaanie warunków morskich. Uprawiana jest nawet
z powodzeniem w Alfriston Botanic Gardens,jakieś
20 km od wschodniego wybrzeża (wpływ płytkich
wód ukrytej Manukau Harbour na północny zachód
właściwie się nie liczy), dystans, który ma znaczenie.
Roślina jest bardzo rozpowszechniona w Nowej Zelandii, w przeszłosci stosowana głównie do umacniania wydm – to teraz potencjalny problem ekologiczny, poniewaz ma szybciej się rozprzestrzenia niż niż
jakakolwiek inna endemiczna roślina (10).
Naturalny hybryd Disphyma australe ssp. australe x Carpobrotus edulis choć rozsiany po całym
wybrzeżu Nowej Zelandii, obecny w wielu miejscach,
zgrubsza według obszaru pomieszanego wystepowania wyjściowych gatunków (Wyspa Północna:
Northland, Bay of Plenty, Manawatu, Wellington;
Wyspa Południowa: Marlborough, Canterbury, Otago,
Southland), został po raz pierwszy wspomniany przez
A. J. Healy’ego (1959) pod nazwą Mesembryanthemum sp. z różnych przybrzeżnych lokalizaci w Otago,
Wyspa Południowa. Healy stwierdził, że tożsamość
rośliny nie może być określona dokładnie, ale założył,
ze ta roślina jest spokrewniona z Carpobrotus chilensis. Znowu należy wymienić nazwisko R. J. Chinnock
za poprawną identyfikację rośliny dzięki swoim
badaniom terenowym z 1968 roku. Chinnock podejrzewał, że ta tajemnicza roślina to hybryd po skonstatowaniu, że nie ma ani jednej lokalizacji na której
rośnie ona sama, za to tylko przy zachodzących na
siebie populacjach obu roślin, od których ona pochodzi, lub przynajmniej jednej z nich. W swojej
pracy na temat owych mieszańców, R. J. Chinnock
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places as Muriwai, the sand dunes of Ninety Mile
Beach or even on sandy patches of very popular
beaches such as Long Bay. Unfortunately at Ninety
Mile Beach I have seen the plant outside the flowering period. At least on the endless sand dunes of
where it grows here in abundance it is for sure a
spectacular show in late spring.
Carpobrotus edulis is a South African
Aizoaceae originating from the coastal lines of the
Cape Regions. It is a mat forming trailing plant with
stems as long as 600 cm, glabrous and 2-angled and
sub-woody at the base. The succulent leaves are
smooth and sharply 3-angled, 70 – 120 mm long and
12 – 17 mm in diameter, keel denticulate at least near
the apex. The flowers are quite big, reaching to 80 –
100 mm diameter when fully open, with numerous
spreading 30 – 40 mm long petals and usually pale
yellow but turning pinkish orange with age (9). The
longest sepals are 40 – 55 mm. The small brown
obovoid seeds 1.0 – 1.3 mm long. The plant grows in
almost all coastal regions of New Zealand – North
Island: Northland, Auckland, Bay of Plenty, Wellington, Wairarapa; South Island: Nelson, Marlborough, Canterbury, Otago, Southland, on cliffs and
sand dunes (it is a typical sand dune plant) but it
found its way to more inland sites along the railway
and roadside cuttings. This shows clearly how opportunistic this plants is as it finds excellent niche opportunities in places where the settled vegetation is
disturbed by the earthworks. However, it is more
adapted to inland conditions and is not depending
strictly on marine exposure. It is even grown successfully in Alfriston Botanic Gardens, some 20 km
from the east coast (the influence of the shallow waters of the concealed Manukau Harbour at north-west
does not really count), a distance that makes quite a
difference. The plant is very common in New Zealand, used sometimes in the past on purpose mainly
to fix the sand dunes – an ongoing ecologic problem
here, as it has a more rapid growth and spread than
any other endemic plant (10).
The natural hybrid Disphyma australe ssp. australe x Carpobrotus edulis although scattered almost
all over New Zealand coastal lines, present in many
locations following quite close the mixed populations
of its parents (North Island: Northland, Bay of
Plenty, Manawatu, Wellington; South Island: Marlborough, Canterbury, Otago, Southland), was first
mentioned by A. J. Healy (1959) under the name of
Mesembryanthemum sp. at various coastal locations
in Otago, South Island. Healy stated that the identity
of the plant couldn’t be determined precisely but he
assumed that this plant would be closely to Carpobrotus chilensis. It is again R. J. Chinnock to be
credited for the correct identification of this plant,
due to his 1968 fieldwork. Chinnock suspected the
hybrid nature of this mystery plant after realizing that
there is no single location where this plant grows
alone, but only in overlapping populations of both
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(1972) daje doskonały obraz obu roślin wyjściowych i
mieszańca. Warto ściągnąć jego doskonały artykuł z
internetu i go przejrzeć. Roślina bardzo wyraźnie
wykazuje cechy mieszańcowe – pędy zwykle 100 –
200 cm długości są słabo dwukanciaste, liście są sukulentyczne i 20 – 60 mm długości, grzbiet liścia
słabo ząbkowany na końcu albo na całości liścia.
Działki kielicha mają 15 – 21 mm długości. Kwiaty
mają 45 – 60 mm średnicy, płatki są albo pomarańczowo-różowe albo żółte do białawych, różowe, z żółtą
dolną częścią. Pyłek jest przeważnie wysoce sterylny i
owoce się nie zawiązują (11).
Naturalny hybryd Disphyma australe ssp. australe x Carpobrotus aequilaterus występuje w jedynie
kilku miejscach (Patea, Castlepoint) i po raz pierwszy
wspomniał o nim w 1934 r. Cockayne i Allan, którzy
sugerowali, że pewne formy pośrednie koło Castlepoint mogły powstać ze zmieszania z naturalizowanym Carpobrotus aequilaterus. Jest on podobny
do Carpobrotus edulis × Disphyma australe, różni się
głównie kwiatami posiadającymi jedynie 40 - 52 mm
średnicy; działki kielicha 12-21 mm długości; płatki
purpurowe, później różowiejące.
Ta współpylność Carpobrotus z Disphyma jest
dość dziwna, ponieważ istnieją duże różnice morfologiczne. Chinnock (1972) stwierdza “W ostatnich
latach klasyfikacja mesembriantów była oparta na
strukturze i formie owocu. Większość rodzajów
charakteryzuje się samootwierającymi się (hygrochastycznymi) kapsułami o różnym stopiu złożoności,
ale mała grupa posiada schizokarpiczne lub niesamootwierające się, mięsiste jagodowe owoce. Carpobrotus i Sarcozona to rodzaje z tym drugim typem
owocu, i razem z wieloma rodzajami posiadającymi
owoce-kapsuły, są umieszczone w podrodzinie
Ruschioideae.na podstawie ich przyściennych łożysk
(Schwantes, 1957 & 1960). Jednak Blake (1969),
pokzał, że łożyska w tych dwóch rodzajach nie tylko
są przyściene, ale również częściowo przyosiowe, z
łożyskiem wzdłuż ok. połowy osi. Umiejscowienie
Carpobrotus i Sarcozona w tej podrodzinie jedynie na
podstawie “przyściennych” łożysk jest niewystarczające. Jednak opisane hybrydyzowanie się Carpobrotus
z Disphyma rzeczywiście potwierdza ich umieszczenie
w Ruschioideae”.
Niezaleznie od tego co będą uważali botanicy,
lub jak je będą klasyfikowali, te bardzo ciekawe rośliny są pbecnie cześcią przybrzeżnych ekosystemów
Nowej Zelandii i odgrywają swoją rolę w utrzymaniu
naturalnego środowiska lini brzegowej, Choć Carpobrotus edulis i Carpobrotus aequilaterus są roślinami
sprowadzonymi przez człowieka, znalazły tu swoje
miejsce i poprzez stworzenie nowych naturalnych
mieszańców dają swój wkład w różnorodność flory
Nowej Zelandii. I jeśli mieszkacie w przybrzeżnej
okolicy, po prostu spróbujcie pouprawiać Disphyma
australe, nawet jako roślinę jednoroczną, jeśli nie
możecie zapewnić miejsca bez mrozów – jest tego
warta.
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parents or at least with one of them. In his work on
these hybrids R. J. Chinnock (1972) presents an excellent picture of both parents and the hybrid plant. It
is worth to see this picture and to download his excellent article available on the Internet. The plant
shows very clearly intermediate characteristics – the
stems, usually 100 – 200 cm long are weakly 2angled, the leaves are succulent and 20 – 60 mm
long, keel weakly denticulate at apex or entire. The
sepals are 15 – 21 mm long. The flowers have 45 –
60 mm diameter, the petals are either orange-pink or
yellow to whitish, pink with yellow base on ageing.
The pollen is mostly highly sterile and fruits are not
formed (11).
The natural hybrid Disphyma australe ssp. australe x Carpobrotus aequilaterus is found in just
couple of places (Patea, Castlepoint) and was mentioned for the first time in 1934 by Cockayne and
Allan who were suggesting that certain intermediate
forms found near Castlepoint may be due to hybridism with the naturalized Carpobrotus aequilaterus. It
is similar to Carpobrotus edulis × Disphyma australe but differs mainly because of the flowers having only 40 - 52 mm diameter; the sepals are 12-21
mm long; the petals are purplish, later becoming
purplish pink.
This compatibility of Carpobrotus with Disphyma is rather strange, as an extreme morphological
difference exists, but also the strange ability to hybridize. Chinnock (1972) states: “In recent years the
classification of the mesembryanthemums has been
based upon the structure and form of the fruit. The
majority of genera are characterized by dehiscent
(hygrochastic) capsules of varying complexity, but a
small group possess schizocarpic or indehiscent,
fleshy, berry-like fruits. Carpobrotus and Sarcozona
are the genera with this later type and together with
many of the capsular genera are placed in the subfamily of Ruschioideae on the basis of their parietal
placentation (Schwantes, 1957 & 1960). Blake
(1969), however, demonstrated that the placentation
in these two genera was not only parietal but also
partially axile – with the placentas extending about
half way up the axis. The placing of Carpobrotus and
Sarcozona in this sub-family solely upon the “parietal” placentation is not satisfactory. However, the
hybridization of Carpobrotus with Disphyma, described in the present study, does support their retention in the Ruschioideae.”
No matter what botanists would consider or
how will classify them, these very interesting plants
are now part of New Zealand coastal ecosystems and
are playing their role in keeping a natural habitat of
the shores – and this will not be taken back for the
pride of the New Zealanders. Although Carpobrotus
edulis and Carpobrotus aequilaterus are man introduced plants they have found their place here and by
creating the new natural hybrids are contributing to
the diversity of the New Zealand flora. And if you
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live in a coastal area just give it a try with cultivating
Disphyma australe – or even as an annual if you
can’t offer a frost free spot, it’s worth it!
My Notes:
(1) N. E. Brown was the first who used informally the combination
Disphyma australe in 1930 and some botanists are accepting his
authority. However, although he has set up the characters of the new
genus he didn’t make any formal combinations. Nick Perrin (1996):
“The generic name, Disphyma, means “two-lumps”, and alludes the
presence of a two-lobed tubercle at the opening of each seedcontaining cell in the fruit. This is the basis on which N. E. Brown
separated these plants from other Mesembryanthemums. The specific epithet, australe, means “southern”.” The twin-lumps are
lacking in Disphyma australe though, this being the main reason for
removing it from the genus.
(2) It is not that important if it is or not the same species as the
south-african relative; what is important is that it has been recognized as a different species from Disphyma australe – that is so for
sure!
(3) Didge Rowe (in a personal message) is pointing more towards
regional differences – giving the examples of a “pale-pink-flowered
‘intermediate’ form” growing on the west coast beaches near Auckland (Piha, Bethells Beach) and further south (Cook’s Strait, near
Wellington) “one with white flowers and green leaves and another
with very red-tinged leaves and darker pink flowers”. Chinnock, on
the other hand, states that colour variations are quite common
within a population.
(4) A primary succession is following a natural (such as flooding,
landslides or volcanic activity) or man inducted (i.e. deforestation or
earthworks of any type) environmental change. Secondary or tertiary successions may occur when the dominant plants are changing
themselves the environment enough or are creating the conditions
for other plants to take over as dominant form of vegetation. Secondary or tertiary successions have in most of the cases natural causes
(we shouldn’t blame man for all changes in nature) such as natural
ageing or dieback of established vegetation or when those populations are exhausting natural resources or are modifying the substrate
in any way which enables new species to colonize.
(5) Didge Rowe used to live for many years in Australia and has
just recently returned to New Zealand.
(6) A study of one of the habitats revealed that Disphyma australe is
growing in soils with a pH of 5.0 – 7.2, the average pH being 6.5;
this may not necessary cover the entire range of pH tolerated by the
plant, however, the information gives some idea.
(7) Reportedly it is quite salt tolerant; seeds are even germinating in
water with 1.0% salt concentration, but not with 1.5% salt concentration.
(8) Toelken refers now Carpobrotus aequilaterus as an endemic
Australian species, different from the South American Carpobrotus
chilensis.
(9) There are actually different (let’s call them) forms of Carpobrotus edulis. The most common form has yellow flowers turning
purplish-orange with age, but also known are plants with yellow,
pink or pink-orange flower which do not change colour when ageing, which is rather strange as it is pointing to more profound differences rather than a simply flower colour variation.
(10) Carpobrotus edulis is actually a very invasive plant, present in
(or infesting one would consider) wide areas in California, France
and Italy – to name just a few – having a major impact on the loss
of native vegetation forms. For the New Zealand environment it
seems to be rather benefic than destructive, although in some cases
it may have replaced or limited the spread of native plants.
(11) Nick Perrin wrote (in a personal message): “Near Wellington
airport the D. australe grows close to the sea shore while the Carpobrotus edulis grows further back beside the road. C. edulis flowers that I have seen are very bright yellow and the size of tea cups.
In between are numerous hybrid plants with intermediate characteristics between the two species. The hybrids are sterile. Bob
Chinnock thought he once saw a hybrid with fruits, but has been
unable to find it again.”
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Wizyta w Sukki czyli sukulenty w Zurychu
Tomasz Wyka

twyka@amu.edu.pl, Poznań

Dla sukulentofila pobyt w Szwajcarii koniecznie
powinien być powiązany z wizytą w Zurichu, gdzie
znajduje się jedna z największych w świecie publicznych kolekcji sukulentów. Nazywana przez miejscowych pieszczotliwym mianem „sukki”, położona jest
ona nad Jeziorem Zurychskim, w pobliżu przyjemnie
urządzonego parku-arboretum. Początki kolekcji datują się na rok 1929, kiedy miejscowy biznesmen i kolekcjoner kaktusów Julius Brann podarował miastu
Zurich swój zbiór złożony z 1500 okazów. Obecnie
Kolekcja liczy około 9000 taksonów reprezentujących
blisko 50 rodzin, uprawianych w ok. 25000 okazach i
zajmuje prawie pół hektara powierzchni. Roślinami
opiekuje się 7 ogrodników, a szefem placówki jest dr
Thomas Bollinger. Kolekcja otwarta jest codziennie,
zaś wstęp jest bezpłatny, co jest dużym plusem w tym
niezbyt tanim kraju.
Część roślin mieści się w siedmiu połączonych
ze sobą szklarniach, z których sześć jest udostępnione
do zwiedzania (Fot. 1). Są one urządzone według
układu geograficznego - poszczególne hale reprezentują Amerykę Płn., Amerykę Pd., Afrykę i Wyspy
Kanaryjskie, oraz Madagaskar. Jedna ze szklarni mieści ekspozycję epifitów, wśród których są liczne gatunki storczyków, bromelii a nawet paproci mających
morfologiczne i fizjologiczne cechy sukulentów. W
szklarniach naszą szczególną uwagę zwróciły okazałe
egzemplarze aloesów, Sansevieria fischerii o ogromnych liściach (Fot. 2) oraz pięknie wyrośnięte rośliny
kaudeksowe: Gerardanthus macrorhizus z kaudeksem
o średnicy około 1 m, kwitnąca Testudinaria elephantipes, owocująca Momordica rostrata oraz Adenia
gummifera z pędami oplatającymi całą szklarnię.
Wielkie wrażenie robi też gąszcz kaktusów kolumnowych (Fot. 3).
Na zewnątrz szklarni wybudowano betonowe
inspekty, w których rośliny wystawione są w układzie
systematycznym, pogrupowane według rodzajów
(Fot. 4). W zimie inspekty te są ogrzewane i okrywane matami izolacyjnymi. Inspekty nie są, co prawda,
zbyt dobrze przystosowane do zwiedzania, i żeby z
bliska obejrzeć interesujący okaz, trzeba niekiedy
głęboko „nurkować”. Usuwanie szyb z inspektów w
czasie ciepłej pogody na pewno jednak służy roślinom, które dzięki wystawieniu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne maja piękne barwy, wzorowo
wykształcone sukulentowe kształty, a kaktusy zdobią
piękne ciernie (Fot. 5). Choć członkowie podrodziny
Opuntioideae nie są szczególnie cenione w kolekcjach
amatorskich, to jednak odpowiednie warunki
uprawowe w inspektach wydobyły z niektórych sporo
wdzięku - naszą uwagę przykuły Cumulopuntia tumida (Fot. 6) i Tep hrocactus alexanderi (Fot. 7).
Ciekawym elementem ekspozycji jest ogródek skalny
(Fot. 8), gdzie wysadzono gatunki sukulentów zimo.122

Ewa Kazimierczak-Grygiel

Poznań

Zurich Succulent Collection called ‘Sukki’ is one of the
largest public succulent collections in the world, being an
important center for succulent plants study. Here is the
IOS headquarters, here are deposited plant specimens of
great scientific value.

trwałych, w tym liczne rozchodniki, rojniki, kaktusy
(reprezentujace rodzaje Opuntia - Fot. 9, Maihueniopsis, Pterocactus, Echinocereus), juki, agawy,
Dasylirion, lewizje, a nawet południowoafrykańskie
reprezentantki rodzaju Delosperma (D. brunnthaleri,
D. nubigenum i D. cooperi). Rośliny te pozostają w
gruncie cały rok, mimo że temperatura zimą spada
niekiedy do -10°C. Na zimę zagony zostają jednak
okryte folią dla zabezpieczenia roślin przed wilgocią.
W okresie letnim na dziedziniec wystawia się
duże okazy kaktusów kolumnowych (Fot. 10).
Wśród nich szczególnie intrygujący wydawał się
okaz Armatocereus mataranus (Fot. 11), z charakterystycznymi przewężeniami, wynikającymi z rytmicznego sposobu wzrostu. Taka budowa pędu jest
właściwa dla opuncji, lecz nie jest spotykana wśród
kaktusów kolumnowych. W naturalnych siedliskach
kolejne segmenty pędu Armatocereus wytwarzane są
w reakcji na odpowiednio duże opady deszczu.
W Kolekcji zdeponowane są okazy o dużej
wartości naukowej, np. reprezentujące rodzaje Sedum (Fot. 12) i Adromischus (Fot. 13), o udokumentowanym pochodzeniu, niektóre nie mające jeszcze
nazw gatunkowych a oznaczone jedynie numerami
nadanymi przez odkrywcę. Takie nagromadzenie w
tym samym miejscu gatunków i form z jednego rodzaju nie tylko pokazuje jego bogactwo, ale także
uświadamia trudności związane z oznaczaniem do
gatunku.
Oprócz udostępniania kolekcji zwiedzającym,
prowadzone są tu także inne formy działalności. Pozyskiwane są nasiona, które następnie udostępnia się
ogrodom botanicznym na całym świecie. Kolekcja
jest ważnym centrum badań taksonomicznych nad
sukulentami. Gromadzony jest zielnik, zawierający
obecnie ok. 25000 okazów zasuszonych lub utrwalonych w alkoholu oraz zbiór nasion złożony z 10000
próbek. Trwają prace nad opisywaniem nowych gatunków, dla których sporządza się formalne diagnozy, a następnie nadaje nazwy i publikuje je w czasopismach. Etatowym botanikiem w Kolekcji jest Urs
Eggli, ogromnie zasłużony badacz m.in. rodziny
Crassulaceae. Tu znajduje się formalna siedziba
Międzynarodowej Organizacji Badania Sukulentów
(International Organization for Succulent Plant Study, IOS), gromadzona jest literatura sukulentowa i
wydawane jej coroczne zestawienie - Repertorium
Plantarum Succulentarum.
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Fig. 1

Fig. 1 Ogólny widok szklarni

Fig. 3 Łodyga Armatocereus mataranus
z charakterystycznymi przewężeniami

Fig. 2 Kaktusy kolumnowe w szklarni

Fig. 4 Zewnętrzna ekspozycja
kaktusów kolumnowych
Fig. 6 Kolekcja Adromischus

.
Fig. 5 Kolekcja Sedum

Kompleks Thelocactus rinconensis
zebrali: Tomasz Romulski (tekst) i
Jerzy Bartylak (zdjęcia)

Fig. 2.
ssp. multicephalus

Fig. 1. Thelocactus rinconensis
var. rinconensis

Fig. 4. var. rinconensis (phymathothelos)
Fig. 3. ssp. freudenbergeri

.
Fig. 5. var. nidulans

Fig. 6. var. rinconensis

Thelocactusy to dość popularne rośliny wśród
kolekcjonerów. Mimo, że nie cieszą się aż tak dużym
wzięciem jak małe kaktusy meksykańskie, z pewnoscią mają mocną pozycję wśród kaktusiarzy. W tym
sumie niewielkim rodzaju mamy niemałą różnorodność form – od, z jednej strony, Thelocactus hastifer –
gatunku krótkokolumnowego, o małej średnicy, z
cienkmi cierniami, małymi tuberkułami, do Thelocactus rinconensis – kaktusa płaskokulistego lub kulistego, z mocnymi cierniami i o wydatnych tuberkułach.
Dla hodowcy z pewnym doświadczeniem nie będą
one trudne w uprawie, początkujący natomist powinni
je uprawiać ostrożniej niż bardziej popularne kaktusy.
Thelocactus rinconensis został opisany po raz
pierwszy przez Poselgera w 1855 r. jako Echinocactus
rinconensis, a dzisiejszą nazwę nadali mu Britton i
Rose, podczas ustanawiania rodzaju Thelocactus w
1922 r. Z biegiem czasu odkrywano nowe populacje
pokrewne typowemu T. rinconensis. W całym dzisiejszym kompleksie opisano razem z odmianą typową 8
taksonów (w randze odmiany, podgatunku lub osobnego gatunku), różniących się od siebie w sumie niezbyt bardzo, jednak wystarczająco, by mały zbiór tych
wszystkich form cieszył wzrok swoją różnorodnością
i stanowił ładną mini-kolekcję. Thelocactus rinconensis to kaktus, który ma największą średnicę pojedyńczego korpusu w całym rodzaju, najdłuższe i najmocniejsze ciernie, i największe tuberkuły. Poniżej
krótkie omówienie poszczególnych taksonów. Różni
badacze mają różne poglądy dotyczące tego, na jaką
rangę zasługuje każdy z nich - tutaj wyszczególnione
są one w najbardziej prawdopodobnej kombinacji.
Thelocactus rinconensis (Poselger) Britton & Rose
ssp. rinconensis
var. rinconensis
var. niulans (Quehl) Glass & Foster
ssp. freudenbergeri (Haas) Mosco & Zanovello
ssp. multicephalus (Halda & Panarotto) Luethy
ssp. hintonii Luethy
Var. rinconensis, czyli po prostu roślina typowa,
występuje koło La Rinconada, na płn-wsch. od Saltillo. Kaktus osiągaja w naturze czasem do 20 cm średnicy (z reguły dużo mniej), do 8 cm wysokości, kwiaty 4-7 cm średnicy, białe, często z różową smugą pośrodku płatków. Ciernie mocne, szarawe lub czarnawe, proste lub lekko zakrzywione, centralne, w ilości
3 (cześciej) lub 4, długości 6-8 cm, nabardziej dolny
cierń w areoli najdłuzszy, brak cierni bocznych (po
tym można go łatwo odróżnić od innych odmian).
Z kolei na drodze do Icamole, na płn-zach. od
Monterrey rośnie forma powszechnie traktowana jako
jedynie synonim var. rinconensis. Opisana jako Thelocactus rinconensis ssp. icamolensis Halda et Kupčák ma kwiat koloru magenta, który jest mniejszy (do
3 cm średnicy). Forma ta ma też mniejszy korpus,
krótsze ciernie niż typ. Jako kolejną jedynie formę
var. rinconensis traktuje się var. phymatothelos Glass
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& Foster – wystepuje ona na płd. od Saltillo, w kanionie Arteaga, stan Coahuila. Ciekawa forma wyróżniająca się trzema krótkimi i zakrzywionymi cierniami, czasem mogą być dłuższe, a czasem może nie
być ich wcale. Roślina ma też mocno zagłębiony
stożek wzrostu.
Var. nidulans (Quehl) Glass & Foster to największa ze wszystkich odmian – cześciej niż var.
rinconensis zbliża się do średnicy 20 cm, ma 4 ciernie centralne do 6 cm długosci, nabardziej dolny
cierń w areoli najdłuzszy, i w przeciwieństwie do
var. rinconensis posiada również ciernie boczne, z
reguły o długości kilku milimetrów. Kwiaty podobne
do typu. Występowanie: Sierra de la Paila, koło el
Chiffon, na zach. Od Saltillo, na płn-wsch. od San
Pedro, na drodze do Cuatrocienegas.
Podobna do var. nidulans, i prawdopodobnie
jest jej formą, jest populacja opisana jako ssp. palomaensis Pavlíček & Zatloukal, rosnąca koło La Palomal w stanie Coahuila, niedaleko drogi Saltillo –
Monclova, wyróżniająca się czerwonym kwiatem.
Var. freudenbergeri Haas – uciernienie to jeden cierń centralny , nawet do 10 cm dugości, oraz 79 cierni bocnych od 15 mm do 40 mm. To co go najbardziej zdobi to kwiaty koloru magenta, z ciemniejszą smugą pośrodku płatków. Korpus o zielonej barwie ma średnicę do 15 cm. Występuje koło Grutas de
Garcia, na płn-zach. w stanie Nuevo Leon. Obok
rosną też populacje var. rinconensis. Stanowisko to
jest niedaleko Icamole, gdzie występuje wspomniana
T. rinconensis ssp. icamolensis Halda et Kupčák –
kolejna forma z kwiatem magenta.
Ssp. multicephalus (Halda & Panarotto) Luethy
– nazwa pochodzi od tego, że kaktus ten na typowej
populacji (Sandia la Victoria w stanie Nuevo Leon)
może się krzewić (jednak nie tak szybko jak T. laucacanthus – inny krzewiący się Thelocactus). Na
innych populacjach rośnie już pojedyńczo. Korpus
może mieć do 20 cm średnicy i 15 cm wysokości,
kępy do 70 cm szerokości. Ciernie, centralne w ilościach 4-5, bardzo zmienne jeśli chodzi o długość,
10-120 mm, cierni radialnych brak. Żebra są zredukowane do tuberkuł. Występuje w Nuevo León i San
Luis Potosí na kilku stanowiskach.
Ssp. hintonii Luethy – rośnie na zachód od
Rayones, w stanie Nuevo Leon. Średnica korpusu do
20 cm, żeber do 24 (najwięcej w całym gatunku), 3-4
ciernie centralne do 5 cm długości, cierni radialnych
0-6, do 15 mm długości, wyróżnia się żółtymi kwiatami (do nieco różowych).
Wszystkie odmiany T. rinconensis rosną na
podłożu wapiennym. W uprawie zatem do podłoża
należy więc dodać kawałki wapienia, który będzie je
buforował przed odczynem kwaśnym. Podłoże powinno być mineralne, przepuszczalne, a nasłonecznienie maksymalne. Niestety T. rinconensis kwitnie
w starszym wieku niż inne Thelocactusy, jednak
warto je uprawiać z samego względu na ładne uciernienie.
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Chilijskie kaktusy ziemne
Tomasz Romulski
Wrocław

Kaktusy geofityczne, kaktusy ziemne, i kak- ukryte” (ang. „cryptic cacti), ale tyczy się to wszysttusy kryptyczne.
kich gatunków wykazujących duże upodobnienie się
do otoczenia, nie tylko małych, więc jest to pojęcie
Miłośnikom kaktusów zapewne jest znany ter- bardziej ogólne. Ponieważ polskie tłumaczenie nie
min kaktusy geofityczne lub kaktusy-geofity, również jest tu zwięzłe i jednoznaczne, proponuję uzywać po
w odniesieniu do gatunków występujacych w Chile. prostu spolszczonej wersji tego terminu, t.j.: kaktusy
Należy jednak sprecyzować, że kaktusy okreslane kryptyczne.
powszechnie przez kaktusiarzy mianem „geofityczne”, nie są takimi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Za Thelocephale – chilijskie kaktusy ziemne.
geofity uważa się bowiem takie rośliny, których części naziemne w okresie spoczynku, czyli okresie gdy
Chilijskie kaktusy ziemne to, jak się już zawarunki klimatyczne są nieodpowiednie dalszego pewne starsi kaktusiarze domyślili, głównie rośliny
rozwoju, obumierają – życie jest wtedy podtrzymy- przynależące do dawnego rodzaju Thelocephala Ritwane w części podziemnej – cebuli, kaudeksie, zgru- ter (o taksonomii w dalszej części artykułu), choć nie
białym korzeniu, kłączu, itp. Wiosną, gdy roślina po- tylko – klasyczną jest tu też m.in. Copiapoa laui.
nownie się budzi do życia, z podziemnych części wy- Populacje Thelocephali są rozmieszczone w północrastają nowe pędy. Typową rośliną geofityczną jest nym Chile, w przybliżeniu między 29 st. szer. płd i
np. krokus. O ile istnieją kaktusy, które tracą w zimie 25 st. szer. płd., rosnąc w wąwozach, wgłąb których
części nadziemne (w rodzajach Peniocereus i Pere- wnikają gęste mgły znad Pacyfiku. Tereny te są dość
skia), a więc spełniają wyżej wymienione kryteria suche i z Wąwozy są oddzielone od siebie wyższymi
roślin geofitycznych, o tyle o kaktusach chilijskich nie i suchszymi pasmami górskimi stanowiącymi natumożna w żaden sposób powiedzieć, że tracą swoje ralne bariery międzypopulacyjne odpowiedzialne za
części naziemne (na szczęście dla kolekcjonerów), nie wyodrępnianie się gatunków, podgatunków i odsą więc geofitami w sensie ścisłym, choć mogą być mian.
tak określane. To co bowiem kaktusiarze rozumieją
Chilijskie kaktusy ziemne z grupy Thelocephapowszechnie pod pojęciem kaktusy-geofity, to nie te, la to rośliny o małej średnicy, zwykle do 3 cm, z
które tracą pędy, ale małe kaktusy, które wymarszcza- żebrami przekształconymi w tuberkuły. Naskórki
jąc się w okresię suszy, wciągają swoje części nad- przyjmują pigmentacje od szarozielonych do różnych
ziemne pod powierzchnię gruntu. Będąc wtedy naj- odcieni brązu. Z całą pewnością rośliny te można
cześciej dodatkowo przysypane pyłem, są dzięki temu nazwać kaktusami kryptycznymi – kolor ich naskórniewidoczne. U takich kaktusów obecna jest też duża ka nie wyróżnia ich z podłoża, w którym rosną, co w
podziemna bulwa, większa od części nadziemnej, w połączeniu z małymi wymiarami powoduje, że trudktórej podtrzymywane jest życie w okresie suchym – no je wypatrzeć na ich naturalnych stanowiskach.
tam też magazynowana jest woda i substancje odżyw- Stanowi to dobrą ochronę przed roślinożercami
cze. Tak jak u typowych geofitów częśc podziemna na oraz… kolekcjonerami. Nawet te grupy poszukiwawiosnę wypuszcza nowe pędy, tak umowne kaktusy- czy kaktusów, które mają dokładne dane GPS pogeofity na wiosnę nabrzmiewają wodą i produkują szczególnych stanowisk, mają spore problemy z ich
kwiaty.
odszukaniem, gdy te nie kwitną, co z kolei u tych
Hans Lembcke wprowadził termin kaktusy kaktusów nie jest częste – kwitnienie ma miejsce
ziemne, definiując je jako takie, u których część pod- tylko w okresach opadów, które są na terenach ich
ziemna jest większa niż nadziemna. Pojęcie to jest występowania rzadkim zjawiskiem – powszechnie
oczywiście nieścisłe, lecz mimo to bardziej ścisłe niż przyjmuje się, że populacje chilijskich kaktusów
termin „kaktusy-geofity”, i mimo, że nie tyczy się ono ziemnych nie kwitną każdego roku. Szczególnie
oczywiście botanicznej klasyfikacji, a jedynie form mocno kwitnienie występuje podczas zjawiska klibiologicznych, jest użyteczne. Będę go więc używał w matycznego El nino, powodującego duże opady
dalszym ciągu artykułu i zachęcam wszystkich do deszczu w interesjacych nas rejonach hile. Chilijskie
jego zaadoptowania. Termin kaktusy ziemne jest od kaktusy ziemne trudno dostrzec nawet wtedy gdy są
dłuższego czasu stosowany wśród miłośników kaktu- nabrzmiałe, a jest to naturalnie znacznie trudniejsze
sów chilijskich, choć naturalnie kaktusy ziemne wy- gdy są one wymarszczone (a tak jest przez większość
stępują też poza Chile (najsłynniejszy przykład to roku) – wtedy przysypane pyłem są bardzo trudne do
Ariocarpus kotschoubeyanus z Meksyku). W kontek- odnalezienia nawet gdy się po nich stąpa. Jedyną
ście interesującej nas grupy roślin używa się też czę- pewną metodą w takim wypadku jest metoda „na
sto terminu „kaktusy maskujące się / zamaskowane /
czworakach”. Ponieważ nowe populacje ziemnych
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chilijczyków można znaleźć tylko w czasie ich nieczęstego kwitnienia w naturze, z pewnością wiele z
nich czeka jeszcze na odkrycie.
Mimo, że chilijskie kaktusy ziemne w kolekcjach prezentują się bardzo atrakcyjnie, w naturze
przez wiekszość częśc roku wyglądają nieciekawie –
jeśli są nabrzmiałe. Jeśli natomiast są pomarszczone i
przysypane pyłem – po prostu brzydko. Sytuacja się
całkowicie zmienia, gdy roślina kwitnie – kwiaty wyrastają z okolic wierzchołka rośliny i mają rurkę pokrytą szczecinami i zwykle białą lub szarą wełną.
Nierzadko na stanowiskach naturalnych owłosione
kwiaty można ujrzeć gdy wyrastają z rośliny przysypanej pyłem, dając tym samym złudzenie wyrastania
wprost z ziemi. Thelocephale rosną na płaskich lub
lekkich zboczach, w ubogim podłożu żwirowopiaskowo-gliniastym, zwykle się krzewią. Temperatury w naturze nie spadają ponizej 5 oC. Opadów jest
bardzo mało, są bardzo słabe, i nieregularne. Rośliny
otrzymują wilgoć z gęstych mgieł i są chłodzone wiatrami wiejącymi wzdłuż dolin.

Szyjka, z pewnością niekorzeniowa
U części kaktusów ziemnych, m.in. prawie
wszystkich podgatunków E. napina, podziemne bulwy, są połączone z małą częścią nadziemną za pomocą wąskiej szyjki. Ta szyjka to wbrew pozorom bardzo ważna część kaktusa ziemnego. Można na niej
dojrzeć ślady areol, jest ona więc częścią pędu, a nie
korzenia,.i po uszkodzeniu może ona wydać odrosty. I
rzeczywiście, można się przekonać, że po odcięciu
części nadziemnej w ten sposób, że szyjka zostanie
przy bulwie, po pewnym czasie wyrosną z niej odrosty. Ta „odrostkowalność” szyjki ma zasadnicze znaczenie przy przetrwaniu w naturze, chilijskie kaktusy
ziemne bowiem mają albo rzadkie, albo miękie uciernienie, które w żaden sposób nie jest ich w stanie
ochronić przed dzikimi kozami, gdy zostaną przez nie
dostrzeżone. Jednak nawet wtedy, gdy cześć naziemna zostanie odgryziona, pod powierzchnią gruntu
wciąż pozostaje większa, podziemna część kaktusa, z
wystawioną na zewnątrz szyjką, zdolną do fotosyntezy i wydania kolejnych pędów (nasuwa to skojarzenia
z odrastaniem na wiosnę pędów typowych roślin geofitycznych). Pożytecznym czynnikiem jest tu też to, że
kaktusy ziemne w Chile rosną często w podłożu z
przeźroczystym piaskiem kwarcowym, dzięki czemu
szyjka może otrzymać światło potrzebne do wytworzenia nowych pędów nawet wtedy gdy jest przysypana.
Ważną funkcją szyjki jest również to, że podczas pory suchej, podobnie jak część naziemna,
marszczy się ona (w większym stopniu niż gruby korzeń), dzięki czemu pomaga wciągnąć w grunt naziemny pęd.
Często opisach chilijskich kaktusów ziemnych
szyjka widnieje jako „szyjka korzeniowa”, jednak
ponieważ jest to część odrębna od korzenia, takie
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określenie za błędne. Można jednak też spotkać poprawne: „szyjkowate przewężenie”, i te właśnie będę
w dalszym ciągu stosował.

Krótka historia klasyfikacji chilijskich kaktusów ziemnych.
Formalną historię klasyfikacji interesujących
nas roślin jako jednej grupy rozpoczął Ito, zbierając
je wszystkie w rodzaj Thelocephala (zwięzła historia
klasyfikacji roślin rodzaju Eriosyce była przedstawiona w KI 1:1). Ritter opisał kilka nowych taksonów, i w 1980 r wyszczególnił w Thelocephala następujące taksony: T. esmeraldana, T. fankhauseri,
T. fulva, T. glabrescens, T. krausii, T. lembckei, T.
longirapa, T. malleolata, T. malleolata var. solitaria,
T. napina, T. nuda, T. odieri, T. reichei, T. tenebrica.
Od tego czasu zostało w tej grupie roślin opisanych
kilka nowych taksonów.
W 1994 r. Kattermann opublikował pracę, w
której włączył gatunki Thelocephala w skład poszerzonego rodzaju Eriosyce, zredukował liczbę gatunków. Jednak w obrębie rodzaju Eriosyce, i na podstawie analizy kladystycznej, rodzielił tę grupę na
dwie osobne podsekcje: Chileosyce i Horridocactus,
jak się wydaje na podstawie nie pierwszorzędnych
cech. O ile poszerzenie rodzaju Eriosyce i zredukowanie liczby gatunków nie wzbudziło krytyki, o tyle
rozbicie grupy roślin dawnego rodzaju Thelocephala,
powszechnie uważanej za bardzo jednolitą (co zostało potwierdzone późniejszymi badaniami), spotkało
się z pewnym oporem taksonomów. Kattermann np.
w różnych sekcjach umieścił, ewidentnie bardzo
podobne do siebie i traktowane dziś jako jeden gatunek, E. napina i E. tenebrica. Podobnie stało się z E.
odieri i E. krausii (również traktowane dziś jako
jeden gatunek).
Tak więc Roger Ferrymann w 2003 r. umieścił
wszystkie dawne Thelocephala w utworzonym przez
siebie podrodzaju (nie podsekcji) Horridocactus,
przetasował gatunki i podgatunki, redukując liczbę
gatunków do trzech. Ten nowy podział został zaadoptowany w 2005 r. przez Adriannę Hoffmann i
Helmuta Waltera, którzy jednak uznając jednolitość
grupy, utworzyli dla niej w obrębie rodzaju Eriosyce
nowy podrodzaj Thelocephala. Ta nazwa dla podrodzaju okazuje się jednak nieważna na rzecz nazwy
Chileonapina Kreuzinger określającej podrodzaj w
dawnym rodzaju Hildmannia Kreuzinger & Buining.
Zatem po dokonanej rekombinacji obecnie mamy na
określanie omawianej grupy roślin podrodzaj Chileonapina (Kreuzinger) Hoffmann & Walter. Można
sobie zadać naturalne pytanie, czy nie jest to kolejna
„wesoła taksonomia”. Oczywiście botanicy mogą
nadal prowadzić spór, jednak z kolekcjonerskiego
punktu widzenia, najnowsza klasyfikacja, zaakceptowana też zresztą w The New Cactus Lexicon, jest
wyjątkowo przyjazna – u Kattermanna mieliśmy tę
grupę roślin rozbitą na dwie, u Ferrymana włączoną
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w inną, większą, teraz natomiast mamy ją wydzieloną
jako oddzielny podrodzaj, co jest o tyle praktyczne, że
są to rośliny dość do siebie podobne, dość popularne
wśród miłośników kaktusów, i wciąż powszechnie
traktowane jako jedna pokrewna grupa. Jeśliby
uwzględnić ostatnie opisy, i wierzyć w nadane im
rangi, klasyfikacja Thelocephali w oparciu o Ferrymanna, Hoffmann, Mächlera i Waltera wyglądałaby
tak jak poniżej. W dalszej części artykułu spróbuję
jednak odnieść się do poniższego zestawienia bardziej
krytycznie.
rodzaj Eriosyce Philippi
podrodzaj Chileonapina (Kreuzinger) Hoffmann &
Walter.
E. esmeraldana (Ritter) Kattermann
E. napina (Philippi) Kattermann
ssp. napina
ssp. lembckei Kattermann
ssp. aerocarpa (Ritter) Ferrymann
ssp. tenebrica (Ritter) Ferrymann
ssp. glabrescens (Ritter) Ferrymann
ssp. challensis Schaub & Keim
ssp. riparia Mächler & Walter
ssp. fankhauseri (Ritter) Mächler & Walter
E. odieri (Lemaire ex Salm-Dyck) Kattermann
ssp. odieri
ssp. krausii (Ritter) Ferrymann
ssp. malleolata (Ritter) Hoffmann & Walter
var. malleolata
var. weisseri Hoffmann & Walter
Ci czytelnicy, którzy znają klasyfikację Eriosyce
wg. Kattermanna, zauważą być może kilka przetasowań. Samodzielne gatunki u Kattermanna: E. tenebrica i E. aerocarpa, zostały teraz włączone do E. napina. Przeniesiono ssp. glabrescens z E. odieri do E.
napina. Do E. odieri włączono wcześniej samodzielny
E. krausii i dawną Thelocephala malleolata, którą
Kattermann traktował jedynie jako synonim E. krausii. Z E. odieri usunięto też: ssp. fulva (potraktowany
teraz jako synonim E. napina ssp. glabrescens) i var.
monte-amargensis. Z E. napina usunięto var. duripulpa (potraktowaną teraz jako synonim ssp. lembckei).
Wreszcie nadano status podgatunku ssp. frankhauseri,
który wcześniej traktowana był jako synonim ssp.
tenebrica.
Opisano też kilka nowych taksonów: E. napina
ssp. challensis, E. napina ssp. riparia, E. odieri ssp.
malleolata var. weisseri.
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Eriosyce napina.
Przegląd kompleksu, reklasyfikacja i uprawa
Tomasz Romulski
Wrocław
There are only three subspecies of Eriosyce napina: ssp.
napina, ssp. aerocarpa and ssp. challensis. The rest of the
known subspecies seem to be merely ecological variants
of ssp. napina, and are treated here as varieties.

Kompleks Eriosyce napina
Eriosyce napina to małe kaktusy, i mimo, iż nie
są najłatwiejsze w uprawie, szybko kwitną i mają tę
dogodną cechę, że można ich kolekcję zebrać na
bardzo małej przestrzeni – cechę, która jest dość
często bardzo pożądana przez osoby o ograniczonej
powierzchni uprawowej. Opróćz małych rozmiarów,
charakteryzują je też krótkie ciernie, w zdecydowanej większości tylko radialne, które są przyległe lub
zagięte w kierunku korpusu, ułożone z reguły mniej
lub bardziej grzebieniasto (tzw. ciernie pektynowate
lub pektiniferowane). Moim osobistym określeniem
pokroju takiego uciernienia jest nazwa „ciernie pajączkowate” (Czytelnik zechce łaskawie wybaczyć,
że piszę w cudzysłowie, a nie czcionką kursywą –
jak na jeden artykuł, jest już w nim wystarczająca
ilość „kaktusowych neologizmów”). Areole są zwykle zapadnięte, tuberkuły mniej więcej romboidalne.
Prawie wszystkie taksony E. napina są zaopatrzone
w szyjkowate przewężenia (z wyjątkiem var. fankhauseri i var. riparia), w przeciwieństwie do E.
esmeraldana oraz wszystkich podgatunków E. odieri. Dzięki temu rośliny E. napina można łatwo odróżnić od wyżej wymienionych pozostałych dwóch
gatunków. Również podziemne części podgatunków
E. napina są masywniejsze niż u podgatunków E.
odieri.
Zalążnie i owoce roślin dawnego rodzaju Thelocephala, a dzić podrodzaju Chileonapina, mają
odstające szczeciny. Ponieważ pierwszy numer KI
jest już niedostępny, pozwalam sobie tu przytoczyć
fragment mojego artykułu tamże w odniesieniu do
dawnego rodzaju Thelocephala (KI 1:1): „Najbardziej wyróżniającą cechą wg. Rittera jest sposób
rozprzestrzeniania się nasion – opuszczają one owoc,
gdy wiatr przenosi go i miota nim o powierzchnię
ziemi. Ten sposób rozprzestrzeniania się nasion jest
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Fig. 1 Eriosyce napina var. napina

Fig. 2 Eriosyce napina var. glabrescens, fot. Dariusz Chrabąszcz

Fig. 3 Eriosyce napina var. lembckei (duripulpa),
fot. Cristian Neciu

Fig. 4 Eriosyce napina var. lembckei, fot. Jerzy Bartylak

.
Fig. 5 var. napina, fot. Dariusz Chrabąszcz

Fig. 6 var. napina (mitis), fot. Dariusz Chrabąszcz

Fig. 7 Eriosyce napina var. fankhauseri WM 164, fot. Wendelin Mächler

Fig. 8 Eriosyce napina var. fankhauseri WM 164, fot. Wendelin Mächler

Fig. 9 Eriosyce napina var. tenebrica,
fot. Paul Klaassen www.copiapoa.info
Fig. 11 Eriosyce napina ssp. aerocarpa
fot. Dariusz Chrabąszcz

.
Fig. 10 Eriosyce napina var. riparia,
fot. Paul Klaassen www.copiapoa.info

wynikiem budowy owocu (nasiona umieszczone w
jego górnej cześci, podczas gdy owoc otwiera się u
dołu) i umożliwia przeniesienie nasion na dalsze odległości”. Dzięki owym odstającym szczecinom owoce są łatwiej przenoszone przez wiatr.
Podgatunki E. napina są do siebie na tyle podobna iż niektórzy podają w wątpliwość samą zasadnośćwyodrębniania podgatunków w kompleksie. Przy
przyjęciu jednak powszechnego założenia, że podgatunek to zespół roślin, które nie tworzą krzyżówek z
roślinami należącymi do innych podgatunków, wydaje się, że niektóre na taką rangę zasługują. Koło Carrizal Bajo ssp. aerocarpa rośnie z jednej strony obok
ssp. challensis, z drugiej obok ssp. glabrescens nie
tworząc form pośrednich, zatem przynajmniej ssp.
aerocarpa i ssp. challensis wydają się być pewnymi
podgatunkami. Ssp. aerocarpa i jeszcze bardziej ssp.
challensis również dość wyraźnie się odróżniają od
pozostałych taksonów. Co do reszty, to wydają się
one na tyle podobne do siebie i do E. napina ssp. napina, że uzasadnia to traktowanie ich jako jedynie
stanowiskowe warianty jednego podgatunku. ssp.
napina. Te warianty traktuję tu jako odmiany – różnice między nimi są bardzo małe same w sobie, a tym
bardziej na tle ich dużego obszaru rozprzestrzenienia.
Nigdzie też odmiany te nie rosną obok siebie, co w
połączeniu z faktem, że istnieją tylko drobne różnice
między nimi, sugeruje, że są to ekotypy E. napina ssp.
napina. Osobiście skłaniam się więc do podziału
kompleksu E. napina na trzy podgatunki: ssp. napina
(z odmianami), ssp. aerocarpa oraz ssp. challensis.
Powyższą propozycję proszę jednak traktować raczej
jako wysnuty i najbardziej prawdopodobną możliwość, a nie efekt mojej bardziej naukowej analizy.
Tak więc mamy:
Eriosyce napina (Philippi) Kattermann
ssp. napina
var. napina
var. glabrescens (Ritter) Romulski comb. et
stat. nov. Chileorebutia glabrescens Ritter,
Cactus (Paris) 15(66): 9 (1960)
var. lembckei Kattermann
var. fankhauseri (Ritter) Romulski comb.
nov. Thelocephala fankhauseri Ritter, Kakteen in Sudamerica. 3: 1003 (1980)
var. tenebrica (Ritter) Romulski comb. et
stat. nov. Thelocephala tenebrica Ritter,
Kakteen in Sudamerica. 3: 1002 (1980)
var. riparia (Mächler & Walter) Romulski
comb. et stat. nov. Eriosyce napina ssp. riparia Mächler & Walter, CactusWorld 24(3):
142 (2006)
ssp. aerocarpa (Ritter) Ferrymann
ssp. challensis Schaub & Keim

Eriosyce napina var. napina czyli…
chilijska wersja Sulcorebutia rauschii.
Podtytuł jest poniekąd „krzywdzący” dla E.
napina, mimo, że wymienione w nim rośliny rzeczywiście są podobne. Eriosyce napina została odkryta jednak wcześniej niż Sulcorebutia rauschii, nie
ustępuje jej też urodą, więc należałoby napisać raczej, że to S. rauschii jest boliwijską wersją E. napina. Tak już jednak jest, że to sulcorebutie cieszą się
wśród miłośników kaktusów większą popularnością
niż chilijskie kaktusy ziemne.
E. napina była pierwszym opisanym przedstawicielem chilijskich kaktusów ziemnych i wcześnie
znalazła swoje miejsce w europejskich kolekcjach.
Nazwa „napina” znaczy „z bulwiastym korzeniem”.
Oczywiście nie dla bulwiastego korzenia roślina stała
się popularna, ale dla jej małych rozmiarów, i ładnego uciernienia – „pajączkowatego” – kilka krótkich
czarnych cierni przypadających na areolę, raczej
przyległych do korpusu, i tworzących atrakcyjny
pokrój, podobny do do tego, jakie występuje u Sulcorebutia rauschii. Średnica rośliny: 2-4 cm, kolor
naskórka od szarego do ciemnobrązowego, kolor
kwiatu od bladożółtego do czerwonawego. To od
tego gatunku zaczynają zawsze miłośnicy małych
„chilijczyków”, i on chyba jako jedyny z całej grupy
wygląda w naturze ładnie nawet wtedy gdy nie kwitnie.
Występowanie: dolina Huasco od miasta Huasco do Freirina i na północ od Huasco,

Eriosyce napina var. glabrescens, czyli…
czasem bez cierni.
Nazwa „glabrescens” znaczy właśnie, że roślina jest pozbawiona cierni, jakkolwiek nie jest to ścisłe – dorosłe rośliny mogą ich nie mieć, ale młodsze
oraz młode odrosty starszych roślin mogą mieć krótkie białe lub czarne ciernie. Tuberkuły do 5 mm
średnicy, Aeole są zapadnięte. Kwiaty o płatkach
białawych z czerwonawą smugą po środku z żółtozieloną gardzielą.
Występowanie: dolina Totoral – roślina dość
rozprzestrzeniona i zmienna w wyglądzie, zamieszkuje głównie tereny przybrzeżne.
Na wschód od Totoral, rośnie populacja z dłuższymi cierniami, mniejszymi tunberkułami, i mocniej
owłosionymi areolami na szczycie pędu. Ritter nazwał ją Thelocephala fulva, i sadzac po budowie
kwiatu, jest ona formą var. glabrescens, (budową
korpusu przypomina trochę ssp. aerocarpa).

Eriosyce napina var. lembckei czyli…
mini kolumienka w kolekcji
Ta odmiana ma do 3 cm średnicy, ma więcej
żeber od typu i mniejsze tuberkuły, od 1 do 3 mm, co
sprawia, że pokrycie cierniami jest gęstsze. Kwiat
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żółty. Kattermann dzielił ten podgatunek na dwie odmiany: var. lembckei i var. duripulpa. Ta pierwsza,
określona dla jednej populacji na zachód od Freirina,
miała mieć nieco mniejszą średnicę, mniejsze tuberkuły, i częściej się wydłuzać na stranowiskach naturalnych niż var. duripulpa, jednak na tle pozostałych
populacji (okreslanych jako var. duripulpa) nie są to
wyróżniające cechy i podział na dwie odmiany słusznie nie jest dziś uznawany. W naturze rośliny czasem
się wydłużają, szczególnie gdy mają mniej światła,
nawet do ponad 20 cm, a w kolekcjach wydłużają się
zawsze.
Występowanie: dolina Huasco, w kilku populacjach od Vallenar do miasta Huasco.

Eriosyce napina var. fankhauseri czyli…
ekstremalnie sucho i bez cierni.
Roślina była wcześniej traktowana jako synonim
ssp. tenebrica z powodu jej niedostatecznej znajomości i nieznajomości jej stanowiska naturalnego. Walter
i Mächler stwierdzają, że rośliny pod tą nazwą w kolekcjach (= Thelocephala fankhauseri Ritter), to
prawdopodobnie var. riparia (rzeczywiście, Mächler
sami ją w swoim czasie pod taką nazwą rozprowadzał
w dobrej wierze).
Odmiana ta rośnie na najdalej na wschód położonym obszarze, a więc i najsuchszym, z całego kompleksu E. napina, ok. 75 km od wybrzeża, gdzie mgły
rzadko dochodzą, a deszcze są bardzo rzadkie. Roślin
naliczono tylko kilkadziesiąt.
Średnica rośliny do 7 cm, żeber dużo, do 23,
tuberkuły do 7 mm średnicy, areole zapadnięte, brak
cierni na dorosłych roślinach – młode maja białe,
kwiat cytrynowo-żółty, z ciemnymi smugami pośrodku płatków,. szyjkowate przewężenie bardzo słabo
zaznaczone
Występowanie: górna partia doliny Chanaral, na
zach. od Domeyko, na przestrzeni kilku km. kwadratowych. Według Alana Craiga, na 6-8 km drogi od
Dormice do Sarco, trzeba wjechać na słabo zaznaczona drogę na północ mniej więcej w kierunku Algarrobo i po kilku kilometrach jazdy można znaleźć dawną
T. fankhauseri. Nie ma w tym miejscu żadnej innej
roślinności !

Eriosyce napina var. tenebrica czyli…
największe tuberkuły
Roślina ma do 7 cm średnicy, żeber 13-21, areole nie są zapadnięte, płatki kwiatu od żółtawych do
blado-czerwo-brązowych, słupek czerwony. Średnica
tuberkuł może przekroczyć 1 cm – czyli są największe
wśród wszystkich podgatunków, cierni mało – od 3do
6, i bardzo krótkie – do 2 cm.
Występowanie: dolna partia doliny Chanaral (na
płd. od doliny Huasco) – Walter i Mächler wymienili
dla niej 4 małe lokalizacje.
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Eriosyce napina var. riparia czyli…
nowy opis starej rośliny.
W swojej opracowaniu Eriosyce, Kattermann
dla E. tenebrica Katt. uwzględnił obok populacji z
doliny Chanaral, również populacje z okolic Trapiche, dolina Choros (trochę bardziej na południe i o
nieco łagodniejszych warunkach klimatycznych),
wykazująca pewne charakterystyczne. Populacja
była już znana od latach 50-tych. Walter i Mächler
opisali ją jako ssp. riparia. Ostanio naliczono egzemplarzy mniej niż setkę. Roślina ma płatki kwiatu
żółto-brązowe, słupek zółty, mniejszą ilość żeber,
10-12, osiąga do 4 cm średnicy, z reguły dużo mniej
1-2,5 cm, areole zapadnięte, mniej romboidalne a
bardziej zaokrąglone, i mniejsze tuberkuły, do 6 mm
średnicy, szyjkowate przewężenie bardzo słabo zaznaczone. Już bardzo młode siewki i odrosty tworzą
bulwę. W kępach, kążdy odrost wytwarza własną
bulwę, w przybliżeniu o średnicy części naziemnej.
Ciekawostką jest, że tę właśnie roślinę Kattermann
wybrał by zilustrować ssp. tenebrica. Na stronie 101
jego książki widnieje zdjęcie E. tenebrica oznaczone
FK-402, co jest numerem polowym dla populacju z
Trapiche (str. 99), czyli var. riparia. Wcześniej tę
populację zaliczano również do var. fankhauseri
(patrz niżej), która jest oddalona ponad 100 km na
północny wschód.
Występowanie: Dolina Choros, na płn. i zach.
od Trapiche.

Eriosyce napina ssp. aerocarpa, czyli…
pomarańczowy kwiat.
Ten takson nieco bardziej się wyróżnia Przede
wszystkim jako jedyny ma pomarańczowe kwiaty, z
czerwieńszymi pasmami pośrodku płatków, pomarańczowy jest też słupek i działki znamienia. W kolekcjach można też zauważyć, że areole w pobliżu
wierzchołka są pokryte największą ilością wełny
spośród wszystkich podgatunków i odmian E, napina, jednak na stanowiskach naturalnych rośliny z
reguły ją tracą (jest wywiewana przez wiatr). Areole
nie są zapadnięte – to teź charakterystyczne. Niektóre z roślin mogą mieć cierń centralny do 1 cm długości! Ssp. aerocarpa ma obok var. lembckei i var.
frankhauseri najwięcej żeber w kompleksie (do
dwudziestu kilku). Roślina ma do 3 cm średnicy i do
7 cm wysokości. Tuberkuły małe, czasem nawet
poniżej 2 mm średnicy.
Występowanie: dolina Carrizal – koło Canto
del Agua i na wschód i na południe od Carrizal Bajo.

Eriosyce napina ssp. challensis czyli…
coś dużo lepszego niż tylko chilijska wersja
Solisia pectinata.
Zdjęcie tej bardzo ciekawej małej roślinki ukazało już się w naszym czasopismie (KI 3:1). Kaktus
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może już kwitnąć przy średnicy 1,5 cm. Kwiat żółty, z
czerwonym słupkiem, o większej śred. niż korpus.
Ciernie białe, krótkie, tuberkuły poniżej 1 mm śred.
Wystepowanie: dolina Carrizal, Narodowy Park
Llanos de Challe.

Chilijczyki i Czernobylczyki, czyli….
wskazania uprawowe
Omawiane rośliny są uprawiane powszechnie na
dwa sposoby – na własnych korzeniach i jako rośliny
szczepione. Uprawa na własnych korzeniach jest
znacznie bardziej przeze mnie tu rekomendowana,
mimo, iż trudniejsza. Wynika to z faktu, że małe kaktusy chilijskie szczepione rosną dużo szybciej niż w
naturze, nie przypominając swoim wyglądem tych
ostatnich, a stając się miast tego dużą bezładną masą.
Urok małych kaktusów chilijskich leży właśnie w ich
małych formach, w tym, że ich reprezentatywny zbiór
można zgromadzić na małej przestrzeni. Dla amatorów dużych kaktusów znajdzie się wiele większychi i
pieknie uciernionych chilijczyków, które szybko rosnąc po zaszczepieniu, prawie nic lub niewiele tracą
ze swych wrodzonych przymiotów. Małe Thelocephala, które w naturze osiągają do kilku centymetrów,
widziałem jako kilkunastocentymetrowe rośliny
szczepione – to takie właśnie rośliny określiłem mianem „czernobylczyki”. Najbardziej deformuje się var.
lembckei – na podkładce może przekroczyć 0,5 m
wysokości, najmniej var. napina. Zaprawdę, są lepsze
propozycje chilijskiej flory kaktusowej dla tzw. „pędzenia” przy pomocy podkładek niż Thelocephala.
Prawdą jest, że uprawa tych roślin jako szczepionych
jest tu dużo łatwiejsza, szczepienie przyśpiesza też
tworzenie odrostów, które z kolei łatwo ukorzeniać,
jednak z drugiej strony Thelocephala łatwo kiełkują z
nasion. Można je także rozmnażać niszcząc kaktusy,
t,j. odcinając naziemną główkę od podziemnej bulwy
(choć pierwej trzeba trzeba się takiej bulwy dochować) – z niej wyrosną nowe główki, a odciętą częśc
ukorzenić (co nie stanowi problemu).
Uprawa chilijskich kaktusów ziemnych w sposób tradycyjny jest trudniejsza, ale zajmuje mało
miejsca, prowadzi do obcowania z przyrodą rodem z
Chile, a nie Czernobyla, i daje więcej satysfakcji, gdy
spostrzeżemy, że kwiaty, w czasie swego pełnego
otwarcia są często większe niż średnice samych roślin. Wskazanie oszczędnego dawkowania wody jest
determinowane obecnością dużej cześci podziemnej.,
która przy nadmiarze wody zagnije. Część podziemna
może mieć też dość wrażliwą epidermę, której uszkodzenie, np. przy przesadzaniu, może doprowadzić do
śmierci roślin. Im roślina starsza, tym podziemna
bulwa większa i wrażliwsza na uszkodzenie. Z tego
względu roślin najlepiej nie przesadzać – należy dołożyć starań by już w początkowym okresie, 1-2 lata,
kaktusowi zapewnić głęboką doniczkę, tak by podziemna bulwa mogła się swobodnie rozrastać bez
konieczności przesadzania.
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Mało podlewać, a raczej spryskiwać, należy
tylko w ciepłe dni, i dopiero wtedy gdy roślina się
nieco zmarszczy. Pamiętajmy, że te rośliny to tzw.
sukulenty korzeniowe – woda i substancje odżywcze
są obecne w bulwie – to co skłania roślinę do wzrostu to głównie wilgotna atmosfera.
Kaktusy te rosnąc na własnych korzeniach, jeśli
nie są przenawożone, mają wygląd podobny do tego
w naturze – również wybarwienie jest w dość dużym stopniu zachowane w kolekcjach, jedynie w
zimie przy niedoborze światła słonecznego rośliny
nieco zielenieją. Należy jednak pamiętać, by
oszczędnie dawkować substancje odżywcze – w
przeciwnym razie kaktusy te w szklarni i przy naszym wilgotnym powietrzu również na własnych
korzeniach będą rosły szybciej niż w naturze (co
ocvzywiście nie oznacza, że lepiej).

Poniżej kilka synonimów, czyli…
co można jeszcze spotkać w handlu.
napina var. spinosior = mocniej ucierniona forma var. napina
napina f mebbesii = forma E. napina
napina var mitis = forma E. napina var. napina – ciemeniejszy
naskórek i trochę bardziej wełnisty kwiat.
Thelocephala nuda = E. napina ssp. aerocarpa na przybrzeżnych
wzgórzach na południe od Carrizal Bajo
napina var. lanigera = var. riparia

Dla dociekliwych, czyli…
wybrana literatura.
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FERRYMAN, R. 2003. Cactaceae Systematics Iniciatives 16:11
HOFFMANN, A.E. & WALTER H.E. 2005. Cactaceas en la flora silvestre de Chile, Ed. 2. Fundación Claudio Gay, Santiago de Chile.
KATTERMANN, F. 1994. Eriosyce (Cactaceae). The genus revised
and amplified.. David Hunt, Milborne Port.
RITTER, F. 1980. Kakteen in Sudamerika. Band 3. Spangenberg.
SCHAUB, I & KEIM, R. 2005. Una nuova ‘thelocephala’ / A new
‘thelocephala’ Eriosyce napina ssp. challensis. Cactus & Co. 9:2
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Gdzie warto kliknąć, czyli…
wybrane strony internetowe.
www.eriosyce.info Chilean Cacti in Habitat
www.copiapoa.info Copiapoa. Living On The Edge
http://www.cactus-mall.com/chileans/sample.html The Chileans. A
FIELD OF THELOCEPHALA FLOWERS. From A.W.Craig,

Pomogli mi, czyli… podziękowania dla:
Wendelin Mächler, Cristian Neciu, Paul Klaassen,
Dariusz Chrabąszcz, Jerzy Bartylak
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Rodzaj Neobuxbaumia. Część 1
Tomasz Romulski

Wrocław

The genus is shortly depicted here. Part 1

Wśród kaktusów kolumnowych rodzaj Neobuxbaumia nie wyróżnia się niczym bardzo szczególnym. Nie jest on też specjalnie popularny wśród kolekcjonerów. Temu akurat trudno się dziwić – kaktusy
te osiągają duże rozmiary i nie nadają się na parapety
czy balkony, nie posiadają też różnych subtelnych
ozdobnych przymiotów, które kaktusiarze sobie cenią
– np. ładnej wełny, mocnego, czy ciekawego uciernienia, efektownych kwiatów, cefaliów (choć, jak
zobaczymy, dwie z nich mają pseudocefalium), itp.
Neobuxbaumie są dla tych, którzy cenią sobie w kaktusach raczej surowość, słuszne rozmiary, i świadomość tego, że się obcuje z ciakawym i budzącym respekt fragmentem przyrody. Z drugiej strony kaktusy
te są niedowartościowane na rynku sprzedaży kaktusów i nasion z przyczyn prozaicznych – w katalogach
najczęściej pojawia się N. poplylopha i N. euphorbioides, tylko dlatego, że rosną najdalej na północ Meksyku z całego rodzaju, a właśnie w tamte strony odbywają się głównie wyprawy w poszukiwaniu kaktusów kulistych, Na południe Meksyku, tam gdzie rośnie większość neobuxbaumii, wypraw jest dużo
mniej. Jeśli jednak kiedyś przyjdzie Wam zwiedzać
Oaxaca, stan gdzie są największe skupiska tych kaktusów – zapomnijcie o Thelocactusach, Lophophorach, Epithelanthach, Turbinicarpusach, czy Rapicactusach – nie znajdziecie tam żadnego z nich. Zamiast
tego zobaczcie jak wygląda prawdziwy kaktusowy
las. Piszę „prawdziwy”, bo określenie „kaktusowy
las” jest stosowane często na wyrost, tutaj natomiast
w grę wchodzą populacje, gdzie zagęszczenie wynosi
czasem od kilku do kilkanastu tysięcy osobników na
hektar, co oznacza, że kaktusy są oddalone od siebie
średnio co 1m (!) – mówimy tu o kaktusach kolumnowych, często rozgałęzionych, których sama średnica pnia ma do kilkudziesięciu centymetrów! Na
tyamtych terenach występuje najwięcej gatunków
kolumnowych na świecie, więc są one bardzo ciekawym polem do badań dla botaników. Dzięki temu
pojawiło się dość dużo artykułów naukowych dotyczących neobuxbaumii, z których tu korzystam, i
które pokazują, że Neobuxbaumie to ciekawe rośliny.
Na korzyść Neobuxbaumii można również napisać, że
rosną dość szybko w szklarni, uprawa ich jest prosta,
jedynie temperatura nie powinna spadać poniżej 10
o
C, a w okresie wzrostu cenią one sobie wilgotne
powietrze, i jeśli mają zapewnione maksimum słońca,
to dobrze się czują w europejskich warumkach,
Rodzaj Neobuxbaumia został utworzony przez
Curta Backeberga w 1938 r. Badania Arthura Gibsona
i Karla Horaka w 1978 r. pokazały, że rośliny te są
pokrewne Carnegiea gigantea (słynne saguaro).
Neobuxbaaumie to wielkie, masywne kaktusy, o
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Fir. 1 Neobuxbaumia tetetzo. Zdjęcie z ksiązki Die
Kakteen, autor: Heinz Krainz

Fig. 2 Neobuxbaumia macrocephala. Zdjęcie z
ksiązki The Cactaceae, autorzy: Britton i Rose

mocnych pniach, z często dużą ilością żeber. Ciernie
są krótkie, nieciekawe i jest ich mało, kwiaty są nocne, o dość małej średnicy (z wyjątkiem E. euphorbioides), dłuższe niż szersze, koloru od białego do czerwonego. Kwiaty Neobuxbaumii wykazują pewne
wypukłości na rurce kwiatowej, które Anderson
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Fir. 3 Neobuxbaumia tetetzo. Autor: Rząd stanu Oaxaca

Fig 4 Neobuxbaumia mezcalaensis i Leptonycteris curasoae.
Autor: Rzad stanu Oaxaca

Fig. 5 Cephalocereus
columna-trajani
Zdjęcie zostao łaskawie użyczone przez jednago z internautów, którgo strony www
niestety nie odało się nam się
ponownie odszukać
Kaktus ten charakterystycznie
wygląda – starsze egzemplarze mają boczne cefalium i są
najcześciej przechylone [patrz
KI 2:1], czym odróżniają się od
Neobuxbaumia mezcalaensis
rosnącej na tych samych terenach. Cephalocereus columnatrajani tworzy mieszańce z N.
tetetzo zwane Cephalobuxbaumia zapotitlana, które
występują koło Salinas de
Zapotitlan [patrz KI 2:1]

.

określa mianem podaria. Nie jest to chyba
najszcześliwsze określenie, ponieważ termin podarium był już stosowany do opisu
morfologii kaktusów i funkcjonował tam w
znaczeniu tuberkuły na korpusie. W
rodzaju uznaje się obecnie 9 gatunków,
które niżej są pokrótce omówione. Nie
wyróżnia się odmian.
Mówiąc o Neobuxbaumiach należy
także wspomnieć o nietoperzach (pojawiły
się już one w KI 2:1). Neobuxbaumie jako
kaktusy kwitnące w nocy są zapylane
głównie właśnie przez nietoperze, choć
także zapylacze dzienne, jak ptaki i
pszczoły, mają tu swój udział (kwiaty
mimo, że nocne, są otwarte jeszcze do
godzin przedpołudniowych). Obok nektaru
kwiatowego, nietoperze żywią się też
owocami i dzięki temu odgrywają dużą rolę w roznoszeniu nasion, a więc i wysiewie młodych neobuxbaumii. Również ptaki żywią się owocami, jednak badania
przeprowadzone dla N. tetetzo wykazały,
że kluczowym dla utrzymania akurat tego
gatunku jest nietoperz Leptonycteris curasoae – tylko on zostawia resztki owocu
pod krzewem Mimosa luisana, słuzącym
w tym przypadku za roślinę ochronną, zapewniającą młodym Neobuxbaumiom
ochronę przed spaleniem przez słońce.
Czy inne Neobuxbaumie są również tak
bardzo zależne od niektórych zapylaczy –
pokażą najpewniej przyszłe badania.
N. mezcalaensis – to pierwsza z
trzech neobuxbaumii rosnących w dolinie
Tehuacan, i najbardziej z nich rozpowszechniona – badania pokazują, że w
najbardziej zagęszczonych skupiskach występuje ona w zagęszczeniu do 15 tysięcy
dorosłych roślin na hektar! Gatunek ten
zaczyna kwitnąć gdy osiągnie co najmniej
2 m wysokości. Kaktus bardzo ciekawy –
jednyny w całej rodzinie Cactaceae, który
wykazuje tzw. androdwupienność – znaczy to, że w populacji istnieją obok siebie
zarówno rośliny z kwiatami tylko męskimi, jak i z kwiatami obupłciowymi (mniej
więcej po połowie jednych i drugich osobników). Być może to etap na drodze ewolucji tego gatunku do dwupienności. Oba
typy kwiatów produkują zdrowy pyłek.
Kwitnienie ma miejsce od kwietnia do
czerwca, z największym nasileniem w
kwietniu, kwiat kolorze od białego do purpurowego. jest otwart przez jedną noc. Dla
jasności wyjaśnijmy, że nazwa nie ma nic
współnego ze znanym trunkiem – pochodzi ona po prostu od miejsca miejscowość
Mezcal w stanie Guerrero, skąd kaktus ten
został opisany. Gatunek ten może czasem
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osiągnąć do 14m wysokości i łatwo go rozpoznać w naturze – nie
rozgałęzia, się, nie jest też pochylony, zielony naskórek ma zółtawy odcień. Dzięki temu że kaktus rośnie prosto, jego drewna
używa się do budowy dachów wiejskich domostw. Na terenach
występowania N. mezcalaensis rosnie też Caphalocereus columna-trajani [patrz KI 2:1], również nierozgałęziający się, jednak
kaktus ten najczęściaj ma pochylony pęd i posiada boczne cephalium, dzięki czemu jego populacje można z łatwością odróżnić od
N. mezcalaensis.
Drugą pod względem rozpowszechnienia w naturze, jest N.
tetetzo, gatunek typowy dla rodzaju. Według badań, w najbardziej
zagęszczonych skupiskach występuje w ilości do 14 tysięcy dorosłych roślin na hektar! To kaktus często mocno rozgałęziający się,
o barwie szaro-zielonej, mogący czasem osiągnąć do 15 m wysokości i 70 cm średnicy pnia. Kwitnienie odbywa się głównie w
kwietniu. Kwiaty są białe. Ciernie czarnawe – centralny 1, do 5
cm dł., bocznych 8-13, do 2 cm dł. Występuje w zachodniej części
doliny Tahuacan, w stanach Puebla i Oaxaca.
N. macrocephala to trzecia pod względem rozpowszechnienia neobuxbaumia. Występuje tylko w dolinie Tehuacan, gdzie
rośnie obok N. mezcalaensis, z którą razem tworzy kaktusowe lasy
w zachodniej cześci doliny. Występuje jednak w mniejszych ilościach – „tylko” do 1200 egzemplarzy na hektar w najbardziej
zagęszczonych skupiskach. Od poprzedniej można ją odróżnić po
prostu po tym, że się krzewi, a również po tym, że starsze egzemplarze mają terminalne (t.j. na szczycie rośliny) żółtobrązowe
pseudocefalium. Może dorosnąć do 15 m wysokości i 60 cm średnicy. Ciernie centralne 1-3, radialne 8-12. Kwitnie od marca do
sierpnia, z największym natężeniem w sierpniu, białym kwiatem
wyrastającymi z pseudocefalium, również dopiero wtedy gdy
przekroczy co najmniej 2 m wysokości. W naturze rośliny z wykształconym pseudocefalium prezentują się dość okazale, nasuwając skojarzenia z nieopodal rosnącym Pachycereus (Backebergia)
militaris, jednak nie należy liczyć, że w naszych warunkach uprawowych doczekamy się wytworzenia pseudocefalium.
N. euphorbioides (Haworth) Buxbaum ex Bravo zawdzięcza
swoją nazwę małej ilości żeber, czym przypomina niektóre kolumnowe euforbie. Kaktus ten, opisany już w 1819 r., błąkał się w
przeszłości po wielu rodzajach: Cereus, Cephalocereus, Lemaireocereus, Carnegia, Rooksbya, by dopiero w 1978 trafić do Neobuxbaumia. Występuje w stanach Tamaulipas, San Luis Potosi i Vera Cruz. Ten gatunek najbardziej odstaje od reszty rodzaju – jest
najmniejszy, osiągając tylko do 5 m wysokości, ma najmniejszą
liczbę żeber – od 8 do 9, które są w dodatku pofalowane. Największe są też kwiaty – mają do 8 cm długości i 7 cm średnicy, są
czerwone, a ich podaria odróżniają się od reszty i posiadają gruczoły nektarowe. Kaktus może zakwitnąć już przy ok. 1,5 m wysokości. Nie krzewi się. Jak już zaznaczyłem, jest obok N. polycephala napopularniejszą Neobuxbaumią w kolekcjach. cdn
Od redakcji

Fig. 6 & 7 Neobuxbaumia euphorbioides,
kolekcja: Piotr Licznerski
Autor zdjęcia: Piotr Modrakowski
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Rubryka ta skromna dziś bo
miejsca mało. Niech to będzie dobrą
dla Nas wszystkich wróżbą i oby
edytor zawsze miał problem „jak
zmieścić” a nigdy „jak zebrać”. Z tego
powodu jest tylko część Neobuxbaumia, brakło tez m.in. „kaktusowych ciekawostek”, wielu zdjeć z
Sukki (ukażą się w następnym numerze), większości Czytelni i innych. No
i do tego tradycyjne spóźnienie w

wydaniu numeru – bijemy się niezbyt
mocno z tego powodu w piersi – priorytet to wszak dobry materiał, nawet
kosztem opóźnień, i chyba nam się on
udaje. Jeśli mimo to KI nie trafia w
Wasze gusta, napiszcie do nas maila
z po prostu tytułem artykułu lub artykułów, które chcielibyście ujrzeć w KI.
Może da się coś zrobić... Przy okazji
dziękujemy za wszystkie dobre słowa
i życzenia!
redakcja KI

