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Spojrzenie na… Parodia nivosa

Parodia nivosa Backeberg to gatunek, pochodzący z Argentyny, gdzie wystęopuje w znanym z
tamtejszych kaktusów wąwozie Quebrada del Toro
(Wąwóz Byka). Rośnie ona w dolnej cześci wąwozu
na stromych skałach, w szczelinach wypełnionych
glebą. Uważana jest za jedną z ładniejszych i popularniejszych Parodii dzięki ładnej szacie białych cierni i
pięknie na jej tle kontrastujących czerwonych kwiatach. Ciernie mają do 2 cm długości i proste, w przeciwieństwie do parodii z Boliwii, które mają ciernie
hakowato zagięte.
Ciernie mogą być też ciemniejsze, szczególnie
centralne,
a kwiaty czerwono-złote co odpowiada
..

dawnej P. faustian Backeberg, która jest jedynie wyżej rosnącą formą P. nivosa i jej synonimem. Opis P.
faustiana Backeberga jako odrębnego gatunku był
dokonany bez znajomości jej środowiska naturalnego i
wiedzy o formach przejściowych między typową P.
nivosaa, a P. faustiana.
Parodia nivosa może osiągnąć do 8 cm średnicy,
15 cm wysokości i nie krzewi się, a kwiaty mają do 3
cm średnicy. Rośnie na niższych wysokosciach i nie
jest trudna w uprawie, jednak należy zapewnić maksimum światła, najlepiej na otwartym powietrzu,
dzięki czemu uciernienie będzie dorodniejsze, dość
małą doniczkę i przepuszczalne podłoże
Fot: Guillermo Rivera, www.cactusexpeditions.ar.com
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Rodzaj Ferocactus w uprawie
The Genus Ferocactus in cultivation
Jerzy Bartylak
Wrocław

Ferokaktusy tworzą grupę roślin przeważnie
dużych, masywnych, najcześciej o bogatym i ładnie
wybarwionym ociernieniu. W uprawie ich wzrost i
wygląd jest bardzo uzależniony od dostarczanej im
ilości światła słonecznego i ciepła. Niestety na naszej
szerokości geograficznej okres ich wegetacji skrócony
jest do najwyżej 4 miesięcy. I chociaż na stanowiskach naturalnych najstarsze egzemplarze dorastają
nawet do 4 m wysokości (zależnie od gatunku) to
przez ich bardzo powolny wzrost mogą być zalecane
również do uprawy „parapetowej”.
Ambicją wielu kaktusiarzy jest uprawa roślin
począwszy od wysiewu. Nie stwarza to w zasadzie
żadnych problemów, a i siewki ferokaktusów przez
pewien okres z „pobłażaniem” znoszą popełniane
przez nas błędy, ale często zaskakuje nas różnorodny
wygląd osobników tego samego gatunku. Pomijając
sytuację, w której nasiona pochodziły z bardzo niepewnego źródła, trzeba zdawać sobie sprawę z faktu,
że ferokaktusy bardzo łatwo krzyżują się nawet na
stanowiskach naturalnych, mimo różnych mechanizmów obronnych wytwarzanych przez poszczególne
gatunki. Naturalne krzyzówki powstają szczególnie w
rejonach, gdzie obszary występowania różnych gatunków stykają się ze sobą lub są współne. Sporo
przykładów naturalnej hybrydyzacji podaje Gottfried
Unger w bardzo interesującym dziele Die grossen
Kugelkakteen Nordamerikas.
Aby uniknąć kłopotów związanych z próbą prawidłowego oznaczania posiadanych roślin, warto zadać sobie trud nabycia nasion pochodzących ze staanowisk naturalnych i firmowanych numerem polowym znanych zbieraczy. W przeciwnym razie możemy mieć poważne problemy z oznaczeniem naszych
ferokaktusów. Bardzo charakterystyczna dla tego rodzaju cecha, t.j. ociernienie, w warunkach uprawowych praktycznie nie jest pomocna, a często nawet
myląca. Przede wszystkim prawidłowy wygląd cierni
jest w stu procentach związany z warunkami wzrostu
rośliny oraz będzie zmieniał się wraz z jej wiekiem.
Na dodatek poszczególne gatunki cechuje bardzo duża zmienność ociernienia, totez do prawidłowego
oznaczenia najpewniejsze są kwiaty. Niestety na wielu roślinach – szczególnie tych wielkich – pojawiają
się one dopiero po wielu, wielu latach, dlatego też ich
oznaczenie będziemy musieli pozostawić wnukom.
Na szczęście cześć gatunków posiada bardzo typowe
dla siebie cechy, widoczne nawet u młodych roślin,
jak np. F. glaucescens, F. macrodiscus, czy F. latispinus. W celu wstępnego rozpoznania innych, możemy
podzielić gatunki na dwie grupy:
..
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Ferocacti are a group of mostly large, massive
plants, in most cases of rich and nicely coloured spination. Their growth and appearance in cultivation
strongly depends on sunlight and warmth given to
them. Unfortunately, in our latitudes, their growth
period is limited to 4 months at the outmost. And
even that the oldest specimen may reach as much as
4 m in hight in nature (depending on species), they
may be recommended also for windowsill culture
due to their slow growth rate.
Many cactus growes have aspirations for culture of plants from seed. This is generally not a problem, and ferocactus seedlings ‘keep their eyes closed’ to our errors, but we are often taken aback by
different appearance of representatives of one species. Putting aside a situation in which there had been
a very doubtful source of seed, one has to realize that
ferocacti very easily hybridize among each other
even in habitat, in spite of various defence procedures shown by particular plants. Natural hybrids show
up especially in regions where distribution areas of
various species adhere ti each other or overlap. Many
instances of natural hybridization is given by Gottfried Unger in his very interesting book Die grossen
Kugelkakteen Nordamerikas.
In order to avoid problems connected with an
attempt of proper identification of the plants owned,
it is worth to purchase seeds coming from habitat and
provided with field number of renown collectors. If
not, then we may have serious problems with proper
identification of our ferocacti. The very characteristic
feature for this genus, their spination, is practically
not helpful, or may be often even confusing, in culture conditions. First of all, the proper appearance of
spines is totally related to conditions of growth of the
plants, and will be changing with age. In addition,
particular species are characterized by large variability in spination, so to properly identify a plant, one
would need flowers. Unfortunately, on many plants,
especially on the larger ones, the flowers appear after
many years, so we would leave their identification to
our grandsons. Fortunately some species have very
typical features, visible even in young plants, as for
example F. glaucescens, F. macrodiscus, or F. latispinus. In order to proper identify the rest, we may
divide them into two groups:
1. species with spines transversely notched
2. species with smooth spines
Another way of indentifying is examination of
seeds. Here the book Ferocactus by Jerzy Woźniak
KAKTUSY I INNE Vol 4. (2007) No. 4

1. o cierniach poprzecznie karbowanych
2. o cierniach gładkich
Innym sposobem oznaczania jest porównywanie
nasion. Pomocna tu może być książka Jerzego Woźniaka Ferocactus, w której autor zamieścił rysunki
nasion większości gatunków. \osobiści podjąłem taką
próbę z gatunkami F. wislizenii i F. glaucescens,
używając bardzo silnego szkła powiększającego, i
stwierdzam, że przed wysiewem warto to zrobić, a w
przypadku jaskrawych różnic popusić się o narysowanie kształtu posiadanych nasion. Rysunek taki w połączeniu z późniejszym wyglądem rośliny może być
bardzo pomocny.
Jak wspomniałem, wysiew ferokaktusów nie
stwarza większego problemu, siewki rosną powoli, a
młode rośliny tolerują drobne błędy w uprawie. kłopoty zaczynają się gdy rośliny osiągną kilka centymetrów średnicy. Nasza niecierpliwość związana z ich
powolnym wzrostem powoduje, że zbyt często podlewamy je przyjmując zasadę – jest gorąco, to trzeba
podlewać. Ze zddiwieniem obserwujemy nagłe zahamowanie wzrostu, utratę korzeni, a więc efekt odwrotny do zamierzonego. tymczasem uprawiając tę
grupę roślin trzeba przyjąć inną zasadę – traktujmy je
surowo, a będą lepiej rosły.
Ferokaktusy występują na olbrzymim obszarze
rozciągającym się od południowych stanów USA,
przez prawie cały Meksyk (niemal aż po Jukatan) oraz
Półwysep Kalifornijski wraz z okolicznymi wyspami.
Zasiedlają zarówno wybrzeże Oceanu Spokojnego,
jak i górskie obszary ceentralnego Meksyku. Tereny
porośnięte trawą, suche obrzeża lasów, półpustynne
płaskowyże, jak i skrajnie kamieniste zbocza gór. do
wegetacji wybierają miejsca o podłożu mineralnym,
bardzo przepuszczalnym, lub rumowiska na zboczach
gór, a nawet szczeliny i półki skalane. Oprócz południa Meksyku sa to tereny o niewielkiej ilości opadów
atmosferycznych, a aokresowe ulewne deszcze dobrze, ale krótkotrwale nasączają podłoże, po czym
woda przesącza się w głębsze warstwy gruntu (poza
zasięg korzeni) lub szybko wyparowuje dzięki intensywnej operacji słonecznej i stale wiejącym wiatrom.
Ten bardzo krótki okres ferokaktusy muszą wykorzystać do uzupełnienia wody. Tak właśnie działa ich
system korzeniowy – krótko i szybko przy bardzo
mokrym podłożu. W niektórych przypadkach taka
jedna porcja wody musi wystarczyć roślinie na cały
sezon wegetacyjny.
Trzeba przyznać, że ferokaktusy są mistrzami w
gospodarowaniu swoimi zasobami wodnymi i do pobierania wody i soli mineralnych nie wytwarzają w
uprawie dużych systemów korzeniowych. Zupełnie
niepotrzebniw więc zaczynamy je traktować jako
rosliny „wielkie”, wymagające dużych doniczek, z
dużą ilością substratu. Wystarczą im donice płytkie i
szerokie lub – jak twierdzi Rudolf Slaba – mające
średnicę taką samą jak roślina. Chodzi o to aby podłoże jak najszybciej wysychało, gdyż długotrwale
utrzymująca się wilgoć często prowadzi do utraty
..KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 4

may be helpful, in which the author showed drawings of seeds of majority of species. Personally I
tried with F. wislizenii and F. glaucescens, using
very strong magnifying glass, and I came to conclusion that it may be good to do so, and in case of large
differences, try to make a drawing of the seeds. Such
a scatch, together with the plant’s look in later years,
may be very useful.
As I have mentioned, sowing seeds is not a
problem in Ferocacti, seedlings grow slow and the
young plants tolerate small mistakes in cultivation.
But the problems do appear when the plants reach
several centimeters in diameter. Our impatience related to their slow growth makes us water them too
frequently, the rule that we adopt: it is hot so it needs
water. Looking with surprise, we observe sudden
stop of growth, loss of roots, which gives the effect
quite contrary to what we would have suspected. But
to cultivate this group of plants, other rule must be
adopted – let us treat them harsh, and they will grow
better.
Ferocacti are found on a huge area stretching
from suuthern USA, through almost all the Mexico
(nearly as far as Jukatan) and Baja California with
nearby islands. They inhabit both the Pacific cost and
mountain regions of cantral Mexico; both grassy
areas, dry outskirts of forests, semideserts plateaux,
and extremely stony hillsides. They chose their place
of growth in places of mineral soil, very permearble,
or rubbles on hilsides, or even cracks and rock ledges. Except Southern Mexico, all these are areas of
very low precipitation, and periodical heavy rainfalls
soak the soil very well, but only for a while, after
which the water comes down more deeply in the soil
(out of the roots’ reach), or evaporates quickly due to
intensive sunlight and permanent winds. Ferocacti
must take advantage of this very short period to supply themselves with water – so their root system
functions – quickly and shortly, with a very wet soil.
In some cases, the plant has to cope with such water
amount for the whole growing period.
One has to admit that Ferocacti are chaampions
in managing their water resources, and in cultivation
they do not produce large root system for taking up
water and mineral salts. So it is of no use to treat
them as large plants requiring large pots with large
amounts of substrate. They will do with shallow and
broad pots or, as Rudolf Slaba says, the same size as
the plant’s diameter. The point is that the soil should
dry out as quickly as possible because long-standing
moisture often leads to loss of root system, which
rebuilds itself very slowly and one hasty watering
may stop the growth for the whole vegetation period.
There ought to be used mineral substrate, very permeable, and we should spare no such components as
keramzite, pebbles, perlite, and – in some cases –
dolomite (as a addition of calcium).
Ferocacti need in cultivation very large amount
of sunlight and heat, and so they grow best in greenhouse, directly under glassy roof, or in outer glassy
141

systemu korzeniowego. A ten odbudowuje się bardzo
powoli i jedno pochopne podlanie może przyhamować wegetację na cały sezon. Do uprawy należy stosować podłoże czysto mineralne, bardzo dobrze przepuszczalne, nie żałując takich składników jak: keramzyt, żwir, perlit, a w niektórych przypadkach i dolomit
(jako dodatek wapnia).
Ferokaktusy wymagają w uprawie bardzo dużej
ilości słońca i ciepła, toteż najlepiej rosną w szklarni,
bezpośrednio pod oszklonym dachem lub w witrynach
za oknem. Parapet, nawet południowego okna, jest z
tego powodu najgorszym rozwiązaniem, chociaż czasem jedynym. Wiosna jest najtrudniejszym okresem
uprawy. Ferokaktusy budza się bardzo wolno, dopiero
przy wyższej temperaturze, która przy braku wietrzenia może doprowadzić do poparzeń. Te półpustynne
rośliny, po naszym bezsłonecznym zimowaniu, bardzo łatwo ulegają poparzeniom, jeśli zbyt szybko
chcemy zachęcić je do wzrostu. Pamiętajmy, że na
stanowiskach naturalnych oprócz wysokich temperatur występują cały czas silne wiatry. Ddo podlewania
trzeba podchodzić z rozwagą – podlewamy tylko wtedy, gdy zapowiada się długotrwała słoneczna pogoda i
gdy podłoże jest już całkowicie suche. Podlewamy
obficie, ale woda nie może stac w podstawkach doniczek. Ferokaktusy nie pobierają wody z podłoża tylko
lekko wilgotnego, a zbyt długo utrzymująca się wilgoć prowadzi najczęściej do obumierania korzeni. U
większości gatunków system korzeniowy regeneruje
się bardzo wolno, szczególnie u egzemplarzy, które
przekroczyły już 10 cm średnicy.
Pod względem uprawy ferokaktusy możemy
podzielić na 3 grupy (wg. Rudolfa Slaby, Kaktusy
1986/3):
1. gatunki bardzo trudne w uprawie – należą tu
wszystkie gatunki gęsto i barwnie ociernione, jak np.
F. cylindraceus, F. chrysacanthus, F. gracilis, F. pilosus, F. emoryi, F. latispinus, posiadające bardzo wrażliwy system korzeniowy , który łatwo tracą przy zbyt
długo utrzymującej się wilgoci , a szczególnie przy
okresowych spadkach temperatur, i bardzo źle znoszą
przesadzanie.,
2. gatunki trudne w uprawie – należą tu gatunki mniej
ociernione lub w wyglądzie bardziej zielone, jak np.
F. echidne, F. hystrix, F. viridescens, F. peninsulae,
F. glaucescens, mające system korzeniowy mniej
wrażliwy, ale nie tolerujący nadmiernego przemoczenia podłoża przy długotrwałym ochłodzeniu,
3. gatunki łatwe w uprawie nie tylko w młodszym, ale
i w starszym wieku – należą tu rośliny pochodzace z
górskich rejonów, jak np. F. schwarzii czy F. macrodiscus, znoszące zimą niskie temperatury, zaś w
okresie wegetacji długotrwałe przemoczenie substratu
bez szkody dla systemu korzeniowego, chociaż ten
drugi powinien być zimowany cieplej (nie niżej niż 10
o
C).
..
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win-dowsills. The inner windowsill, even of a southoriented window, is for this reason the worse option,
though sometimes the only one. The spring is the
most difficult season in cultivation. Ferocacti awake
very slowly, only in a higher temperature, which may
lead to scorches if they are without fresh air. These
semidesert plants scorch very easily after our sunless
wintering if we want to set them growing too early.
Let us remember that in habitat there are not only
high temperatures but also strong winds. We should
take care with watering – we give them water only
when there is long sunny weather forecast, and when
the soil is compeletely dry. We give ample water but
it must not be stagnant. Ferocacti do not take up water from only slightly wet soil, and too long-stayed
moisture leads most often to death of the roots. In
most species the root system rebuilds very slowly,
especially in case of specimens that exceeded 10 cm
in diameter.
In respect of difficulty degree in cultivation, we
may divide Ferocacti into 3 group (according to Rudolf Slaba, Kaktusy 1986:3):
1. species very difficult in cultivation – there belong
here all the species strongly and densely spined, as
for example: F. cylindraceus, F. chrysacanthus, F.
gracilis, F. pilosus, F. emoryi, F. latispinus, which
have very sensitive root system that is easily lost
during too long-persistent moisture, especially in
periodic drops of temperature, and they do not like
being repotted.
2. species difficult in cultivation – there belong here
species less spined or more green in appearance, as
for example: F. echidne, F. hystrix, F. viridescens, F.
peninsulae, F. glaucescens, which have less sensitive
root system, but intolerable to excessive moisture
during long chilliness.
3. species easy in cultivation both in young and old
age – there belong here plants coming from mountain
regions, as for example: F. schwarzii or F. macrodiscus, tolerating low temperatures in winter, and longstayed moisture in the growing period without detriment to the root system, though the latter one should
be wintered warmer (not below 10 oC).

ARTYKUŁY DO KAKTUSY I INNE
Zapraszamy wszystkich polskich miłośników
kaktusów, sukulentów, kaudeksów i bromelii do
pisania artykułów do Kaktusy i Inne. Artykuły do
numeru 2/2008 (planowanego na czerwiec) prosimy przesyłać do połowy czerwca.
Na numer 1/2008 materiał już zebraliśmy i jego
wydanie jest planowane na kwiecień.
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Ferocactus pottsii, grupa 2
fot. Jerzy Bartylak

Ferocactus latispinus, grupa 1
fot. Jerzy Bartylak

Ferocactus herrerae, grupa 1, fot. Cristian Neciu
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Ferocactus emoryi, grupa 1

Ferocactus reppenhagenii, grupa 2
fot. Cristian Neciu

Ferocactus schwarzii, grupa 3

143

Escobaria henricksonii

Tomasz Romulski
Wrocław

Całkiem
ciekawy kaktus.
A genaral look at Escobaria henricksonii. This interesting
cactus is similar to Mammillaria in subterminal flower and
seeds, which had led some botanist to believe it to be an
evolutionary link between Escobaria and Mammillaria.

Tę ciekawą meksykańską escobarię opisali w
1977 r. Charles Glass i R. Foster, jest ona więc dość
młoda i do dzisiaj jakoś specjalnie się nbie rozpowszechniłą w kolekcjach. Odkrył ją James Henrickson
w 1972 r., 16 km na wschód od wsi Escalón, na południu stanu Chihuahua, na wysokości 1200 m n.p.m.,
gdzie rosła na podłożu wapiennym – to lokalizacja
typowa. Z czasem okazało się, że populacje istnieją
również na północy stanu Durango, graniczącego od
południa ze stanem Chihuahua.
Kaktus ten w naturze rośnie zawsze słupkowo,
w kolekcjach oczywiście również. Jego korpus przekracza niekiedy 10 cm wysokości, a średnica to 2-4
cm. Posiada gruby korzeń. W naturze roślina może się
krzewić od podstawy, w kolekcjach rzadko. Tuberkuły są dość duże jak na escobarię – ok. 5 cm średnicy, z
bruzdą na górnej stronie. Uciernienie gęste – cierni
bocznych ok. 30, 4-5 mm długości, w kolorach od
białawego do żółtawego, czasem czerwonawe lub
brązowawe. Centralnych cierni ok. 10 podobnej długości i kolorów, jak ciernie boczne. Kwiat ma ok. 2,5
cm średnicy, w różnych odcieniach czerwieni, czasem
nawet białawy. Owoce czerwone, mięsiste, wydłużone, 3 x 8 mm.
Escobaria henricksonii jest z pewnością ciekawym kaktusem dla osób badających ewolucję rodziny
Cactaceae. Wykazuje ona bowiem dużo podobieństw
do rodzaju Mammillaria – mocno zaznaczone sa tuberkuły, są też podobieństwa jeśli chodzi o wygląd
nasion, a przede wszystkim kwiatów. Te ostatnie nie
wyrastają z wierzchołka rośliny, jak to jest u escobarii, ale nieco z boku, z pomiędzy starszych brodawek
wyrosłych w wcześniejszych latach – tak jak to ma
miejsce w rodzaju Mammillaria. Określając to bardziej fachowo: kwiaty są subterminalne. Już Franz
Buxbaum w 1951. r. przedstawił pogląd, że rodzaj
Mammillaria wyewoluował z Escobaria. Być może E.
henricksonii to pozostałość po ogniwie, które łączyło
kiedyś oba rodzaje. Václav John i Jan Říha (1981)
wysunęli hipotezę, że wyewoluowanie mammillarii
odbyło się właśnie poprzez E. henricksonii lub grupy
podobnych roślin, i że mogło to nastąpić poprzez stadium Mammillaria elongata. W oparciu o tę teorię
utworzyli oni dla samej E. henricksonii oddzielny
podrodzaj, Protomammillaria. W 1983 N.P. Taylor
..
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Escobaria henricksonii

utworzył sekcję Pleurantha, w której obok E. henricksoni znalazła się jeszcze E. chihuahuensis, również gatunek z Chihuahua i niewątpliwie z nią spokrewniony, bo m.in. tam także kwiaty są subterminalne. Ten sam autor w 1998 zredukował E. henricksoni do podgatunku E. chihuahuensis.
Escobaria henricksonii powinna być uprawiana
tak jak i inne escobarie – mało wody, dużo słońca,
dodatek wapienia do bardzo przepuszczalnego podłoże, małej średnicy doniczka. W zimie nie są groźne
spadki temperatury do -5 oC.
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Sukulentyczne Hoje
Coś więcej i mniej niż zwykłe
rośliny pokojowe.
Ann Waymann
USA, hoochymama007@hotmail.com

Succulent Hoyas.
Above and beyond the normal houseplants.

Hoya to rodzaj z odziny Asclepiadaceae. Większosć hoji
nie jest zupełnie sukulentyczna, ale istnieje też trochę gatunków sukulentycznych. Jest tu przedstawiony ich wybór w
oparciu o długie doświadczenia autorki jako hobbystki.

Hoya is a genus of the Asclepiadaceae family. Most of
hoyas are not succulent at all but there are some succulent species. A choice of them from the author’s long hobbyist’s experience in the field is depicted here.

Wstęp
Kiedy myślimy o hojach, mamy z reguły na
myśli rośliny sukulentyczne, jako, że hoye należą do
rodziny Ascleepiadaceae, która składa się z wielu
sukulentycznych rodzajów. Jednak jeśli chodzi o rodzaj Hoyaa, nic nie jest bardziej mylnego. Sa tam
gatunki zarówno sukulentyczne, jak i niesukulentyczne, z tym, że niesukulentyczne przeważają ilościowo
wiele razy nad sukulentycznymi.
U Hoyi pojawia się wiele różnych rozmiarów i
struktur liści.Są liście miniaturowe,przynajmniej jeden gatunek posiada liście nie większe niż ziarnko
ryżu. są liście ogromne, niektóre wielkości dużych
talerzy. Są liście wąskie, liście grube, liście gładkie i
jedwabne, liście pokryte puchem, oraz różne pośrednie, Choć niemal wszystkie hoje są piękne i bardzo
łatwe w uprawie i doprowadzaniu do kwitnienia, w
niniejszym artykule, omówimy tylko sukulentyczne.
Prawie wszystkie hoje, sukulentyczne, czy nie,
będą się dobrze czuły w z grubsza takim samym podłożu, i pod taką sama opieką, jak inne sukulenty. Lubią dużo światła by zakwitnąć, ale nie bezpośredniego, południowego, które spali wrażliwe liście. Dobrze
zareagują na lekkie nawożenie o dobrych proporcjach
składników wraz z każdym podlaniem w okresie
wzrostu, i lubią, gdy podłoże trochę przeschnie między kolejnymi podlaniami, ale lubią średnią do dużej
wilgotność. Wszystkie gatunki Hoya pochodzą z obszarów tropikalnych lub częściowo tropikalnych, i
doświadczają ciepłych temperatur. Większośc gatunków sukulentycznych pochodzi z płd-wsch. Azji,
gdzie temperatury rzadko spadają niżej 13°C.
Ze wszystkich roślin, jakie kiedykolwiek uprawiałam, hoje są prawdopodobnie najłatwiejsze w
uprawie z uciętej sadzonki. Tworzą korzenie chyba w
każdym podłożu, czystej wodzie, torfie, perlicie, wermikulicie, czy po prostu zwykłym starym podłożu.
Po prostu „nie grymaszą”, korzenie tworzą się w ciągu kilku dni, i można je przesadzić do zwykłego

Introduction
When we think of hoya, we normally think of a
succulent plant due to the fact that hoyas are in the
Asclepiadaceae family which is composed of many
succulent genera. However in the hoya genus,
nothing could be further from thc truth. There are
succulent species as well as non-succulent species,
with the non-succulents outnumbering the succulents
many times over.
Hoyas come in many different leaf sizes and
textures. There are tiny leaves, at least one species
with leaves no bigger than a gram of rice. There are
huge leaves, some with leaves as big as large dinner
plates. There are thin leaves, thick leaves, smooth
silky leaves, fuzzy leaves and every texture in between. Though almost all hoyas are beautiful, and
very easy to grow and bring into flower, for our purpose here, we will only be discussing the succulent
species.
Almost all hoyas whether succulent or not, will
respond and be happy in much the same potting mix
and care that other succulent plants do well in. They
like a lot of light in order to bloom but no direct, hot
midday sun which will burn the tender leaves. They
respond well to light feedings with a balanced fertilizer with every watering during the growing period
and like the soil to dry somewhat between waterings
but prefer medium to high humidity levels in the
growing area. All hoya species come from tropical or
semi-tropical areas of the world and are subject to
warm temperatures. Most of the succulent types come from Southeast Asia where temperatures seldom
fall below 13°C.
Of all the plants that I”ve ever grovn, hoyas are
probably the easiest of all to grow from stem cuttings. They seem to form roots in just about any medium from plain water, sphagnum moss, perlite,
vermiculite or just plain old potting mix. They are
just not fussy and roots will form in a matter of days
and be ready to pot up in regular potting mix within a
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podłoża po około miesiącu.
Jedyna rzecz, z którą trzeba być ostrożnym przy
hojach, to to, aby nie nabywać ich ponad ilość, jaką
można zmieścić. Przeważnie są to pnącza i mogą rozrosnąć się do olbrzymich rozmiarów, wzdłuż dachów
waszych domów, szklarni, drzew, i wszystkiego czego
będą mogły się chwycić.
I jeszcze jedno ostrzeżenie. Jeśli się zakochacie
w hojach – staną się narkotykiem. Bardzo szybko
będziecie mieli ich wiele ale zawsze za mało. Zawsze
będzie więcej tych, które czekają na to by je przynieść
do domu i uwielbiać.
Na kilku następnych stronach są opisane i pokazane na zdjęciach najbardziej popularne z sukulentycznych hoji.

month or so.
The only thing to be careful with when it comes
to hoyas is that you don’t get carried away with obtaining more than you have room for. These are for the
most part vineing plants and can grow to huge proportions and climb many meters into the rafters of
your house, greenhouse, trees and anything else they
can grab hold of.
One more word of caution. Once you fall in
love with hoyas they are addictive. Very soon you
will have way too many but never enough. There are
always more waiting to be brought home and loved.
The next few pages will describe and display
photos of several of the most popular of the succulent hoyas.

Opisy sukulentycznych Hoji. | Descriptions For Succulent Hoyas
Kompozycja 1

Na górze, po lewej
H. australis var. australis: Wspaniałe ujęcie H. australis w pełni kwitnienia. Choć to trudny gatunek w
doprowadzeniu do kwitnienia w pomieszczeniu, roślina ta uprawiana bardziej na sucho zaczyna wyglądać
całkiem jak sukulent, z grubymi i gąbkowatymi liśćmi. Niektóre mają liście, które są omszone, podczas
gdy inne są gładkie. Wiele podgatunków tego właśnie
gatunku rośnie na pustynnych terenach Australii i są
one najgrubsze i najbardziej sukulentyczne ze wszystkich gatunków Hoya. Nie mam dobrego zdjęcia ani H.
australis ssp. rupicola ani ssp. oramicola, ale liście
obu tych podgatunków są tak grube i sukulentyczne,
że pękają kiedy otrzymają zbyt dużo wilgoci. Kwiaty
wszystkich podgatunków H. australis są prawie identyczne, niektóre małe, niektóre dość duze. Wszystkie
one są bardzo piękne, ze śnieżnobiałymi płatkami,
wiele z czerwonymi środkami. Nie wyginają się do
tyłu jak u wielu hoji, ale pozostają w pełni otwarte do
momentu gdy w końcu odpadną. Utrzymują się bardzo długo.
Na dole, po lewej
H. kerrii: piękne forma variegata popularnego zwykłego zielonego gatunku. To tak zwana hoja narzeczonych lub hoja walentynkowa, z bardzo grubymi
sukulentycznymi liśćmi w kształcie serca. Hoja ta,
każda z jej kilku odmian, jest świetna dla początkujących. Zabić ją to prawie niemożliwe, i zawsze odwdzięcza się właścicielowi wieloma bardzo ładnymi
kwiatami. Jej jedyną niekorzystną cechą jest to, ze
nektar, który bardzo łatwo wypływa ze środka kwiatów jest bardzo gęsty i prawie czarny tak, że może
ubrudzić wszystko, co wejdzie z nim w kontakt. To
jedyna roślina, której nigdy nie przynoszę do domu, a
tylko cieszę się obwitością jej kwiatów w ogrodzie.
Na górze, po prawej
H. excavata: Ze wszystkich pięknych kwiatów w
królestwie Hoya, ta powinna być na szczycie. Płatki
..
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kwiatów są tak omszone, że wyglądają jak kolorowe
kule bawełny. Są pieknie różowe. Właściwie to trzy
różne odcienie różu z bardzo ciemną i dużą koroną.
Ulistnienie jest oczywiście sukulentyczne i o ładnym
odcieniach od średnio do ciemnozielonego. Jest to
wysoko rosnące pnącze, które może dorosnąć na
długości do 13 m lub więcej. Nie stwierdziłam, by
kwiaty miały zapach.

Na dole, po prawej
H. obovata: Jak sugeruje nazwa, liście tu są obovatyczne (jajowat w kształciee i płaskie, uczepione do
pędu węższym końcem „jaja”). To kolejne wysoko
rosnace pnącze, które może osiągnać do 13 m wysokosci, lub więcej. Liście są duze, i wyjątkowo grube.
Są pięknego koloru szmaragdowo-zielonego z białymi lub srebrnymi plamami, często jest też trochę
różowych plam. Liście rosną bardzo ciasno obok
siebie,, tworząc zapierającą dech w piersiach lianę,
która wije się poprzez baldachim tropikalnych lasów
w jej środowisku naturalnym Kwiaty tego gatunku
wykazują kolejną dobrą cechę – często 100 albo i
więcej baldaszków kwiatów otwiera się na raz. Płatki
kwiatów mogą być białe z wiśniowo czerwoną koroną, lub mogą mieć aksamitno-różowe płatki z koroną
koloru magenta (to kolor purpurowo-czerwony).
Wydaje się, że na różnice w kolorze ma wpływ temperatury, w jakiej są uprawiane. Raczej nie ma pory
roku, w której ten gatunek by nie kwitł. Moim zdaniem to wybór najlepszy ze wszystkich i być może
jeden z najprostszych w uprawie. Zawsze jej dobrze,
zawsze daje popis.
Composition 1

Top Left
H. australis var. australis: A gorgeous rendition of
H. australis in full bloom. Although a difficult species to bring into bloom indoors, this plant grown a
little on the dry side becomes quite a succulent plant
with thick spongy leaves. Some have leaves that are
fuzzy while others are very smooth. Many of the
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subspecies of this particular species grow in desert
areas of Australia and are the thickest and most succulent of all the hoya species. I don’t have a good photo
of either H. australis ssp. rupicola or subspecies oramicola but the leaves of both of these subspecies are
so thick and succulent that they will split open if they
receive too much moisture The flowers on all of these
H. australis subspecies have an almost identical flower, some being small, others quite large. They are all
very beautiful with snow white petals and many with
red centers. They do not reflex backwards like many
hoyas but remain fully open until they finally fall off.
The flowers are very long lasting.

Bottom Left
H. kerrii: A beautiful variegated form of the common
plain green species. This is the so called sweetheart or
valentine hoya with heart shaped very thick, succulent
leaves. This hoya in any of its several forms is an
excellent hoya for the beginner. It’s almost impossible
to kill and it always rewards its grower with many
very pretty flowers. Its only bad feature is that the
nectar that flows so freely from the center of the flowers is so thick and almost black and can stain anything that it comes into contact with. It’s one plant
that I never bring into the house but just enjoy the
abundance of flowers in the greenhouse.
Top Right
H. excavata: Of all the beautiful flowers in the hoya
kingdom, this has to be right up there on top. The
flower petals are so fuzzy that they look like colored
cotton balls. They are a gorgeous pink, in fact they are
3 different shades of pink with a very dark and very
large corona. The foliage is of course succulent and a
pretty shade of medium to dark green. This is a high
climbing vine that can grow to 40 feet or more in
length. It has no fragrance that I can detect.
Bottom Right
H. obovata: As the name suggests, these leaves are
obovate (round at the top, narrowing toward the bottom, and attached at the stem end). This is another
high climbing vine that can grow to 40 feet or more in
length. The leaves are large, round and extremely
thick. They are a beautiful emerald green with
splashes of white or silver and often some pink
splashes also. The leaves grow very close together
making a breathtaking liana that winds through the
canopy of the rain forests in their native habitat. The
fłowers of this species are another of its many good
qualities, often displaying 100 or more umbels of flowers open at once. The flower petals can be white
with cherry red corona or velvety pink petals with a
magenta (purplish red) corona. The difference in color
seems to be influenced by the temperature in which
they are grown. There is hardly ever any time of the
year that this species is not in bloom. In my opinion, it
is the best of the best, and perhaps one of the easiest
to grow. It’s always happy, it always puts on a show!
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Kompozycja 2

Na górze, po lewej
H. carnosa: Najstarsza ze wszystkich uprawianych
Hoya. Nazywana Rośliną Woskową, Porcelanowym
Kwiatem, lub często Rośliną Salonu Babuni. Każdy
widział ten gatunek i każdy, kto uprawia hoje ma
przynajmniej jedną lub więcej. Jest wiele odmian,
które warto mieć i wszystkie są piękne. Nazwa „carnosa” znaczy „mięsista”, co jest odpowiednikiem
słowa „sukulent”. Te rośliny mogą się wspiąć bardzo
wysoko, ale są też wspaniałymi roślinami koszykowymi jeśli się je przycina dw celu rozkrzewienia.
Ulistnienie roślin przybiera wiele form i wzorów.
Niektóre mają bardzo duże zwykłe, zielone liście,
niektóre mają białe plamy, jeszcze inne mogą mieć
brązowe, purpurowe, lub szare wzorki na zielonym
tle. Z pewnością nie ma nic pospolitego w tym gatunku. Kwiaty są dość duże i zwykle otwierają się
tworząc doskonale okrągłe kule. Są albo całe białe,
albo całe różowe, albo czasem białe z różowym lub
czerwonym środkiem Zapach bardzo przypomina
wiciokrzew i może wypełnić całą szklarnię.
Na dole, po lewej
H. subquintuplinervis: Jedyna trudna rzecz jeśli
chodzi o ten gatunek, to wymówienie jego nazwy.
Sukulentyczne liście są koloru szmaragdowozielonego, z 5 wyrażnymi nerwami. Ona naprawdę
potrzebuje solidnego przycinania, by zaczęła się
krzewić, a liście były blisko siebie, inaczej będzie
wyglądała jak włókno. Kwiaty są naprawdę piękne –
w baldaszku jest dużo białych kwiatów, z jasnoróżowym środkiem. Ostatnio zdobyłam roślinę, o której się mówi, że ma białe kwiaty z ciemnoczerwoną
koroną. Choć jestem prawie pewna, że kolorystyka
zależy od temperatury, nie mogę się doczekać by
zobaczyć jak ona kwitnie.
Na górze, po prawej
H. pachyclada: Gatunek zwarty, typu krzewiastego,
z okrągłymi, ciasno ułożonymi liścmi, które są spiczaste (brodawkowaty występ na końcu liścia). Liście tej rośliny są grubsze i bardziej sukulentyczne
niż u większości sukulentycznych hoji, i nigdy się
ona nie rozrasta ponad miarę. Może dorosnąć do 1,30
m wysokości, ale zawsze jest sztywna i wyprostowana. Jest jedną z najchętniej kwitnących w rodzinie
Hoya, i zawsze kwitnie jako pierwsza każdego roku.
Kwiaty, które wyglądają jak dmuchawce otwierają
się zawsze w duzej ilości od początku wiosny do
środkowej lub późnej jesieni. Kwiaty sa czysto białe.
Żółty kolor, który jest widoczny pod koroną to żółte
pollinarium, które wygląda jak litera V pod płatkami
korony.
Na dole, po prawej
H. loyceandrewsiana: Ta hoja ma wszystko, co trzeba – jest duża, jest wyrazista, i jest piękna. Ulistnienie jest wspaniałe, składające się z liści wielkości
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talerzy, a łodyga dorosłej rośliny może być gruba jak
kij od szczotki. Młode liście mają wspaniały kolor
szmaragdowo-zielony, przechodzący w lśniąco szarozielony, gdy liście dojrzewają, z piękną wyściółką i
białymi kropkami i plamkami, czasem widac też trochę różu. Tak jak niezwykłe są liściee, tak samo spektakularne są kwiaty. Baldaszki są wielkości pięści, do
8 cm szerokości, składające się z 30-40 pojedyńczych
kwiatów koloru kości słoniowej. To roślina wytrwale
kwitnąca, która może za jednym razem wydać do 50
lub więcej baldaszków kwiatów otwartych na raz, a
one po prostu się pojawiają. Może kwitnąć przez kilka
lat non stop zanim w końcu odpocznie. Jeśli tylko ma
światło i zrównoważone nawożenie, będzie wypełniać
wasze dni kwiatami.
Composition 2

Top Left
H. carnosa: The oldest of all the cultivated hoyas,
called The Wax Plant, Porcelain Flower, or often
Grandma’s Parlor Plant. Eyerybody has seen this species and everyone who grows hoyas has at least one or
more. There are numerous varieties to be had and all
are beautiful. The name ‘carnosa’ means fleshy which
is also another way of saying succulent. These plants
can climb very high but also make gorgeous basket
piants if they are kept pruned back in order to make
them branch. The foliage of these plants take many
forms and patterns. Some have very large plain green
leayes, some are splashed with white, still others can
have patterns of brown, purple or gray on a green
background. There is certainly nothing common about
this species. The flowers are quite large and usually
open into perfect round globes of either all white, all
pink or sometimes white with pink or red center. The
fragrance is very heavy honeysuckle and can perfume
an entire greenhouse with their scent.
Bottom Left
H. subquintuplinervis: The only difficult thing about
this species is pronouncing its name. The succulent
leaves are a beautiful emerald green with 5 distinctive
veins. It does require drastic pruning to make it
branch and keep the leaves close together, otherwise it
can get rather stringy. The flowers are really beautiful
with many pristine white flowers with a pale pink
center per umbel. Recently I have acquired a plant
that is said to have white flowers with a dark red corona. Though I’m pretty sure the coloration is temperature related, I can hardly wait to see this one bloom!
Top Right
H. pachyclada: A compact, shrub type hoya species
with round, close set leaves that are cuspidate (a nipple-like projection at the tip of the leaf). The leaves of
this plant are thicker and more succulent than most of
the succulent type hoyas, and never grow out of bounds. It can grow to 4 foot tall but always remains
rigid and upright. One of the very best bloomers in the
..
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hoya family and is always the first to bloom each
year. The puff-ball looking flowers open in a steady
profusion from early spring untll mid to late fall. The
flowers are pure white. The yellow that is visible
under the corona, is the yellow pollinarium that fits
like a V under the corona lobes.

Bottom Right
H. loyceandrewsiana: This hoya has eyerything going for it. It’s big, it’s bold and it’s beautiful. The
foliage is magnificent, with leaves as big as dinner
plates and stems on a mature plant can be as big around as a broom stick. The young leaves are a gorgeous emerald green, maturing to a shimmery gray
green as they age with beautiful quilting and spots
and splashes of white, often some pink is also observed. As extraordinary as the leaves are, the flowers
are just as spectacular. The umbels are fist size, up to
3 ½ inches across, consisting of 30 to 40 individual,
ivory colored ftowers. This is a constant bloomer that
can have up to 50 or more umbels of flowers open at
once, and they just keep coming. It can bloom for
several years non-stop before it finally takes a rest.
As long as it is furnished enough light and a balanced
fertilizer program, it will continue to fill your days
with fłowers.
Kompozycja 3

Na górze, po lewej
H. meliflua var. meliflua: Wyjątkowo duże pnącze z
długimi międzywęzłami pomiędzy wspaniałymi
szmaragdowo-zielonymi, bardzo sukulentycznymi
liścmi. Kwiaty są widowiskowe, o 2 lub 3 odcieniach
różu, z koronami koloru ciemnoczerwonego. Kwitnie
nieprzerwanie przez całe lato. Jej jedyna wada, to to,
że nie pachnie.
Na dole, po lewej
H. latifolia: Spektakularne liście na tej roślinie to jej
główna atrakcja. Mogą być ogromne. W wielu wypadkach tak duże jak talerze. Mają 5 grubych nerwów z omszonymi partiami pomiędzy nimi. Są pięknego lśniąco-zielonego koloru z ciemnym kasztamowym obrzeżeniem. Kwiaty są dość małe, o lekko
brązowym kolorze, z ciemnobrązowymi końcówkami. Kwiaty nie trzymają się długo, ale otwierają z
wielu baldaszków przez długi czas..
Na górze, po prawej
H. rigida: Wiele hoji z Tajlandii ma bardzo sukulentyczne liście, a ta właśnie roślina być może jest najbardziej z nich sukulentyczna. Liście nie są duże, ale
dość grube i gąbczaste w dotyku. Mają trzy żyłki i są
koloru umiarkowanie zielonego. Piękne kwiaty są jej
najatrakcyjniejszą cechą. Płatki są perłowo białe, ze
wspaniałą ciemnoróżową (czasem czerwoną koroną).
mogą kwitnąć prawie nieprzerwanie, z krótkimi
okresami spoczynku między kwitnieniami.
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W środku, po prawej
H. ’Metalica’, znana też jako H. ‘Noel’: Ta piękna
hoja to mieszaniec niespodziewanie otrzymany hybryd, który pojawił się w zbiorze siewek ze skrzyżowania między H. fuscomarginata i H. loyceandrewsiana. Choć nie jest to gatunek, ma kilka tak
świetnych własności, że nie mogłam się oprzeć by
dołączyć ją do naszch innych sukulentycznych hoji.
Ulistnienie jest zupełnie wspaniałe, z dużymi liśćmi,
które się pięknie zaginają i są srebrzyście poplamione,
jakby były obryzgane metalicznymi plamkami (stąd
nazwa Metalica). Kwiaty są wyborne, z cukrowobiałymi płatkami i dużymi koronami koloru fuchsia.
Jak to jest w przypadku wielu hybrydów, obwicie
kwitnie, ale niestety jako hybryd nie jest w stanie sama się rozmnażać. To nie problem – możemy otrzymać więcej roślin z uciętych sadzonek.
Na dole, po prawej
H. lacunosa var. lacunosa: Ta urocza mała roślinka
jest po prostu jedna z wielu małych sukulentycznych
roślin w rodzinie Hoya. Do niedawna wiedzieliśmy
tylko o 2 odmianach gatunku H. lacunosa. Ale w
ostatnich kilku latach byliśmy bombardowani wieloma innymi odmianami zebranymi w naturze, jak również kultywarami, powstałymi z samoistnych krzyżówek w hodowlach, podwórkach hobbystów i pokojach
kwiatowych. Wszystkie, które widziałam i nabyłam
mają bardzo sukulentyczne liście. Wiele jest znajomo
omszone na biało z żółtymi centrami, ale kupiłam też
małą różową wersję zwaną „Tove”, która ma bardzo
małe sukulentyczne liście, oraz inną bardzo sukulentyczną wersję, o różowych kwiatach. Z jej łatwości
samozapylenia, wynikają duże widoki na przyszłość,
jeśli chodzi o kultywary. By zacytować Forrest Gump
w kontekście torebek nasiennych Hoya: „Torebki
nasienne są jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz
co dostaniesz”. Na szczęście prawdopodobnie
wszystkie nowe kultywary będą nadal miały piękny
zapach originalej lacunosa, który jest jednym z najdelikatniejszych i aromatycznych wśród małych hoji.
Composition, 3

Top Left
H. meliflua var. meliflua: An extremely large vining
plant with long internodes between gorgeous emerald
green,very succulent leaves. The flowers are spectacular, 2 to 3 shades of pink with dark cranberry red coronas. It blooms intermittently all summer long. It.s
only bad characteristic is that it has no fragrance.
Bottom Left
H. latifolia: The spectacular leaves on this plant are
its main attraction. They can be huge. In many cases
as large as dinner plates. They have 5 heavy veins
with quilted sections in between. They are a beautiful
glossy green with a dark maroon margin around the
edge. The flowers are rather srnall, light tan in color
with dark brown tips. The flowers are not long lasting
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but they continue to bloom from many umbels for
long periods of time.

Top Right
H. rigida: Many of the hoyas from Thaiband have
very succulent leaves and this particular plant may be
the most succulent of all of them. The leaves are not
large but quite fat and have a spongy feel to them.
They are 3 veined and medium green. The beautiful
flowers are its most appealing characteristic. The
flower petals are pearly white with a gorgeous dark
pink (sometimes red) corona. They can bloom almost
constantly, with short periods of rest between fłowering.
Center Right
H.’Metalica’ also known as ‘H. Noei’: This beautiful hoya is a surprise hybrid that appeared in a bed of
seedlings from a cross between H. fuscomarginata
and H. loyceandrewsiana. Though not a species, it
has such awesome qualities that I couldn”t resist
adding it to tbese other succulent hoyas. The foliage
is absolutely magnificent. with huge leaves that are
beautifully splashed with silver that looks like it had
been shot tbrough witb metal flecks (thus the name
Metalica). The fłowers are exquisite with pure sugar
white petals and huge fuschia coronas. As is true
witb many hybrids, it is a great bloomer but alas,
being a hybrid, cannot reproduce. That’s alrigbt, we
can make more plants from cuttings!
Bottom Right
H. lacunosa var. lacunosa: This adorable little plant
is just one of the many tiny plants in the hoya family
that are succulent. Until quite recentby we knew of
only 2 varieties of the H. lacunosa species. In the
past few years we have been bombarded with many
different varieties collected in tbe wild, as well as
cultivars that have sprung up from self crosses in
nurseries, hobby growers back yards and plant rooms. All that I have seen and acquired have very
succulent leaves. Many are tbe familiar fuzzy whites
with yellow centers, but I have also acquired a beautiful little pink version named ‘Tove’ that has very
tiny succulent leaves and another very succulent version that has rose colored flowers. The cultivar possibilities in the future for this species appears to be
unlimited with its ease of self pollination. To quote
Forrest Gump in the context of hoya seed pods: ‘seed pods are like a box of chocolates, you never know
what you”re going to get”. Hopefully all the new
cultivars will retain the wonderful scent of the original lacunosa, which is one of the most delicate and
fragnant of the small hoyas.
Kompozycja 4

Na górze, po lewej
H. fuscomarginata: Wokół tego gatunku powstało
wiele kontrowersji. Niektórzy twierdząa, że to H.
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vitellina, inni (w tym ja), pozostają przy nazwie, pod
którą ją znamy przez ostatnie 20 lat. Niezależnie od
nazwy pod którą figuruje, jest to z pewnością jedna ze
wspanialszych hoji. Liście są ogromne i bardzo sukulentyczne, z dużymi białymi plamami i ciemnokasztanowym obrzeżeniem. Tak się składa, że jest to również jeden z rodziców pięknego mieszańca H. metalica pokazanego wyżej. Kwiaty są po prostu piękne,
baldaszki składają się z 8-10 pojedyńczych kwiatów
koloru białego lub bardzo bladoróżowego, z bardzo
dużymi ciemnoróżowymi płatkami korony, i jaśniejszym środkiem. Są one również dość duże zbliżając
się do średnicy 2,5 cm. Nie jest to jedna z najchętniej
kwitnących hoji, ale z pewnością warto czekac. Kwitnie mi raz do roku, na wiosnę, i trwa to od 3 do 4 tygodni, potem ma ona długi okres spoczynku, który
trwa aż do czasu gdy nadchodzi kolejny sezon kwitnienia.

W środku, po lewej
H. curtisii: To jedna z bardzo małych, miniaturowych
hoji, z liśćmi od 0,6 do 1,3 cm długości. Liście są
bardzo sukulentyczne, pięknego zielonego koloru, z
wieloma białymi plamkami. Pięknie się wije do 120
cm długości w małym koszyku lub doniczce. Z powodu tego, że się mocno rozgałęzia, 3 lub 4 sadzonki
mogą wypełnić 10-centymetrową doniczkę w ciągu
roku. Zwykle zaczyna kwitnąć po 18 miesiącach jeśli
wyrosła z sadzonki, ale gdy już zacznie, to będzie
kwitła przez 3 lub 4 miesiące każdego roku. Kwiaty
są duże w porównaniu z rozmiarem liści, i dość dziwnie wyglądają. Te ciekawie wyglądające płatki kwiatowe są jasno brązowe, czasem bardzo jasno różowe.
Bardzo duża korona jest wyprostowana, z brązowymi
płatkami i ciemnoróżowymi środkami.
Na dole, po lewej
H. macgillivrayii: Bezprzecznie najbardziej sensacyjna ze wszystkich gatunków Hoya. Ta wspaaniała roślina ma wszystko to co dobre. Kwiaty są ogromne,
od 6,5 do 7,5 cm średnicy. Wiele różnych odmian ma
inne kolory. Niektóre (jak ta na zdjęciu) ma kwiaty
koloru bardzo ciemnej magenta, podczas gdy inne
mogą być purpurowe, jasno lub ciemnoróżowe, lub w
kilku innych odcieniach czerwieni. Ich zapach jest
jednym z najładniejszych ze wszystkich hoji, to lekki
zapach jaśminu lub gardenii, zależnie od tego czyj nos
go czuje. Liście nie są duże, ale ładne, ciemnozielone
i wyglądające bardzo gładko. Rośliny są dość sukulentyczne i dość proste w uprawie. Jedyna żelazna
reguła jest taka, aby trzymać ją ciepło. Lubią co najmniej 22°C. Przeżyją pod niższymi temperaturami,
choć większymi od 16°C, ale tego nie lubią i stracą
liście. Lubią dużo słońca, ale nie bezpośredniego –
liście się łatwo przypalają. Lubią mieć stale wilgotno
ale nigdy mokro.
Na górze, po prawej
H. purpureofusca: Kolejny gatunek trudny do wymówienia, który okazuje się być wspaniałą hoją. Li..
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ście są bardzo duże, pięknie szmaragdowo-zielone, i
pięknie unerwione. Bardzo bliska krewna H. cinnamomifolia (to kolejna piękna sukulentyczna hoja, dla
której nie mam już miejsca w tym artykule). Kwiaty
tego gatunku są wspaniałe. Kolory są wyśmienite,
płatki są jasno czerwonawo-purpurowe, z głęboką
czerwoną koroną. Z reguły baldaszek kwiatowy ma
formę doskonałej kuli. Hoja bardzo łatwa w uprawie
i w doprowadzeniu do kwitnienia gdy jest dostateczna ilość światła. Zdecydowanie polecam tę roślinę
wszystkim miłośnikom hoji, a także tym, którzy chcą
nimi zostać.

W środku, po prawej
H. wayetii: To piękna mała, roślina do koszyków, ale
nie miniatura. Liście są długie, podłużne (w kształcie
kajaka) i bardzo mięsiste. Są koloru głębokiej zieleni, z ciemnobrązowym lub purpurowym obrzeżeniem. To wspaniały gatunek, prosty w uprawie i w
doprowadzeniu do kwitnienia. Kwiaty są małe, dość
omszone, ciemnoróżowe do czerwonych, i po prostu
wyborne. Przy wystarczającej ilości światła będzie
kwitnąć prawie stale, od wczesnej wiosny do późnego lata. To jedna z hoji najbardziej adaptowalnych
do uprawy doniczkowej i najlepiej czuje się w małej
(do 15 cm średnicy) doniczce lub koszu. Hoja ta pochodzi z Filipin i rzeczywiście lubi więcej wody niż
większość, ale powinna być w podłożu bardzo szybko wysychającym tak, by nigdy nie było mocno
przemoczone.
Na dole, po prawej
H. arnottiana: A oto gatunek z tropikalnego, górskiego rejonu Himalajów w Indiach. Posiada on grube, szerokie, eliptyczne, umiarkowanie żielone sukulentyczne liście, z pięknym wzorkiem unerwienia.
Rośnie szybko i wydaje się, że kwitnie chętnie baldaszkami składającymi się z 25 do 30 czysto białych,
a czasem bursztynowych kwiatów. Płatki są ostro
zagięte pokazując czystso białą podniesioną koronę.
Rośliny te mogą z czasem osiagnać dość duże rozmiary i potrzebują radykalnego przycinania co kilka
lat, by kontrolować ich rozrost. Nie martwcie się –
nie stracicie w ten sposób kwiatów. Przycinanie powoduje powstanie nowych odgałęzień, które będą
kwitły wcześnie i często.
Composition, 4

Top Left
H. fuscomarginata: There is a lot of controversy
surrounding this species. Some say it”s H. vitellina
others, (me included) stick to the name that we have
known it by for the past 20 years. Whatever name it
goes by, it is truły one of the most magnificent of
hoyas. The leayes are huge and extremely succulent,
with large splashes of wbite and a dark maroon edge.
This also happens to be one of the parents of the beautiful hybrid H. metalica shown on a preceding page. The f[owers are simply beautiful consisting of 8
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to 10 indiyidual flowers of white or very pale pink,
with a very large, dark pink coronal lobes and a lighter center. They are also quite large being close to 1
inch across. It’s not one of the most floriferous of
hoyas but well worth the wait. It blooms for me once
a year in the spring, and remains in bloom for 3 to 4
weeks, then takes a long rest until the next blooming
season comes around.

Center Left
H. curtisii: This is one of the very tiny miniature hoyas with leaves from ¼ inch to 1/2 inch long. Thc leaves are very succulcnt and a beautiful green with lots
of white splashes. It drapes beautifully up to 4 feet
long in a small basket or pot. Because of its ability to
branch profuseły, 3 or 4 cuttings can fill a 4 inch pot
in about a year. It usually takes about 18 months to its
first bloom from cuttings but once it starts it will continue blooming 3 or 4 months out of each year. The
blooms are large for the size of the leaves aud quite
extraordinary in appearance. The unusual looking
flower petals are light tan, sometimes very pale pink.
The very large corona stands upright with tan coronal
lobes and a dark pink center.
Bottom Left
H. macgillivrayii: Without a doubt, the most sensational of all the hoya species. This gorgeous plant has
eyerything good going for it. The flowers are huge
being 2 ½ to 3 inches across, the many different varieties have different colors. Some (as the plant
shown) have very dark magenta flowers while others
can be purple, light or dark pink or several other shades of red. The fragrance is one of the best of all the
hoyas, with a light scent of jasmine or gardenia, depending on the nose that is describing them. The leaves are not large but a nice, dark green and very clean looking. They are quite succulent and rather easy
to grow. The only definite rule is that they must be
kept warm. They prefer at least 70°F (22°C). They
will survive at lower temperatures not under 60°F
(16°C) but they don’t like it and will lose many leaves. They prefer abundance of light but no direct sun
– the leaves burn easily. They like to be consistantly
moist but never wet.

Top Right
H. purpureofusca: Another tongue twister that
happens to be a superb hoya. The leaves are very large, succulent, gorgeous emerald green and beautifully
veined. A very close relative of H. cinnamomifolia
(another beautiful, succulent hoya that I don’t haye
room for in this article) Tbe fłowers of this species are
superb. The colors are gorgeous. The petals are a light
reddish purple with a deep, cranberry red corona. As a
rule, tbe flower umbel is in the form of a perfect sphere. A very easy hoya to grow and easy to bring into
bloom with enough light. Light being tbe secret to the
blooming of almost all flowering plants. I can highly
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recommend tbis plant to all hoya growers or all who
want to be hoya growers.
Center Right
H. wayetii: This is a beautiful, small, basket plant but
not a miniature. The leaves are long, narrow (canoe
shaped) aud very fłeshy or succulent. They are deep
green, edged with a dark brown or purpie pigment.
This is a superb species that is easy to grow and
bring into flower. The flowers are small, quite fuzzy,
dark pink to red and simply exquisite. With enough
light it will bloom almost constantly from early
spring to late summer. It is one of the most adaptable
hoyas to pot culture and does best in a small (not
over 6 inch) pot or basket. This is a Philippine hoya
and does like more water than most but should be in
a well draining mix so that it never stays soggy wet.

Bottom Right
H. arnottiana: Here we have a species from the tropical mountainous Himalayan region of India. It has
bold, wide ovate, elliptic, medium green, succulent
leaves with beautiful vein patterns. This is a fast grower aud seems to bloorn very readily with fłowering
umbels cousisting of 25 to 30 pure white or sometimes ivory colored flowers. The petals are reflexed
sharply, showiug off the pure white, upright corona.
These plants can get quite large in time and need to
be pruned drastically every few years to keep them in
bounds. Never fear that you will lose flowers by doing so. The pruning forces many new branches that
will flower soon and often.
Kilka słów o uprawie
Wszyscy Wy, którzy uprawiacie rośliny sukulentyczne, prawdopodobnie wiecie tyle samo, lub
więcej niż ja o ich uprawie, a sukulentyczne hoje nie
stanowią wyjątku. Jedyna różnica, o której wiem to
taka, że sukulentyczne hoje pochodzą z ciepłych
obszarów świata i nie wytrzymają niskich temperatur. Niektóre mogą przetrzymać zimę na zewnątrz na
obszarach gdzie albo nie ma temperatur poniżej zera,
albo lekkie mrozy nie występują dłużej niż 30 minut.
Jako wskazówkę dla gatunku, który was interesuje
bierzcie pod uwagę obszar, na którym występuje on
w naturze. Jeśli nie możecie znaleźć źródła by odszukać taką informację, napiszcie do mnie maila na
hoochymama007@hotmail.com. Odpowiem szybko.
W temacie emaila wpiszcie „information about hoyas”, w innym przypadku może on trafić do folderu ze
spamem lub śmieciami. Jeśli zdecydujecie się na
przygodę z upawą hoji, zapewnijcie sobie duży, ciepły pokój, z dużą ilością światła do uprawy waszych
roślin. Niektóre gatunki mogą dorosnąć do bardzo
dużych rozmiarów. Hoje lubią też dużą wilgotność.
W rzeczy samej jest prawie niemozliwe by wyhodować ładnie wyglądającą roślinę bez właściwej wilgotności. Są one dość tolerancyjne i wytrzymają trochę błędów i zaniedbania. Najpoważniejszy problem
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to woda – albo za dużo, albo za mało może doprowadzić do ich śmierci. Kiedy podlewacie, używajcie
wody ciepłej lub przynajmniej wody o temperaturze
pokojowej, i podlewajcie obficie, a potem nie podlewajcie ponownie dopóki rośliny nie mają sucho kilka
centymetrów wgłąb doniczki. W sumie stosujcie po
prostu zdrowy rozsądek, którym posługujecie się przy
uprawie innych sukulentów.
Pomyślnej uprawy: Ann Wayman

A Few Words About Growing
All of you who grow succulent plants probably
know as much or more then I do about growing them,
and succulent hoyas are no different. The only difference that I am aware of is that all hoyas come from
temperate areas of the world and cannot withstand
cold temperatures. A few hoyas can go through a winter outdoors in areas that either don’t have freezing
temperatures outside or have light freezes that don’t
last longer than about 30 minutes. As a guideline for
the species that you are interested in, use the area of

the world where they grow naturally. If you can’t
find a source to find out that information, e-mail me
at: hoochymama007@hotmail.com. I will answer
promptly. In the subject rnatter of the e-mail write
‘inforrnation about hoyas’ otherwise they may end
up in a spam or junk folder. If you decide to venture
into the hoya growiug experience, make sure that
you have a large, warm room with a lot of light to
grow your hoyas in. Some species can grow extremeiy large. They also thriye on high bumidity. In fact it
is almost impossibie to raise nice iooking piants without the proper humidity. Tbey arc yery forgiying
piants aud wili withstand some abuse aud neglect.
Tbe gravest danger is water. . . either too much or too
little can lead to their death. When you water use
warm or at least room temperature water aud water
thoroughly, then don’t water again until they are dry
several inches into tbe pot. In fact, use the same
common sense that you apply to your other succulent
plants.
Happy Growing: Ann Wayman

Sposób na wełnowca korzeniowego
Waldemar Dudziński
Wałbrzych

Na początek pozwolę sobie na skrótowy opis
pewnego eksperymentu, który przeprowadzono na
Uniwersytacie Hawajów (University of Hawaii) w
1995 roku. Polegał on na tym, że cztery 1-metrowe
palmy Rhapis excelsa Qbunb.) Henry, zainfekowane
wełnowcem korzeniowym Rhizoecus hibisci Kawal &
Takagi, każda w ok. 12-litrowych doniczkach, zostały
poddane eksperymentowi. Do środka każdej z doniczek wprowadzono czujniki temperatury. Doniczki
zostały zanurzone do wody o temperaturze 49oC aż do
momentu gdy środek doniczki osiągnął żądaną tempetaturę końcową, ok. 49oC. Od tego momentu doniczki
pozostawały zanurzone w wodzie przez 10 min bez
żadnej ingerencji, a następnie ochłodzone wodą o
temperaturze otoczenia, 26 oC, do czasu gdy wewnętrzna temperatura obniżyła się do 30 oC. Trochę
odczekano i tego samego dnia postanowiono sprawdzić efekty robiąc badania bryły korzeniowej.
Naliczono, że cała populacja wynosiła 1322
osobników, i składała się z 26% osobników dorosłych, 25% nimf i 49% jaj. Występowała w całej przestrzeni bryły korzeniowej, ale największa koncentracja była pomiędzy ściankami doniczek a bryłą. Odpowiednio tylko 4% dorosłych osobników, 11% nimf
i 20% jaj znaleziono w środku bryły korzeniowej.
Powyższy eksperyment traktowania ciepłem zaskutkował 100,0%-ową śmiertelnością, zarówno dorosłych osobników, jak i nimf oraz jaj.
Poniżej bardziej szczegółowe zestawienie efektów eksperymentu:
..
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temp.
czas
czas
końcowa traktowania chłodzenia śmiertelność %
47.0 C
47.3 C
47.4 C
48.3 C

23 min
46 min
24 min
54 min

7 min
6 min
3 min
8 min

100(113)
100 (458)
100 ( 74)
100 (365)

Jak widać z tabeli, śmiertelność szkodnika wyniosła 100%. Ponieważ już wcześniej dotarły do
mnie opinie, że korzenie kaktusów są w stanie wytrzymać temp. 50 oC, poszedłem tropem tego eksperymentu i pokusiłem się o zastosowanie powyższej
metody dla kilku swoich roślin zainfekowanych wełnowcem korzeniowym: Trichocereus macrogonus,
Weberbauerocereus johnsonii, Pilosocereus lanuginosus, Stetsonia coryne, wszystkie wysokości kilkudziesięciu cm. Umieściłem je w miednicy z wodą o
temperaturze ok. 60-65 oC w całości, zarówno ich
łodygi jak i korzenie, i trzymałem je tam przez ok. 15
min. Kaktusy były bez doniczek, a czynność przeprowadzana w zimie, bez wybudzenia roślin, jedynie
ogrzane do temperatury pokojowej. Zimowały one w
temperaturze ok. 12-15 oC. Po wyciągnięciu z miednicy, umieściłem kaktusy na jedną dobę koło kaloryfera, by je osuszyć. Wszystkie one przeżyły, i latem
miały normalny i dobryu wzrost, a wszystkie wełnowce zniknęły, także pędowe. Jedynie Trichocereus
macrogonus dostał kilku plam.
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Właściwości podkładek w szczepieniu
kaktusów. Część 2.

Myrtillocactus geometrizans.
Piortr Modrakowski,
Bydgoszcz, piotr.modrakowski@gmail.com
Paweł Cieślak,
Mękarzowice, Małopolska

Properties of stocks in the
grafting of cacti. Part 2.
Myrtillocactus geometrizans.

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.

Rośliny z tego rodzaju znamy głównie jako
świetne podkładki. Rzadko w kolekcjach możemy
podziwiać większe egzemplarze. Są to duże drzewiaste cereusy z potężną koroną i silnym pniem o wysokości do 5m. Rodzaj obejmuje 4 gatunki i jedną odmianę, rosnące w Meksyku i Gwatemali.
Najbardziej znany jest M. geometrizans występujący od meksykańskiego stanu Tamaulipas po stan
Oaxaca z centrum występowania w środkowym Meksyku w stanach Queretaro, Hidalgo, Guanajuato i San
Luis Potosi. W wielu regionach występuje wyspowo,
np. w okolicach Tuli w dolinach Rio Montezuma w
„Dolinie Starców” w stanie Metztitlan. Na północy
San Luis Potosi wytwarza on gęste lasy roślin z koronami zbudowanymi z dziesiątek szerokich pędów z 58 żebrami o średnicy aż do 15 cm, i wysokości 4,5m.
Starsze rośliny są często porośnięte tilandsiami i innymi tego typu roślinami. Szczególnie efektownie
kaktus wygląda stojąc pojedynczo na tle pustynnego
krajobrazu. Czasem rośnie w dużych skupiskach wraz
z Acacia farnesiana tworząc trudne do sforsowania,
kolczaste haszcze.
Rośliny posiadają krótkie szydlaste ciernie i
ładną szaroniebieską bądź zielononiebieską barwę
naskórka. Kwiaty w stosunku do rozmiarów rośliny są
bardzo małe. Mają one tylko 3-4 cm wielkości i są
koloru białego lub kremowego, wyrastają one po kilka
na raz z pojedynczych areol, nawet do 9, co u innych
kaktusów nie jest spotykane. Często na roślinach występują kwiaty oraz owoce w różnych stadiach dojrzałości. Owocem jest soczysta, słodka, silnie barwiąca
jagoda 1-1,5 cm wielkości, ciemnoczerwonej do czarnej barwy. Po wysuszeniu przypomina borówki, co
też było powodem otrzymania nazwy Myrtillocactus, i
co oznacza ni mniej ni więcej tylko kaktusa borówkowego. Te owoce są zbierane na terenie Meksyku,
suszone i sprzedawane przerobione na wiele sposobów. Są znane pod nazwą „garambullo”. Są wprawdzie drobne, ale ich ilość jest bardzo duża. Uwielbiane
są również przez liczne gatunki ptaków.

The plants of this genus are well-known mainly
as good stocks. We can hardly ever take notice of
larger plants in collections. They are large arborescent cerei with a huge corona and a strong trunk, to
5m high.. The genus comprises 4 species, and 1 variety, growing in Mexico and Guatemala.
The most familiar is M. geometrizans distributed from Mexican state Tamaulipas to the state
Oaxaca, with the center of distribution in central
Mexico, in the states of Queretaro, Hidalgo, Guanajuato and San Luis Potosi. In many regions it has
insular distribution. For example, in Tula neighbourhood, in the Valleys of Rio Montezuma, in the Old
Man’s Valley in the state of Metztitlan. In the
nothern part of San Luis Potosi, it makes thick forests of plants with coronas made of tens of broad
stems, with 5-8 ribs, of up to 15cm diameter, and to
4.5m in hight. Mature plants are often covered with
Tillandsias and other plants of similar type. Especially showy does this cactus look when standing alone
against a desert landscape. Sometimes it grows in
dense populations together with Acacia farnesiana,
making spiny bushes hard to get through.
The plants have short awl-shaped spines and a
nice greyish-blue or greenish-blue colour of the epidermis. The flowers are very small compared to the
plant size. They are only 3-4 cm across and are of
white or cream colour. They are produced several
from single areoles at a time, even to 9 in number,
which does not occur with other cacti. Often there
are flowers and fruits in different stages of maturity.
The fruit is a lushy, sweet, highly coloured bery, 11,5 cm in size, dark-red to black in colour. It resembles huckleberry after drying, which had been a reason for naming it Myrtillocactus – this means ‘a
huklebery cactus’. The fruits are collected across
Mexico, dried, and sold ion form of many products.
They are well-known under the name of ‘Garambullo’. They are small, but there are many of them. They
are also consumed by many bird species.
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Bardziej na południe, w stanach Pueblo i Oaxaca
występuje M. grandiareolatus. Jest to odmiana M.
geometrizans z większymi wełnistymi areolami i
dłuższymi cierniami. W tych stanach rośnie również
M. schenckii o ciemnozielonym naskórku. Trzeci gatunek rośnie na półwyspie kalifornijskim, jest nim
bardziej ocierniony M. cochal. Ostatnim gatunkiem
jest M. eichlamii z Gwatemali.
Myrtillocactusy rosną, za wyjątkiem M. eichlamii, na obszarach półpustyń, na terenach trawiastych i
krzaczastych na obszarach prawie całego Meksyku, na
wysokości do 2000m n.p.m., na których opady często
nie przekraczają 500 mm rocznie.
Myrtillocactus geometrizans jest rośliną niewymagającą (podobnie jak to jest z innymi Myrtillocactusami), szybko rosnącą w cieple i jest wytrzymała na
dłuższą wilgotność substratu. Do szczepień są przydatne rośliny z północnych populacji. Rozmnaża się je
z siewu nasion, dobrze kiełkuje a nasiona są łatwo
dostępne nawet w dużych porcjach.
Siewki są jednak na ogół niezbyt mocne w młodym wieku, dlatego używa się na ogół odciętych pędów wierzchołkowych. W tym celu siewki przecina
się w 1/3 wysokości a odcięty pęd ukorzenia się po
kilku dniach. Spód siewki traktujemy jako roślinę
mateczną, która wypuści 1-3 odrosty, które po podrośnięciu wykorzystujemy dalej jako podkładki. Myrtillocactusy hodujemy na pełnym słońcu, tylko na początku wiosny cieniujemy (dotyczy także siewek).
Do rozmnażania używamy również odciętych
stożków wzrostu, długości 3-4 cm, pozostałych po
szczepieniu. Do szczepień można też używać wyrośniętych siewek, jeśli nie przeszkadza nam ich mała
średnica powodująca często przewracanie się roślin
lub nawet grożąca złamaniem, gdy zraz osiągnie zbyt
duże rozmiary.

Further south, in the states of Pueblo and Oaxaca, there is found M. grandiareolatus. This is a variety of M. geometrizans, possessing larger and more
floccose areoles, and longer spines. Also M. schenckii is found in the mentioned states, possessing darrk
green spidermis. The third species is found on the
Baja California peninsula. This is a more heavily
spined M. cochal. The final species is M. eichlamii
from Guatemala.
Except for M. eichlamii, Myrtillocacti grow on
semidesert areas, on grassy and bushy areas of almost all the Mexico, at altitudes up to 2000m, with
the rainfall often below 500mm per year.
Myrtillocactus geometrizans is not a demanding plant (as is also true for the rest of Myrtillocacti). It grows well in warm conditions, and can bear a
somewhat prolonged moisture in soil. For grafting,
the plants from northern populations are useful. They
are propagated from seeds, they germinate well, and
the seeds are easy to obtain even in large quantities.
The seedlings however are not firm in young
age, so instead top cuttings are used – a seedling is
cut at 1/3 part of its hight and the stem that is cut off
is rooted after a few days. The bottom part of the
seedling is a ‘mother’ plant, which will push forth 13 offsets, that will be subsequently used as stocks
after they grow up. Myrtillocacti are cultivated in
direct sunlight, only at the beginning of spring must
we shade them a little (it applies also to seedlings).
For propagation are also used tops cut off, 3-4
cm long remnants from earlier graftings. For grafting
we may also use overgrown seedlings, if we are not
disturbed by their small diameter often causing the
plants collapse or even break when the scion gets to a
large size.

Grafting
Szczepienie
Przy szczepieniu siewek odcinamy jedynie
wierzchołek rośliny na takiej wysokości, aby wiązki
przewodzące miały już kształt okręgu a nie jednego
punktu. Ze względu na szerokość podkładki i większą
szerokość wiązek przewodzących u Myrtillocactus,
lepiej używać Myrtillocactusów dla raczej podrośniętych siewek lub małych odnóżek. Możemy szczepić
bardzo duże rośliny jak i siewki albowiem wiązki
przewodzące rośliny są bardzo miękkie i nie drewnieją tak szybko jak u innych podkładek, a miąższ jest
soczysty. Na drewniejących wiązkach z trudem
przyjmują się większe rośliny, a siewki w ogółe nie.
Zimowanie powinno być suche i przy temperaturze 10-15ºC. Myrtillocactus geometrizans znosi
także chłodniejsze zimowanie, lecz pod wpływem
temperatur ok. 5ºC na pędzie powstają brązowe plamy. Przy temperaturach poniżej 0ºC ginie w całości.
Po zdrewnieniu pędu, głównie podkładek dla
siewek, można je zagłębić w substracie, gdzie wypuszcza dodatkowe korzenie i nie jest już tak wraż..
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In the grafting of seedlings, we cut off the
plant’s top only at such a place that the vascular bundle should have circular shape and not a small point.
For the reason of width of the stock and the larger
width of the vascular bundle in Myrtillocactus, one
would better use Myrtillocacti for rather not very
small seedling, or for offsets. We can graft both large
plants and seedlings, because the vascular connecting
bundle is very soft and do not lignify as much as in
other stocks, and the parenchyma is juicy. Large
plants establish with difficulty on lignifying bundles,
and for seedlings it is even impossible.
Wintering should be dry and under the temperature of 10-15º C. Myrtillocactus geometrizans can
also survive lower temperatures but at about 5ºC,
brown patches appear. Below 0ºC it dies.
After the stock has lignified, it may be put deep
in the soil, rather the ones with seedling scions, where it pushes forth additional roots and is less vulnerable to lower temperatures in winter. In case of stem
fragments that are cut off, lignifying takes relatively
long.
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liwa na niższe temperatury w czasie zimowania. U odcinanych fragmentów pędów drewnienie trwa stosunkowo długi okres.
Myrtillocactus jest bardzo dobrą podkładką
przede wszystkim dla bardziej ciepłolubnych rodzajów, jakimi są: Melocactus, Discocactus, Uebelmannia i pozostałe. Doskonale na nim rosną: Ariocarpus,
Aztekium, Blossfeldia, Echinocactus, Copiapoa i
wszelkie bezchlorofilowe kaktusy. Nadaje się także
dla Mammillarii, np. M. theresae i innych miniaturowych, które szybko stają się roślinami matecznymi z
dziesiątkami nowych pędów.

Myrtillocactus geometrizans is a very good
stock especially for more warm-liking genera such
as: Melocactus, Discocactus, Uebelmannia and
others. It provides good growth to Ariocarpus, Aztekium, Blossfeldia, Echinocactus, Copiapoa and cacti
without chlorophyll. It is also good for Mammillaria,
for example, M. theresae and other miniature ones
that in such case quickly become ‘mother’ plants
with many ‘pups’ around.

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOYA

Chcesz pogłębić swoje zainteresowanie Hojami i znaleźć się w gronie ich sympatyków, zarówno
początkujących, jak i zaawnsowanych?
Dołąsz do Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół Hoya. Członkowie otrzymują m.in. kwatalnik Fraterna. Więcej informacji na stronie http://www.international-hoya.org

Nowości wśród kaktusów i sukulentów

Succulentes 4/2007
Aloe acutissima H.Perrier var. fiherenensis Castillon i
Aloe acutissima H.Perrier var. isoloana Castillon.
To nowe odmiany z Madagaskaru.
Aloe 44:2, 2007
Aloe cataractarum McCoy & Castillon/.
Aloe kwasimbana McCoy & Castillon,
Aloe ruvuensis McCoy & Castillon
Aloe latens McCoy & Castillon
Wszystkie cztery gatunki pochodzą z
Tanzanii.
CactusWorld 25:4, 2007
Aloe doddsonianum McCoy
Lavranos

&

..KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 4

Aloe tartarensis McCoy & Lavranos
Obydwa pochodzą z Kenii.
Bothalia 36:1, 2006
Aloe vanrooyenii Smith & Crouch.
Nowy “nakrapiany” gatunek z KwaZulu-Natal, RPA.
Novon 16, 2006
Brachystelma nutans Bruyns.
Nowy gatunek z północnego Mozambiku. Jeśli chodzi o cechy wegetatywne, nieodróżnialna od B. lineare, ale
kwiaty są charakterystyczne. Umieszczone są na długich, zaginających się
w dół pojedyńczych szypułkach, są
żółtawe, przyjmują czerwono-brązowy
odcień w kierunku koniuszków płatków i nigdy nie otwierają się do końca. Roślina opisana z północnej cze-

ści prowincji Zambézia. Brachystelma to rodzaj z rodziny Apocynacea.
Rośliny najczęściej mają podziemne
kaudeksy. mogą dorosnąć do kilkudziesięciu cm wysokosci lub się
płożyć. W okresie spoczynku tracą
liście i naziemne pedy. Zamieszkują
głównie Afrykę, ale także Azję,
Aloe 44:1, 2007
Hawothia marxii Gildenhuys. Nowy
gatunek z Little Karoo, RPA.
Internoto 28:2, 2007
Notocactus tabularis (Cels ex K.
Schumann) var. setispinus Prauser.
Jest to mocniej ocierniona forma N.
setispinus z okolic Punta Ballena,
Urugwaj.
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Tydzień w Chiapada
Diamantina (Bahia):
Morro do Chapéu, Lençois, Mucugê. Część 1
Une semaine dans la Chiapada Diamantina (Bahia):
Morro do Chapéu, Lençois, Mucugêhe. Part 1.
Gerard Ardisson
Francja, gerard.ardisson1@free.fr
Chiapada Diamantina to region dobrze znany kaktofilom z
powodu jego bogactwa w kaktusową florę Brazylii. Autor
zabiera nas tam – to pierwsza część jego dzienników podróży. Wszystkie zdjęcia zrobione przez autora.

Chiapada Diamantina is a region well known among cactophiles for richness of Brazilian cactus flora. The author
takes us there – this is the first part of his trip diary. Photos
by the author.

9 maj 2007 :
W ciągu pasjonującej podróży po brazylijskim
stanie Minas Gerais w pażdżierniku 2005, naszła nas
chęć by zwiedzić stan Bahia, który również charakteryzuje się endemizmem kaktusów, bromelii i sukulentów. Wyjechaliśmy wię z Nicei, Francja do Salvador
de Bahia przez Frankfurt o godz. 7.35. i przybyliśmy
wieczorem o godz. 18.00 czasu lokalnego do Salvador
de Bahia i wynajęliśmy turystyczny samochód. Ze
względu na frenetyczne zachowanie Bahiańczyków i
z powodu trudności w rozpoznawaniu dróg tej wielkiej metropolii jaką jest Salvador, mieliśmy problem z
odnalezieniem Pousada Azul po ponad 2 godzinach
jazdy.

9 mai 2007 :
A la suite d’un voyage passionnant, bien
qu’éprouvant dans l’Etat brésilien de Minas Gerais,
en octobre 2005 nous avons éprouvé l’envie de visiter celui de Bahia, également réputé pour son endémisme en cactées, broméliacées et autres succulentes. Nous sommes donc parti de Nice (France) pour
Salvador de Bahia via Frankfort à 7h35 et arrivé le
soir à 18 h heure locale à Salvador de Bahia où nous
avons récupéré une voiture de tourisme. Du à la conduite frénétique des bayanais et la difficulté à reconnaître les routes de cette grande métropole qu’est
Salvador nous avons eu du mal à retrouver la Pousada Azul après plus de 2 heures de route.

10 maj
Rano zjedliśmy o godz. 8 śniadanie i zrobiliśmy
spacer nad brzegiem morza aż do latarni, gdzie na
drzewach, które rosną nad tą ulicą, można zaobserwować zwisające pędy Rhipsalis baccifera ssp baccifera (J.S. Mueller) Stern, a następnie odwiedziliśmy
bazylikę Bonfim, cud bogactwa, potem była burza
typu tropikalnego, która nas zatrzymała na godzinę w
bazylice. Aby wrócić do dzielnicy Barra, musieliśmy
przejechać w okropnym ruchu ulicznym, gdzie samochody jadą koło siebie na czterech pasach na szosie
zatopionej w wodzie przez wiele dziesiątków kilometrów. Obiad.

10 mai
Le lendemain, notre petit déjeuner à 8 h s’est
suivi d’une promenade sur le bord de mer jusqu'au
phare où l’on peut observer dans les arbres qui bordent cette avenue les tiges pendantes de Rhipsalis
baccifera ssp baccifera (J.S. Mueller) Stern, puis
d’une visite de la basilique de Bonfim, une merveille
de surcharge; puis un orage du type tempête tropicale a éclaté, nous bloquant 1 heure dans la basilique.
Pour retourner vers le quartier de la Barra nous avons
essuyé un trafic routier épouvantable, les voitures
roulant côte à côte sur 4 files au milieu d’une chaussée inondée, ressemblant à un gué sur plusieurs dizaines de kilomètres. Dîner.

11 mai
Po wymianie pieniędzy w Banco do Brazil, i
pomiędzy dwiema ulewami, zjedliśmy śniadanie w
restauracji la Barra z widokiem na morze, i gdzie taras
jest obrośnięty olbrzymimi kępami Opuntia dillenii
Haw., nieendemicznymi, a szeeroko uprawianymi w
celach dekoracyjnych. Potem poszliśmy do supermarketu żeby kupić trochę zapasów na dzień następny i
tam zdecydowaliśmy, że pojedziemy do Chiapada
Diamantina

11 mai
Après avoir changé des devises au Banco do
Brazil et entre 2 averses nous avons déjeuné dans un
restaurant sur la Barra avec vue sur mer et dont la
terrasse est bordée d’énormes touffes d’Opuntia dillenii Haw., non endémique mais très cultivée pour la
décoration, puis on est allé au supermercado acheter
quelques provisions pour le lendemain où l’on avait
décidé de partir dans la Chiapada Diamantina.

..
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Fig. 2. Encholirium sp i velozzie

Fig. 3. Pojedyńczy okaz Melocactus salvadorensis na polu
Individu isolé de Melocactus salvadorensis dans un champ

Fig. 4. Harrisia adscendens, na skraju drogi za Ipira
Harrisia adscendens, bord de route après Ipira

Fig. 5. Pilosocereus magnificus

Fig. 6.
Euphorbia
appariciana

..

Fig. 7.
Fig. 7. bis
Stephanocereus luetzelburgii

12 maja
Wyjechaliśmy z Salvador ok
godz. 10 prosząc taksówkarza by
nas zawiózł aż do BR 324, która
prowadzi do Morro do Chapéu,
będącym naszym pierwszym
punktem docelowym, i nastawiłem licznik kilometrów w samochodzie na 0. Dojechaliśmy do
Feira de Santana o godz. 11.20
autostradą na kilometrze 110. Zatankowałem benzynę do pełna i
pojechaliśmy następnie drogą BA
42 w kierunku Itinga i Baixa
Grande. Naprzeciw posterunku
policji drogowej zrobiłem moje
pierwsze zdjęcia – Cereus jamacaru De Candolle (Fig. 1). Na
138 km, kilkadziesiąt metrów od
drogi rosną zarośla Cereus jamacaru wzdłuż dróg i lasów, niektóre są w bardzo złym stanie, bez
wątpienia z suszy. Na 168 km
..
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pojawiły się Pilosocereus glaucochrous. Następnie
grupa melocactusów o długich cierniach – z pewnością jest to gatunek albo amethystinus albo ernesti, a
są tam również Vélozia sp, rózne Bromelie, a w
szczególności Hechtia i Encholirium (Fig. 2) na 176
km; 1 km dalej, po prawej stronie, są pola Melocactus
salvadorensis Werd. (Fig. 3), na ograniczonej przestrzeni gruntu półpiaszczystego, ale piaskowcowego,
a krowy skubią rzadką trawę. Po przekroczeniu bariery z drutu kolczstego zrobiłem kilka zdjęć grup i okazów. Cześć jest uschnięta, wyciągnięta z ziemi przez
zwierzęta, lub wyrwana.
Za Ipira na 216 km, na przeciw posterunku policji wojskowej, odkryłem piękny egzemplarz Harrisia
adscendens (Gürke) Britton & Rose (Fig. 4), który
rośnie przy drzewie, a w pobliżu jest wysypisko śmieci. Droga jest w bardzo dobrym stanie. Zdecydowaliśmy i jechać dalej do naszego punktu przeznaczenia
przed zapadnięciem nocy. Można jechać 100-110
km/h i w tym wypadku powinniśmy przyjechać na
17.30, ale 40 km przed Morro do Chapéu stan drogi
się pogarsza i są wyboje na całej długości, co spowalnia nasz ruch. Zapada noc i moja małżonka daje mi
znak, że są tam cereusowate niewielkich rozmiarów
po obu stronach drogi. To musi być o Micranthocereus sp, a inne to niewątpliwie Stephanocereus luetzelburgii, przy czym przypisuje im ona kształt butelki,
a wszystkie one są skierowane w tym samym kierunku. Zauważa ona również kolonię Melocactus sp.
Przełożyliśmy wizytę tam na dzień nastepny, dojechaliśmy do Morro do Chapéu o godz. 19, na 385 km.
Zarezerwowałem pokój w hotelu "Porta de Cidade".
Kierowniczka nie mówi ani słowa po angielsku, ale
dała nam pokój dosyć przestronny za 40 R$ za noc,
łącznie ze śniadaniem. Następnie poszliśmy do jednej
z nielicznych otwartych restauracji, wypełnionej młodzieżą, i zjedliśmy posiłek: pomidory, ryż, kiełbaski i
napój.

12 mai
On quitte Salvador, aux environs de 10 h en
demandant à un taxi de nous guider jusqu'à la BR
324 qui mène à Morro do Chapéu notre première
destination et j’ajuste le compteur kilométrique de la
voiture à 0. On arrive à Feira de Santana à 11h20 par
autoroute au km 110. Je fais un plein d’essence on
emprunte ensuite la BA 42 en direction de Itinga et
Baixa Grande. En face le poste de police routière je
prends mes premières photos de Cereus jamacaru De
Candolle (Fig. 1). Au km 138 à quelques dizaines de
mètre de la route des bosquets de C. jamacaru se
dressent tout au long des routes et des forêts, certains
sont en très mauvais état, secs, morts de sécheresse
sans doute. Au km 168 apparaissent des Pilosocereus
glauchocrous. Ensuite ça se succède sur un inselberg
des groupes de Melocactus à épines longues, sans
doute l’une des espèces amethystinus ou ernesti, il y
a aussi des Véllozia sp, différentes broméliacées, en
particulier des Hechtia et Encholirium (Fig. 2) km
176; 1 km plus loin sur la droite des champs de Melocactus salvadorensis Werd. (Fig. 3) sur des aires
limitées d’un sol mi sablonneux mi gréseux il des
vaches broutent les rares herbes et après avoir franchi la barrière en fils barbelés je prend quelques
photos de groupe et d'individus. Certains sont morts,
déterrés par les animaux ou arrachés.
Après Ipira, au km 216, en face du bureau de
police militaire je découvre un bel exemplaire de
Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose (Fig. 4)
qui pousse au pied d’un arbre auprès duquel sont
amoncelés des détritus ménagers. La route semble en
très bon état et nous décidons de continuer vers notre
destination afin d’arriver avant la nuit, on peut rouler
à 100 à 110 km/h, à cette allure nous devrions arriver
à 17h30, mais 40 km avant Morro do Chapéu l’état
de la route se détériore et se parsème de crevasses
tout le long, ce qui ralentit considérablement notre
vitesse. La nuit commence à tomber et mon épouse
me signale l’existence des Cereanneaes de faibles
dimensions de part et d’autre de la route, il doit
s’agir de Micranthocereus sp, et pour d'autres sans
doute des Stephanocereus luetzelburgii, étant donné
qu’elle leur attribue une forme de bouteille tous
orientés dans la même direction, elle aperçoit
également des colonies de Melocactus sp. On repousse la visite au lendemain. On atteint Morro do
Chapéu à 17 h, au kilomètre 385, je réserve une
chambre à la pousada "Porta de Cidade", la patronne
ne parle pas un mot d'anglais mais nous donne une
chambre assez spacieuse à 40 R$ la nuit, petit déjeuner compris, puis on accède à l’un des rares restaurants ouverts rempli des jeunes et on accepte le repas
qu'elle va préparer : tomates, riz, saucisses et boisson.

13 mai
Przyszliśmy na śniadanie po nieprzespanej nocy
z powodu hałasu robotników, którzy mieszkali w sąsiednim pokoju. Poszliśmy do supermarketu zrobić
zakupy. Pojechaliśmy drogą BA 052 w kierunku Piritiba o godz. 9.45 i znaleźliśmy się na 390 km, a jeden
kilmometr dalej jest saamaotne wzgórze pokryte Encholirium spectabile, Hechtiami lub Dickia sp, dużą
ilością Stephanocereus luetzelburgii, velloziami, orchideami, Zatrzymywaliśmy się co 200-300 m i za
każdym razem były nowe miejsca z pięknymi okazami Pilosocereus magnificus (Buining & Brederoo) F.
Ritter (Fig. 5), Stephanocereus luetzelburgii, Laelia
sp. Zatrzymałem się, żeby poobserwować miniaturową euphorbię, która rośnie między rozpadlinami skalnymi i jest to Euphorbia appariciana. Rizzini (Fig. 6).
O godz. 12 zatrzymaliśmy się na obszarze wyrobiska
po buldożerach. Moja żona przygotowała kanapkę z 13 mai
Le breakfast est bienvenu après une nuit sans
szynką i wyjechaliśmy o 12.40. Dalej spotkaliśmy
sommeil
à cause du vacarme des travailleurs qui lopiaszczysto-żwirowe tereny. Jest tam dużo Melocacgent
dans
la chambre voisine. Nous quittons la chamtus sp., niektóre z nich z owocami, a nieco dalej na
bre et allons au supermarché acheter quelques
..KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 4
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wysokości dwóch zrujnowanych budowli, na płaskim
terenie, odkryliśmy ze zdziwieniem kolonię Sansevieria trifasciata rosnącą wśród Kalanchoe sp, i znowu
Melocactus sp, Dickia sp, vellozie i Stephanocereus
luetzelburgii (Vaupel) N.G. Taylor & Eggli (Fig. 7), z
których niektóre miały kwiaty lub owoce (Fig. 7 bis)
oraz gęste grupy Micranthocereus purpureus Buining
& Brederoo (Fig. 8). Przejechaliśmy jeszcze kilka
kilometrów i na skalnej płycie z piaskowca podziwialiśmy dużą kępkę wspaniałej Hohenbergia leopoldohorstii E. Gross, W. Rauh & E.M.S. Leme (Fig. 9)
pośród Vellozii w pełnym kwitnieniu, ale choć wjeżdża się w catinga, natura roślinności pozostaje identyczna. Skręciliśmy na 408 km do Morro do Chapéu.
Przybyliśmy tam około godz. 15 i porzuciliśmy myśl
by jechać a do America Dourada – to będzie następnego dnia.

provisions. On rebrousse chemin sur la BA 052 en
direction de Piritiba à 9h45 et on est au km 390, à 1
km plus loin un inselberg couvert d’ Encholirium
spectabile, Hechtias ou Dickia sp, abondance de Stephanocereus luetzelburgii, Vellozias, orchidées, on
s'arrête tous les 200 ou 300 m et ce sont chaque fois
de nouveaux sites avec toujours présence de beaux
sujets de Pilosocereus magnificus (Buining & Brederoo) F. Ritter (Fig. 5), Stephanocereus luetzelburgii,
Laelia sp. Je m’arrête pour observer une euphorbe
miniature qui croît entre les interstices d’un rocher
c’est Euphorbia appariciana Rizzini (Fig. 6). A 12
h on s'arrête sur une aire creusée par les buldozers,
ma femme prépare un sandwich club avec tomate et
jambon, et on repart à 12h40. On continue et on
tombe sur des aires sablonneuses et de grès, il y a pas
mal de Melocactus sp. dont quelques uns sont en
fruits, un peu plus loin au niveau de 2 constructions
en ruines sur une aire plane nous découvrons avec
surprise une colonie de Sansevieria trifasciata, noyées dans un champ de Kalanchoe sp, et à nouveau
des Melocactus sp, Dickia sp, Vellozias sp. et Stephanocereus luetzelburgii (Vaupel) N.G. Taylor &
Eggli (Fig. 7) dont certains portent des fleurs et ou
des fruits (Fig. 7 bis) ainsi que des groupes denses de
Micranthocereus purpureus Buining & Brederoo
(Fig. 8) on continue encore quelques kms et sur une
plaque rocheuse de grès on admire au milieu des
Vellozias une grosse touffe d’une superbe Hohenbergia leopoldo-horstii E. Gross, W. Rauh & E.M.S.
Leme (Fig. 9) en pleine floraison mais bien qu’on
progresse dans la catinga, la nature de la végétation
reste identique et on fait demi tour au km 408 vers
Morro do Chapéu. On arrive à Morro do Chapéu vers
15h, et on abandonne l'idée d'aller jusqu'à America
Dourada, ce sera pour demain.

14 maj
Zapłaciliśmy rachunek w hotelu, spakowaliśmy
walizki i opuściliśmy Morro do Chapéu o godz. 9.15
na 442 km. Obrliśmy kierunek America Dourada; na
km 453, Pilosocereus sp, Cereus jamacaru, Agave sp
(GA75); na km 460 na piaszczystej równinie otoczonej otoczonej płytami z piaskowca (GA76), rosną
wspaniałe Melocactus concinnus Buining & Brederoo
ze swoim białym cephalium, bardzo rozproszonne,
zauważyłem tam 5 lub 6 sztuk (Fig. 10), podobne są
do Melocactus glaucescens Buining & Brederoo, ale
ilosć cierni radialnych jest większa – naliczyłem 6-7,
oraz jeden cierń centralny, a nieco dalej - Melocactus
oreas ssp cremnophilus (Buining & Brederoo) P.J.
Braun (Fig. 11). W sądziedztwie znajdują się kępy
opuncji bezcierniowych o członach płożących się i
bardzo rozgałęzionych, z żółtymi owocami, klasyfikowane obecnie jako Tacinga inamoena (K. Schumann) W. Stuppy & N. P. Taylor (Fig. 12), bromelie
dziwnego kształtu, których pędy są podobne do liści 14 mai
Sansevieria. Sa to Neoglaziovia variegata Mez. (Fig.
Nous payons la note d’hôtel, faisons les valises
13), których włókno jest używane do produkcji sznu- et quittons de Morro do Chapéu à 9h15 au km 442.
rów pod nazwą cardoa.
On prend la direction de America Dourada; au km
453, Pilosocereus sp, Cereus jamacaru, Agave sp
(GA75); au km 460 sur une plaine sablonneuse entourée de plaques de grès (GA76), poussent de magnifiques Melocactus concinnus Buining & Brederoo, avec leur céphalium blanc, très dispersés, j’en
Poznajemy rzadkie kaktusy
dénombre 5 ou 6 unités (Fig. 10), ils ressemblent à
Melocactus glaucescens, mais le nombre d’aiguillons
zebrał edytor
radiaux est plus important on en compte 6 à 7 et 1
central, un peu plus loin Melocactus oreas
Harrisia adscendens (Fig.4) to kaktus mocno aiguillon
ssp. cremnophilus (Buining & Brederoo) P.J. Braun
rozprzestrzeniony w brazylijskim regionie caatinga i
(Fig. 11). Au voisinage on trouve des touffes
obecnie jego występowanie nie jest zagożone.
d’opuntias inermes à articles prostrés très ramifiés
Roslina z początku rośnie wzwyż, pózniej się mocno
avec fruits jaunes classée actuellement comme
krzewi, wygina i wspina po roślinach towarzyszących. Pędy osiągają kilka metrów długości przy zaledwie 2-5 cm średnicy, mają niskie zebra i charakterystyczne wydłużone tuberkuły z dużymi areolami.
Cierni jest 4-10, dośc mocnych i odstających, długości 1-3 cm. Gatunek należąc do grupy szybko rosnących kaktusowych pnączy nie jest dla wielu zbyt
atrakcyjny, jednak jego kwiaty mają kilkanascie cm
długości,
ozdobę stanowi też czerwony, bezciernio..
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wy owoc.

Pilosocereus magnificus (Fig. 5), kaktus o jasnoniebieskim kolorze naskórka występuje w północnowschodniej części Minas Gerais. Osiąga 1,5-5 m
wysokości, do 7,5 cm średnicy, krzewi się od spodu
lub wyżej, ciernie są złotawe do brązowych, do 1,5 cm
długości. Kwiaty białe,
z dolnymi
płatkami
zielonymi,
KAKTUSY
I INNE
Vol. 4 (2007)
No. 4
do 6 cm długości i 2,3 cm średnicy.

Fig. 8. Micranthocereus purpureus

Fig. 9. Kępa kwinącej Hohenbergia leopoldo-horstii
na skale z piaskowca
Touffe de Hohenbergia leopoldo-horstii en
fleurs sur roches gréseuses.
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Fig. 10. Melocactus concinnus
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Fig. 11. Melocactus oreas ssp. cremnophilus

Fig. 12. Tacinga inamoena

Tacinga inamoena (K. Schumann) W. Stuppy
& N. P. Taylor (Fig. 12), des broméliacées de
forme étrange dont les tiges ressemblent à des
feuilles de Sansevieria, une véritable forêt, ce
sont des Neoglaziovia variegata Mez. (Fig. 13)
dont la fibre est utilisée pour faire des cordages sous le nom de cardoa.
..
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Fig. 13. Neoglaziovia variegata rosnąca w czystym piasku
Neoglaziovia variegata poussant dans du sable pur
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Poznajemy bromelie
.

Neoglaziovia variegata

to piękna sukulentyczna bromelia, o wąskich liściach podobnych do
liści sansevierii, która występuje na suchych terenach Brazylii. Jaj liście mają przeplatane kolory jak
na zdjęciu, mogą przekroczyć 1m długości i wyrastają z podziemnych kłączy. W naszych warunkach
kolorystyka liści jest słabiej zaznaczona. Uprawa jest
prosta, roślina rośnie szybko, łatwo się rozmnaża z
odrostów. Z rozet wyrastają nierozgałęzione kwiatostany z małymi, czerwono-fioletowymi kwiatami. Do
niedawna rodzaj Neoglaziovia był monotypowy,
ostatnio odkryto kolejny gatunek: N. burle-marxii.

Hohenbergia leopoldo-horstii.

Hohenbergia to rodzaj, który składa się z ok. 50 gatunków,
występujących na Jamajce, Brazylii, Wenezueli,
Mniejszych Antylach, Puerto Rico, i Kubie. Poszczególne gatunki mogą żyć w róznych warunkach, m.in.
niektóre z nich są epifitami. To dość ładne rośliny.
Rozety niektórych z nich przyjmują zwarte, eleganckie kształty. Jednym z nich jest Hohenbergia leopoldo-horstii. To jeden z popularniejszych gatunków w
rodzaju, choć jest też wiele innych równie atrakcyjnych. Jego rozety składają się z ciasno upakowanych, szerokich, sztywnych, skórzastych liści, które
posiadają ciernie. Jej uprawa jest prosta. Trzeba
pamiętać, że roślina nie lubi niskich temperatur,
również w zimie.

Interesujące przypadki

Stephanocereus leutzelburgii
Stephanocereus luetzelburgii (Vaupe) N.P. Taylor & Eggli jest wyjątkowo interesującym gatunkiem.
To jeden z dwóch znanych tzw. kaktusów butelkowych (drugim jest Pilosocereus bohlei), gdzie nazwa
„kaktus butelkowy” opisuje w tym przypadku bardzo
ciekawą i niezwykłą wśród kaktusów formę pędu
dorosłych egzemplarzy.
Butelkowy kształt kaktusa obrazuje tu bowiem
jego dwa stadia rozwoju. Pierwsze stadium to okres
fazy młodocianej (juwenalnej) rośliny, gdy nie jest
ona jeszcze zdolna do kwitnienia. Pęd rośnie wtedy
kuliście osiągając grubość kilkunastu cm, potem się
lekko wydłuża. Po przekroczeniu ok. 20 cm wysokości, kaktus wchodzi w fazę dojrzałą (maturalną), w
której jest już zdolny wydawać kwiaty. Wtedy to
średnica nadal rosnącego pędu staje się znacząco i
widocznie węższa.
Średnica pędu fazy dojrzałej może być nawet
kilkukrotnie mniejsza od pędu fazy młodocianej. Ponadto w części maturalnej areole są bardziej ściśnięte,
ciernie są dłuższa i jest ich więcej, pojawia się też
wełna. Żeber z reguły jest tyle samo, ale są naturalnie
bardzo zwężone i ściśnięte. Tak znaczny dymorfizm
obu faz, czyli tak duża modyfikacja pędu z wiekiem,
może rodzić pytania, czy wąska częśc juwenalna nie
jest aby tworem dającym się zakwalifikować jako
cefalium. Żródła jednak nic nie mówią o sposobie
kwitnienia S. leutzelburgii, spekulacje więc należy
odłożyć na później.
S. leutzelburgii może osiągnąć do 1,5 m wysokości, z reguły jednak nie przekracza 1 m. Kwiaty
mają do 1,5 cm średnicy, są białe, z dolnymi płatkami
brunatniejącymi. Owoc jest płaskokulisty, 2,5-3,5 cm
średnicy, zielony, potem niebieskawy.
Kaktus występuje tylko w regionie Chapada
Diamantina, ale za to w dwóch dość wyraźnie odróżnialanych formach. Pierwsza z nich, południowa, któ..KAKTUSY I INNE Vol. 4 (2007) No. 4

ra występuje koło Rio de Contas, to rośliny, gdzie
pędy wykazują bardzo wyraźny kształt butelki, mało
się przy tym krzewiąc, co jeszcze bardziej podkreśla
„butelkowość”. Druga forma, północna, występuje
koło Morro do Chapéu. Ta krzewi się od podstawy, i
jest nieco mniej atrakcyjna, bo jej pędy swoim
kształtem już w mniejszym stopniu przypominaja
butelkę. To ta forma widnieje na zdjęciach Gerarda
Ardissona.
S. leutzelburgii można również spotkać pod
nazwą Pilosocereus luetzelburgii: (Vaupel) Byles &
Rowley. W rzeczy samej przeniesienie tego gatunku
z rodzaju Pilosocereus do Stephanocereus nie jest
takie oczywiste – drugi i ostatni gatunek Stephanocereus, S. leucostele, to kaktus o zupełnie innej formie
biologicznej – nie ma zmiany średnicy pędu, stan
dojrzałości objawia się tworzeniem cephalium na
całym obwodzie, a cephalium jest następnie przerastane przez pęd. Dość różne są też kwiaty w obu
gatunkach. Mimo, że wśród taksonomów cecha taka
jak cephalium, a więc i różnice między nimi, nigdy
nie należała do pierwszorzędnych kryteriów w klasyfikacji kaktusów, nie ma wciąż zgody co do tego czy
S. leutzelburgii powinien należeć do rodzaju Stephanocereus czy Pilosocereus. Potwierdza to także krótka historia jego klasyfikacji. Taylor początkowo
chciał potraktować tego kaktusa jako oddzielny, monotypowy rodzaj Lagenopsis. Później Taylor i Eggli
przy włączeniu tego gatunku do Stephanocereus
utworzyli dla niego, podrodzaj Lagenopsis w obrębie
rodzaju Stephanocereus, dla podkreślenia róznic
między oboma gatunkami Stephanocereus. Gwoli
uzupełnienie warto zwrócić uwagę na to, że nie ma
bliższego pokrewieństwa między Stephanocereus
leutzelburgii a Pilosocereus bohlei.
Przy uprawie S. leutzelburgii należy zwracać
uwagę na to by temperatura nie spadała niżej 12 oC.
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Peniocereus greggii var. transmontanus

Ukryte wdzięki
Arizońskiej Królowej Nocy.
Lucia Carces
USA, lucaro@runbox.com
A look at beautifully blooming cactus, somewhat popular
among garden hobbists in Arizona, but less so among pure
cactophiles. Arizona Queen of the Night is just a bunch of
sticks during 364 nights of the year, but in the 365-th night it
makes a striking beauty of itself.

Tak, wiem. Powiecie pewnie, że Królowa Nocy
to Selenicereus grandiflorus. Ale tu jest Arizona! Cały rodzaj Peniocereus jest rzeczywiscie niezbyt popularny wśród kaktusiarzy, chcoć geograficznie jest
mocno rozprzestrzeniony – jego obszar, występowania rozciąga się od stanów Teksas, Nowy Meksyk i
Arizona, poprzez Meksyk, aż do Ameryki Środkowej.
Mała popularność tytułowej rośliny jest spowodowana
faktem, że poza porą kwitnienia, nie wyglądaja ona
pociągająco dla miłośników kaktusów kulistych, którzy stanowią większość wśród kaktofili. Pędy tych
kaktusów są tak cienkie, że gdyby nie areole z krótkimi cierniami, niekomu by nie przyszło na myśl, że
to kaktusy. Wiernie oddaje to sama nazwa Peniocereus, oznaczająca cereus „nitkowaty”. Jednak rekompensatą niezbyt atrakcyjnego pokroju są duże i ładne
kwiaty, doceniane przez wielu miłośników roślin
ogrodowych tu w Arizonie, którzy chętnie adoptują
tego kaktusa do swoich skalnych i kserofitycznych
ogrodów.
Peniocereus greggii jest ze wszystkich reprezentantów rodzaju gatunkiem najbardziej znanym. wśród
miłośników kaktusów i innych miłośników roślin.
Występuje on w trzech wymienionych stanach oraz na
południu Meksyku. Według botaników istnieją dwie
odmiany: var. greggii (Engelm.) Britton & Rose oraz
var. transmontanus (Engelm.) Backeb. W USA pierwsza z nich występuje w Nowym Meksyku i na zachodzie Taksasu, głównie w rejonie Big Bend, podczas
gdy var. transmontanus występuje na pustyni Sonora
w Arizonie, w hrabstwach: La Paz, Yuma, Mohave,
Maricopa, Graham, Pinal, Pima, Santa Cruz i Cochise.
Można go też znaleźć w Meksyku, na północy
meksykańskiej części pustyni Sonora.
Trudno powiedzieć dlaczego rośliny z Arizony,
czyli var. transmontanus, zostały określane jako odrębna odmiana, bo odróżniają się bardzo nieznacznie
od odmiany greggii: areole są nieco mniejsze, mniej
eliptyczne, a prawie okrągłe, krótkie ciernie rozchodzą się bardziej promieniście, a ciernie pokrywające
owoc są nieznacznie dłuższe. Ponadto rośliny z Arizony mają przeciętnie większe kwiaty niż odmiana
.
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greggii, jednak u tej drugiej część roślin dorównuje
średnicą kwiatu odmianie transmontanus. Poza tymi
drobnymi różnicami, obie odmiany wyglądają podobnie. Przyjrzyjmy im się teraz.
Z grubego bulwiastego korzenia wyrasta jeden
lub kilka bardzo cienkich, łamliwych pędów o średnicy 1-2 cm, z 4-6 (czasem 7) wyraźnymi żebrami,
koloru jasnobrązowego. Pędy są pojedyńcze lub rozgałęzione, czasem do 1,5 m wysokości, ale najczęściej rzadko przekraczają 0,5 m. Czasem rosną samodzielnie, czasem się pokładają, najczęściej jednak
są podtrzymywane przez inną, towarzyszącą roślinność, w której cieniu rosną. Wiotkie pędy nie wyróżniają się wyglądem na tle innych krzewów i amatorzy tych roślin mają duże trudności z ich znalezieniem w naturze. A jeśli mimo wszystko im się uda,
stwierdzą, że rzeczywiście rośliny swoim wyglądem
przypominają bardziej resztkę zwykłego wyschniętego krzewu niż kaktusa.
Miłośnicy pięknych kwiatów jednak wiedzą
swoje. Raz do roku, i tylko przez jedną noc, Arizońska Królowa Nocy, bo tak ją tu w Arizonie nazywamy, pokazuje swoje wcześniej skrywane wdzięki, w
postaci dużych, biało-kremowych, pięknie pachnących kwiatów, które do tego otwierają się wszystkie
tej samej nocy. W przypadku starszych okazów może
ich być nawet kilkadziesiąt.na jednej roślinie. Ta noc
to zawsze duże i niezapomniane wydarzenie w życiu
miłośników roślin, cierpliwie czekających z przygotowanymi wcześniej aparatami fotograficznymi.
Wrażenie jest potęgowane przez piękny i silny zapach kwiatów, który stał się nawet inspiracją dla
wyrobów kosmetycznych, takich jak perfumy czy żel
pod przysznic. Z nastaniem świtu kwiaty więdną.
Prawdopodobnie proces jednoczesnego wydania
dużych kwiatów przez kaktusa o tak cienkich pędach, tak bardzo zubaża go w wodę, że nie zmusza
się on do ponownego kwitnienia w tym samym roku.
Kwiaty P. greggii var. transmontanus mogą
osiągnąć do 25 cm długości i przekroczyć 10 cm
średnicy. Składają się z wielu białych lub kremowych lanceolatowatych [t.j. zaostrzonych – przyp.
red.] płatków. Czasem mogą przybierać nawet różowy odcień. Długość płatków do 4 cm, przy czym
dolne z nich są najczęściej zagięte w dół i zielenieją
lub brązowieją. Obecna jest duża ilość wyprostowanych pręcików, do 2,5 cm długości.
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Obie odmiany mają bulwiasty korzeń o średnicy
do kilkudziesieciu centymetrów (kaudeks). Krążą
legendy, choć trudne do zweryfikowania, że waga
niektórych korzeni może sięgac 100 funtów (50 kg) i
50 cm średnicy, jednak z reguły waga nie przekracza
kilku kilogramów i kilkunastu cm średnicy. W Meksyku kaudex Królowej Nocy służy czasem jako artykuł żywnościowy.
Oto kilka wskazówek uprawowych dla tych,
którzy chcieliby mieć Arizońską Królowę Nocy. Należy ją uprawiać w lekkim cieniu, rzadko podlewać, a
w zimie trzymać chłodno - lekkie i krótkie mrozy jej
nie zaszkodzą.. Przy mrozach dłuższych i ostrzejszych, pędy mogą obumrzeć, ale na wiosnę wyrosną z
grubego korzenia nowe. Pędy bardzo łatwo się odłamują, ale też bardzo łatwo się ukorzeniają. Tak się
składa, że w środowisku naturalnym nie obserwuje się
kolonii tych kaktusów, a jedynie pojedyńcze egzemplarze w dużym oddaleniu od siebie. Taka sytuacja
utrudnia wzajemne zapylanie się roślin, rozmnażanie
zachodzi więc głównie dzięki samoistnemu ukorzenianiu oderwanych lub odgryzionych przez zwierzęta
pędów. Ponieważ roślina kwitnie dopiero po kilku
latach, więc kolekcjonerzy nie zadowalają się sadzonkami handlowymi, ale wykopują z ziemi starsze egzemplarze i przenoszą je do swoich ogrodów. Zubaża
to niestety zasoby tego kaktusa w przyrodzie, które są
szacowane jako niewielkie, choć z drugiej strony z
pewnością wiele egzemplarzy tego trudnodostrzegalnego, dobrze maskującego się kaktusa, prawdopodobnie większość, pozostaje wciąż w ukryciu.
Chcąc uprawiać Arizońską Królowę Nocy jako
roślinę doniczkową należy ją posadzić do doniczki
głębokiej, i o co najmniej kilkunastocentymetrowej
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średnicy tak, aby umożliwić swobodny rozwój grubego korzenia. Podłoże powinno być piaszczysto
żwirowo-gliniaste, podlewanie rzadkie, a waszą królową należy umieścić w trochę zacienionej części
szklarni (jest skromna - nie lubi być na widoku)
najlepiej koło jakiegoś rozgałęzionego cereusa.
Jeśli kiedykolwiek zdecydujecie się na uprawę
Arizońskiej Królowej Nocy, „brzyduli” przez 365
dni i 364 noce, życzę Wam, abyście nie przespali tej
ostatniej, 365-tej, najważniejszej nocy dla waszej
Reina de la Noche!
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OKMKS
Witajcie Przyjaciele !
Pojawiają się pytania dotyczące działalności naszego
Towarzystwa. Otóż jak starsi członkowie wiedzą, jest
ona nakierowana głównie na wydawanie pisma. Nic nie
stoi jednak na przeszkodzie by zakres działalności
Towarzystwa rozszerzyć. Jeśli chcecie pod szyldem
OKMKS założyć gdzieś klub kaktusiarzy, współnie
zamawiać rośliny czy nasiona, zrobić spotkanie kaktusiarzy,
Fig. 1 itd – zróbcie to. Nie pytajcie się nas o zgodę! Po
prostu zróbcie po swojemu i powiadomcie nas, byśmy
mogli Waszą inicjatywę rozpropagować. Pozdrawiamy !
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Kaktusy Puerto Rico
i wysp przyległych
Tomasz Romulski
This article is a general look at cactus vegetatnion of Puerto
Rico territory. We can find there: Melocactus intortus, Pilosocereus royenii, Stenocereus fiembrigii, Harrisia portoricensis, Mammillaria nivosa, Leptocereus quadricostatus, L.
grantii, Opuntioids, and Hylocerei.

Puerto Rico to państwo stowarzyszone z USA, które
tworzy mały karaibski archipelag, położony na wschód
od Dominikany, w ciągu archipelagu tzw. Większych
Antyli, tj. Kuba, Jamajka,
Hispaniola (Dominikana i
Haiti), Puero Rico, oraz archipelagu Wysp Dziewiczych. Puerto Rico z pewnością nie jest obszarem obfitujacym w wielką różnorodność kaktusów, nie mniej
rośnie tam kilka ciekawych
gatunków, w tym dwa gatunki endemiczne. Uściślijmy
jednak, że terytorium Puerto
Roco oprócz samej wyspy
Puerto Rico, obejmuje trochę
dużo mniejszych wysp, spośród których największe to
Mona, Vieques, i Culebra, ale
znaczenie dla nas będą miały
też Monita i Desecheo. W
tym artykule omawiam więc
kaktusy całego archipelagu.
Puerto Rico leży w tropikach, choć klimat nie jest
kkoniecznie tropikalny, wyspa ma bowiem dwie części
mocno różniące się klimatycznie. Rozdzielone są one
łańcuchem górskim Cordillera Central, zatrzymującym
większość deszczowych
chmur, stąd część północnowschodnia i środkowa to
tropik i opadów jest tam dużo

Melocactus intortus na wyspie Culebra. Populacja na zdjęciu
rośnie na żyznym podłożu, a mimo to ma się bardzo dobrze.

Pilosocereus royenii

Dojrzałe owoce Pilosocereus royenii nie utrzymują się na roślinie dłużej niż jeden dzień – są
zjadane przez ptaki tego samego dnia, w którym
barwa owocu ciemnieje.

Melocactus intortus – tu rośnie na skale

Leptocereus quadricostatus ze strony
www.seaturtle.org/mtrg/projects/anegada/

Stenocereus fimbriatus

.

Harrisia portoricensis. Żółte owoce są tu niewątpliwą
ozdobą. Fot. U. S. Fish and Wildlife Service

więcej niż w cześci południowo-zachodniej. W części
tropikalnej znajduje się Park Narodowy El Yunque.
Natomiast na południowym zachodzie wyspy, gdzie
klimat jest dużo bardziej suchy, znajduje się rezerwat
Guánica. Jest to suchy las o powierzchni 40 km2, biosfera bardzo znana z różnorodności gatunków ptactwa,
które tu występuje, ale uważa się ją także za najokazalszy na Ziemi przykład suchego lasu występującego
w tropikach. Jak się nietrudno domyslić, las ten zamieszkują również kaktusy.
Trudno sobie wyobrazić krainę kaktusową bez
gatunków opuncjowatych – tak jest i w tym przypadku. Wśród opuncjowatych wyrózniają się dwie duże
drzewiaste Consolee: Consolea rubescens i C. moniliformis. Rosną tu także nie cieszące się zbytnim zainteresowaniem kaktusiarzy hylocereusy (H. trigonus, H.
monacanthus, H. lemairei, H. stenopterus, H calcaratus, H. costaricensis).
W pierwszym rzędzie jednak uwagę turystów
przykuwa słynny Melocactus intortus. To gatunek
znany i mocno rozpowszechniony na Karaibach, będący wręcz symbolem tamtejszej kaktusowej flory.
Rośnie on z reguły na terenach przybrzeżnych, często
nawet pionowych nadmorskich skałach. Jednak jest
on bardzo adaptywny – może on rosnąć także na płaskim terenie wśród innej roślinności. Ten piękny kaktus – może on osiągnąć do 40 cm średnicy, ma 14-17
mocno zarysowanych żeber, i 9-15 mocnych kilkucentymetrowych cierni w kolorach od żółtego do brązowego. Po około 10-15 latach w naturze, kaktus staje
się zdolny do kwitnienia i wytwarza cephalium, z
białą wełną i brązowymi szczecinami. Rośnie ono z
czasem cylindrycznie do tego stopnia, że w przypadku
niektórych starych egzemplarzy wydłużone cephalium
i wydłużony korpus mogą dać razem blisko 1m wysokości, jednakże takie spotyka się rzadko.
Kwiaty Melocactus intortus są różowe, różowe
są też owoce, które są w dodatku jadalane. Są czasem
nawet zbierane przez dzieci i są tez naturalnie przysmakiem zwierząt, jednak dotychczas nie zarejestrowano prób komercyjnej uprawy tego melocactusa.
Warto jeszcze wspomnieć, że w tym gatunku wyróżnia się podgatunek ssp. domingensis, o mniejszych
rozmiarach, który wystepuje tylko w Dominikanie.
Najbardziej jednak widocznym kaktusem na
Puerto Rico i przyległych wyspach jest Pilosocereus
royenii, On również jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych kaktusów na całych Karaibach – to
kolejny kaktusowy symbol tamtego regionu. Można
go spotkać na półwyspie Jukatan, Wyspach Bahama,
w Dominikanie, na Haiti, Jamajce, Mniejszych Antylach, Tobago. Jest to drzewiasto-kolumnowy kaktus,
niekiedy osiągający ponad 8 m wysokości, krzewiący
się od podstawy lub wyżej. Jego wyprostowane pędy
mogą osiągnąć srednicę do 9 cm i mają 6-13 żeber. To
również bardzo adaptywny gatunek – rośnie często w
dużych ilościach, najczęściej na skrajach lasów, czasem nawet wśród innych tropikalnych drzew, czasem
nawet w taki miejscach, gdzie opady przekraczają
1000 mm rocznie, choć podłoże jest zawsze bardzo
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przepuszczalne, oparte na wulkanicznej lewie, a teren często jest nachylony, co pozwala na odpływ
wody. Z drugiej strony można go spotkać na przybrzeżnych nagich skałach.
Najbardziej rzuca się w oczy jego wełna, którą
wytarzają areole w okolicach wierzchołków pędów,
gdzie wyrastają kwiaty. Jest to tzw. pseudocephalium, mające za zadanie ochronę pąków przed palącym słońcem. Ilość wełny jest jednak różna dla poszczególnych roślin, niektóre kwitnące egzemplarze
mogą jej nawet wcale nie mieć. Pseudocephalium
obejmuje z reguły 3-4 żebra i utrzymuje się jeszcze
jakiś czas po przekwitnięciu kwiatów, czasem w
następnych latach także wyrastają z niego kwiaty,
mimo, że w wyższej partii pędu zdążyło powstać
kolejne pseudocephalium. Wełna pseudocefalium
jest wykorzystywana przez ptaki do budowy gniazd.
Ptaki też, a także mrówki, wyjątkowo sobie upodobały owoce P. royenii – wszystkie relacje potwierdzają, że nie ma szansy na to, by dojrzały, czerwony
owoc utrzymał się na roślinie dłużej niż jeden dzień.
Pilosocereus royenii, może zakwitnąć już przy
około 1 m wysokości. Kwiaty najczęściej są białe,
ale mogą być też różowe do czerwonych. Silnie
pachną, są nocne, otwierają się pod wieczór i zamykają rano, ale nietoperze, które są typowymi nocnymi zapylaczami ich nie odwiedzają – zapylaczem jest
pewna pszczoła.
Uprawa P. royenii jest, jak można wywnioskować z jego wszędobylskości w naturze, prosta.
Trzeba tylko pamiętać, że pilosocereusy to praktycznie rzecz biorąc rośliny tropikalne i nigdy nie rosną
na dużych wysokościach, toteż nie mozna narażać
ich na niskie temperatury. W kolekcjach, nie powinny być zimowane niżej temperatury 12 oC. Rozmnażanie zarówno przez ukorzenianie odrostów i z nasion nie stanowi problemu.
Według wielu źródeł kolejnym kaktusem drzewiasto-kolumnowym Puerto Rico jest Stenocereus
fimbriatus. To jedyny prawdziwie karaibski Stenocereus, opisany juz w 1783. Można go spotkać także na
pozostałych wyspach Większych Antyli (na Trynidad i Tobago, oraz pobliskich wyspach, występuje co
prawda jeszcze S. griseus jednak żyje on przede
wszystkim w Wenezueli i Kolumbii). Kaktus może
osiągnąć nawet do 12 m wysokości, przy średnicy do
30 cm, jest więc dużo masywniejszy niż Pilosocereus royeniii i po tym też nożnaby te dwa gatunki od
siebie odróżnić. Jego żebra są mocno zarysowane –
mają ok. 1,5 cm wysokości i są dość ostre. Cierni
centralnych 3, szare, z ciemniejszymi końcami, do 4
cm długości. Cierni bocznych zwykle 10, szare.
Kwiaty są dzienne, koloru od czerwonawego do zielonego, i mają ok. 8-9 cm długości. Niestety w kolekcjach europejskich jeśli w ogóle zakwitnie, to w
starszym wieku, dlatego nie jest popularny wśród
kaktusiarzy, za to jest w orbicie zainteresowań osób,
którym bogactwo realnego świata niestety nie wystarcza. To dzięki jego alkaloidom, które dają narkotyczne efekty podobne do tych, jakie występują po
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spożyciu Lophophora williamsii czy niektórych Trichocereusów. Te właściwości Stenocereus fimbriatus
są znane narkomanom właściwie dopiero od niedawna
dlatego jest jeszcze niewielu producentów oferujących
S. fimbriatus. Niemniej kaktus staje się powoli popularny – kilkunastocentymetrowe siewki, około 2letnie, kosztują w internecie średnio ok. 50-70 dolarów, czyli więcej niż Lophophora czy trichocereusy.
Stenocereus fimbriatus jest też znany pod nazwą Stenocereus (Lemaireocereus, Ritterocereus) hystrix.
Kolejnym kaktusem wartym zainteresowania
jest, a właściwie była, Harrisia portoricensis. Gatunek ten został opisany w 1908 r. z terenu na wschód
od Ponce, w Guanica. Jednak to jedyne znane stanowisko na centralnej wyspie uległo do dzisiejszego
dnia całkowitemu wytępieniu z powodu aktywnosci
ludzkiej. Owa Harrisia miała jednak szczęście ostać
się na trzech małych wyspach położonych na wschodzie archipelagu – Mona, Monita i Desecheo. Przetrwanie tych małych populacji jest przedmiotem troski
władz, jednak rozwój siedzib ludzkich tego nie ułatwia, podobnie jak świnie i kozy niszczące te rośliny.
Kaktus może przekroczyć 2 m wysokości, przy cienkich pędach, do 7 cm średnicy u podstawy i jedynie 34 cm średnicy bliżej szczytu – aż dziw, że się nie pokłada. Najważniejszy jest jednak owoc – piękny, żółty, nie przesłaniany przez ciernie, którychmu brak,
stanowi prawdziwą ozdobę rośliny. Natomiast białozielonkawe kwiaty do 13 cm długości – już w mniejszym stopniu, bo otwierają się w nocy.
O Puerto Rico zahacza również karaibska
Mammillaria – Mammillaria nivosa. Dokładnie chodzi tu o wyspę Culebra, leżącą na zachodzie terytorium. Kolejną populację znaleziono niedawno na małej wysepce Cayo Lobo, leżącej u zachodnich
wybrzezy Culebra, gdzie wspomniane kaktusy rosły
obok Melocactus intortus..W naturze M. nivosa to
bardzo ładny kaktus, tworzący kepy główek pokrytych białą wełną, ale w uprawie w warunkach europejskich wełna jest zaznaczona słabiej.
Powróćmy jeszcze do rezerwatu Guánica – tam
znajduje się także jedyne na Puerto Rico stanowisko
Leptocereus quadricostatus, którego możnaby prawie
nazwać drugim, obok Harrisia portoricensis, kaktusowy endemitem Puerto Rico. Występuje on też w
szczątkowej postaci na wyspie Anegada, w Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, jednak Anegada jest
ściśle rzecz biorąc częścią obszaru florystycznego
Puerto Rico. L. quadricostatus tworzy krzewy 2-4 m
wysokości, z pniem głównym nawet do 20 cm średnicy u podstawy i, jak jego nazwa wskazuje, zwykle
czterożebrowymi pędami (czasem tylko 3 żebra).
Rodzaj Leptocereus to bardzo ciekwe pole do
badań nad ewolucją rodziny Cactaceae. Obejmuje on
prymitywne kaktusy cereoidalne, o dość wąskich pędach tylko 3-5 żebrach, często się płozące, które wykazują wiele ciekawych cech budowy wewnętrznej,
ale to stanowi zupełnie odrębny temat.
Na terytorium Puerto Rico rośnie jeszcze jeden
przedstawiciel Leptocereus – Leptocereus grantianus.
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mapka Puerto Rico 
To już jest prawdziwy endemit i niestety na skraju
wyginięcia – istnieje tylko jedna jego populacja na
wyspie Culebra. Znajduje się ona na terenie prywatnym, a jego właściciel wycinał te kaktusy na paszę
dla zwierząt domowych. W przypadku L. grantianus
ciekawe jest to, że tylko młode człony mają ciernie, i
to jedynie 1-3 drobniutkich cierni na areoli. Owe
nieliczne ciernie odpadają w trakcie starzenia się
danego członu tak, że w praktyce roślina jest prawie
bezcierniowa.
Te wymienione 7 kaktusów to właściwie
wszystkie gatunki rosnące na terytorium Puerto Rico,
jakie mogą zainteresować typowego kaktofila. W
artykule nie omawiałem Opuncji i Hylocereusów ze
względu na mniejsze nimi zainteresowanie. Dla porządku jeszczę wspomnę, że na wyspach można znależć tu i ówdzie Opuntia ficus-indica i Selenicereus
grandiflorus, ale nie są krajowe gatunki, a egzemplarze, które wymknęły się z uprawy, jako że oba te
kaktusy są tam uprawiane.
Zupełnie przy okazji chcę jeszcze wspomnieć o
małym archipelagu, leżącym na północ od Puerto
Rico – Wyspy Turks i Caicos, należącym do Wielkiej Brytanii. Roślinność kaktusowa jest tam podobna – mozna spotkać tylko 3 gatunki kaktusów nieopuncjowych, wszystkie one znane już z Puerto Rico: Melocactus intortus, Pilosocereus royenii, i
Mammillaria nivosa. Dlaczego więc o nich napomykam? Otó ciekawa jest geneza pierwszego członu
nazwy archipelagu. Pochodzi on mianowicie od zwyczajowej nazwy Melocactus intortus: „Turecki turban”, do czego podobieństwa trudno mu odmówić.
Jest on tak charakterystyczny dla tamtejszej flory, ze
dał wyspom pierwszy człon nazwy – “Wyspy Turków”. To jedyny znany mi przypadek, gdy “kraina”,
w tym przypadku terytorium zamorskie Wielkiej
Brytanii, wzięła swoją nazwę od kaktusów.
Puerto Rico nie jest żadnym wyjątkowym zbiorem kaktusów. w rzeczy samej to typowa flora Karaibów. Ale właśnie zamierzeniem tego krótkiego
przeglądu była przykładowe prezentacja „Karaibańczyków”.

John Pilbeam & Derek Bowdery
Ferocactus
British Cactus and Succulent Society, Wielka Brytania,
2005, ISBN 0-902-099-76-0
Twarda oprawa, 254 x 188 mm, 116 strony, 130 kolorowych
zdjęć, 40 mapek
John Pilbeam jest znanym i poważanym propagatorem kaktusowej wiedzy, autorem licznych artykułów i kilku
książek, m.in. monografii o rodzajach Thelocactus, Rebutia i
Mammillaria, wydanych w serii The Cactus File Handbook. Z
kolei Derek Bowdery to prawdziwy entuzjasta rodzaju.
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Chcesz sprzedanć lub
oddać kaktusy, sukulenty, ich nasiona lub kaktusowe akcesoria?
Odwiedź naszą giełdę w
internecie:
www.cactaceae.fora.pl

KAKTUSY
Piotr Modrakow
Modrakowski
Wiele nadwyżek z kolekcji
kaktusów, kaktusy mrozoodporne
informacje i kontakt:

kaktofil@vp.pl

South America
Cactus Expeditions
Argentina
invites you to an extraordinary experience guiding you throughout some
of the most diverse sites for cactus
in Northern Argentina. Our itineraries will take you to some remote
locations where you will experience
an incredible contact with nature
and the environment. You will not
only see a great variety of cactus,
but also amazing variety of scenery
and wildlife.

info@cactusexpeditions.com.ar
www.cactusexpeditions.com.ar

Ferocactus, który w angielskim klimacie potrafi w ciągu 20 lat
od siewki wyhodować rośliny porównywalne z tymi, jakie
możemy spotkać na stanowiskach naturalnych. Obaj za ferokaktusami przemierzyli cały Meksyk wzdłuż i wszerz.
Ich
nowa wspólna książka, wydana przez British Cactus and
Succulent Society, ma formę leksykonu, prezentującego w
uporządkowany sposób cały rodzaj Ferocactus. Na pierwszych kilkunastu stronach przedstawiona została klasyfikacja
rodzaju, klucz do oznaczania gatunków, mapa występowania
oraz podstawowe zasady uprawy. Jednak główną część
książki (87 stron) stanowią opisy poszczególnych taksonów w
porządku alfabetycznym. Oprócz ogólnej charakterystyki
roślin przy każdym opisie znajdziemy wykaz znanych lokalizacji, numerów polowych i synonimów oraz bibliografię. Całość dopełniają dobrej jakości fotografie roślin zarówno ze
stanowisk naturalnych, jak i z uprawy kolekcjonerskiej.
Zaprezentowana przez autorów klasyfikacja jest w zasadzie powtórzeniem koncepcji Nigela Taylora, opublikowanej w
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Interesujesz się rodzajem
NOTOCACTUS?
Jeśli tak, to polecamy bardzo dobry,
specjalistyczny kwartalnik Internoto,
poświęcony rodzajowi Notocactus.
Pismo jest wydawane przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół
Notokakusów INTERNOTO. Artykuły
są w języku nimieckim, jednak opatrzone są one dość dokładnymi angielskimi streszczeniami. Towarzystwo
oferuje też inne udogodnienia (m.in.
listy nasion). Więcej informacji na
stronie: www.internoto.de

1984 r. w czasopiśmie Bradleya, a opartej na tezach Georga
Lindsaya z 1955 r. (opublikowanych z pewnymi zmianami
dopiero w 1996 r.). W książce opisanych zostało 25 gatunków i 17 podgatunków – 5 taksonów, które dotychczas w
literaturze występowały jako odmiany, zostało przez autorów
pod-niesionych do rangi podgatunku, ot tak sobie, dla zadośćuczynienia pewnej zasadzie. Pod względem poprawności taksonomicznej sprzeciw budzi podział sekcji (Ferocactus i Bisnaga) na grupy – po prostu jednostek taksonomicznych o takiej nazwie nie ma w Międzynarodowym Kodeksie
Nomenklatury Botanicznej.
Na końcu książki znajdziemy jeszcze wykaz nazw
uznawanych za synonimy lub odnoszących się do taksonów
przeniesionych obecnie do innych rodzajów, a także zbiorcze zestawienie numerów polowych Dave’a Fergusona
(DJF), Alfreda Laua (Lau), Felipe Otero (FO), Wernera
Reppenhagena (Repp) i Stevena Bracka (SB).
Tadeusz Nycz
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Rodzaj Neobuxbaumia. Cz. 2
Tomasz Romulski
Wrocław

N. euphorbioides na tyle mocno się różni od
pozostałych Neobuxbaumii – kwiat, mała ilość pofałdowanych żeber, że uzasadnione byłoby wydzielenie
dla niej odrębnego podrodzaju. Zostawiam jednak tę
propozycję tym, którzy będą chcieli prowadzić badania tego rodzaju.
N. scoparia (Poselger) Backeberg rośnie w stanach Vera Cruz i Oaxaca. Gatunek ten się mocno
krzewi, ma niezbyt grube pędy, tylko do 15 cm średnicy, natomiast średnica głównego pnia do 30 cm.
Maksymalna wysokość to 12 m. Ilość żeber zwiększa
się z wiekiem pędu, młode pędy mają 12-15 żeber,
starsze do 30. Żebra są podzielone na charakterystyczne podłużne tuberkuły o trójkątnym przekroju, z
ostrym wcięciem poniżej areoli, co nadaje kaktusowi
interesujacy wygląd już w stadium młodej rośliny.
Cierń centralny 1, do 2 cm długości, jako młody
czerwonawy, potem czerniejący, następnie szarzejący;
cierni bocznych 5-9. W strefach w okolicy wierzchołka pędu, tam gdzie wyrastają kwiaty na pędach zdolnych są już do kwitnienia, ciernie są brązowe, dłużo
dłuższe i szczecinowate, jest też więcej żeber – to
jakby rodzaj słabo rozwiniętego pseudocefalium. Niestety kaktus ten kwitnie dopiero po wielu latach.
Zdolny do kwitnienia egzemplarz w Europie można
zobaczyć w ogrodzie botanicznym w Monaco.
N. polylopha (de Candolle) Backeberg to najbardziej popularna Neobuxbaumia w kolekcjach –
sprzedawana jest w hipermarketach jako mała kulista
lub krótkokolumnowa siewka – można ja poznać po
dużej ilości dość cienkich żeber i cienkich cierniach.
W naturze osiąga do 13 m wysokości. Jej popularność
wynika m.in. z tego, że kolekcjach może zakwitnąć
już poniżej 1 m wysokości czerwonym kwiatem.
Również ze względu na dość gęste uciernienie, jako
siewka ładniej wygląda niż inne młode Neobuxbaumie. Ciernie w strefie kwitnienia się wydłużają w
stosunku do tych na niższych partiach pędu. Występuje w stanach Hidalgo, Queretaro, Guanajuato, San
Luis Potosi.
Pozostałe trzy Neobuxbaumie niczym charakterystycznym się nie wyróżniają. N. laui (Heath) Hunt
osiąga 12 m wysokości i występuje w Oaxaca, na
przełęczy Santiago Nuyoo. Często widnieje pod nazwą N. sanchez-mejoradae. N. multiareolata (Dawson) Bravo, Scheinvar & Sanchez-Mejorada nie krzewi się, również dorasta do 12 m i występuje w Guerero, N. squamulosa L.Scheinvar & H. SánchezMejorada dorasta do 10 m i występuje w Guerrero i
Michoacan.
Parę słów jeśli chodzi o wykorzystywanie
Neobuxbaumii przez miejscową ludność. Owoce pięciu z nich: N. mezcalaensis, N. tetetzo, N. macroce.
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phala, N. scoparia i N. multiareolata, są jadalne i
zbierane na stanowiskach naturalnych, natomiast
drewno pierwszych trzech z wyzej wymienionych
jest uzywane w budownictwie jako materiał konstrukcyjny.
Jak już wspominałem Neobuxbaumie nie są
trudne w uprawie, łatwo się też rozmnażają z nasion i
ukorzeniania odrostów. Przy okazji dodam, gdyby
komuś mogłoby się to okazać pomocne, że według
badań, N. tetetzo rośnie na podłożach bogatych w
fosfor, N. macrocephala – w wapń, a N. mezcalaensis rośnie na terenach o największych opadach. Ponadto najsłabiej z tych trzech gatunków rozpowszechniona N. macrocephala stosunkowo trudno
się rozmnaża z nasion i rośnie tylko na pewnych
wybranych typach stanowisk.
W internecie można znaleźć trochę artykułów
w języku angielskim n.t. Neobuxbaumii. Poniżej
przytaczam kilka wybranych:.
Anderson, F. The Cactus Family.
Valiente-Banuet A, Rojas-Martínez A, Arizmendi MC, Dávila P. 1997a. Pollination biology of two columnar cacti (and
Neobuxbaumia mezcalaensis and Neobuxbaumia macrocephala) in the Tehuacán Valley, Central Mexico. American
Journal of Botany 84: 452–455
Alfonso Valiente-Banuet. Fernando Vite. J. Alejandro Zavala-Hurtado Interaction between the Cactus Neobuxbaumia
tetetzo and the Nurse Shrub Mimosa luisana.. Journal of
Vegetation Science, Vol. 2, No. 1, 11-14. Feb., 1991.
Martinez & L. Domingez-Canseco. 1996. Ecological relationships between columnar cacti and nectar-feeding bats in
Mexico. J. Trop. Ecol. 12: 103-119.
Ligia Esparza-Olguín, Teresa Valverde, María C.
Mandujano. (2005) Comparative demographic analysis of
three Neobuxbaumia species (Cactaceae) with differing
degree of rarity. Population Ecology 47:3, 229
Od redakcji
Drodzy Czytelnicy
Obecny numer jest tradycyjnie nieco spóźniony,
jednak jak podają optymistyczne prognozy, spóźnienia
mają się ku końcowi. Następny numer, planowany jest na
kwiecień – bardzo dobry materiał jest już prawie zebrany.
W obecnym numerze mamy jak zwykle rzeczy rzadkie na
naszym podwórku – sukulentyczne Hoje, kaktusy i bromeile z Brazylii, kaktusy Karaibów, Peniocereus, oraz „swojskie” – Ferocactus, podkładki do szczepień kaktusów.
Serdecznie dziękujemy Wam za miłe słowa o piśmie
– staramy się i będziemy nadal ! Równie serdecznie dziękujemy za wparcia finansowe, których nam udzielacie.
Wszystkie drobne małe kwoty, także symboliczna złotówka, śą dla nas bardzo cenne. Bądźcie z nami.
Redakcja
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Neobuxbaumia polylopha
Najpopularniejsza Neobuxbaumia w kolekcjach,
można ją kupić w hipermarkecie. Może zakwitnać
już poniżej 1m wysokości.
Fot. Jerzy Bartylak

Piękne kaktusy dla
początkujących
Mammillaria dixanthocentron Backeberg
Gatunek ten z pewnością nie należy do miniaturek pośród Mammillarii – roślina ta, pochodząca ze stanów Oaxaca i
Puebla, może osiągnąć do 25 cm wysokości i 10 cm średnicy.
Bardzo ładne jest tu uciernienie – najdłuższy cierń centralny
ładnie odstaje, jest przy tym nieco łukowaato zagięty, o długości do ponad 2 cm, a ciernie boczne są ładnie gwiaździsto
rozstawione. Kolor cierni jest różny, od jasnożółtego do pomarańczowo-brązowego. Najlepiej szukać roślin z cierniami
ciemniejszymi, albo z cierniami z ciemniejszymi końcówkami, które ładnie kontrastują z bielą wełny wyrastającej z aksili. Pokrycie wełną może być rózne w zależności od popu-

tego względu, jak już bardziej zaawansowani kaktusiarze
wiedzą, często kaktus oprócz swojej nazwy ciągnie za sobą
dodatkowo „sznur” tzw. synonimów – nazw nadanych wcześniej. Czasem jest ich kilka, czasem kilkanaście, a czasem
kilkadziesiąt. Parodia microsperma jest wybornym przykładem wielkiego „rozpasania”, a co gorsze, nie ma obecnie
ustalonego konsensusu co do tego, które wczesniejsze opisy
są tylko synonimami, a które odnoszą się do rzeczywistych
odmian.
Populacje Parodia microsperma żyją zarówno w północnej Argentynie, jak i w południowej Boliwii. Są to niezbyt duże rośliny, rosnące na mniejszych wysokościach niż
większość Parodii, o kwiatach od żółtych do czerwonych,
niezbyt długich cierniach, oraz małych nasionach. Typowa P.
microsperma jest rośliną średnioładną. Znacznie ciekawszą
jeśli w wygladzie jest jej odmiana var. macrancistra. Posiada
ona grubsze, dłuższe, i ciemniejsze, ładnie wyróżniające się
ciernie centralne, długości do ok. 5 cm, hakowato zagięte, co
nadaje jej uciernieniu atrakcyjny
wygląd. Te centralne ciernie to
właśnie jej główna ozdoba. Oddaje to
tez dobrze nazwa, która oznacza
kaktusa z grubymi cierniami.
Kaktus ten został opisany po raz
pierwszy przez Schumanna z Vipos w
argentyńskiej prowincji Salta.
Występuje też koło miasta Tala (ta
populacja została później opisana jako
P. talaensis F.H. Brandt 1976.
Parodia microsperma var.
macrancistra rośnie w naturze na
niewielkich wysokościach, w uprawie
nie jest trudna, a kwitnie na żółto.

Mammillaria dixanthocentron, fot. Cristian Neciu

lacji, ponadto rośliny młode wykształcają mniej wełny niż
starsze, a wełna pojawia się przy dużej ilości światła. Kwiaty
są różowe lub jasno czerwone. Mammillaria ta bardzo dobrze
rośnie, w kolekcji europejskiej można się dochować rośliny do
wysokości 20 cm, potem szybkość wzrostu jednak znacznie
maleje. Trzymana na otwartym słońcu odwdzięczy się ładnymi cierniami i wełną.

Parodia microsperma var. macrancistra
(K.Schumann) Borg

Kaktusy to rośliny jak mało które poszukiwane w naturze przez ich miłośników, a populacje roślin tego samego
gatunku, otrzymują bardzo często odmienne nazwy gatunkowe „na wyrost”. Kaktusy to takie pole, gdzie taksonomowie,
zarówno zawodowi, jak i amatorzy, toczą nieustanne spory. Z
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Parodia
microsperma
var. macrancistra,
fot. Cristian Neciu
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