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W artykule Wstęp do rodzaju Discocactus (obok, w
obecnym numerze), spośród różnych klasyfikacji dla rodzaju, najbardziej przyjaznym kolekcjonerom jest podział wg.
Brauna i Estevesa. Ten zatem obrałem dla tego artykuliku,
nie wnikając głębiej w jego materię. Według wspomnianych autorów omawiana roślina jest podgatunkiem Discocactus zehntneri Britton & Rose, a podział całego gatunku
wygląda następująco:
Discocactus zehntneri Britton & Rose
ssp. zehntneri
ssp. albispinus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves
ssp. araneispinus (Buining & Brederoo) P. J. Braun &
Esteves
ssp. buenekeri (Abraham) P. J. Braun & Esteves
ssp. boomianus (Buining & Brederoo) N.P.Taylor & Zappi
ssp. horstiorum (P. J. Braun) P. J. Braun & Esteves
Podgatunek ssp. araneispinus został opisany po raz
pierwszy 1977 r. przez Buininga i Brederoo, jako gatunek,
następnie zredukowany do podgatunku D. zehntneri przez
Brauna i Estevesa w 1995 r. Roślinka ta wystpuje na północ
tuż od miejscowości Limoeiro w stanie Bahia, Brazylia, a
obok rośnie Micranthocereus flaviflorus var. uilianus.
Oto jej pobieżny opis: centralny pęd jest płaskokulisty, do 10 cm średnicy i 7 cm wysokości bez cefalium.
Cefalium osiąga do 4,5 cm średnicy i 3 cm wysokości, jest
biało-szare z brązowym odcieniem. Żeber do 21, podzielone na tuberkuły. Areole w młodym wieku mają żółtawy filc,
później stają się nagie. Cierni centralnych brak, cierni
.. bocznych 10-15, do 1-3 cm długości, dość miękich, które

zakrzywiają się w kierunku korpusu i nachodzą na siebie,
tworząc gęstą plątaninę. Kwiaty mają do 5,5 cm średnicy
Podgatunek ssp. araneispinus jest obok ssp. buenekeri, powszechnie uważany za najprostszy w uprawie wśród
diskokaktusów. Oba one zresztą są do siebie bardzo podobne. Daje to możliwość uprawy tej roślinki przez osoby
początkujące w kaktusach, jeśli tylko będzie miała ona
zapewnione ciepło i wilgotność. Ssp. araneispinus stosunkowo dobrze rośnie na własnych korzeniach, wytwarza
przy tym dużo odrostów, które można ukorzeniać, co ma
duże znaczenie ze uwagi na ograniczoną dotępność nasion
na rynku. I właśnie dzięki prostocie rozmnażania przez
odrosty stał się on jednym z najpopularniejszych diskokaktusów wśród kolekcjonerów. Podobnie mocno krzewią się
jeszcze dwa inne podgatunki D. zehntnerii: ssp. buenekerii i
ssp. boomianus. Wszystkie trzy zostały potraktowane przez
Taylora i Zappi jako jeden podgatunek, ssp. boomianus.
Dużym atutem podgatunku ssp. araneispinus jest to, że
przez długi czas jest gatunkiem miniaturowym, obok takich
jak D. horsti i D. buenekeri. Wprawdzie główny pęd może
dorosnąć do 10 cm średnicy, a cała kępa nawet do 20 cm,
jednak na osiągniecie takich rozmiarów kaktus ten potrzebuje dużo czasu, a wytwarzać cefalium i kwitnąć może już
po ok. 4 latach od wysiewu, czyli jako miniatura. Ponieważ
jest prosty w uprawie, mogą go włączyć go do swoich kolekcji te osoby, które po prostu zbierają miniatury wśród
kaktusów.
Szczepiony, np. na M. geometrizans, na którym dobrze rośnie, ten mały kaktus wytworzy cefalium szybciej
niż gdyby był na własnych korzeniach, a można go wtedy
traktować tak jak w standardowej uprawie kaktusów.
Nazwa araneispimus oznacza „pajączkowaty” – to
oczywiście skojarzenie z cienkimi, zakrzywionymi cierniami.
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Tkanki wodne sukulentów. Cz. 1
Water tissues of succulents. Part 1
Dr Tomasz Wyka
Poznań, UAM, Wydział Biologii, twyka@amu.edu.pl
Spojrzenie „wgłąb” na to co to znaczy być sukulentem, i w
jaki sposób rośliny mogą realizować sukulentyzm. Zaprezentowano funkcjonowanie i budowę tkanek wodnych różnych sukulentów. Część 1 dotyczy sukulentów liściowych.

An ‘inside’ look at what is it like to be a succulent and the
ways a plant can perform its succulence. Functioning and
structures of water tissues in various succulent plants is
presented. The first part refers to leaf succulents.

Przyznam, że u sukulentów zawsze najbardziej
fascynowało mnie ich wnętrze. I to w sensie dosłownym, tzn. podziwiając kaktusy czy inne tłuściochy
często miałem ochotę roślinę rozkroić i zobaczyć co
jest w środku. Obecnie, dzięki dostępowi do mikroskopu mogę tę ciekawość zaspokajać, poznając szczegóły budowy anatomicznej różnych gatunków. Zanim
podzielę się z czytelnikami niektórymi obserwacjami i
zdobytą wiedzą, parę słów wprowadzenia.
Sformułowanie ścisłej definicji sukulenta (jak i
wielu innych zjawisk przyrodniczych) okazuje się
dość skomplikowane. Większość sukulentów można
bez trudności zaklasyfikować do tej grupy wizualnie,
na podstawie posiadania przez nie pogrubionych
(„gruboszowatych”) organów oraz ich „soczystości”
(łac. succus –sok). Kształt organów (liści, łodyg, korzeni) sukulentowych wynika z wymogów funkcjonalnych – u roślin tych warunki środowiskowe premiują niski stosunek powierzchni do objętości. Objętość organów wynika przede wszystkim ze zmagazynowanej w nich wody, zaś im mniejsza powierzchnia
zewnętrzna, tym mniejsze straty wody wskutek transpiracji. Idealnym sukulentem byłaby więc roślina o
kształcie kuli – i rzeczywiście, do ideału zbliżają się
liczne kaktusy i wilczomlecze, a wśród sukulentów
liściowych prawie kuliste liście znajdziemy np. u Senecio rowleyanus. Jednak podobnie obłe kształty
przybierają np. korzenie rzodkiewki i buraka. Chociaż
nie sposób odmówić im soczystości, to jednak intuicyjnie tych roślin do sukulentów nie zaliczamy. Cechą wyróżniającą sukulentów jest bowiem odporność
na okresową suszę siedliskową, którą zawdzięczają
oszczędnej gospodarce wodą. Woda zawarta w tkankach stanowi wewnętrzny rezerwuar rośliny, który
jest napełniany w okresie dużej dostępności wody w
środowisku, a następnie wykorzystywany do podtrzymania życia rośliny w czasie suszy. Wiąże się z
tym wykształcenie specjalnych modyfikacji anatomicznych, pozwalających na gromadzenie wody i
zapobieganie jej utracie, takich jak wyspecjalizowane
tkanki wodne i wodoszczelna skórka. To właśnie
obecność tkanek wodnych jest odpowiedzialna za
korpulentne kształty naszych ulubieńców. Definicja
sukulenta jest więc oparta na kryteriach ekologicznych i anatomicznych.
Zgodnie z panującym trendem, w poniższym
opisie uwzględniam tylko te organy sukulentowe (liście i łodygi), które są jednocześnie organami fotos-

What has always greatly fascinated me in
succulents is their internal structure. When admiring
cacti or other obese specimens, I have frequently felt
the desire to dissect the plant and look inside it.
Nowadays, thanks to access to the microscope, I
have the opportunity to satisfy my curiosity by studying details of anatomical structure of the various species. Here I want to share some of my observations
and the acquired knowledge with the readers.
To introduce the subject, let’s first look at the
definition of a succulent plant. As it turned out, coming up with a strict verbal definition is a rather complicated matter. Most succulents can be included in
this category based on their visual appearance, the
main criterion being the possession of thickened,
succulent (from Latin word succus meaning juice)
organs. The enlarged volume of succulent organs is a
direct consequence of water stored in their tissues,
and the relative reduction of their surface area allows
lowering of water losses to the atmosphere. Thus, the
shape of succulent organs has a functional sense
where habitat conditions (periodic water shortages)
favor low surface to volume ratios. An ideal succulent would therefore be ball-shaped. Indeed, numerous cacti and euphorbs approximate this ideal, and
even among leaf succulents there are examples of
almost perfectly rounded leaves (e.g. Senecio rowleyanus). However, rounded shapes and juiciness are
encountered among plant organs such as radish or
beetroot, that clearly do not belong to the category of
succulents. The differentiating characteristics of succulents is their tolerance of habitat drought that is
dependent on their frugal water economy. Water
contained in their tissues constitutes an internal reservoir that is filled up at times of plentiful water supply in the environment and later used to sustain vital
needs of the plant during drought. This strategy is
associated with the development of special anatomical structures, such as water storage tissues and a
water-tight epidermis, enabling the storage of water
and restricting its losses. Thus, the corpulent shapes
of our pet plants are related to the degree of development of water tissues. Succulence has therefore
both ecological and anatomical basis.
In accordance with the dominant trend in succulent science, the following description covers only
those succulent organs (leaves and stems) that are
also photosynthetic, i.e. contain significant amounts

.
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yntetycznymi, a więc zawierają znaczące ilości zielonego barwnika - chlorofilu. Eliminuje to z rozważań
rośliny kaudeksowe, które gromadzą wodę w organach zdrewniałych, ale także tzw. sukulenty korzeniowe. Dość arbitralnie, ale w zgodzie z tradycją, nie
uwzględniam też licznych słonorośli z rodziny Chenopodiaceae, które choć zewnętrzną urodą nie grzeszą, to jednak posiadają nadzwyczaj interesujące rozwiązania anatomiczne w swych ewidentnie sukulentowych liściach i łodygach.

Komórki tkanki wodnej
Ciało rośliny zbudowane jest z mikroskopijnych
przedziałów zwanych komórkami, z których każda
otoczona jest celulozową powłoką – ścianą komórkową. Praktycznie wszystkie dojrzałe, żywe, zdrowe i
aktywne metabolicznie komórki roślinne składają się
w ponad 90% z wody (jeśli pominąć ścianę komórkową, która, zwłaszcza jeśli jest wysycona ligniną,
czyli zdrewniała, może stanowić znaczną część masy
komórki). Komórki zawierają w swym wnętrzu cysternę zwaną wakuolą, która jest otoczona błoną i
zawiera wodny roztwór substancji mineralnych i organicznych. Komórki tkanki wodnej mają szczególnie
wysoki stopień uwodnienia (dochodzący nawet do
97%), a zarówno ich wakuole jak i one same są
szczególnie duże, co pokazuje przykładowe zestawienie komórek z sukulentowego liścia Tacitus bellus
(fig. 1) i niesukulentowego liścia buka Fagus sylvatica (fig. 2). W komórkach tkanek wodnych wakuola
przyciska pozostałe składniki komórki, takie jak cytoplazma i chloroplasty (pęcherzyki zawierające chlorofil i prowadzące fotosyntezę) do ściany komórkowej,
gdzie tworzą one bardzo cienką warstwę (fig. 1 i 3).
Jeśli w komórkach tkanki wodnej chloroplasty są
obecne, to najczęściej ustawiają się one w pobliżu
wypełnionych powietrzem przestworów międzykomórkowych, gdzie mają dostęp do CO2 (fig. 3).
Ściany komórek wodnych są cienkie i elastyczne
jak baloniki. W miarę gromadzenia wody w komórce,
wakuola rośnie a ściany komórki rozciągają się. Przy
oddawaniu wody, wakuola się zmniejsza a ściany
kurczą. Początkowo utrata wody powoduje po prostu
zmniejszenie rozmiaru komórki, ale następnie ściany
tracą stan naprężenia i składają się w charakterystyczne harmonijki (fig. 4 i 5). Komórki wodne prawdopodobnie kontrolują pobieranie i utratę wody rozmieszczając w swej zewnętrznej błonie specjalne białka
(tzw. kanały wodne lub akwaporyny) ułatwiające
przepływ wody przez błonę. Dzięki elastyczności
ścian, komórki te często tolerują bardzo znaczne odwodnienie. U kaktusa Blossfeldia liliputana Barthlott i
Porembski opisali rekordową tolerancję na odwodnienie – tkanki wytrzymywały utratę 80% wody.
Ciekawostką jest szczególny typ komórek
wodnych (fig. 6) spotykany w rodzaju Sansevieria,
różniący się diametralnie od typowych komórek wodnych. Są to osobliwe, martwe komórki, które klasyfikuje się jako cewki, rozrzucone pojedynczo acz w
.
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of the green pigment chlorophyll. This leaves out
caudiciform plants that store water in lignified tissues and also the so called root succulents. I have
also arbitrarily (but consistent with the tradition)
excluded the numerous salt-tolerant members of the
Chenopodiaceae family. Although their external appearance is not particularly attractive, they do nevertheless possess some extraordinary anatomical structures in their evidently succulent stems and leaves.

Water storing cells
The plant body is constructed of microscopic
compartents called cells. Each cell is covered by a
cell wall – an envelope made from cellulose supplemented with various other substances. Virtually all
mature, live, healthy and metabolically active plant
cells consist of more than 90% water (disregarding
the cell wall, which may account for a large fraction
of cell mass, especially if it contains a lot of lignin).
In their interior, the plant cell typically contains a
large cistern called vacuole that is surrounded by a
membrane and contains an aqueous solution of mineral and organic substances. Cells specialized for
storing water are particularly well hydrated (contain
up to 97% water). Their vacuoles as well as the cells
themselves are unusually large. This can be seen by
comparing anatomical sections of a succulent leaf of
Tacitus bellus (fig. 1) with a nonsucculent leaf of
common beech Fagus sylvatica (fig. 2). In water
storing cells, the large, central vacuole pushes other
cellular components, such as cytoplasm and chloroplasts (chlorophyll containing vesicles responsible
for photosynthesis) against the wall where they
spread in a very thin layer (figs. 3 and 4). If chloroplasts are present in the cell, they usually position
themselves near the air-filled intercellular spaces
where they have easy access to CO2 (fig. 3).
Walls of the water storing cells are thin and
elastic like little balloons. As water accumulates in
the cell, the vacuole grows and cell walls become
stretched and expand. When water leaves the cell,
volume of the vacuole decreases and the wall
shrinks. Initially water loss causes simply a decrease
of the cell size but later the wall looses its tension
and begins to fold, forming a characteristic accordion-like pattern (figs. 4 and 5). Water cells probably control the intake and uptake of water by regulating the amount and activity of special proteins (water channels or aquaporins) in their outer membrane, just within the wall. Elasticity of the walls
allows these cells to tolerate very drastic dehydration. Barthlott and Porembski have reported on a
record-breaking level of dehydration tolerance in the
cactus Blossfeldia liliputana which survived the loss
of 80% of its tissue water.
A unique type of water cells has been described in the genus Sansevieria (fig. 6). These peculiar dead cells are classified as tracheids and are
scattered singly but in large numbers among other
5

dużej liczbie wśród tkanek liścia. Ich ściany mają
regularnie rozmieszczone listwy wzmacniające. Listwy te powodują, że w czasie utraty wody takie komórki skracają się tylko w jednym kierunku (prostopadłym do układu listew), a cała tkanka kurczy się w
uporządkowany sposób, unikając naprężeń mechanicznych i ryzyka rozerwania.

leaf cells. Their walls have regularly spaced ridgelike thickenings that are responsible for the direction
of shrinking during dehydration. Cells shrink only in
the direction perpendicular to those thickenings and
the entire tissue shrivels in an orderly manner, avoiding mechanical tensions that might lead to tears and
other types of damage.

Sukulenty liściowe

Leaf succulents

Liście magazynujące wodę mają nie tylko charakterystyczną formę zewnętrzną, ale także specyficzną budowę tkankową. Najłatwiej ją docenić, gdy
porówna się budowę liści sukulentowych z liściem
„konwencjonalnym”, o płaskiej i cienkiej blaszce. Na
zdjęciach (fig. 2 oraz fig. 7) przedstawiony jest przekrój przez liść buka, odpowiadający typowej budowie
liścia niesukulentowego, jaką omawiają wszystkie
podręczniki botaniki. Najbardziej charakterystyczną
cechą jego budowy jest wyraźny podział miękiszu
fotosyntetycznego na warstwę palisadową i gąbczastą.
Komórki palisadowe są położone pod górną skórką,
gdzie intensywność światła jest największa. One też
przechwytują największą część promieniowania słonecznego, jednak funkcjonują też jak światłowody,
kierując część światła w głąb liścia, do tkanki gąbczastej. Komórki tkanki gąbczastej są z kolei ułożone
luźno, co rozprasza światło i zapobiega jego „ucieczce” przez dolną skórkę. Ponieważ większość szparek
(porów w skórce) mieści się po dolnej stronie liścia,
taki układ tkanek zapewnia też odpowiednią wentylację liścia i wydajne rozprowadzanie atmosferycznego
CO2 do chloroplastów. Liść taki ma z reguły grube
nerwy (żyłki), które pełnią trzy funkcje: doprowadzają
wodę do komórek asymilujących, odbierają od nich
cukry oraz usztywniają całą blaszkę liścia.
W liściu sukulentowym powyższe cechy ulegają
mniejszej lub większej modyfikacji (fig. 8). Liście
sukulentowe są przede wszystkim znacznie grubsze –
u niektórych Aizoaceae i Crassulaceae mogą osiągać
ponad 1 cm grubości. Jak już wspomniałem, wiąże się
to z faktem, że w ich komórkach zmagazynowane są
dodatkowe ilości wody, które pozwolą na kontynuowanie funkcjonowania liścia w czasie suszy. Komórki tkanki fotosyntetycznej w liściach sukulentów
są stosunkowo jednorodne. U większości gatunków
brak jest wyodrębnionej tkanki palisadowej, choć
komórki położone bezpośrednio przy powierzchni
liścia mogą mieć kształty lekko wydłużone. Nie tworzy się także typowa tkanka gąbczasta, zaś komórki są
upakowane ciasno, a przestwory między nimi są nieduże. Zaletą gęstego upakowania komórek jest dobre
wykorzystanie objętości liścia do magazynowania
wody. Czy jednak nie zakłóca to dostępu atmosfer
ycznego dwutlenku węgla do komórek asymilujących? Otóż u tej ogromnej większości gatunków sukulentów, które prowadzą fotosyntezę typu CAM,
wiązanie dwutlenku węgla ma miejsce w nocy i odb
ywa się za pośrednictwem specjalnego enzymu (karboksylazy fosfoenolopirogronianowej), mającego

Water storing leaves not only have an unusual external appearance but they also often possess a unique internal structure. This is best appreciated through comparison with regular non-succulent
leaves. Figs. 2 and 7 show anatomical sections
through a common beech leaf, representing a typical
flat-bladed leaf illustrated and discussed in all basic
botany texts. Its most conspicuous feature is the division of the photosynthetic tissues into a palisade and
a spongy layer. Palisade cells are slim, tightly packed
and are located below the upper epidermis where
light intensity is the highest. They capture the largest
part of the solar radiation but they also function as
optical fibers directing part of the light deeper into
the leaf, to the spongy tissue. Spongy cells are distributed loosely, such that light becomes scattered
and is prevented from escaping through the lower
epidermis. Since majority of stomata (openings in the
epidermis) are distributed in the lower epidermis,
such tissue arrangement also ensures adequate air
exchange and distribution of atmospheric CO2 to the
chloroplasts. Leaves of this type usually have thick
main veins that fulfill three functions: delivery of
water to the photosynthetic cells, export of sugars
from the leaf and providing rigidity to the leaf.
In a succulent leaf these features are modified
to a greater or lesser extent (fig. 8). First of all, the
thickness of these leaves is much greater: leaves of
some Aizoaceae and Crassulaceae can be thicker
than 1 cm. As mentioned before, this is explained by
the fact that additional amounts of water is stored in
the leaf tissues that will allow the leaf to continue to
function during drought. Photosynthetic cells in succulent leaves are relatively uniform. Majority of species do not form palisade cells, although cells located
immediately below the leaf upper surface may be
somewhat elongated. No typical spongy layer is
formed either, and the cells are tightly packed with
intercellular spaces remaining small. The benefit of
such arrangement is the efficient use of leaf volume
for storage of water. Does such tight cell packing not
obstruct the flow of carbon dioxide to the photosynthesizing cells, especially those located at large distances from the surface? In the succulents belonging
to the CAM photosynthetic group (majority of species), fixation of carbon dioxide takes place at night
and is performed by a special enzyme called
phospoenolpyruvate carboxylase. This enzyme easily
and efficiently catches carbon dioxide even when the
concentration of this gas is low. Thus, the dense

.
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dużą łatwość wychwytywania CO2 nawet przy jego
niskich stężeniach i utrudnionym dopływie. Zatem
gęste upakowanie komórek fotosyntetyzujących
współgra z mechanizmem CAM. Ponadto, duże wakuole wykorzystywane do magazynowania wody są
także przydatne do akumulacji jabłczanu, związku
będącego głównym ogniwem fotosyntezy CAM.
Szersze omówienie metabolizmu CAM znajdzie Czytelnik w nr. 2(3) Kaktusy i Inne z r. 2006.
U większości sukulentów liściowych funkcje
fotosyntezy i magazynowania wody realizowane są w
tych samych komórkach. Dotyczy to np. licznych
gruboszowatych (Crassulaceae), portulakowatych
(Portulacaceae) i części przypołudnikowatych (Aizoaceae). Liść ma wówczas bardzo prostą, by nie rzec
monotonną, budowę wewnętrzną a na przekroju jest
mniej więcej jednolicie zielony (fig. 9). Sukulenty
tego typu określa się angielskim mianem all-cell succulents. Jednak i tu, komórki położone najgłębiej (a
więc najsłabiej oświetlone) są największe, i zawierają
stosunkowo najwięcej wody i najmniej chloroplastów,
można więc mówić o ich specjalizacji funkcjonalnej
do magazynowania wody kosztem fotosyntezy.
Ciekawszą budową odznaczają się tzw. liście
częściowo sukulentowe (ang. partially succulent),
które mają wyraźnie wyodrębnioną bezchlorofilową
(w rzeczywistości – prawie bezchlorofilową) tkankę
wodną, oddzieloną od miękiszu fotosyntetycznego.
Jest to tkanka o wysokim stopniu specjalizacji i praktycznie nie bierze udziału w fotosyntezie. Ponieważ
tkanka wodna (inne nazwy: miękisz wodny, hydrenchyma) ma charakterystyczny przejrzysty i krystaliczny wygląd, można ją rozpoznać nawet makroskopowo, wykonując przekrój przez liść. Tkanka taka
może należeć do dwóch typów: zewnętrznego i wewnętrznego, w zależności od położenia w liściu i pochodzenia anatomicznego.
Tkanka wodna zewnętrzna znajduje się tuż
przy powierzchni liścia. W trakcie rozwoju liścia może ona powstawać na trzy sposoby:
1) poprzez wytworzenie dodatkowych warstw skórki
(najczęściej górnej). Ostatecznie grubość tak rozrośniętej skórki jest większa niż grubość pozostałych tkanek liścia, a tkanka przybiera charakter
typowego miękiszu, od którego różni się brakiem
przestworów między komórkami. Ten typ tkanki
wodnej charakterystyczny jest dla rodzaju Peperomia (fig. 10) oraz sukulentowych Commelinaceae (fig. 11);
2) poprzez przekształcenie komórek miękiszu położonego pod górną skórką, a niekiedy też i nad
skórką dolną w pokład komórek wodnych przez
(np. liczne Bromeliaceae, Senecio macroglossum i
inne starce o płaskich liściach);
3) przez wyodrębnienie warstwy komórek pęcherzykowych, należących do skórki, ale wysuniętych
ponad jej powierzchnię (fig. 12). Takie komórki
występują w liściach niektórych Aizoaceae, gdzie
tworzą zwartą warstwę ponad właściwą skórką. W
czasie suszy kurczą się, po opadach deszczu nab.
KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 1

packing of photosynthetic cells is fully compatible
with the mechanism of CAM. Moreover, the large
volumes of vacuoles needed for water storage also
provide space for storage of malate – an intermediate
compound in CAM photosynthesis. More information on CAM can be found in Kaktusy i Inne 2(3).
In majority of leaf succulents the functions of
water storage and photosynthesis are performed by
the same cells. This group of plants is classified as
all-cell succulents and includes e.g. most Crassulaceae, Portulacaceae and many Aizoaceae. The leaf
in those species is structurally very simple, even monotonous. In a cross section it appears more or less
uniformly green (fig. 9). However, the cells located
in the deepest part of the leaf, i.e. receiving the least
light, are usually largest and contain relatively more
water and fewer chloroplasts compared to peripheral
cells. Thus, some functional specialization for water
storage at the expense of photosynthesis seems to
exist.
Certainly a more interesting anatomical structure can be found in so called partially succulent
leaves. They have a clearly distinguishable nonchlorophyllous water storing tissue that can be easily
separated from the photosynthetic tissue. Such water
tissue (other names: water parenchyma, hydrenchyma) has a characteristic translucent, crystal-like
appearance and can be easily recognized with a naked eye, simply by examining the leaf section. This
tissue comes in two basic types: external and internal, depending on its localization in the leaf and developmental origins.
External water tissue is located just at the
surface of the leaf. In the course of leaf development
it can originate in one of three ways:
1) through production of additional layers of the
(normally single-layered) epidermis. The final
thickness of such expanded epidermis is frequently greater than that of other leaf tissues
combned and the cells resemble internal leaf
cells rather than epidermal cells. No intercellular
spaces develop, though. This type of tissue is
found in genus Peperomia (fig. 10) and in succulent Commelinaceae (fig. 11);
2) through transformation of cells located below the
upper epidermis, and sometimes also above the
lower epidermis, into water tissues (e.g. numerous Bromeliaceae, Senecio macroglossum and
other flat-leaved senecios);
3) through formation of a layer of bladder cells belonging to the epidermis but protruding above the
leaf surface as additional layer above the epidermis proper (fig. 12). Such cells are found in some
Aizoaceae. They shrink during drought and become turgid after rainfall, however their function
is not understood well. Other than providing storage space for water they may also influence transpiration by opening and closing the space above
stomata. In salt-tolerant Aizoaceae they accumulate and extrude the toxic salt.
7

bierają zaś turgoru. Ich funkcje nie są całkowicie
jasne, oprócz dostarczania dodatkowej „pojemności magazynowej” do gromadzenia wody w czasie
opadów, przypisuje im się zdolność regulowania
transpiracji poprzez zamykanie lub otwieranie
przestrzeni nad szparkami, a u gatunków słonoroślowych Aizoaceae, gromadzą one toksyczną sól i
biorą udział w usuwaniu jej nadmiaru.
Tkanka wodna wewnętrzna występuje u aloesów (fig. 13), haworcji, gasterii, licznych Aizoaceae
oraz starców (Senecio) o wałeczkowatych liściach
(fig. 14). Jest to obszar komórek wodnych położonych
we wnętrzu liścia, otoczony warstwą komórek
fotosyntetyzujących, ulokowanych tuż pod skórką.
Z obecnością bezchlorofilowych tkanek wodnych
w liściach czasem związane są tzw. okienka - jedne z
najbardziej niezwykłych struktur anatomicznych w
świecie roślin. Okienko jest to miejsce w skórce liścia, które kontaktuje się bezpośrednio z tkanką wodną (fig. 10 i 14 - strzałki). Między okienkiem a tkanką
wodną nie ma więc komórek fotosyntetyzujących,
zawierających chlorofil. Światło, które wnika do liścia
przez okienko, wędruje w głąb przez przezroczystą
tkankę wodną, gdzie jest rozpraszane i kierowane do
miękiszu asymilacyjnego położonego na obwodzie
liścia. Miękisz ten zostaje więc oświetlony niejako od
wewnątrz liścia. U tych roślin, których liście ustawione są pionowo i pogrążone w podłożu (Lithops, Fenestraria, Ophtalmophyllum, Haworthia), wychodzące
nad powierzchnię gruntu okienka są jedyną drogą
dostępu światła do miękiszu fotosyntetyzującego. W
warunkach silnego nasłonecznienia takie rozwiązanie
zmniejsza ilość światła docierającego do poszczególnych chloroplastów i zabezpiecza je przed uszkodzeniami (np. zniszczeniem chlorofilu) i przegrzaniem.
Podobne okienka funkcjonują w liściach Senecio (np.
S. rowleyanus i S. talinoides) oraz u niektórych sukulentowych peperomii (P. dolabriformis, P. columella).
W rodzaju Peperomia tkanka wodna jest wprawdzie
wytworem skórki, ale ponieważ u niektórych gatunków liść jest „złożony w pół” wzdłuż nerwu głównego i wybrzuszony, tam także wytwarza się swego
rodzaju okienko (fig. 10). U Pleiospilos rolę okienek
pełnią pojedyncze, olbrzymie bezchlorofilowe komórki wodne położone tuż pod epidermą i otoczone
komórkami asymilacyjnymi. Rola okienek w liściach,
które nie są ukryte w podłożu (Peperomia, Senecio,
Pleiospilos) polega prawdopodobnie na dodatkowym
doświetlaniu komórek fotosyntetycznych, do których
światło i tak dochodzi przez boczne powierzchnie
liścia. Jednak doświadczenia Craiga Martina i współpracowników z Uniwersytetu Kansas, którzy okienka
w liściach Senecio zakrywali czarną taśmą, nie wykazały ich dobroczynnego wpływu na fotosyntezę. Co
ciekawe, w czasie suszy okienko u Peperomia i Senecio „zamyka się” – wskutek kurczenia się tkanki
wodnej krawędzie liścia schodzą się do siebie i zacieniają wnętrze liścia, prawdopodobnie chroniąc tkankę
asymilującą przed nadmiarem światła.
Transpiracja z liści sukulentowych odbywa się
.
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Internal water tissue is found deeper inside the
leaf, surrounded by a layer of photosynthetic cells
located just within the epidermis. It occurs in Aloe
(fig. 13), Haworthia, Gasteria, numerous Aizoaceae
and senecios with cylindrical leaves (fig. 14).
Achlorophyllous water tissues are sometimes
accompanied by so called windows, which I regard
among the most unusual anatomical adaptations in
the plant kingdom. A window is a place in the epidermis that directly contacts the underlying water
tissue, with no intervening photosynthetic, chlorophyll containing cells (figs. 10 and 14). Light that
enters the leaf through the window is thus not absorbed by chlorophyll and can travel further through
the transparent water tissue where it is scattered and
directed to the peripheral photosynthetic cells. In
those plants whose leaves are vertically oriented and
embedded in the substrate (Lithops, Fenestraria,
Ophtalmophyllum, Haworthia) windows are located
in the apical part of the leaf and are the only gateways for light. In a high radiation environment of the
desert, this manner of light distribution in the leaf
clearly reduces the heat load and protects the leaf
from excessive-light stress that might cause chlorophyll bleaching and other kinds of damage. Similar
windows occur in leaves of some succulent senecios
(e.g. S. rowleyanus and S. talinoides, Fot. 13) and
peperomias (P. dolabriformis, P. columella). Although in the genus Peperomia entire water tissue is
a product of epidermis, leaf in some species is folded
in such manner as to form a window along its upper
surface (Fig. 10). In Pleiospilos the role of windows
is fulfilled by single giant achlorophyllous cells that
are located just below the epidermis and are surrounded by photosynthetic cells. The role of windows in leaves that are not hidden in the substrate
(Peperomia, Senecio, Pleiospilos) probably involves
providing additional light to photosynthetic cells that
already receive light through the entire epidermal
surface. However, experiments by Craig Martin and
coworkers of Kansas State University who covered
windows in Senecio leaves with black tape, failed to
demonstrate significant beneficial influence of windows on photosynthesis. Interestingly, during
drought the windows in leaves of Peperomia and
Senecio close as leaf margins come together as a
result of shrinking of the water tissue. This darkens
the inside of the leaf perhaps protecting photosynthetic cells from excess light.
Transpiration from succulent leaves occurs very
slowly, especially during drought. Therefore the supply of water to the leaves may also proceed slowly
and conductive tissues need not be very extensive.
Indeed, veins in succulent leaves are often very narrow and occur at low densities as seen in a comparison of nonsucculent leaf of common beech and a
succulent leaf of Sedum reflexum (figs. 7 and 8).
Water contained in cells provides them with
turgor, i.e. pressure exerted by vacuole against the
cell wall. The densely packed turgid cells constitute a
KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 1
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bardzo powoli, zwłaszcza w czasie suszy. Wobec tego
dopływ wody do liści także może być powolny, niepotrzebne są więc rozbudowane tkanki przewodzące.
Rzeczywiście, w takich liściach rozmiary żyłek są
nieznaczne zaś ich zagęszczenie niewielkie, co ukazuje porównanie przekroju niesukulentowego liścia buka
i sukulentowego rozchodnika (fig. 7 i 8).
Woda zawarta w komórkach nadaje im turgor,
który polega na nacisku wakuoły na ścianę komórki w
kierunku do zewnątrz. Gęsto upakowane, pełne turgoru komórki tworzą zwartą masę, która wypełnia przestrzeń liścia ograniczoną skórką i - podobnie jak powietrze w oponie - nadaje całemu liściowi sztywność.
Rozwiązanie to nosi nazwę hydroszkieletu i spotykane jest także wśród niektórych prymitywnych zwierząt. U sukulentów jest ono związane z redukcją tkanek wzmacniających, które u innych roślin zazwyczaj
są obecne w nerwach liściowych (por. liść buka fig.
7). Zmiany turgoru tkanek wodnych, związane z niedoborem lub dostatkiem wody, powodują kurczenie i
rozciąganie się całych liści, co kłóciłoby się z obecnością sztywnego szkieletu złożonego z twardych włókien. W sukulentowych liściach Agave, Sansevieria i
roślin z rodziny Bromeliaceae włókna wprawdzie są
obficie wykształcone, ale biegną podłużnie, w pewnych odstępach, nie tworząc sztywnej sieci wzmacniającej. Natomiast wzmocniona u sukulentów często
bywa skórka, która musi wytrzymać napór napęczniałych komórek tkanki wodnej.
Ilustracje (Uwaga – kolory na przekrojach mikroskopowych
pochodzą od sztucznych barwników).
Fig. 1 Komórki magazynujące wodę z liścia Adromischus poelnitzianius. Pod cienką, niebiesko zabarwioną ścianą komórkową obecna jest cienka warstwa cytoplazmy z chloroplastami.
Przestrzeń wewnątrz komórek jest zajęta przez wakuole zawierające wodę. Fig. 2 Fragment liścia buka (Fagus sylvatica)
- rośliny niesukulentowej. Fotografia w tej samej skali co fig. 1 por. wielkości komórek. Klamry wskazują miękisz palisadowy
(a) i gąbczasty (b). Fig. 3 Fragmenty dwóch komórek z liścia
Sedum reflexum – obraz z transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Widoczne ściany komórkowe (Śk), chloroplasty (Ch),
przestwór międzykomórkowy (P) i wakuole (W). Fig. 4 Ściany
(Śk) odwodnionych komórek z liścia Sedum reflexum - obraz z
transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Widoczne fałdy.
Fig. 5 Harmonijkowate fałdy ścian komórkowych w lekko odwodnionych komórkach wodnych z liścia Setcresea purpurea.
Fig. 6 Cewka magazynująca wodę w liściu Sansevieria deserti.
Rys. G. Winiecka, wg fotografii Kollera i Rosta (1988). Fig. 7
Przekrój przez liść buka (Fagus sylvatica) – rośliny niesukulentowej. Klamra wskazuje nerw główny zawierający tkanki przewodzące. Czerwono zabarwioną warstwę komórek (strzałka)
tworzą grubościenne włókna wzmacniające. Fig. 8 Przekrój
przez liść Sedum reflexum (ta sama skala co fig. 7). Strzałka
wskazuje główną wiązkę przewodzącą, pozbawioną włókien i
otoczoną tkanką wodną. Fig. 9 Przekrój przez liść Tacitus
bellus – sukulenta z grupy all-cell. Komórki fotosyntetyczne
pełnią też funkcję magazynowania wody, co tłumaczy jednorodny wygląd całego liścia. Fig. 10 Przekrój przez liść Peperomia dolabrifromis. Zewnętrzna tkanka wodna powstała tu z
górnej, wielowarstwowej skórki i jest wyraźnie wyodrębniona
od zielonej tkanki fotosyntetycznej. Strzałka wskazuje okienko
w liściu, zajmujące całą górną powierzchnię liścia. Fig. 11
Przekrój przez liść Setcresea purpurea ukazujący zewnętrzne
tkanki wodne wytworzone z górnej i dolnej skórki, otaczające
tkankę fotosyntetyczną. Fig. 12 Komórki wodne u Drosanthemum candens są pęcherzykowatymi wypustkami skórki.
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compact mass that fills the space delimited by the
epidermis and give the leaf rigidity, similar to compressed air filling the tyre of an automobile. This
type of mechanical support is known as hydroskeleton and is also present in some lower animal groups.
In succulents, the functioning of hydroskeleton is
paralleled by the reduction of mechanical tissues,
which in other plants are frequently present in leaf
veins (see beech leaf, fig. 7). Changes of water tissue
turgor in response to loss or acquisition of water
cause much shrinking and stretching of entire leaves.
This would be difficult to reconcile with the presence
of a stiff skeleton composed of hard fibers. In succulent leaves of Agave, Sansevieria and plants from the
Bromeliaceae family fibers are quite plentiful but
they mostly run parallel to the leaf length and do not
form a stiff network. However, as a rule, these and
other succulent leaves do have a strong, durable epidermis that can withstand the pressure of water tissue
from within.
Figures (Note: colors in anatomical sections are from synthetic stains).
Fig. 1 Water storing cells from Adromischus poelnitzianius
leaf. The blue-stained cell wall is lined with a thin layer of
cytoplasm containing chloroplasts. Internal space of the cells
is occupied by water containing vacuoles. Fig. 2 Section of a
non-succulent leaf (common beech, Fagus sylvatica). Scale
of the photograph is the same as in fig. 1; compare cell sizes.
Brackets indicate palisade (a) and spongy (b) photosynthetic
tissue. Fig. 3 View of two cells from a Sedum reflexum leaf
under a transmission electron microscope. Labels indicate
cell walls (Śk), chloroplasts (Ch), intercellular spaces (P) and
vacuole (W). Fig. 4 Walls (Śk) of dehydrated cells from a
Sedum reflexum leaf viewed through an electron transmission
microscope. Wall folding is apparent. Fig. 5 Accordion-like
folding of cell walls in slightly dehydrated water storing cells
from a Setcresea purpurea leaf. Fig. 6 Water storing tracheid
from a leaf of Sansevieria deserti. Drawing by G. Winiecka
after photograph by Koller and Rost (1988). Fig. 7 Section
through a nonsucculent leaf of common beech (Fagus sylvatica). Bracket indicates the midrib containing conductive tissues.Red stained cell layer in the midrib (arrow) is composed
of thick-walled fibers providing structural support to the leaf.
Fig. 8 Section through a Sedum reflexum leaf (same scale as
in fig. 7). Arrow indicates the main fiberless conductive bundle
surrounded by water storing tissue. Fig. 9 Section through an
all-cell succulent leaf of Tacitus bellus. Photosynthetic cells
perform also water storage giving the leaf a uniform appearance. Fig. 10 Section through a partial-cell suculent leaf of
Peperomia dolabriformis. External water tissue has developed from the upper multilayered epidermis and is clearly
separable from the green photosynthetic tissue. Arrow indicates the window occupying the entire upper leaf surface.
Fig. 11 Section through a partial-cell succulent leaf of Setcresea purpurea showing the external water tissue formed by
upper and lower epidermal layers and surrounding the photosynthetic tissue. Fig. 12 Water cells in Drosanthemum candens are bladder-like projections of the epidermis. Photograph from a scanning electron microscope. Fig. 13 Internal
water tissue in an Aloe descoingsii leaf. Fig. 14 Internal water
tissue in a Senecio talinoides leaf. Arrow indicates location of
the window.
__________________________
Zdjęcie z mikroskopu skaningowego. Fig. 13 Wewnętrzna
tkanka wodna w liściu Aloe descoingsii Fig. 14 Wewnętrzna
tkanka wodna w liściu Senecio talinoides. Strzałka wskazuje
położenie okienka.
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Malakokarpusy
brazylijskiej pampy

Norbert Gerloff
Niemcy, ngerloff@aol.com

Malacocarpi of the Brazilian pampa
Notokaktusy są popularne wśród kaktusiarzy ze względu na
łatwość uprawy i kwitnienia. Autor daje środowiskowy przegląd notokaktusów z podrodzaju Malacocarpus, a także
trochę wskazań uprawowych dotyczących tych roślin.

Notocacti are popular among cactophiles for their ease in
cultivation and blooming. The author presents a habitat
overview of notocacti of the subgenus Malacocarpus as
well as some hints for culture of these plants.

Począwszy od 1989 r. corocznie odwiedzam
najbardziej południowy brazylijski stan Rio Grande
do Sul, pozwolę więc sobie zaprosić Państwa do mojej „fototeki”. Chciałbym zainteresować Państwa roślinami, w których uprawie nie ma specjalnych wymagań. W dalszym ciągu używam nazwy rodzajowej
Notocactus Fric, gdyż klasyfikacja ta została przez
znawców tych roślin logicznie uzasadniona, czego nie
można powiedzieć o wprowadzonym 22 lata temu
systemie Hunta i Taylora, włączającym rodzaj Notocactus do rodzaju Parodia Spegazzinii.
Na początek wybrałem najpiękniejsze gatunki
podrodzaju Malacocarpus (rodzaj Wigginsia Porter),
jako reprezentację kaktusów pampy. Brazylijska
pampa, to trawiasty krajobraz niemal zupełnie pozbawiony drzew. Wystające gdzieniegdzie większe kamienie stanowią często jedyną przystań dla ptaków.
Ptaki wydzielając odchody rozsiewają w ten sposób
nasiona roślin. Zamiast drzew napotkać można olbrzymi Cereus hildmannianus. Z większych kaktusów
występuje tu także Echinopsis oxygona, notokaktusy,
jak: N. sellowii i N. ottonis, Gymnocalycium denudatum, Freilea pumila i F. gracillima.

Each year since 1989 I have been visiting the
southernmost Brazilian state Rio Grande do Sul. Hereby I would like to introduce you into my „photo
library’. Perhaps I caould arouse your interest for
these plants, which do not have special requirements
in culture. I still use the generic name Notocactus
Fric, because this system was logically justified in
each detail by experts in the plants. The system of
Parodia Spegazzini introduced by Hunt &Taylor 22
years ago could not be sufficiently justified.
For a start, I pick out the most beautiful species
of the subgenus Malacocarpus (genus Wigginsia Porter) as a representation of cacti of the Pampa. The
Pampa is a grassy landscape nearly treeless. Sometimes larger stones are the only possible places for the
birds to sit down. The birds giving off excrements
spread thereby the seed of plants. Trees are replaced
by the giant Cereus hildmannianus. Among bigger
cacti there are found there also: Echinopsis oxygona,
notocacti such as: N. sellowii and N. ottonis, Gymnocalycium denudatum, Freilea pumila and F. gracillima.

Notocactus sellowii (Link et Otto) Theunissen (Fig. 2)
Rośliny te można spotkać wszędzie w środkowej
części górzystej pampy. Osiągają 15 cm wysokości. i
20 cm średnicy, mają 15-17 żeber i są pozbawione
cierni środkowych. Najczęściej rosną pod krzewami
lub przy kamieniach. Duże egzemplarze kwitną dopiero późną wiosną lub latem. Żółte kwiaty z czerwoną
gardzielą mają do 5 cm średnicy – otwierają się około
godz. 10. Czerwone owoce mają kształt jagody. Spotyka się formy o szczególnie grubych żebrach – N.
sellowii f. macrocanthus, lub małej ilości areoli na
żebrach – N. sellowii f. pauciareolatus.

Notocactus sellowii (Link & Otto) Theunissen (Fig.2)
The plant is found everywhere in the central
part of the hilly Pampa. The plants are to 20 cm broad and 15 cm high, with 15 to 17 ribs, and have no
central spines. They grow usually under shrubs or at
the foot of stones. Large plants flower no sooner than
late spring or summer. The yellow flowers with red
throat are to 5 cm in diameter and open about 10
o’clock. The fruits are small red berries. Some forms
carry names: N. sellowii f. macrocanthus – this is a
form with particularly strong ribs, and N sellowii f.
pauciarolatus – a form with a low number of areoles
per rib

Notocactus sellowii f. courantii Lemaire (Fig. 3)
Forma courantii jest olbrzymem wśród malakokarpusów. W miejscach niedostępnych dla zwierzą i
ludzi, gdzie rośliny nie mogą być uszkadzane, osiągają wysokość 50 cm przy 30 cm średnicy. U formy tej
występuje też jeden sterczący do góry cierń środkowy. Poza tymi cechami forma courantii niczym nie
różni się od N. sellowii, ale też nigdy nie spotkałem
formy courantii rosnącej razem z formą typową.

Notocactus sellowii f. courantii Lemaire (Fig. 3)
The form courantii is a giant among malacocarpi. Where the plant cannot be damaged by cattle
or humans, it becomes 50 cm high and 30 cm broad.
The plants have a central spine standing upwards. In
other characteristics this form is not distinguishable
from N. sellowii. I have never found f. courantii
growing together with the type form of the species.

.
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Fig. 1. typowe stanowisko N. sellowii koło Sao Gabriel

Fig. 3. N. sellowii f. courantii koło Sao Gabiel

Fig. 5. N. turbinatus koło Acegua

.
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Fig. 2. N. sellowii koło Livramento

Fig. 4. N. erinaceus koło Bage

Fig. 6. N. calvescens - młoda roślina z cierniami
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Fig. 7. N. calvescens - dorosła roślina w kwiatach

Fig. 8: N. langsdorfii – typowa roślina z okolic Guaiba

Fig. 9. N. langsdorfii f. prolifer – typowa roślina, Guaiba
Fig. 11. N. neoarechavaletae Gf 407 z Pedras Altas

.

Fig. 10. N. langsdorfii f. eddiewarasii – typowa roślina, Guaiba
Fig. 12. N. neohorstii z okolic Minas do Camaqua

Notocactus erinaceus (Haworth) Krainz (Fig. 4)
Gatunek ten występuje tylko przy granicy z
Urugwajem. Pojedyncze głowy osiągają wysokość 10
cm i średnicę 14 cm. Dorosłe rośliny mają bardzo
ciemne i krótkie ciernie, u młodych występują jeszcze
niemal białe ciernie boczne, które później zanikają.
Żółte kwiaty tworzą zamknięty krąg o średnicy 5 cm.
W uprawie roślina ta jest bardzo rozpowszechniona.

Notocactus erinaceus (Haworth) Krainz (Fig. 4)
This species with its short and very dark spines
in mature age, occurs only at the border to Uruguay.
The single heads become 14 cm broad and 10 cm
high. The young form still has nearly white radial
spines, which are lost later. The yellow flowers form
a closed ring of bloom of 5 cm diameter. This plant
is very common in culture.

Notocactus turbinatus

Notocactus turbinatus

(Arechavaleta) Krainz (Fig.

(Arechavaleta)

Krainz

5)

(Fig. 5)

Ten karłowaty gatunek rośnie bardzo płasko,
osiągając 2 cm wysokości przy 9 cm średnicy. Występuje na łąkach przy granicy z Urugwajem razem z N.
sellowii, nie krzyżują się jednak ze sobą. Kwiaty mają
tylko 4 cm średnicy.

This dwarf species forms a disk 9 cm broad and
only 2 cm high. It grows at the border of Uruguay
together with N. sellowii in the meadows, but they do
not cross between each other. The flowers are only 4
cm in diameter.

Uprawa
Wszystkie wymienione gatunki terenów trawiastych są samopylne. Ich czerwone owoce dojrzewają
dopiero zimą lub następnej wiosny. W Brazylii koniec
zimy to czas wypalania suchych traw, ale malakokarpusy znoszą to nad podziw dobrze. W zimie występują też silne, krótkotrwałe deszcze. Malakokarpusy
wytrzymują najniższe temperatury w granicach +3 ºC,
nie mogą jednak mieć wtedy nadmiaru wilgoci. W naszych warunkach podczas bardzo silnych operacji
słonecznych, ze uwagi na dziurę ozonową, powinny
być cieniowane.

Culture
All the species of grasslands specified so far
are self-fertile. Their red fruits mature not before
winter or the next spring. In Brazil, the end of winter
is a time of burning dry grasses, but malacocarpi
survive well the damage by fires. The notocacti of
the subgenus Malacocarpus get short showers in the
winter. They stand low temperatures at about +3 ºC,
but they must not be put to moisture then. Because in
the summer in our conditions the ozone gap values
are high, they ought to be shaded.
Notocactus calvescens

Notocactus calvescens

N. Gerloff et A. Nilson

(Fig. 6,7)

N. calvescens jest najwrażliwszy na ostre, palące
słońce. Rośnie w zachodniej części pampy, na piaszczystym stepie (Esplinal), w cieniu pod krzewami, ale
występuje też w Argentynie nad Rio Minnay. Ta szarozielona roślina w fazie młodocianej ma drobniutkie
białe ciernie, które zanikają, gdy przy średnicy 5 cm
osiąga ona dojrzałość do kwitnienia (stąd nazwa „calvescens” – goły, bez cierni). Stare egzemplarze są
całkiem pozbawione cierni i osiągają średnicę 20 cm.
Brazylijska forma N. calvescens ma niemal białe
kwiaty z czerwoną gardzielą. W małych owocach jest
niewiele nasion.

N. Gerloff et A. Nilson

(Fig. 6,7)

N. calvescens is the one most prone to scorching sun. It grows in the western part of pampa, on
a sandy steppe (Esplinal), shaded by bushes, also
found in Argentina at Rio Minnay. This greyishgreen plant has minute white spines in the juvenal
phase, which are lost when at the diameter of 5 cm
the plant reaches maturity and is able to flower. Hence the name ‘calvescens’ which stands for ‘without
spines’. Old individuals are completely naked and
reach 20 cm diameter. The Brazilan form of N. calvescens has nearly white flowers with red throat. In
small fruits there are only few seeds.

A teraz kilka gatunków, które w swojej ojczyźnie rosną na skałach i w pełnym słońcu. Niestety, w
uprawie są nieco trudne i wytwarzają niewiele nasion.
Wytrzymują jednak gorące miejsca w szklarni.

And now some species, which in their homeland grow on rocks and are exposed to full sun. Unfortunately they are somewhat difficult in culture and
produce only few seeds in the small bright fruits.
However, they tolerate hot places in a greenhouse.

Notocactus langsdorfii (Lehmann) Krainz (Fig. 8)
Roślina na zdjęciu całkowicie odpowiada pierwszemu opisowi sprzed 130 lat Lehmanna jako Echinocactus polyacanthus. Miejsce występowania tej rośliny przez wiele lat nie było znane, ponieważ pierwotne
stanowisko nie zostało przedstawione. Osobiście odkryłem N. langsdorfii w ponad 20 miejscach na
wschodzie Rio Grande do Sul – najczęściej spotyka
się je na wzgórzach. Rośliny osiągają 30 cm wysokości i 14cm średnicy, tworzą też duże grupy.

Notocactus langsdorfii (Lehmann) Krainz (Fig. 8)
The plant on the picture excellently corresponds to its first description from before 130 years
ago, done by Lehmann, as Echinocactus polyacanthus. The place of origin of this plant was unknown
for many years because the original locality was not
given. I found N. langsdorfii at more than 20 places
in the eastern Rio Grande do Sul, usually they are to
be found in the mountains. The plants reach 30 cm
hight and to 14 cm diameter, and form large clumps.

.
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Notocactus langsdorfii f. prolifer

(Ritter) N. Ger-

Notocactus langsdorfii f. prolifer

(Ritter) N.

loff (Fig. 9)

Gerloff (Fig. 9)

W pobliżu miasta Cacapava forma prolifer tworzy grupy o średnicy 1m, rosnące na kamiennych płytach na wzniesieniach. Rośliny te niechętnie kwitną i
rozmnażają się przeważnie poprzez odrosty. W uprawie są bardzo delikatne. Są obcopylne, aby otrzymać
więc nasiona, potrzebne są 2 egzemplarze.

Near the town Cacapava the form prolifer
clumps up to 1m broad. These are to be found on
stony places on hills. These plants bloom reluctantly,
and multiply mainly by offsets. This form is delicate
in culture. One needs 2 individuals, in order to get
seeds.

Notocactus langsdorfii f. eddiewarasii

Notocactus langsdorfii f. eddiewarasii

N.

N.

Gerloff (Fig. 10)

Gerloff (Fig. 10)

Wyjątkowo piękna forma, z jednym cierniem
środkowym o długości do 4 cm, rośnie w pobliżu
miasta Cangucu. Niektórzy autorzy widzą jej ścisłe
pokrewieństwo z jasnozielonym N. langsdorfii var.
leprosorum z Porto Alegre i bardzo podobnym N.
langsdorfii var. longispinus z Lavras.

An exceptionally beautiful form, with one central spine, up to 4 cm long, grows in the vicinity of
the town Cangucu. Some authors remark on its close
relationship with pale green N. langsdorfii var. leprosorum from Porto Alegre, and very simmilar N.
langsdorfii var. longispinus from Lavras.

Notocactus neoarechavaletae

Notocactus neoarechavaletae (K. Schumann

(K. Schumann

ex Spegazzini) Havlicek (Fig. 11)

ex Spegazzini) Havlicek (Fig. 11)

Znane jest tylko jedno stanowisko w Brazylii, z
populacją ok. 150 roślin, znajdujące się na wybrzeżu
La Plata w okolicach Piriapolis – Maldonado. Rośliny
o brązowo-czarnych cierniach i złotożółtych kwiatach
rosną razem z N. sellowii f. courantii i N. mammulosus. W uprawie nie stwarzają żadnych problemów. Są
samopylne. Największe egzemplarze osiągają zaledwie 10 cm wysokości i 13 cm średnicy.

There is only one locality known, in Brazil,
with population about 150 plants, at the La Plata seacoast, around Piriapolis – Maldonado. The plants of
brownish-black spines grow together with N. sellowii
f. courantii and N. mammulosus. The flower color is
golden yellow They are not difficult at all in cultivation, this selffertile species does not present problems. The largest plants are only 13 cm broad and
10 cm high.

Notocactus neohorstii (Ritter) Theunissen (Fig. 12)
Prawdziwie szlachetne kamienie, jakimi zdają
się być te rośliny, rosną w stołowych górach między
Santana da Boa Vista i Minas do Camaqua pośród
krzemieni wielkości pięści. Ostre krzemienie bronią
wstępu bydłu, za to mrówki często wyjadają rośliny.
Mają one zaledwie 8 cm średnicy i 15 cm wysokości,
a ich ciernie są najczęściej śnieżnobiałe. W uprawie są
wyjątkowo kapryśne, dlatego często są szczepione. N.
neohorstii jest obcopylny, ma małe owoce, a w nich
niewiele nasion.
Notokaktusy możemy trzymać na okiennym
parapecie lub w szklarni. Ja swoje rośliny po kwitnieniu wystawiam do ogrodu – deszcz nie wyrządzi im
szkody, jeśli woda będzie mogła swobodnie wypływać z doniczek.
Tłumaczenie: Tadeusz Nycz
Poznajemy diskokaktusy

Discocactus hartmannii pochodzi z Paragwaju, gdzie rośnie w małych ilościach na wielu piaszczystych niewielkich bezdrzewnych terenach, oddzielonych od siebie kilometrami lasu tropikalnego. Ten
łądny i zmienny gatunek charakteryzuje się wydatnymi
tuberkułami – największe z nich, w dolnej części korpusu, mogą osiągać do 2cm wysokości i 1cm szerokości. Posiada mocne ładne ciernie koloru od żółtego
do czerwonawobrązowego, w ilości od 3-7, długości 22,5cm. Korpus dorasta do 20cm średnicy i 8cm wysokości. Z czasem roślina się krzewi. Na uwagę zasłu.
gują ładne szczecinowe ciernie w cefalium, zwykle

Notocactus neohorstii (Ritter) Theunissen (Fig. 12)
On board mountains between Santana da Boa
Vista and Minas do Camaqua there are found these
jewels between pebbles big as a fist, which were
loosened of the erosion from a conglomerate. Sharp
pebbles are a protection against the cattle. The ants
often eat these plants out. The spines are usually
snow white. They get to only 8 cm broad and 15 cm
high. The plant is extremely delicate in culture, therefore it is often grafted. N. neohorstii is self-sterile,
has small fruits and few seeds within.
We can keep notocacti on a windowsill or in a
greenhouse. After flowering I put my plants out in
the garden, because rain does not hurt them if only
the water can run off the pots freely.

czerwonobrązowe, 5cm długie, i ok. 6-7 w jednej
areoli cefalium.

Discocactus woutersianus

to według Jana
Rihy naturalny hybryd między znanym D. horstii i D.
pseudoinsignis – oba te gatunki występują blisko
siebie w masywie Serra do Barao koło Grao Mogol,
w stanie Minas Gerais, Brazylia. Inni twierdzą, że to
po prostu forma D. horstii. Od typowego D. horstii
można kaktusa tego odróżnić po nieco grubszych
cierniach i mniejszej ilości żeber, za to masywniejszych. Roślina osiąga do 9cm średnicy i 6cm wysokości (bez cefalium). Cierni centralanych brak, cierni
bocznych 7, krótkich, do 5mm długości, prostych.

Rodzaj Discocactus
w uprawie

The Genus Discocactus in cultivation

Eugeniusz Giernalczyk
Wrocław
Diskokaktusy mają specyficzne wymagania uprawowe,
znacznie odbiegające od standardowej uprawy kaktusów.
Ale specyficzne nie znaczy, że trudne. Zdjęcia z kolekcji
autora. Tekst został zredagowany przez Tadeusza Nycza.

Discocacti have specific requirements for a successful
culture, differing considerably from the standard cactus
culture, but different does not mean difficult. Photos by the
author.

Discocactus to rodzaj rzadko spotykany w dzisiejszych kolekcjach. Fascynacja nimi minęła tak
szybko, jak się zaczęła po okresie kolejnych podróży i
odkryć. Powodem tego wydaje się być fakt, że rodzaj
ten wymaga nieco specyficznych warunków uprawowych – dużo słońca, ciepła i dużej wilgotności powietrza, co stworza trudność dla ich uprawy w warunkach
parapetowych. Kaktusiarze mający szklarenki całoroczne też niechętnie się nimi zajmują, ponieważ konieczność zimowania roślin w temperaturze min. 1618 ºC wymaga dogrzewania pomieszczeń lub przenoszenia roślin w inne, cieplejsze miejsca. Ale czy powinniśmy zrezygnować z uprawy tych ciekawych
kaktusów?
Moja przygoda z rodzajem Discocactus rozpoczęła się, gdy z zaokienneych szklarenek przeniosłem
kolekcję do namiotu foliowego. Słońca i ciepła w nim
nie brakowało, zatem podstawowe warunki dla uprawy diskokaktusów były sprzyjające. Zacząłem więc
od początku, czyli od wysiewu nasion.
Dyskokaktusy kiełkują różnie, ale prawdę mówiąc – najczęściej słabo. Sam nie wiem, od czego to
zależy. Raz trafi się wysiew, który udaje się w 100%,
to znów kilka gatunków nie kiełkuje wcale. Statystycznie można przyjąć, że średnia efektywność kiełkowania waha się w granicach 30%. Oczywiście, źródła pozyskiwania nasion są bardzo różne, bo też i
oferty nasion poszczególnych hodowców są mocno
ograniczone. Ale nie jestem przekonany, że jedynym
czynnikiem warunkującym zdolność kiełkowania
nasion jest ich świeżość. Mam tu na myśli również ich
rytm biologiczny, dlatego też ostatnich wysiewów
dokonywałem w miesiącu maju, a nie jak uprzednio w
lutym i marcu. Wyniki wysiewów wskazują na niewielki, ale jednak wzrost zdolności kiełkowania. Ponieważ kiełkujące siewki są bardzo wrażliwe na przesuszenie substratu i zmianę wilgotności powietrza
(mniej na zakażenie chorobami wirusowymi i bakteryjnymi), nasiona wysiewam w akwarium, gdzie wilgotność powietrza utrzymuje się znacznie dłużej.
W związku z tym, że kaktusy uprawiam poza
miejscem zamieszkania i mogę je doglądać raz lub
dwa razy w tygodniu, ma to wpływ na dalszą uprawę
dyskokaktusów, w tym szczepienie większości siewek. Gdy siewki osiągną wielkość łebka zapałki, nie

Discocactusis is a genus rarely seen nowadays
in collections, the enchantment of which passed
away as quickly as it had begun after a spell of discoveries. The reason for it seems to be the fact that
this genus needs some specific growing conditions –
much sunlight, warmth, and high air humidity, which
means difficulties for their culture on a windowsill.
Cactophiles possessing greenhouses have low interest in them as well, because the need of wintering
the plants in minimum temperatures of 16-18 ºC
requires heating the rooms or moving the plants to a
warmer place. But, after all, do we really have to
dismiss these interesting cacti?
My adventure with the genus Discocactus began just when I had moved my collection from outer
glass windowsill to a foil tent. There was planty of
sun and warmth there, so the new conditions complied with the basic rules for Discocactus growing.
And so I had started from the beginning, which means: from sowing.
Discocacti germinate variously, but to be true –
mostly poorly. I do not know the reason for that.
Sometimes a sowing comes successful in 100%,
other time some species do not germinate at all. Statistically, we may assume that average germination
efficiency is around 30%. Naturally, my sources of
obtaining the seeds are various, because the seed
offers coming from individuals providers are very
limited. However I am not convinced that the only
factor of viability is the age. What I mean is also
their biological clock is what matters, and therefore I
was doing my last sowings in May, not in February
and March, as had been in the past. My sowing data
suggest a small, but nevertheless a real increase in
germination power. Because germinating seedlings
are very sensitive to dryness of a soil and changes in
air humidity (less so to bacterium and virus diseases), I sow seeds in an aquarium where air humidity
stays much longer.
I grow my cacti beyond my permament residence, and thus I am able to keep watch of them only
once or twice a week, it has influenced my discocacti
culture, including the grafting of majority of seedlings. When the seedlings reach the size of a match
head, I start grafting them, without even
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czekając na pojawienie się pierwszych cierni, rozpoczynam ich szczepienie. Najsilniejsze siewki pozostawiam na własnych korzeniach, a pozostałe szczepię
na podkładkach z gatunku Pereskiopsis spathulata,
czyli tzw. patykach. Do cięcia siewek używam nowej
żyletki, którą uprzednio wycieram watką nasączoną
spirytusem, aby zetrzeć z niej warstwę konserwującą.
Teraz trzeba tylko opanować drżenie rąk i… do dzieła! Przygotowane podkładki ścinam na wysokości ok.
2 cm od wierzchołka. Następnie ścinam siewkę, trzymając ją delikatnie palcami za korzonek i starając się,
aby przecięcie siewki nastąpiło nieco poniżej największej jej średnicy, i pozostawiam ją na żyletce.
Teraz ponownie ścinam cienki plasterek z podkładki
inasuwam zraz z żyletki na podkładkę, dbając o jego
centralne umiejscowienie na podkładce. Zraz lekko
dociskam żyletką i gotowe. Szczepione siewki najlepiej zrastają się trzymane w cieple, toteż szczepienie
przeprowadzam w bardzo ciepłym dniu, a następnie
wstawiam siewki do akwarium. Już po tygodniu widać ich wyraźny wzrost.
Przeciwnikom szczepienia kaktusów – a jest
takich wielu – chciałbym zwrócić uwagę na zalety
takiego postępowania w odniesieniu do dyskokaktusów. Po pierwsze zapewniamy siewkom bezpieczny
rozwój w pierwszych latach wzrostu, a po wtóre uzyskujemy około 4 krotne przyspieszenie ich wzrostu –
siewki szczepione w czerwcu danego roku po dwóch
sezonach osiągają wielkość nawet 6 cm! Nie jest to
bez znaczenia, gdy chcemy w miarę szybko stworzyć
własną kolekcję, a możliwość nabycia dorosłych roślin jest bardzo ograniczona. Zresztą nic nie stoi na
przeszkodzie, aby tak podhodowane rośliny ponownie
ukorzenić. W tym celu skracam „patyki” na długość
ok. 3 cm od zraza i sadzę traktując podkładkę jak korzeń palowy. Od tej pory dyskokaktusy rosną jak rośliny nie szczepione, a po jakimś czasie wchłaniają
podkładkę i same przechodzą na własne korzenie.
Możemy postąpić jeszcze inaczej – młodym, zaszczepionym siewkom w pierwszym sezonie uszkadzamy
(wycinamy) wierzchołek, co spowoduje puszczenie
kilku odrostów. W drugim sezonie każdy z odrostów
można zaszczepić na odpowiednio dobranej podkładce z rodzaju Echinopsis, którą możemy traktować już
jako podkładkę stałą. Wyrośnięte egzemplarze można
też oczywiście ukorzenić po wycięciu podkładki.
Dyskokaktusy dobrze się ukorzeniają pod warunkiem,
że zrobimy to w okresie upałów na przełomie wiosny
i lata. Rośliny te mają bardzo twarde i grube korzenie
główne i być może z tego też powodu chętnie wypuszczają nowe korzenie boczne. Są wśród nich jednak gatunki bardzo wrażliwe na błędy w uprawie, jak
znany powszechnie D. horstii lub D. crystallophilus, i
te mimo wszystko proponuję pozostawiać jako szczepione.
Jedną z ważnych czynności w uprawie dyskokaktusów jest przesadzanie wyhodowanych roślin.
Wszelkie opisy warunków, w jakich rosną dyskokaktusy, mówią o tym, że ich korzenie zagłębiają się w
podłożu nie więcej niż 10 cm, za to rozprzestrzeniają
.
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waiting for appearance of the first spines. The most
sturdy seedlings are left on their own roots, whereas
the other are grafted onto stocks of Pereskiopsis spathulata, commonly called „sticks”. I use a new razor
blade for cutting the seedlings, which I previously
wipe with a tampon saturated with spirit, to rub off
the preserving coat. Now we have only to subdue our
trembling hands and… go ahead!.I cut off portions of
the prepared stocks at about 2 cm down from the top.
Then I cut off the seedling, holding it lightly by its
little root and trying to cut it slightly below its maximum diameter, and leave it on the razor blade.
Now, again I cut down a slim slice off the stock and
draw the scion off the razor blade on to the stock,
making sure it is centrally placed on the stock. I slightly pressure the scion by the razor blade and…
ready! Grafted seedlings accrete best when kept in a
warm place, so I graft on a warm day, and then place
the seedlings in the aquarium. In just a week their
growth is clearly seen.
For those who are not about to grafting – and
there are quite a lot of them – let me indicate dvantages of such a procedure with reference to discocacti.
First, we secure an easy growth for the seedlings in
the initial years. second, we gain their 4 times quicker growth rate – seedlings grafted in June reach
even 6 cm diameter in two growing seasons. So it
has its merits if we want to create a new collection,
and chances for obtaining mature plants ae very low.
Anyway, there is no objection to re-root such forced
plants. To this end I shorten the „sticks” to about 3
cm lenght, and put it in the soil as if the stock was a
tap-root. From now on the discocacti grow as if they
were non-grated plants, and after some time they
suck up the stock and push forth their own roots.
There is also another method – we cut off the top of a
young grafted seedlings in the first growing season,
which makes them put forth a few offsets. In the
second growing season, we can graft every offset on
a suitable stock of the Echinopsis genus which we
can regard as a stable stock. Of course we may also
root larger individuals after removing the stock. Discocacti take root if only the procedure takes place in
the spell of heat at end of spring and the beginning of
summer. These plants have very hard and thick main
roots and mayby that is the reason they readily put
forth new side roots. However, there are species very
sensitive to errors in cultivation, as the widely known
D. horstii or D. crystallophilus, and these I recomend
to leave as grafted plants.
One of the important things in Discocacti culture is repotting the plants that we managed to raise.
All the descriptions depicting conditions in discocacti habitat say that their roots penetrate down the soil
not more than 10 cm. On the other hand, they spread
out even to several meters off the plant. Inspired by
these tips, as well as my own experience, I have choosen for most of discocacti round bowl-shaped pots,
in which the bottom is relatively small. This way, the
more
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Fig. 1. Discocactus zehntneri ssp. araneispinus

Fig. 2. Discocactus horstii

Fig. 3. Discocactus zehntneri ssp. boomianuss

Fig. 4. Discocactus woutersianus

Fig. 5. Discocactus crystallophilus

.
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Fig. 6. Discocactus hartmannii

Fig. 7. Discocactus magnimammus
Fig. 9. Kwiat Discocactus placentiformis

Fig. 8. Discocactus sp. HU 651

się nawet do kilku metrów od rośliny. Kierując się
tymi wskazówkami, jak również własnym doświadczeniem, do uprawy większych dyskokaktusów wybrałem doniczki okrągłe w kształcie miseczek, w
których dno jest stosunkowo małe, dzięki czemu im
głębiej, tym mniej substratu, a zatem i wody w nich
się mieści. Zapewnia to bezpieczeństwo uprawy w
.
6
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naszym kapryśnym klimacie (nie należy zapominać o
wykonaniu w dnie misek kilku otworów – te dostępne
w sklepach na ogół ich nie mają). Właściwy dobór
kształtu doniczek jest jednym z ważnych czynników
w pomyślnej uprawie dyskokaktusów. Najmniej odpowiednie będą tu doniczki kwadratowe, gdyż przy
tej samej wysokości i szerokości odpowiadającej średnicy misek mają o wiele większą pojemność.
Kolejna ważna sprawa, to wybór odpowiedniego
substratu. W naturze większość gatunków dyskokaktusów rośnie w podłożu mineralnym, z dużą ilością
krzemionki (kwarcu), rumoszu skalnego i grubszych
części próchnicznych, a kwasowość podłoża waha się
w granicach 5-7 pH. Wprawdzie znane są zdolności
przystosowawcze kaktusów, dla większości których
rodzaj substratu nie ma większego znaczenia, jednak
w przypadku dyskokaktusów nie bardzo się to sprawdza. Dlatego proponuję przy ich uprawie dostosować
się do wspomnianych wskazań. Osobiście, po latach
eksperymentów, stosuję substrat mineralny, w skład
którego wchodzą łupki skalne, piasek, glina kopalna,
keramzyt, żwir kwarcowy i igliwie sosnowe. Dla
większości gatunków sporządzam mieszankę uniwersalną, którą nieco modyfikują tylko dla D. horstii i D.
crystallophilus. Powodzenie w uprawie i intensywne
kwitnienie roślin upewnia mnie w przekonaniu, że
stosowana przeze mnie mieszanka ziemi jest odpowiednia. Pokrótce omówię poszczególne składniki, co
wyjaśni taki właśnie ich dobór.

deep into the pot, the less soil is present, and consequently, the less water is hold within. That enables
us a secure cultivation in our unforseeable climate
(one must not forget to make holes in the bottom of
the bowl – those commercially available do not have
them). A proper pot shape is one of the important
factors in successful Discocactus culture. The least
recomended are square pots, because with the same
height and width as bowls, they have larger volume.
Another important matter is to choose a proper
substrate. In habitat, most of Discocactus species
grow in a mineral soil, with high amount of silica
(quartz), rock rubble, and large lumps of humus, and
the soil acidity varies between 5-7. Although we
know about adaptability of cacti to a variety of substrates, most of them being fairly indifferent to a
particular substrate formula, this is not quite so in
Discocacti. Therefore I propose to comply with the
tips in cultivation mentioned below. Personally, after
years of experimenting, I use a mineral substrate, the
composition of which is: rock rubble, sand, mineral
clay, keramzite, quartz pebbles and pine needles. I
use a universal mix for majority of species, which I
modify slightly only for D. horstii i D. crystallophilus. My success in cultivation, and intense blooming
of my plants tells me that the mix I use is the proper
one. Let me describe the particular components of it,
and this will explain the reason for my developing
this very assortment. .

Łupki skalne – zwietrzała skała osadowa, która
pod wpływem czynników atmosferycznych uległa
rozwarstwieniu do grubości dziesiątych części milimetra. Można ją kruszyć ściskając w dłoni. Bardzo
dobrze nasiąka i odparowuje wodę. Pozyskana na
zboczu skalnym, nad którym rośnie sosnowy las, jest
lekko zakwaszona. Powstała prawdopodobnie z pyłów
wulkanicznych, toteż zawiera i uwalnia w trakcie rozkładu odżywcze składniki mineralne. Dobroczynny
wpływ łupków sprawdziłem także przy uprawie innych rodzajów, m.in. Astrophytum i Thelocactus.
Piasek rzeczny – zawiera znaczną ilość krzemionki. Bardzo dobry jest również piasek kopalny o
odcieniu rdzawym, bo zawiera pożądane związki żelaza sprzyjające wzrostowi roślin.
Glina kopalna – glina bez cząsteczek próchnicznych, czysta biologicznie, poddana procesowi naturalnego przemrożenia lub kruszona mechanicznie na
drobne grudki do ok. 10 mm wielkości. Dobra jest w
kolorze rdzawym, bo zawiera związki żelaza.
Keramzyt – sztuczne kruszywo, otrzymywane
przez wypalenie granulowanej mechanicznie gliny. Ze
względu na wysokie ciepło właściwe podtrzymuje
ciepłotę podłoża. Może być zastąpiony kulkami styropianowymi, które „grzeją” jeszcze lepiej.
Żwir kwarcowy – występuje na stanowiskach
naturalnych D. horstii i D. crystallophilus. Przepuszcza światło, przez co sprzyja rozwojowi glonów, które
prawdopodob-nie żyją w symbiozie z tymi roślinami i
są niezbędne dla ich prawidłowego wzrostu.

Slate – a sedimentary weathered rock, which
decomposes to sizes of tenths of milimeter, due to
the atmospheic factors. One can break it into fragments by clutching it with a hand. It very well takes
up water and evaporates it The kind I gained at a
rocky slope with a pine forest growing on it, is a little
on the acid side. Probably it originates from a volcanic dust, so it contains and releases mineral nutrients
during decomposition. The beneficial effect of slate
was confirmed by me also in cultivation of other
species, e.g. Astrophytum and Thelocactus.
River sand – it contains a considerable amount
of silica. Also very good is mineral sand of rustcoloured hue because it contains beneficial iron compounds promoting growth of the plants.
Mineral clay – is a clay without humus particles,
biologically pure, put to natural freezing or crushed
mechanically into small particles to about 10 mm
size. The good clay is the rust-coloured one, because
it contains iron compounds.
Keramzite – it is a building component obtained
by burning mechanically granulated clay. It maintains temperature due to its high specific heat It may
be replaced by polistyrene particles which which
holds warm even better.
Quartz pebbles occurs in habitat localities of D.
horstii and D. crystallophilus. It is translusent so it
promotes growth of algeae that are probably in symbiosis with these plants and crucial for their proper

.
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Igliwie sosnowe – świeżo opadłe, lecz suche,
dzięki zawartości olejków eterycznych ma działanie
grzybobójcze. Po okresie rozkładu stanowi minimalny
dodatek próchnicy w substracie, lekko go też zakwaszając (uwaga: dla D. horstii dajemy więcej igliwia,
natomiast dla D. crystallophilus nie dodajemy go
wcale).

development.
Pine needles – the ones freshly fallen down, but
dry have fungicidal properties due to their contents
of volatile oils. After decomposing, they are a small
addition of humus in the substrate, slightly increasing
its acidity (warning: for D. horstii we add more pine
needles, and for D. crystallophilus we add none).

Tab 1. Przykładowe proporcje objętościowe składników dla poszczególnych mieszanek substratów:

Tab 1. Example volume proportions of components
for particular mixes:

łupki skalne | slate
piasek rzeczny | river sand
glina kopalna | mineral clay
żwir kwarcowy | quartz pebbles
keramzyt | keramzite
igliwie sosnowe | pine needles

uniwersalny | universal
40 %
30 %
15 %
5%
5%
5%

W razie trudności z pozyskaniem łupków skalnych (ja znalazłem odpowiednie miejsce w Bieszczadach), trzeba je zastąpić jakimś innym składnikiem
mineralnym, ale już może w zmienionych proporcjach. Mogłaby to być na przykład tłusta glina z nadrzecznych terenów zalewowych – przemarznięta i
wygrzana na słońcu jest gotowa do pozyskania na
starych kretowiskach. Zawiera składniki odżywcze, a
dodatki próchniczne są tak rozdrobnione, że nie będą
stanowiły zagrożenia dla korzeni naszych roślin.
Tak przygotowany substrat umieszczam w miskach bez żadnej dodatkowej warstwy drenażu na
dnie, jak to zalecają podręczniki (zaraz wyjaśnię, dlaczego). Staram się tak wypełniać doniczki z sadzonymi roślinami, aby drobniejsze części substratu
umieścić w strefie delikatnych korzeni, a im wyżej
krawędzi doniczki – tym grubsze. Czemu właśnie w
ten sposób? Otóż miski są stosunkowo szerokie w
porównaniu z ich wysokością, a średnica dna mała.
Tam zatrzymywać się będzie wilgoć, sprzyjając rozwojowi włośników, a wyższe partie doniczki pomieszczą średnie i najgrubsze korzenie, których zdolność odżywiania rośliny jest niewielka. Ta część substratu przesycha szybciej. Drenaż na dnie przesuszałby niepotrzebnie włośniki i powodowałby ich obumieranie pomiędzy kolejnymi podlewaniami. Jest to
sposób na utrzymanie bezpiecznej wilgotności podłoża przez cały okres intensywnego, letniego wzrostu.
mimo że kolejne podlania dzielić będą krótkie przerwy. Dyskokaktusy lubią również dużą wilgotność
otaczającego je powietrza, czemu sprzyjają szerokie
doniczki, w których przewiewny substrat dobrze oddaje wilgoć do atmosfery. Efekt mikroklimatu możemy zwiększyć, ustawiając doniczki w kuwecie z wodą
na odpowiednich wkładkach z perforowanego tworzywa lub siatki, tak aby woda nie moczyła substratu
w doniczkach, a jedynie odparowując otaczała rośli
ny parą wodną.
Kolejnym zagadnieniem jest podlewanie i nawożenie. Jeżeli przez dłuższy czas panuje słoneczna i
ciepła aura, możemy dyskokaktusy podlewać częściej
.
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D. horstii
30 %
15 %
15 %
25 %
5%
10 %

D. crystalophillus
30 %
20 5
20 %
25 %
5%
-

In case of difficulties with obtaining slate (I
found a suitable place in Bieszczady Mountains), one
must replace it with some other mineral component,
but maybe in slightly modyfied proportions. It could
be, for example, fat clay from grounds near river,
which are being flooded. On old molehills the clay
frozen and baked in the sun waits for us. It contains
nutients, and the humus additions are so much dispersed that they will not pose a threat for the roots.
I put such a substrate in bowls without any
additional drainage layer at the bottom recommended
by books (see below). I try to place the substrate in
such a way that the smaller particles parts are in the
vicinity of the delicate roots, and the nearer the pot
brink, the coarser particles are placed. The reason is,
the bowls are relatively broad compared to their hight, and the bottom diameter small. There the moisture will be stopped, favouring hair roots growth,
and the higher parts of the pot will hold medium and
large roots, which have poor ability to feed the plant.
This stratum of the substrate dries most quickly. The
drainage layer at the bottom would have dried the
hair roots and would make them die between waterings. This way we keep the soil secured with moisture for the whole period of intensive summer vegetation, in spite that the intervals between waterings are
short. Discocacti also thrive also in high humidity of
ambient air, and this is favoured by broad bowls, the
substrate of which gives off moisture to the air very
easily. The influence of such a microclimate may be
enhanced by putting the pots in a tray with water on
suitable insertion of perforated material or a net, so
the water would not soak the substrate, but its vapour
could surround the pot.
Another question is watering and fertilising. If
there is a sunny and warm weather for some time, we
may water discocacti more frequently, keeping the
substrate slightly wet. But if the weather is unstable
or temperatures lower than those in the midst of summer, then we water more carefully, making sure the
soil gets dry. This applies to the period
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utrzymując substrat w stanie ciągłej, lekkiej wilgotności.
Jeśli natomiast pogoda jest niestabilna lub temperatury
już nie takie wysokie jak w pełni lata, to podlewamy
ostrożniej, dbając o lepsze przesychanie podłoża. Dotyczy to głownie schyłku lata i początku jesieni. Wiosna
nie jest tak niebezpieczna, bo po okresie zimowego spoczynku i suszy, rośliny są spragnione wody i intensywniej pobierają ją z podłoża. Gdybyśmy wiosną nieco
jednak przedobrzyli z podlewaniem, to nawet wtedy
ewentualne ukorzenienie dyskokaktusów od nowa w
okresie lata nie stanowi problemu. Częsta obserwacja
roślin pozwala stwierdzić, czy nie dzieje się z nimi coś
niedobrego. Jeżeli marnieją, to nie czekajmy na cud,
tylko od razu wysadzajmy je w celu obcięcia uszkodzonych korzeni aż do zdrowej tkanki. Łatwo wtedy zauważyć, że twarde i grube korzenie dyskokaktusów znacznie
spowalniają procesy gnilne, a ponowne ukorzenienie jest
tym szybsze, im więcej korzeni zachowa roślina. Możemy dodatkowo zastosować ukorzeniacz, przy czym ten
do sadzonek półzdrewniałych dla dyskokaktusów wydaje się być najlepszy.
Z nawożeniem jest tak samo jak z podlewaniem –
im częściej zaczynamy podlewać, im jest cieplej, tym
częściej nawozimy, ze wskazaniem na okres późnowiosenno-letni. W tym też czasie dyskokaktusy najintensywniej kwitną. Czasem kwitną już w kwietniu, jeszcze
w zimowym miejscu ich przechowywania, gdy słońce
przygrzeje choćby kilka dni z rzędu. Kwiaty ukazują się
kilkakrotnie w sezonie – u większych roślin jednorazowo nawet do 5 kwiatów, a w całym sezonie jest ich ok.
20-30. Oznaką osiągnięcia przez roślinę dojrzałości do
kwitnienia jest pojawienie się na jej wierzchołku cefalium, wełnistego tworu, który jest jej dodatkową ozdobą.
Kwiaty rosną szybko, niemalże w oczach – pojawiające
się rano pąki rozwiną się już przy zachodzącym słońcu
(są to kwiaty nocne). Choćby jeden rozwinięty kwiat
wypełnia pomieszczenie przyjemną, słodką wonią. Zarówno kwiaty jak i cefalium są białe lub w różnych odcieniach bieli, a intensywny zapach wzmaga efekt wabiący dla nocnych owadów zapylających kwiaty w naturze. Zanim kwiaty się rozwiną, nagrzane po słonecznym
dniu rośliny możemy intensywnie zraszać, nawet kilkakrotnie, gdy woda szybko odparowuje.
Dyskokaktusy lubią wilgotny mikroklimat, dlatego
w miarę możliwości intensywnie zraszam siewki – zarówno te na własnych korzeniach, jak i te szczepione –
gdyż zależy mi na ich szybkim wzroście. Czynię to przy
każdej okazji, również z dodatkiem nawozów dolistnych, a po ich przeniesieniu w cieplejsze miejsce na
zimowanie – aż do połowy listopada. Myślę, że przy
stabilnych warunkach zimowania, zapewniających równą, wysoką temperaturę, tj. ok. 20 ºC, okresowe zraszanie można by kontynuować nawet do grudnia. Moje
rośliny zimują na parapetach mieszkania i dodatkowo
instalowanych półeczkach w temperaturze 18-20 ºC aż
do przełomu kwietnia i maja. Kiedy pogoda się ustabilizuje i zapewni dodatnie temperatury w nocy, wówczas
przenoszę je na letnie stanowisko, czyli do „foliaka”.
Tak uprawiane i przechowywane rośliny mają na
wiosnę zdrowy wygląd i chociaż są nieco bardziej
.
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at the end of summer and begining of autumn. Spring
is less dangerus in this respect because after the winter
rest and drought, the plants are thirsty for moisture and
thus suck it up from the soil intensely. But even if we
spoiled the soil with watering in spring, then there will
be no special problems with re-rooting discocacti during summer. Taking a frequent look at the plants will
enable us to take notice of potential problems. If the
plants are withering, then one should not wait for a
miracle, but unpot them in order to cut the damaged
roots up to the sound tissue. Then we may easily observe that hard and thick discocacti roots largely slow
down putrifaction processes, and that the greater part of
the root system is left the quicker rerooting is done. We
may use rooting agent, and it seems that the one for
half lignified plants is the best for discocacti.
As for fertilizing, the matter looks the same as
watering – the more frequently we water plants and the
warmer is the weather, the more often we fertilize, preferably in the late spring and summer. Just then discocacti bloom most intensely. Sometomes they bloom as
soon as April, in a place of winter rest, when the sun
heats for several days together. Flowers appear several
times in the growing season, to 5 flowers at one time
when the plant is large, and there may be 20-30 fowers
in a season. The formation of a cephalium, a wooly
outgrowth which is an aditional adornment, is a sign of
maturity and ability to produce flowers. These in turn
grow fast, almost visibly – buds appearing in the morning, opening fully at sunset (the flowers are nocturnal). Even one single flower will fill a room with a nice
sweet scent. Both flowers and cephalium are white or a
shade of white, and the intense scent encourages night
insects to pollinating in nature. Before the flowers are
open, the plants which are heated after a sunny day,
may be sprinkled, even a few times, because the water
will evaporate quickly.
Discocacti prefer humid microclimate, so I sprinkle the seedlings as time permits – both the grafted
ones and those on their own roots, because I am
anxious to have them fast growing. I do this at every
occasion, also using leaf fertilizers and, after moving
them to a warm place for winter rest, till the middle of
November. I think that in the stable conditions of winter rest, providing constant, high temperature, that is
about 20 ºC, the plants might be sprinkled from time to
time till December. My plants are wintered on windowsills and other shelves in 18-20 ºC till the beginning of May. When the weather is stable and night
tempeatures above 0 ºC, I move them into the foil tent.
That way, discocacti are in good health in spring,
and although they are somewhat more disc-like, they
quickly absorb water and response to it by intensive
blooming. I hope that my advice will cause interest in
this attractive, but not much popular genus nowadays.
dyskowate, to szybko wchłaniają wodę i żywo reagują
intensywnym kwitnieniem. Mam nadzieję, że moje
rady zachęcą innych do zainteresowania się tym efektownym, a dziś mało popularnym rodzajem.
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Kaktusy dla nocnych marków, czyli…

Wstęp do rodzaju Discocactus
Tomasz Romulski
Wrocław

Discocactus – rodzaj piekny, rodzaj ciekawy, rodzaj
zagrożony w naturze, cenny w kolekcjach. Ale także rodzaj
tajemniczy, a nawet… nieznany, a może raczej niepoznany. Niepoznany przede wszystkim w kolekcjach, i to co
najmniej z dwóch powodów. Pierwszym jest jego bardzo
utrudniona dostępność na rynku, i chodzi tu zarówno o
rośliny, jak i nasiona. Jest to związane głównie z dużym
zagrożeniem w naturze niezbyt licznych (raptem kilkaset) i
niewielkich populacji. Po drugie – dlatego, że nietypowy w
uprawie. Wymaga on bowiem dość specyficznych warunków – ciepłego zimowanie i dużej wilgotności powietrza.
Szczególnie ten pierwsze zalecenie może być pewnym
kłopotem dla osób przyzwyczajonych do trzymania kaktusów zimą w chłodzie.
W kwestii uprawy, Eugeniusz Giernalczyk w artykule
obok przekonuje, że nie jest ona tak trudna, jak się często
uważa. Jeśli natomiast chodzi o wysiłek związany z pozyskiwaniem roślin i nasion – cóż… cierpliwość to też praktyczna i chwalebna cecha.
Ale Discocactus to rodzaj „niepoznany” także przez
taksonomów – nie zarysował się bowiem jeszcze konsensus odnośnie jego podziału, i panują bardzo duże rozbieżności co do liczby gatunków, podgatunków, odmian. Najbardziej przyjazny hobbystom jest podział, którego dokonali Pierre Braun i Eddie Esteves Pereira. Wyliczają oni 25
gatunków, do tego podgatunki i odmiany. Podział ten został przytoczony poniżej za stroną internetową autorów. W
innym podziale Taylor i Zappi uznali 7 gatunków i 4 podgatunki. Nie bedę tu przedstawiać wszystkich klasyfikacji,
ani tym bardziej list synonimów, z prozaicznego powodu –
braku miejsca. Dość powiedzieć, że specyficznych nazw w
całym rodzaju pojawiło się podobno ponad 80, oczywiście
w różnych kombinacjach, a co za tym idzie lista formalnych synonimów jest znacznie dłuższa niż 80.
Diskokaktusy to rośliny o płaskich korpusach (stąd
wywodzi się nazwa rodzaju), podzielonych na dość dużo
wyraźnych żeber. Areole są małe, ciernie z reguły nieliczne
(D. subnudus Britton & Rose był opisany jako najczęściej
bezcierniowy, ale patrz niżej), krótkie, ale ładne, stosunkowo mocne, i zakrzywione do korpusu.
Gdy diskokaktusy osiągają dojrzałość reprodukcyjną,
na szczycie tworzy się cefalium, tzw. terminalne, czyli
szczytowe. Ale cefalia diskokaktusów różnią się od cefaliów melokaktusów, najbardziej znanych terminalnych
cefaloidów. Przede wszystkim są niższe – nie przekraczają
5 cm wysokości. Inna jest także ich struktura – w cefaliach
mekokaktusów zarówno wełna, jak i szczeciny są któtsze,
przy czym szczeciny są nieznacznie tylko zakrzywione,
brązowe, bordowe, czerwone, i dość gęste, choć czasem
może nie być ich wcale (co równa się białemu cefalium,
które występuje w niektórych melokaktusów). Natomiast u
.
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Discocactus i wełna i szczeciny są dłuższe, na dodatek
szczeciny są rzadsze, z reguły bardziej zakrzywione,
ciemnego koloru, i grubsze, czasem nawet odpowiedniej
jest nazwać je cierniami (D. placentiformis). Jest ich najwięcej u podstawy cefalium. Warto tu przytoczyć wyjątek, jakim jest Discocactus cephaliaciculosus P.J. Braun
& Esteves – tam długie, ciemne, proste, a przede wszystkim odstające szczeciny, są widoczne w wyższych partiach cefalium w takim samym stopniu jak i u podstawy, i
dzięki temu dorosłe egzemplarze tego kaktusa w naturze
wyglądają wyjatkowo pięknie i interesująco, choć u roślin
w kulturze długość szczecin jest mniejsza (uwaga, jego
podgatunek ssp. nudicephalus takich szczecin nie posiada,
jak zresztą sugeruje to nazwa). Jeśli chodzi o tego fantastycznego kaktusa nie napiszę „jeśli go gdzieś zobaczycie,
to natychmiast kupujcie”, bo po prostu go… nie zobaczycie. Jest zbyt rzadki. Ale pomarzyć zawsze można. A
może w KI założymy kiedyś rubrykę p.t. „Kaktusy, których nigdy nie zobaczycie”? Wszystko przed nami.
Niektóre gatunki wykazują dymorfizm – w młodszym wieku szczecin jest mało, podczas gdy leciwe egzemplarze mają je dość długie i gęste, które są wtedy
prawdziwą ozdobą rośliny. Ze względu na to, ze w cefaliach diskokaktusów w ogóle szczecin jest niewiele, dominuje w nich kolor wełny, są więc one białe lub z szarym
bądź lekko żółtym odcieniem. Ciagnąc jeszcze wątek
cefaliów warto wiedzieć jeszcze parę innych rzeczy. Otóż
u diskokaktusów po wytworzeniu się cefalium wzrost
korpusu nie ustaje, inaczej niż to ma miejsce u melokaktusów. Nie spotyka się także rozkrzewionych cefaliów, jakie
się dość często zdarzają w rodzaju Melocactus, a także nie
ma wytwarzania nowych zielonych pędów u nasady cefalium, jak również się spotyka u melokaktusów – n.p. u M.
borhidii, czasem u M. intortus.
Kwiaty diskokaktusów są ładne, białe, dość duże,
pachnące, o długich rurkach, bez wełny, wyrastają nie na
samym środku cefalium, ale trochę z boku, i najważniejsze – otwierają się wieczorem i są otwarte jedynie przez
jedną noc. Rankiem są już niestety „nieaktualne”, chyba,
że jest bardzo pochmurna pogoda. Wiemy już więc skąd
wziął się tytuł niniejszego artykułu. Jak można zauważyć,
kwiaty diskokaktusów na pierwszy rzut oka są zupełnym
przeciwieństwem kwiatów melokaktusów, które są małe,
czerwone, rurkowe i dzienne. Mimo to botanicy doszukali
się wielu podobieństw w wewnętrznej budowie kwiatów
obu rodzajów, co potwierdza bliskie związki pomiędzy
melo i diskokaktusami.
Większość diskokaktusów generalnie się nie krzewi,
mimo, że czasem w naturze stare egzemplarze mogą wytworzyć jeden czy dwa odrosty. Chętniej krzewiące się
wyjątki to: Discocactus zehntneri ssp. araneispinus, D.
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zehntneri ssp. buenekeri, D. zehntneri ssp. boomianus, D.
bahiensis ssp. subviridigriseus, D. boliviensis, D. estevesii,
D. hartmannii ssp. hartmannii, D. placentiformis ssp. alteolens, D. heptacanthus var. heptacanthus.
Diskokaktusy to rośliny niezbyt dużych rozmiarów.
Najmniejszy jest D. zehntneri ssp. buenekeri – to cudne
maleństwo rzadko przekracza 3 cm średnicy – można je
umieścić wśród Fraileji i nie będzie się spośród nich wyróżniało dopóki nie zacznie wytwarzać cefalium z białą
wełną, którego wysokość z czasem przekroczy wysokość
części zielonej kaktusa, a wszystko to w miniaturowych
wymiarach.
Największym diskokaktusem jest D. diersianus – na
jego nowo odkrytym stanowisku w Goias, Brazylia (niedaleko typowego), spotyka się egzemplarze powyżej 40 cm
średnicy (!). Hmm…. jeśli na kimś ta dana nie robi wrażenia, to przypominam, że wg. dostępnych danych żaden (!)
melokaktus nie przekrocza 40 cm średnicy, a jedynie M.
intortus może niekiedy takową osiągnąć (znakomita większość „melaków” nie przekracza 30 cm). A przy tym diersianus zachowuje formę „talerża”, a nie „kuli”.
Korzenie diskokaktusów są włókniste, rozwijają się
dość płytko pod powierzchnią i sięgają często na odległość
kilku metrów od rośliny. Płytki, a jednocześnie rozległy
systam korzeniowy umożliwia roślinie pobranie wilgoci
skroplonej nocą na powierzchni piaszczystego podłoża.
Diskokaktusy występują głównie w Brazylii – w
stanach Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná,
Mato Grosso, a także w graniczących z Brazylią terenach
wschodniej Boliwii (Sanata Cruz), i północnym Paragwaju.
Ich zasieg tylko bardzo nieznacznie nachodzi na zasięg
rodzaju Melocactus, który sięga nawet Meksyku i występuje na niezliczonej ilości stanowisk. Z koleji populacje Discocactus są małe, praktycznie wszystkie gatunki są zagrożone, głównie przez rozwój rolnictwa, a co za tym idzie
niszczenie ich naturalnego habitatu, zwanego cerrado – to
trawiaste tereny z nielicznymi drzewami. Niestety niektóre
gatunki już wyginęły. Już Britton i Rose, a także nikt po
nich, nie mogli się doszukać bezcierniowego D. subnudus,
choć z drugiej strony istnieje teoria, do której i ja się przychylam, mówiąca, iż ten osławiony bezcierniowy kaktus to
po prostu któryś reprezentant rodzaju, który stracił swoje
ciernie i areole w wyniku wiosennego wypalania traw, i
następnie został opisany jako odrębny gatunek. Niemniej
jednak Braun i Estewes stwierdzili wyginięcie D. subterraneo-proliferans Diers & Esteves oraz najprawdopodobniej
D. prominentigibbus Diers & Esteves, a także, iż nie ostał
się już ani jeden egzemplarz na stanowisku typowym D.
squamibaccatus Buining & Brederoo.
Poniżej podaję klasyfikację Brauna i Estevesa. Nie
oznacza to, że musimy się godzić z rangami przypisanymi
poszczególnym taksonom, zaletą jej jest jednak to, że konserwuje ona wiele nazw, które zniknęły w ostatnich klasyfikacjach Andersona czy Hunta. Owe to bowiem klasyfikacje starały się unikać jak ognia jednostek taksonomicznych
niższych niż gatunek. Jako przykład potencjalnego problemu jaki może wyniknać dla hobbysty z takiego ograniczonego podejścia do zagadnienia, można podać przykład
choćby Discocactus cephaliaciculosus Braun & Esteves
(1995). W klasyfikacji Andersona figuruje on jako synonim
.
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D. heptacanthus, z kolei Hunt potraktował go jako synonim D. diersianus. Ponieważ w żadnym z obu przypadków nie użyto niższej rangi, podgatunku, odmiany czy
formy, nie zaakcentowano tym samym w ogóle istnienia
tej charakterystycznej rośliny, co grozi usunięciem jej z
pamięci kolekcjonerów. Dlatego póki co wybraliśmy wykaz „spliterski” (strona http://www.cactos.com.br). Nie
jest on w najbardziej przejrzystej formie ze względu na
brak miejsca. Drukiem tłustym oznaczono gatunki.
Discocactus Pfeiffer 1937
bahiensis Britton & Rose ssp. bahiensis, ssp. subviridigriseus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves, ssp.
gracilis P. J. Braun & Esteves boliviensis Backeberg ex
Theunissen cangaensis Diers & Esteves catingicola
Buining & Brederoo ssp. catingicola, var. catingicola, var.
nigrisaetosus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves,
ssp. griseus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves,
ssp. rapirhizus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves cephaliaciculosus Buining & Brederoo ex P. J.
Braun & Esteves ssp. cephaliaciculosus ssp. nudicephalus
P. J. Braun & Esteves crassispinus P. J. Braun & Esteves ssp. crassispinus ssp. araguaiensis P. J. Braun &
Esteves crystallophilus Diers & Esteves diersianus
Esteves ssp. diersianus ssp. goianus (Diers & Esteves) P.
J. Braun & Esteves estevesii Diers ferricola Buining &
Brederoo hartmannii (K.Schumann) Britton & Rose ssp.
hartmannii ssp. giganteus P. J. Braun & Esteves ssp.
patulifolius (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves
var. patulifolius var. mammillosus (Buining & Brederoo) P.
J. Braun & Esteves ssp. magnimammus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves var. magnimammus var. bonitoensis (Buining & Brederoo) P. J. Braun ssp. setosiflorus
P. J. Braun & Esteves heptacanthus (Rodrigues Barbosa) Britton & Rose ssp. heptacanthus var. heptacanthus
var. semicampaniflorus (Buining & Brederoo) P.J.Braun &
Esteves ssp. melanochlorus (Buining & Brederoo) P. J.
Braun & Esteves horstii Buining & Brederoo insignis
Pfeiffer (pseudoinsignis) latispinus Buining & Brederoo
ssp. latispinus ssp. pseudolatispinus (Diers & Esteves) P.
J. Braun & Esteves ssp. pulvinicapitatus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves lindanus Diers & Esteves
pachythele Buining & Brederoo placentiformis (Lehmann) Buining & Brederoo ssp. placentiformis ssp. alteolens (Lemaire) P. J. Braun & Esteves ssp. multicolorispinus (P.J.Braun & Brederoo) P.J.Braun & Esteves ssp.
pugionacanthus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves piauiensis P. J. Braun & Esteves prominentigibbus Diers & Esteves silicicola Buining & Brederoo silvaticus Buining & Brederoo squamibaccatus Buining &
Brederoo subterraneo-proliferans Diers & Esteves zehntneri Britton & Rose ssp. zehntneri ssp. albispinus (Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves ssp. araneispinus
(Buining & Brederoo) P. J. Braun & Esteves ssp. buenekeri (Abraham) P. J. Braun & Esteves ssp. boomianus (Buining & Brederoo) N.P.Taylor & Zappi ssp. horstiorum (P.
J. Braun) P. J. Braun & Esteves

Diskokaktusy to z pewnością atrakcyjny rodzaj,
wciąż do pewnego stopnia “terra incognita” wśród
Cactaceae, do tego mamy tam trochę cudów natury –
wymieniłem z nazwy tylko kilka, ale jest ich więcej. I na
koniec, dla początkujących – nie mylmy Discocactus z
Disocactus (rodzaj, obejmujący kaktusy epifityczne) !
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Euforbie kuliste i
krótkokolumnowe

Globular and
low-columnar
euphorbias.

D. Sc. Jerzy Woźniak
Warszawa, jerzy.wozniak@gazeta.pl
Kuliste i krótkokolumnowe euforbie są bardzo cenione
przez miłośników tych roślin, a również są często kolekcjonowane przez miłośników kaktusów. Doświadczony hodowca przedstawia ich wybór i wskazówki uprawowe.

Globular and low-columnar euphorbias are much appreciated among euphorbs enthusiasts and are often collected by cacti lovers. A choice of them together with growing
tips is presented by the experienced grower.

Był krótki wstęp, teraz wypadałoby napisać coś
o wilczomleczach, o pardon, euforbiach jak mawiają
ich kolekcjonerzy, skrzętnie omijając ich polską nazwę. Jak pisałem, podzielić wilczomlecze to nie lada
sztuka, a na dodatek jaki podział wybrać? Botanicy
podzielili same tylko te należące do tak zwanych sukulentów na około 20 sekcji (grup), każdy bowiem
specjalista ma swoje pod tym względem racje. Nie
zwracam na nich uwagi i stosuję w tych artykułach
podział daleki od botaniki, ale bliższy praktyce. Cała
bowiem masa gatunków wilczomleczy sukulentowych
da się dość łatwo podzielić pod względem wyglądu na
kilka dość obszernych grup. Powiecie, że to marny
podział, ja odpowiem, że najlepszy, ponieważ wygląd
roślin zawsze mówi nam o warunkach w jakich rosną.
Tak na przykład te gatunki które mają duże liście,
zawsze wymagają wilgotnego powietrza, a na suche
powietrze oraz przesuszenie podłoża reagują ich zrzucaniem. Nie lubią też niskich temperatur i jeśli chcemy mieć jakikolwiek z nich pożytek, to musimy zimować je w ciepłym i, o ile to możliwe, jak najwidniejszym miejscu. Tak więc ten prosty podział pozwala pogrupować je pod względem ich pielęgnacji, co
ułatwi tym czytelnikom, którzy być może mają zamiar
je uprawiać, wybór tych gatunków, z którymi będą
mieli jak najmniej kłopotów uprawowych. Ja osobiście dzielę je, pisząc o „wilczkach”, na takie grupy
jak: kuliste lub nisko kolumnowe, nigdy nie osiągające większych rozmiarów - modelowym przykładem
jest E. obesa z czasem osiągająca lekko kolumnowy
kształt; kolumnowe lub drzewiaste, wśród których
znajdują się największe kolosy, przykładem jest najczęściej uprawiana w mieszkaniu E. trigona; liściaste
o dużych, trwałych liściach oraz grubych sukulentnych łodygach, takie jak popularna roślina doniczkowa E. leuconeura; tworzące mniej lub więcej wyraźny
kaudeks jak E. trichadenia. Oczywiście opisanie
choćby pobieżne wszystkich gatunków należących do
poszczególnych grup nie uda mi się nawet w przygotowywanych książkach na ich temat, a co mówić w
krótkim artykule dla Tomka. Tu więc tylko postaram
się szczegółowo opisać jak je uprawiać aby mieć z
tym radość i pożytek, a nie utrapienie. Nie będzie to
na pewno leksykon euforbii.Na to nie ma co liczyć, bo
jeszcze nie spotkałem książki, która by wyczerpująco
opisała choćby jedną czy dwie sekcje.

There had been a short introduction, so now it
would be good to write something about spurges. O,
sorry… about euphorbias, as collectors call them,
dilligently omitting their popular name. As I had
written, to divide euphorbias is quite a craft, and
morover, what division should we accept? Botanists
had divided them into many groups, since each specialist has his own reasons for it. I do not mind them
but use my own division far from botanics but closer
to practical purposes. The reason for this is that all
the mass of species belonging to the so called succulent euphorbs may be easily divided into several rather extensive groups in relation to their appearance.
You will say it is a poor division. I will say, that it is
the best possible one, because the plants’ appearance
always tells us about condintions it grows in. So, for
example, those species with large leaves always need
humid air, and if the air and soil conditions are dry,
they respond to them with shedding their leaves.
They also do not like low temperatures so if we want
to find them useful, we have to keep them during
winter in a warm and, if possible, the most sunny
place. So, this easy division allows us to group them
in respect of cultivation needs. This will enable the
readers, who are willing to grow them, to do a selection of species with which they could have as little
problems in culture as possible. Personally I divide
them to such groups as: globular or small columnar
euphorbs never reaching large dimentions – an excellent example is E. obesa assuming in time somewhat
columnar shape; columnar or arborescent euphorbs,
among which the greatest giants are found – an
axample may be E. trigona, the species most commonly grown in houses; leaved ones, with large, persistent leaves and thick succulent stems, such as the
popular pot plant E. leuconeura; the ones making
more or less distinctive caudex as E. trichadenia. Of
course, even superficial description of all the species
of particular groups, would be impossible even in my
books that are being prepared, let alone a short article
for Tomasz. So I will only try to write how to cultivate them so as to find them useful and enjoyabl –
and not causing a lot of trouble. Surely, it will not be
an Euphorbia Lexicon. There is no chance for it because I have never found a book that described one
or two groups in an exhaustive manner.

.
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Kule i kolumienki.

Balls and small columns.

Dziś będzie o tych wilczomleczach, które najbardziej przypominają kaktusy i mają zwykle kulisty
pokrój, który z czasem staje się nisko kolumnowy.
Wiele z nich nie posiada cierni, gdyż są tak twarde i
trujące, że nawet zwariowane nosorożce w Namibii
które potrafią zeżreć nawet wielkie krzewy niektórych
gatunków euforbii, te o których dziś będzie mowa
zostawiają w spokoju. Ich kulisty kształt mówi nam,
że wolno rosną, są odporne na suche powietrze i przesuszenie podłoża, należy je dość oszczędnie podlewać, zaś podłoże powinno być mineralne, czyli jak
najmniej humusu i jak najwięcej gliny i kruszywa.
Wiele z tych gatunków to bardzo popularne sukulenty, takie choćby jak E. obesa, czy E. meloformis. Inne
to raczej sukulenty trudne w uprawie, rzadkie, uprawiane zwykle jako okazy szczepione. Należy tu piękna E. piscidermis czy E. gymnocalycioides. Wiele z
nich z czasem robi się kolumnowa i dotyczy to nie
tylko popularnej, bardzo dekoracyjnej E. mammilaris,
ale też E. piscidermis czy E. multiceps. Jednak
wszystkie raczej nie osiągają większych rozmiarów i
są często w sam raz na niewielką kolekcje na parapecie. Generalnie, tak jak już pisałem, wilczomlecze to
idealne rośliny do uprawy w mieszkaniu. Czyli szansa
dla tych kolekcjonerów, którym nie udaje sie utrzymać ariaków, czy nawet popularnych mammillarii.
„Wilczki” są mniej wymagające oraz nie wyciągają
się do światła tak silnie jak kaktusy i wiele innych
sukulentów zachwalanych w pisemkach przez przypadkowych pismaków, takich jak np. Kalanchoe. Euforbie rosną tu świetnie - oczywiście parapecik musi
być słoneczny, a najlepsza to południowa wystawa. W
takich warunkach z powodzeniem od kilkunastu lat
rosną mi takie gatunki jak E. piscidermis, gymnocalycioides i wiele innych uważanych za trudne.
Skoro już co nieco przeczytaliście o tym gdzie,
to następna rada w czym. Podobnie jak większość
sukulentów, wilczomlecze rosną tam gdzie nie zagraża im zarośniecie prze inne szybciej rosnące rośliny.
Czyli w takich miejscach gdzie nie tylko słonce praży
niemiłosiernie, ale też gleby są ubogie w składniki
odżywcze zawierające azot, zaś bogate w mineralne.
Podłoża te są w większości zasadowe lub co najmniej
obojętne i takie mieszanki powinniśmy stosować do
ich uprawy. Oparte na torfie podłoża nadają się do
okresowej uprawy normalnych roślin doniczkowych,
a nie kaktusów i innych sukulentów. Pragnę też przestrzec miłośników kupowania gotowych mieszanek w
kwiaciarniach, bo to co jest podłożem dla sukulentów
pięknie zapakowane w torbę z foli z rozmazanym
zdjęciem kaktusów - to śmieci które cwaniak produkuje z wywalonych ze szklarni kuzyna odpadków. Od
podłoży takich trzymamy sie z daleka. No, ale miało
być o wilczomleczach, a tymczasem zeszło na psioczenie. Żeby skończyć o podłożach wspomnę to co
pisze na swej stronie o ariakach Jurek Kłosinski mamy opracowane idealne podłoże składające się ze
żwirowo-gliniastej ziemi morenowej z domieszką

Today is a story about euphorbias that most
resemble cacti and usually have globular shape that
in time changes into low columns. Majority of them
do not have spines, because they are so tough and
poisonous, that even creazy rhinoceri in Namibia,
which are able to eat up even great bushes of some
euphorbia species, leave the ones under discussion
alone. They globular shape tells us that they grow
slowly, are resistant to dry air and soil, are to be watered more sparsely, and the soil should be mineral
i.e. containing as low amount of humus as possible,
and high amount of clay and a glanular substance.
Many of these species are very popular succulents as
for example E. obesa or E. meloformis. Others are
rather uncommon, difficult in cultivation, cultivated
mostly as grafted plants – here belong a beautiful E.
piscidermis or E, gymnocalycioides. Many of them
produces a column in time, and this applies not only
to popular and very decorative E. mammilaris, but
also to E. piscidermis or E. multiceps. However all of
them do not rather reach large dimentions and are
often perfect items for a small windowsill collection.
Generally, as I had written before, euphorbias are
ideal plants for house culture, so they are a chance
for this collectors who fail to grow successfully ariocarpi or even popular mammillarias. Spurges are less
demanding and do not bend to light as much as cacti
and many other succulents praised by accidental
hack writers in popular press, as, for example, Kalanchoe. Euphorbias grow excellently on a windowsill – of course the windowsill must be a sunny
place. The south oriented one is the best. In such
conditions, such species as: E. piscidermis, gymnocalycioides, and many others considered difficult, grow
happily for me for over dozen of years.
Since you have read a little about where, so the
next piece of advice is in what. Similarly to other
succulents, euphorbias are found where there is no
danger of their overgrowing by other faster growing
plants, so in such places where not only the sun scorches unmercifully, but also the soils are weak in nutrients containing nitrogen, and rich in mineral ones.
These soils are alkaline for the most part or at least
neutral, and similar mixes should be used in cultivation. Those that are based on peat may be used for a
period of time in culture of plain pot plants, but not
cacti and other succulents. Let me also warn the
lovers of ready-made mixes from florist shops, because what is supposed to be a succulent mix in a foil
cover with a cactus picture on it, is just rubbish, produced by a dodger from litter that had been thrown
out of his cousin’s greenhouse. We stand away from
such soils. Well, but I had to write about euphorbs,
while the matter resolved itself into grumbling.
Containers, i.e. pots, are rather an easy matter,
especially because these kind of euphorbias have
rather small root systems, and so the container does
not have to be deep, but rather wide. Exceptions are

.
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gleb zwanych madami plus nieco humusu, o ile roślina ma liście lub szybko rośnie. Swoją drogą kończąc
nudzenie o podłożu dziwię się, że dotąd nikt nie podjął się produkcji nawet na niewielką skalę podłoża dla
sukulentów. Widać zmiotki ze szklarni są bardziej
opłacalne.
Pojemniki czyli doniczki to raczej prosta sprawa
tym bardziej, że tego typu wilczomlecze mają nikły
system korzeniowy i pojemnik nie musi być głęboki,
ale raczej szeroki. Wyjątkiem są te rośliny, które są
szczepione na szybko rosnących podkładkach takich
jak E. canariensis. No i teraz podlewanie. Euforbie to
rośliny odporne i nie do zabicia, ale akurat tą grupę
można wykończyć tak, jak kaktusy, lejąc je bez umiaru. Ten typ bowiem tak ma, że rośnie wolno i nie nadaje sie dla Pospieszalskich, którzy po tygodniu chcą
mieć rośliny około metra w każdą stronę. Podlewamy
je więc gdy podłoże przeschnie całkowicie do dna, co
może zależnie od warunków trwać tydzień lub miesiąc. Na koniec tego krótkiego smędzenia o pielęgnacji słowo o nawożeniu. Podobnie jak kaktusów, wolno
rosnących wilczomleczy nie nawozimy wcale, nawet
gdy tkwią w pojemniku 5 lat. Jeśli chcecie koniecznie
być zniewoleni reklamami nawozów sztucznych krzyczących z każdej strony pisemek ogrodniczych i reklam w TV - jak to wspaniale wszystko rośnie i jest
zielone - kupcie sobie monsterę lub coś w tym stylu –
to lubi sztuczny nawóz, śmieciową ziemię z kwiaciarni i inne polecane przez pismaków środki. No dobrze,
ktoś tu powie, a co z przesadzaniem. Zapytam czego,
bo jeśli chodzi o małe wilczomlecze te przesadzamy
dopiero wówczas gdy szlag was będzie trafiał na widok rozpadającej się doniczki. Małe i kuliste co 8 lat,
większe lub szybko tworzące odrosty, rozrastające sie
w duże kępy – wcześniej, zależnie od tego jak szybko
rosną, ale raczej nie rzadziej niż co 3-4 lata. Przesadzanie to nie tylko uszkodzenie korzeni, o czym każdy wie i piszą o tym wszędzie, ale głównie to o czym
nigdy nie piszą czyli zniszczenie kapilarnej struktury
podłoża. To jedna z najważniejszych cech ziemi do
kwiatów, to właśnie ona powoduje, że powietrze dostaje sie do korzeni, zaś woda szybko wyparowuje
chroniąc układ korzeniowy przed zaleganiem wilgoci
i wszystkimi negatywnymi konsekwencjami z tymi
związanymi. Jak roślinkę przesadzimy to cała ta subtelna struktura jest rozwalona na drobne i odbudowuje
się dopiero po pół roku lub dłużej. Bez niej, warto
dodać, roślina nie może prawidłowo sie rozwijać.
Na koniec nieco wody na mity, że tego typu
euforbie to mało wytrzymałe na zimno rośliny. Sam
robiąc z nimi liczne eksperymenty stwierdziłem, że na
przykład E. obesa wytrzymuje, gdy jest mocna przesuszona (to nie znaczy, że była nie podlewana przez
dwa tygodnie tylko przez kilka miesięcy) wytrzymuje
na dworze zimowe temperatury poniżej -8 oC. Nie
radzę oczywiście eksperymentować, ale piszę to dlatego, że można je z powodzeniem włożyć do pudełka
i wywalić do piwnicy gdzie temperatura wynosi około
12 oC i spokojnie to przetrzymają. Osobiście nie jestem za męczeniem wilczomleczy, nawet tych kakt.
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plants that are grafted on quickly growing stocks as
E. canariensis. And now – watering. Euphorbias are
resistant plants and not to be killed, but this specific
group can be easily killed the same way as cacti – by
watering without measure. This type is built as slow
growing one, so it is not a good choice for Mr. Speedy, who after a week wants to have plants of 1m in
each direction. We water them only when the soil
dries completely down to the bottom, which may
take a week or a month depending on the culture and
weather conditions. At the end of this short twaddle
about cultivation, a word about fertilizing. Similarly
to cacti, we must not fertilize slow growing euphorbias even if they are in the same container for five
years. If you really want to be slaves to advertisements of fertilizers screaming from all the pages of
garden magazines saying how excellently all is growing and green, then buy yourself a Monstera plant
or somethinglike this – it thrives in fertilizers, rubbish soil from a florist’s and other things recommended by hack writers. Someone may say, ok., but what
about repoting. Repotting of what?, I would say,
because where small euphorbias are concerned, there
is no repotting untill you get furious to see the pot
split apart. Tha small globular ones – every 8 years,
the bigger ones or quickly producing offsets and making big clumps – earlier, according to their growth
rate, but rather not more seldom than 3-4 years. Repotting is not only hurtful to roots, what is generally
known and can be read everywhere, but also what is
not known at all, which is just the devastation of the
capillary structure of a soil. This is one of the most
essential attributes of a good soil for plants – it
provides the roots with air, and water evaporates
quickly, without occupying the soil, and all the negative consequences involved. When we repot a plant
then all the subtle structure gets completely destroyed and rebuilds itself after half a year or longer.
Finally, some thouths abouts the myths saying
these euphorbias are plants poorly resistant to cold
temperatures. After numerous experiments by myself
with them, I found that, for example, E. obesa, if it is
much shriveled up (that does not mean it was not
watered for 2 weeks, but that it wasn’t for several
months!), is resistant to outdoor temperatures below
-8 oC. Of course I do not recommend such experiments, but I only write about it just to let you know
that thay may be put into a box and throw into a cellar with temperature about 12 oC, and they will sustain it well. Personally I am not for torturing euphorbias in a cellar, even the cacti-like ones, but for wintering them in a sunny place – then they grow best,
and the lack of clearly defined rest period is not an
obstacle for these particular euphorbias, besides we
grow them for overall appearance, not for flowers
which are merely the token ones.

Rather balls than low-columns
So now, some short notes about those rather
easy to obtain and not much dificult in cultivation,
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Fig. 2. E. mammillaris na południu Europy jest popularną roślina
ogrodową. Stąd powstało wiele jej odmian barwnych. Przez lato ekstra wygląda na skalniku.
E. mammillaris is a popular garden plant in southern Europ. Hence
many colour cultivars exist. It excellently looks in a garden rock.

Fig. 2. Klasyk wilczomleczy „kulistych” czyli E. obesa.
Tak jak wiele tego typu wilczomleczy z biegiem lat tworzy
niskie słupki oblepione odrostami.
A classics among globular euphorbias, E. obesa. In course of time it forms low columns encircled with offsets.
Fig. 12. E. stellaespina ma niecodzienne ciernie, nie ma
takiej drugiej rośliny!
E. stellaespina has unusual spines. There is no other
such plant.

Fig. 5. E. golisana to taki echinocereus wśród wilczomleczy. Tworzy zwarte kępy pokryte gesto cierniami. Ciepłolubna i wymagająca
silnego nasłonecznienia.
E. golisana is an ‘Echinocereus’ among euphorbias. It forms thick
clumps densely covered with spines. It likes heat and strong sunshine.
Fig. 4. E. enlopa to jeden z najpopularniejszych gatunków „słupkowych” wilczomleczy. Na rynku jest wiele mieszańców, gdyż tak
jak wiele innych gatunków w szklarni szybko sie krzyżują - ku
uciesze estetów i zmartwieniu botaników.
E. enopla is one of the most popular low-columnarspecies. There
is many hybrids on the market,becaise as is the case with many
other species, they easily hybridize in a greenhouse, much to the
collectors’ joy and botanists’ distress

.

Fig. 7. E. atrispina to obok E. mammillaris i E. enlopa jeden z
najczęściej uprawianych „ogrodowych” gatunków.
E. atrispina, as well as E. mammillaris and E. enlopa, is one of
the most commonly grown Euphorbia garden species

Fig. 9. Również klasyk, choć już rzadziej spotykany. E.
horrida - nie tylko zasługuje na to miano, ale jest tez jednym z najładniejszych okazałych sukulentów.
Also a classic, but lessfrequently seen. E. horrida well
deserves this name, but is also one of the most showy
succulents.

Fig. 8. Często mylona z E. meloformis jest E. valida. Ale jest
ona z pewnością o wiele ładniejsza, zaś jej kwiatostanowe
ciernie są doprawdy wspaniałe
E. valida is often confused with E. meloformis, but it is surely a
nicer plant, and its inflorescens-derived spines are really gorgeous.
Fig. 10. Młoda E. valida jest jeszcze ładniejsza niż stare rośliny.
Uwaga gatunek ten czasem tworzy mieszańce z innymi kulistymi wilczomleczami.
Young E. valida looks even more nicely than the older plants.
Note that it sometimes hybridizes with other globular euphorbs.

.

Fig. 3. E. multiceps tworzy rozległe maty, choć same
pędy są krótkie i pękate. Wiosną wierzchołek jest pokryty
długimi na 15 cm liśćmi.
E. multiceps forms broad mats, but the stems are short
and squat. In spring the plant’s top is covered with 15 cm
long leaves.

usopodobnych, w ciemnicy, ale zimowania ich w słonecznym pomieszczeniu. Wówczas rosną najlepiej, a
brak wyraźnej przerwy spoczynkowej im akurat nie
przeszkadza, zresztą uprawimy je dla wygłądu, a nie
kwiatów, które u tej grupy są akurat symboliczne.

Raczej kulki, nie słupki.
No to teraz krótko o tych łatwiejszych do zdobycia i niezbyt kłopotliwych w uprawie takich jak E.
agregatta, gymnocalicioides, handiensis, horrida,
horwoodii, meloformis, mosaica, obesa, pillansii,
piscidermis, stellaespina, susannae, symetrica i valida, bo jak zakładam to co piszę ma raczej zachęcić
was do uprawy tych roślin, a to znaczy, że nie może
być za bardzo napuszone terminologią oraz kaktusiarskim szpanem. Gatunków takich są dziesiątki i mogę
tu opisać jedynie kilka, no może kilkanaście, wiec jak
wspomniałem na początku, nie będzie to leksykon, a
poradnik. Wszystkie to wolno rosnące rośliny, raczej
niewielkich rozmiarów, przez długi czas kuliste, których uprawa jest podobna i niezbyt kłopotliwa.

E. aggregata. Silnie sie krzewi tworząc znacznych
rozmiarów kępy. Ładne, czerwonawe ciernie i kulisty,
a później niskokolumnowy pokrój, sprawiają, że ma
atrakcyjny wygląd i jest warta grzechu, choć mało
znana. Pewna niedogodność to brzydkie korkowacenie podstawy korpusu, szczególnie wyraźne na nieprawidłowym kwaśnym podłożu. Ładnie kwitnie,
choć brązowawo czerwone kwiaty nie są dekoracyjne,
to jednak jest ich bardzo duzo.
E. gymnocalycioides to raczej miniaturka, do 8
cm średnicy i przeważnie płaska lub lekko kulista.
Rzeczywiście przypomina niektóre gymnokalicja,
szczególnie G. vatterii. Nie da sie ukryć, że raczej
trudna, gdyż wolno rośnie, nienawidzi torfu i innych
wynalazków, i wymaga bardzo rozważnego podlewania. Raczej dla tych którzy roślin nie zagłaszczą na
śmierć, pozwalając im rosnąć, a zamiast dłubać im w
ziemi i co 10 minut podlewać, wolą patrzeć na nie
kontemplując ich kształty i piękno.
E. horrida, no tu już sama nazwa wskazuje, że warto
to coś mieć. Choć tu przyznam szczerze, że u mnie
nie wygląda tak szpanersko jak w naturze. Po prostu
ma mniej żeber i mniejsze ciernie. Ale, to co mnie
najwięcej wkurza to zielona, a nie siononiebieskozielona epiderma. To widać na zdjęciach!. No, ale uprawić warto choć to duża roślina, nawet do 25-30 cm
średnicy, i aby prawidłowo rosła nie wyciągając się w
słupek musi bydlę mieć dużo ziemi słońca i raczej
świeżego suchego powietrza. Ten gatunek, jak z tego
widać, raczej nie nadaje sie na parapet. Stare okazy
mogą mieć nawet ponad 50 cm, wysokości, ale to
wiele, wiele lat uprawy no i odpowiednie warunki.

as: E. agregatta, gymnocalycioides, handiensis, horrida, horwoodii, meloformis, mosaica, obesa, pillansii, piscidermis, stellaespina, susannae, symetrica
and valida, because I assume that I am writing to
encourage you to cultivate these plants. This means I
must not be full of terminology or cactophile’s
swanking. There are dozens of such species, and I
can hardly describe here more than several or maybe
a dozen, so, as I have mentioned at the beginning, it
won’t be a lexicon but just a guide article. All of
these euphorbs are slow growing plants, of rather
small dimentions, globular for a long time, the culture of which is similar to each other, and not very
difficult.

E. aggregata. It strongly offsets making largesized clumps. Its nice reddish spines and globular,
later low-columnar, shape makes it look attractive
and worth-while, although it is not popular. Some
drawback is unsightly corkiness at the base, most
clearly seen under culture in an improper acidic soil.
It blooms nicely – its brownish red flowers are not
ornamental, but there are a lot of them.
E. gymnocalycioides is rather a miniature, up to
8 cm in diameter, and flat to slightly globular, in
most cases. Indeed, it resembles some gymnocalyciums, especially G. vatterii. It is obviously difficult,
because it grows slow, hates peat and other ‘devices’,
an needs very careful watering. A plant rather for
those that will not caress it to death, and prefer just to
look at it, contemplating its shape and beauty, and
letting it grow instead of tinkering at it and giving
water every 10 minutes.
E. horrida. Well, here the name itself suggests it is
worth having it. Though I must honestly admit, that
mine do not look as cool as those in nature – it has
smaller number of ribs and smaller spines. But what
most drives me creazy, is that it has green, and not
glaucous-bluish green, epidermis. It can be seen on
the photos! But it is worth growing it even if it is a
big plant, even up to 25-30 cm in diameter. For successful growth – not into a form of a stick – this freak has to get much soil, sun, and rather fresh dry air.
As we see, it is rather not recommended for a windowsill. Old individuals can reach even to 50 cm
high, but this means many years of culture and of
course proper conditions.
E. horwoodii. It is rather a rarity for connoisseurs;
small, globular, somewhat resembling E. obesa or
maybe more E. gymnocalycioides. But very originally coloured and nice. A perfect choice for collectors
of rarities.

E. meloformis. In spite of the fact that this is the
most commonly grown globular euphorbia, its appeE. horwoodii. Raczej rzadkość dla amatorów; mała, arance takes aback even the most cool cacti. Unusukulista nieco podobna do E. obesy czy może bardziej
ally original plant – the appearance can be compared
.
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do E. gymnocalycioides. Ale bardzo oryginalnie
ubarwiona i ładna. W sam raz dla zbieraczy rzadkości

E. meloformis. Mimo tego, że jest to jedna z najczęściej uprawianych euforbii kulistych, to jej wygląd
odsadza w tył nawet najbardziej szpanerskie kaktusy.
Niezwykła, oryginalna roślina - wygląd można porównać tylko do równie niezwyklej E. valida. Rośnie
wolno, ale w przeciwieństwie do innych, początkowo
kulistych wilczomleczy, nie ociąga się tak jak one z
tworzeniem odrostów, ale szybko proliferuje i tworzy
znacznej wielkości kępy o przedziwnych rogach
kwiatostanów – poplątanych i bezładnych. Ekstra i
łatwa w uprawie, choć na parapecie może nie kwitnąć
tak obficie, a co gorsza, być mniej wybarwiona, tracąc
część ze swego przedziwnego rysunku na korpusie.
Tworzy szybko mieszańce z E. obesa i innymi podobnymi gatunkami.

only to equally unusual E. valida. It grows slowly,
but contrary to other initially globular euphorbias, it
does not delay as much in producing offsets, but quickly proliferates and makes large clumps with very
strange ‘horns’ of inflorescences – tangled and without order. A superb plant and easy in cultivation,
though on a windowsill it may not flower profusely,
and what is worse, be less tinged with colour, losing
part of it original drawing on the body. It readily
makes hybrids with E. obesa and other similar species.

E. mosaica – rarely seen in culture, small species,
with rather not very interesting appearance. I recommend it for those who collect euphorbias – not
for those who, as is in my case, grow succulents for
easthetic values and their original beauty.

E. obesa is a queen of globular euphorbias, the one
which is most frequently grown and most known,
which does not mean it lost its attractiveness – far
from it, its globular body with the unusual rib-like
patern on the epidermis is really a freak. In time, it
makes small squat columns losing nothing of its original beauty. Tough, but it draws out in absence of
light, quickly losing its globular shape. It has also an
E. obesa, to królowa kulistych euforbii, najczęściej unpleasant tendency to assume a conical shape in
uprawiana i najbardziej znana, co wcale nie znaczy że darker places.
się opatrzyła - a skąd, jej kulisty korpus o niezwykłym
żeberkowym wzorze na skórce to naprawdę odlot. Z E. pillansii. Another plant resembling E. meloforczasem tworzy niskie pękate kolumny,, nic nie tracąc mis, a plant changing into a column in age to 30 cm
ze swej oryginalnej urody. Wytrzymała, ale gdy nie in hight. It makes quite a number of offsets and in
ma światła wyciąga się, szybko tracąc kulisty pokrój. time grows into a clump. Old individuals grown in
Ma też przykrą tendencję do tworzenia w ciemniej- broad bowls have a gorgeous look.
szych miejscach stożkowatego pokroju.
E. piscidermis. This is quite a classic of unusual
E. pillansii. Kolejna podobna do E. meloformis rośli- euphorbs. A very strange plant as far as euphorbias
na, która z wiekiem staje się kolumnowa osiągając do are concerned, covered by tile-like white scales. One
30 cm wysokości. Tworzy liczne odrosty pędowe i z of few white euphorbias. It changes into a column in
czasem rozrasta sie w kępy. Ekstra wyglądają stare time but it grows slowly and cannot be driven on in
okazy uprawiane w szerokich misach.
any way. Cyathiums are green on the outside and
yellow inside, and though they are not very decoraE. piscidermis, To juz niemalże klasyka oryginal- tive, the blooming plant has very original appearannych wilczomleczy. Niezwykła jak na euforbię roślina ce.
pokryta jakby dachówkowatymi łuskami w białym
kolorze. Jedna z nielicznych białych euforbii. Z cza- E. stellaespina. At first globular, later becoming
sem staje się kolumnowa, ale rośnie wolno i nie wol- columnar, reaching in time 50 cm hight. As if
no jej w żaden sposób poganiać do wzrostu. Cjacja są nothing special, but its spines! Even cacti can’t boast
zielone na zewnątrz, a żółte w środku, choć nie są of the spines like this – just look at the picture! To
dekoracyjne to kwitnąca roślina ma bardzo oryginalny cap it all – the colour. In a sunny and warm place –
wygląd.
the plant comes, as most of the plants described here,
from RSA – its spines are purplish red and are quite
E. stellaespina. Początkowo jest kulista, później impressive. But a warning for those that do not have
kolumnowa, z wiekiem osiągając do 50 cm wysoko- the free space –the spines are readily broken away by
ści. Niby nic szczególnego, ale jakie ma ciernie! Ta- hooking on to other plants and pots, and do not regekim czymś nie mogą pochwalić się nawet kaktusy. nerate.
Popatrzcie tylko na zdjęcie! Na dodatek ten kolor. W
słonecznym i ciepłym miejscu - roślina pochodzi jak E. susannae. While the plant described above has
większość opisanych tu roślin z RPA - jej ciernie mają original top-rate spines, so this species has unusual
purpurowoczerwony kolor i są całkiem pokaźne. Ale body with long tubercules, resembling rather some
E. mosaica – rzadko spotykany w uprawie, niewielki gatunek o raczej mało ciekawym wyłlądzie.
Polecam dla tych którzy kolekcjonują wilczomlecze
nie zaś dla tych, którzy – tak jak ja – uprawiają sukulenty dla wrażeń estetycznych i ich oryginalnego
piękna.

.
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uwaga dla tych co ciągle nie mają miejsca – szybko
się odłamują dotykając do innych roślin i doniczek, i
nie wyrastają nowe!

E. susannae. Tak jak wyżej opisana ma oryginalne
odjazdowe ciernie, tak ten gatunek ma niezwykły
korpus z długimi brodawkami, bardziej przypominający jakiegoś grubosza niż wilczomlecza. Osiąga do
10 cm średnicy i prawie zawsze jest regularnie kulista.
Z czasem tworzy liczne odrosty rozrastając się w całkiem pokaźne kępy. Oryginalna i łatwa w uprawie.
E. symetrica, zwykle nie odróżniana od E. obesa
choć wzór na korpusie jest całkiem inny, a w słońcu
ma też całkiem inny kolor epidermy. Ładna i bardzo
efektowna roślina. Ekstra wyglądają zestawienia
wszystkich gatunków kulistych. Ale uwaga wszystkie
tworzą międzygatunkowe mieszańce!
E. valida, najefektowniejsza z grupy wilczomleczy
podobnych do E. meliformis. Ta ma największe i najbardziej rozłożyste rogi kwiatostanów tworzące na
starych roślinach prawdziwą gmatwaninę suchych,
sztywnych pędów. Z wiekiem może mieć około 30 cm
wysokości i do 12-15 cm średnicy. Epiderma w odróżnieniu od innych podobnych euforbii jest pokryta
wyraźnym żeberkowym wzorem.
Kolumienki, ale nie za wysokie.
Ta niewielka grupa jest dość chętnie uprawiana
ze względu na tworzenie gęstych kęp składających się
nawet z kilkudziesięciu pojedynczych korpusów.
Wiele gatunków jest do siebie bardzo podobnych,
czasem tak bardzo, że nie sposób ich odróżnić. Na
dodatek w uprawie jest wiele mieszańców oraz kolorowych odmian uprawnych, co utrudnia rozróżnienie
poszczególnych gatunków. W uprawie najczęściej
spotykana jest E. enopla, heptagona, mammilaris,
pulvinata, rzadziej E. handiensis. Jest jeszcze wiele
patyczkowatych gatunków o cienkich pędach pokrytych okazałymi cierniami, takie jak E. greenwayi, ale
szybko tworzą one poplątane pędy i znaczne rozmiary, więc tym razem je pominę.

crassula than an euphorb. It reaches up to 10 cm in
diameter, and almost always is regularly globular.
Then it produces numerous offsets, growing into
quite impressive clumps. An original plant and easy
in cultivation.

E. symetrica. Usually indistinguishable from E.
obesa, though the pattern on the body is quite different, and it has quite different epidermis colour in the
sun. A beautiful and very showy plant.
E. valida. The most attractive one of the group of
euphorbias resembling meloformis. This one has the
largest and most spreading horns of inflorescences,
making a real tangle of dry stiff branches on old
plants. In time, it can reach to about 30 cm in hight
and to 12-15 cm in diameter. Epidermis is covered
with a distinct rib-like pattern, as opposed to other
similar euphorbias.
Columns but quite low.
This small group is rather commonly grown for
their dense clumps, consisting of even up to several
dozen stems. Many species are quite similar to each
other, sometimes to such extent one is unable to tell
one plant from another. Additionally there exist many hybrids and colourful cultivars which makes it
difficult to identyfy the plants. The species most
often seen in culture are: E. enopla, heptagona,
mammilaris, pulvinata, less frequently encountered
is E. handiensis. There are also many stick-like species of slim stems covered with grand spines, as E.
greenwayi, for example, but they quickly form tangled stems and large sizes, so I am leaving them out
for now.

E. enopla, apart from E. mammillaris, is one of the
most popular species in culture, of nice colour of
epidermis and impressive spines. In nature it is a
large plant, even up to 1 m high, but grown in a pot
raches 40 cm at its most and offsets profusely. There
exist several colourful hybrids, and varietas as E. e.
ssp. viridis, with a differet colouration of cyathias
and somewhat smaller dimentions. Together with E.
E. enopla, to jeden z częściej, obok E. mammillaris, atrospina and E. heptagona it is described by some
uprawianych gatunków, o ładnym kolorze epidermy i authors as complex of E. enolpa.
okazałych cierniach. W naturze jest to duża roślina
nawet do 1 m wysokości, jednak uprawiana w donicz- E. ferox – the name may be somewhat misleading
ce osiąga co najwyżej 40 cm wysokości i silnie się because it differs strongly from ferocacti. It forms
krzewi. Istnieje kilka kolorowych mieszańców oraz dense clumps of low stems with beautiful reddishodmian takich jak E. e. ssp. viridis o innym kolorze brown spines 3 cm long and 2 mm in diameter at the
cjacji i nieco mniejszych rozmiarach. Razem z E. base. It nicely looks in containers, the individual
atrospina i E. heptagona jest przez niektórych auto- stems are less interesting, though the spines of modyrów opisywana jako kompleks E enolpa. A tak bota- fied stems of infloresceences are quite decorative. In
nik pisze wówczas gdy rośliny są podobne i za bardzo a flowering period it covers itself with flowers ennie wiadomo jak je podzielić i opisać.
circled in brownish bracts.
E. ferox, Nazwa nieco myląca, bo do ferokaktusów E. heptagona growing naturally also reaches 1 m
jej daleko. Tworzy zwarte kępy niewysokich pędów
high but offsets in culture as a rule, with the main
.
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o okazałych czerwonawobrązowych cierniach, mających do 3 cm dlugości i 2 mm średnicy u podstawy.
W misach wygląda bardzo ładnie, pojedyncze pędy są
mało ciekawe, choć ciernie z przekształconych łodyg
kwiatostanów - całkiem dekoracyjne. W okresie kwitnienia pokrywa sie łanem kwiatków otoczonych brązowawymi podkwiatkami.

stem reaching not more than 50 cm. This species has
very dense, reddish, decorative spines, and small
flowers mounted on 3 cm inflorescences. A nice and
easy plant but somewhat awkward as it requires
frequent repotting for its fast growth. When too little
sunlight, the spines fade in colour, and its yellowishgreen epidermis becomes green, losing its nice appearance.

E. heptagona, również w naturze osiąga około 1
m wysokości, ale w uprawie zwykle się krzewi, a
główny pęd nie przekracza 50cm. Ma bardzo gęste,
czerwonawe, dekoracyjne ciernie, i niewielkie kwiaty
osadzone na 3 cm kwiatostanach. Ładna, i mało wymagająca w uprawie, jednak trochę upierdliwa, bo
wymaga dość częstego przesadzania ze względu na
dość szybki wzrost. Jeśli ma mało światła, ciernie się
nie wybarwiają, a żółtozielona epiderma staje się zielona, na czym traci wygląd rośliny.

E. handiensis. This one is hard to obtain because
its existence in nature comes to an end, i.e. its number is for sure smaller than the least numerous cacti.
But it is worth growing, because their seeds which
are easily produced, as is the case with other euphorbias, will help rescue this species at least in a greenhouse, because there is no chance for ith survival in
Fuertewentura. This is a columnar plant up to about
40 cm high, quickly forming dense clumps of often
large sizes. A perfect choice for a decorative large
E. handiensis ta akurat jest trudna do zdobycie gdyż bowl, but rather for greenhouse culture because it
jej liczebność w naturze się kończy, to znaczy jest jej loves creazy sun and warmth. It canot be wintering in
na pewno o wiele mniej niż najmniej licznych kaktu- the dark and in low temperatures.
sów. Ale warta uprawy choćby dlatego, że jej nasiona,
które jak większość wilczomleczy tworzy dość łatwo, E. mammillaris, is the most popular species in culpomogą ocalić ten gatunek choćby w szklarni, bo na ture, sometimes even grown as a decorative plant in
ochronę na Fuertewenturze nie ma raczej co liczyć. warmer parts of the world. There is a lot of varieties
To roślina kolumnowa do około 40cm wysokości, of colourful epidermis – reddish or rose-coloured.
szybko tworząca zwarte kępy, nieraz znacznej wielko- The plant quickly forms dense attractive clumps of
ści. Idealna na ozdobną dużą misę i raczej do szklarni quite large dimentions, and is recommended for gregdyż bardzo lubi wściekle słońce i ciepło. Nie zimo- enhouses rather than windowsills because in time it
wać w ciemności i niskich temperaturach.
gets too large for a small collection. Pure species are
not as decorative as hybrids, and the clumps when
E. mammillaris, to najczęściej spotykany w uprawie small do not look very interesting..
gatunek czasem nawet w ciepłych rejonach świata
uprawiana jako roślina ozdobna. Jest dużo odmian o E. pulvinata, is nice but less colourful than E. enkolorowej epidermie czerwonawej lub różowej. Szyb- lopa, for example. It quickly forms dense clumps of
ko tworzy zwarte, efektowne kępy o dość znacznych large diameter looking attractive in bowls, but not so
rozmiarach. Polecana raczej do szklarni, gdyż szybko much in pots. It has spines looking very cool when
staje się tak duża, że nie mieści się na parapecie, czy many stems forms a dense entanglement, with spines
w niewielkich amatorskich kolekcjach. Czyste gatun- and small leaves within. It is attractive also during
kowo rośliny nie są tak ozdobne jak mieszańce, a nie- blooming and fruiting.
wielkie kępy wyglądają bardzo pospolicie.
E. pulvinata, ładna, ale mniej kolorowa niż np. E.
enlopa. Szybko tworzy zwarte kępy o znacznej średnicy. W misach wygląda dobrze, w doniczkach pospolicie i mało ciekawie. Ma okazałe ciernie, co ekstra
wygląda, gdy wiele pędów tworzy gęstą plątaninę
cierni i niewielkich liści. Atrakcyjna też w okresie
kwitnienia i owocowania.

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

.
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Od Redakcji
Brazylijczyki. To one wiodą prym w obecnym numerze –
diskokaktusy, notokaktusy, kaktusy z Chiapada Diamantina.
Do tego ich pobratymcy z karaibsko-wenezuelskiej Margarita.
Zebrała się nam więc w numerze grupa kaktusów bynajmniej
nie „abstynentów”, bo w przeciwieństwie do wielu innych, te
akurat w czasie sezonu swoje wypić muszą. Pozwalam sobie
przy okazji podkreślić, ze bodajże po raz pierwszy w historii
polskiego kaktusiarstwa mówimy „Dzień dobry” kaktusom
wenezuelskim (Witajcie w KI!). W Wenezueli są właśnie przeprowadzane pewne polityczno-społeczne eksperymenty,
które my szczęśliwie mamy już za sobą (przynajmniej w aż
takiej skali), mimo wszystko mamy nadzieję, że nie dotkną
one naszych kolczastych ulubieńców.
O innych niż kaktusy sukulentach jest tradycyjnie mniej,
ale za to konkretnie – naukowo o ich wnętrzach i funkcjonowaniu, czyli co to znaczy być sukulentem i na ile sposobów
można nim być, oraz o takich, dla których nawet najwięksi
tylko-kaktusiarze robią miejsce w swoich kolekcjach i nie
wyzywają ich od „sałaty”, czyli o kulistych i krótkokolumnowych euforbiach. Życzymy miłego czytania ! Redakcja KI
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Fig. 13 Kolejny klasyk,
kiedyś obiekt westchnień
sukulenciarzy, dziś popularna w kolekcjach jak, za
przeproszeniem, jakiś echinopsis. E. piscidermis niesamowity widok.
Another classic item, long
ago a desire of succulentophiles, nowadays popular
in collection as echinopsis
or something like that. E.
piscidermis – a dalight for
eyes.

Fig. 6 E. meloformis to
jedna z najczęściej uprawianych euforbii. Niestety
większość roślin to mieszańce z E. obesa. Czasem
są też opisywane jako E.
infausta.
E. meloformis is one of the
most commonly grown
euphorbias. Unfortunately,
most of the plants are hybrids with E. obesa . Sometimes they are named E.
infausta.

Fig. 11 E. suzannae to
piękny i bardzo oryginalny
gatunek wilczomlecza. Nie
ma cierni, ale długie brodawki i niecodzienny pokrój
stawiają ją w czołówce
dekoracyjnych i wartych
uprawy wilczomleczy.
E. suzannae is a beautiful
and original Euphorbia
species. It has no spines,
but long tubercules and a
strange shape place it
among top decorative and
valued euphorbias.

.

Tydzień w Chiapada
Diamantina (Bahia):
Morro do Chapéu, Lençois,
Mucugê. Część 2
Chiapada Diamantina to region dobrze znany kaktofilom z
powodu jego bogactwa kaktusowej flory Brazylii. Autor
zabiera nas tam – to druga część jego dzienników podróży.
Wszystkie zdjęcia zrobione przez autora.
Fig. 14. Euphorbia phosphorea

Gerard Ardisson
Francja,gerard.ardisson1@free.fr

Chiapada Diamantina is a region famous among cactophiles for richness of Brazilian cactus flora. The author takes
us there – this is the second part of his trip diary. Photos
by the author.
Fig. 15.
Melocactus
concinnus

Fig. 14 bis. Cyathia
Euphorbia
phosphorea

.

Une semaine dans la
Chiapada Diamantina (Bahia): Morro do
Chapéu, Lençois,
Mucugê. Part 2.

Fig. 16.
Micranthocereus
purpureus

14 maj 2007 (c.d.)
100 m dalej, na skałach z piaskowca i na piasku, odkrywamy kwitnący imponujące okaz Euphorbia phosphorea Mart. (Fig. 14), opisany w literaturze jako
mające cyathia białe, ale okaz zaobserwowany tutaj
posiada kwiaty czerwone Fig. 14 bis), tak jak to opisał
M. Machado 2000.
Na km 462 wielkie płyty z piaskowca, wchodzę
na nie, i po ok 50 m zaczyna być dużo kaktusów,
bromelii, takich jak: Encholirium spectabile Mart.,
spośród najłatwiej identyfikowalnych, wspaniałych
okazów Melocactus concinnus (Fig. 15), Micranthocereus purpureus (Fig. 16). W tym samym miejscu
odkrywamy opuncję, która ma formę pośrednią między Tacinga palmadora (Britton & Rose) W. Stuppy
& N. P. Taylor i Tacinga inamoena, jako ze ma bardzo mało cierni, zwłaszcza na obrzeżu członów, i
może tu chodzić o naturalnego mieszańca między
tymi dwoma gatunkami, zwanego Tacinga X quipa
(Fig. 17), oraz Pilosocereus pachycladus ssp pachycladus Ritter (Fig. 18). Na 467 km, w cieniu skalistej
wysokiej ściany, fotografuję moje pierwsze Pilosocereus gounellei, ale kilka kilometrów dalej, zatrzymujemy się obok piaszczystego obszarze. By pooglądać
rośliny na tym ogrodzonym terenie. Muszę przejść
pod drutami kolczastymi, między akacjami. Wznosi
się tam Pilosocereus sp, i bardzo rozgałęzione wspaniałe okazy Pilosocereus gounellei ssp. gounellei
(F.A.C.Weber) Byles & G.D.Rowley (Fig. 19). Na
próżno szukam Discocactus zehntneri w pobliżu
America Dourada, który był widziany przez mojego
przyjaciela G. Delanoy podczas poprzedniej podróży.
W pobliżu stacji serwisowej jemy szybkie śniadanie i
pijemy piwo. Postanawiam jechać jeszcze kilka kilomatrów poza America Dourada, ale nic nie wskazuje
na obecność kaktusów.
Wracamy do Morro do Chapéu i na 489 km
skręcamy w bok do Cafarnaum, droga jest dobra przez
50 km. Na 525 km zatrzymujemy sie na brzegu pola.
Znajduję Pereskia bahiensis (Fig. 20). Między Mulungu do Morro i Souto Suarez droga jest całkowicie
zniszczona przez wyrwy o głębokości 30-40 cm, więc
jestem zmuszony jechać 2 km/h, i przejechanie tego
kawałka drogi zabrało mi jedną godzinę. Potem jest
kilka kilometrów przejezdnych i dojeżdża się wreszcie do BR 242, a następnie jedzie się całkiem prosto
pośród skalistych wychodni i kolonii Stephanocereus
luetzelburgii. Jesteśmy na 627 km i wybieramy drogę,
która prowadzi do Lençois, jest to mała dróżka. Pejzaż zmienił się całkowicie jeżeli chodzi o przyrodę, i
strefy półpustynne do tego miejsca, przechodzą w
roślinność leśną bardzo obfitą, składającą sie z dużych
drzew, paproci i lian. Dojeżdżamy o godz. 17 do Lençois na km 647 i wybieramy pierwszą pousada przed
wjazdem do miasta, Pousada de Arvores. Wygląda
ona na dobrze utrzymaną. Jedziemy o godz. 19 do
śródmieścia, jest to centrum turystyczne odwiedzane
przez dziesiątki turystów przejeżdzających przez miasto, o wybrukowanych ulicach, jestt to punkt wyjścia
wycieczek pieszych i konnych wgłąb
.
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14 mai 2007 :
A 100 m de là, sur rochers de grès et sable, nous
découvrons un imposant exemplaire d’Euphorbia
phosphorea Mart. (Fig. 14) en fleur décrite dans la
littérature comme ayant des cyathes blanches mais
l’exemplaire observé ici possède des cyathes rouges
(Fig. 14 bis) comme décrite par M. Machado 2000.
Au km 462, grosses plaques de grès, je m'aventure dedans et au bout d'environ 50 m, il
commence à y avoir foison de cactus, de
Bromeliaceae tels que Encholirium spectabile Mart.,
parmi les plus facilement identifiables, de
magnifiques exemplaires de Melocactus concinnus
(Fig. 15), des Micranthocereus purpureus (Fig. 16).
Dans le même environnement nous découvrons une
Opuntia qui possède une forme intermédiaire entre
Tacinga palmadora (Britton & Rose) W. Stuppy &
N. P. Taylor et Tacinga inamoena car elle a très peu
d’épines notamment en bordure des cladodes, il
pourrait s’agir de l’hybride naturel entre ces 2
espèces nommé Tacinga X quipa (Fig. 17) et
Pilosocereus pachycladus ssp pachycladus Ritter
(Fig. 18). Au km 467, à l'ombre d'une paroi rocheuse
élevée je photographie mes premiers Pilosocereus
gounellei, mais quelques km plus loin nous stoppons
près d’un terrain sablonneux, pour observer les
plantes dans cette aire clôturée, je dois passer sous
les fils de fer barbelés et au milieu d’acacias se
dresse un Pilosocereus sp, et de magnifiques
exemplaires de Pilosocereus gounellei ssp. gounellei
(F.A.C.Weber) Byles & G.D.Rowley (Fig. 19) très
branchus. Je cherche en vain la présence de Discocactus zehntneri aux alentours de America Dourada
qui avait été observé par mon ami G. Delanoy lors
d’un précédent voyage. Près de la station service on
se fait servir un déjeuner rapide et une bière. Je
décide de poursuivre encore quelques kilomètres
mais au delà de America Dourada, il n'y a rien
d'apparent sur les bords indiquant la présence de
cactus.On rebrousse chemin vers Morro do Chapéu et
au km 489 on prend l'embranchement en direction de
Cafarnaum, la route est bonne pendant une cinquantaine de kilomètres; an km 525 arrêt au bord d’un
champ, j’identifie un Pereskia bahiensis (Fig. 20).
Entre Mulungu do Morro et Souto Suarez la route est
complètement dégradée par des crevasses de 30 à 40
cm de profondeur, et suis obligé de conduire à 2 km
à l'heure et mets 1 h pour faire cette portion puis
quelques kilomètres carrossables et on rejoint enfin
la BR 242 et ensuite ça file tout droit, sur les bordures des affleurements rocheux, des colonies de Stephanocereus luetzelburgii. On est au km 627 et nous
obliquons à l’embranchement qui amène à Lençois
par une petite route, le paysage a complètement changé de nature et les zones semi arides traversées jusqu’ici font place à une végétation forestière très
luxuriante constituée de grands arbres, de fougères et
de lianes. Nous arrivons à 17 h à Lençois au km 647
et choisissons la première pousada avant l'entrée de
la ville la Pousada de Arvores, elle paraît très bien
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Chiapada Diamantina. Większość sklepów z pamiątkami jest wieczorem otwarta. Idziemy do restauracji
na wzniesieniu i zamawiamy spaghetti z owocami
morza i piwo.

15 maj
Opuszczamy Lençois o 10.45 na 657 km. Pojechaliśmy w stronę przeciwną na BR 242 w kierunku
do Seabra. Na pierwszym postoju na 676 km przeszedłem przez drogę i wspiąłem się na piaskowiec na
wysokość 20 m. Sa tam populacje (stanowisko GA79)
kilkudziesięciu okazów Micranthocereus auriazureus,
posiadają one pseudocefalium w rdzawym kolorze,
skąd ukazują się kwiaty. Kaktusy te rosną razem z
wieloma bromeliami, z Anthurium sp, z orchideami z
rodzaju Laelia, są tam również orchdee z pseudobulbami. o długości 40 cm, z dużymi liśćmi podobnymi
do palmy (GA 80). Na 667 km zainteresowałem się
cereusem, rosnącym na 4-metrowej skale, jest on koloru zielonej oliwki, lekko kolumnowy, ale nie ma
wyglądu pilosocereusa, podobny jest raczej do jakiegoś Echinopsis, ale w sumie myślę, że mogła to być
młodociana forma Stephanocereus luetzelburgii ?
(Fig. 21).
Jest pora śniadania i wracamy w pobliże stacji
serwisowej, zamawiamy różne rzeczy, ciasta i mięso
baranie. Wsiadamy spowrotem do samochodu i jedziemy trasą oznakowaną jako « Orchidario », przewodnik zawozi nas do swoich dóbr, które się rozciągają na obszarze ponad 1 ha, i które zawierają kilka
tysięcy gatunków orchidei dobrze sklasyfikowanych,
bromelii, palm. Wizyta trwała ponad godzinę. Wróciliśmy na kierunek do Lençois, aby odpocząc a wieczorem zjedliśmy kolację na głównym placu i poszliśmy spać.

tenue. On va vers 19 h au centre de la ville en voiture c’est un centre touristique très prisé par une dizaine de touristes qui parcourent la ville dont le sol est
pavé, elle est le point de départ des excursions pédestres ou équestres dans la Chiapada Diamantina. La
plupart des boutiques de souvenirs y sont ouvertes
dans la soirée; on choisit un restaurant dans la montée, et nous nous délectons avec des spaghettis aux
fruits de mer accompagnés d’une bière.

15 mai
On quitte Lençois à 10h45 au km 657, nous
refaisons le chemin en sens inverse sur la BR 242 en
direction de Seabra; dans un premier arrêt au km
676, je franchis la route et j’escalade sur 20 mètres
cette plate forme gréseuse, et là il y a des populations
(site GA79) de plusieurs dizaines d’individus de
Micranthocereus auriazureus, ils possèdent un pseudo céphalium de couleur roux d'où vont sortir les
fleurs, ces cactées coexistent avec de nombreuses
broméliacées, des Anthurium sp, des orchidées du
genre Laelia sp, il y a également des orchidées avec
des pseudobulbes de 40 cm de long avec de grandes
feuilles ressemblant à un palmier nain, (GA80). Au
km 677, je m’interroge sur ce Cereus qui pousse au
dessus d’une falaise à 4 m d’altitude, il est de couleur
vert olive, légèrement colonnaire mais n’a pas
l’allure d’un Pilosocereus, ressemblant plutôt à un
Echinopsis, mais finalement je pense que ce pourrait
être une forme juvénile de Stephanocereus luetzelburgii ? (Fig. 21).
Il est l'heure de déjeuner on rentre près d'une
station service, on prend un mélange de crudités,
pâtes, et viande de mouton. Nous reprenons la voiture et nous engageons sur une piste fléchée « Orchidario », le guide nous fait visiter son domaine qui
16 maj
s’étend sur plus d’un hectare et qui renferme plusieDzisiaj robimy dzień odpoczynku w Lençois i urs milliers d’espèces d'orchidées bien étiquetées, de
pozostaniemy dodatkowo na noc. Budzimy się o godz. broméliacées, des palmiers, la visite dure plus d'1
6 i jedziemy w kierunku Seabra, żeby spróbować od- heure. On retourne sur Lençois pour une période de
naleźć słynną orchideę, którą widzieliśmy poprzed- repos vers 15h et le soir nous dînons sur la place
niego dnia, i zidentywikować ją w orchidarium, za- principale puis rentrons nous coucher.
trzymaliśmy się najpierw na 710 km (GA81). Na 726
km w kierunku do Seabra znajduję na inselbergu dru- 16 mai
gi egzemplarz tego kaktusa o niepewnej nazwie (SteAujourd'hui nous prenons une journée repos à
phanocereus ?) o kolorze zielonej butelki, ale o wiele Lençois où nous allons rester une nuit suppléwiększy, o wysokości ok. 35 cm, na piaszczystym mentaire. Réveillé à 6h nous repartons dans la direcgruncie. Na kilometrze 728 (GA82), w sąsiedztwie tion de Seabra pour essayer de retrouver la fameuse
Micranthocereus auriazureus, znajduje ogromną kępę orchidée vue la veille et identifiée à l'orchidarium, on
taj orchidei, która jest faktycznie Cyrtopodium sp. Na s'est d'abord arrêté au km 710 (GA81). Au km 726 en
741 km, decydujemy się demi tour. Zatrzymujemy się direction de Seabra je trouve sur inselberg un autre
w Pai Inacio by zjeść śniadanie. Wieczorem odwie- exemplaire de ce cactus au nom incertain (Stephanodzamy okolice Lençois i kilka sklepów, gdzie kupu- cereus ?) de couleur vert bouteille, mais beaucoup
jemy artykuły rzemiosła z kamienia. Następnie wra- plus gros, environ 35 cm de haut, sur sol sablonneux.
camy do restauracji z poprzedniego dnia i wracamy Au km 728 (site GA82) au voisinage de Micranthodo pousada.
cereus auriazureus, je retrouve une touffe énorme de
cette orchidée qui est en fait un Cyrtopodium sp. Au
km 741, nous décidons de faire demi tour. On s'arrête
à nouveau au Pai Inacio pour déjeuner. Le soir nous
visitons les alentours de
.
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Fig. 18. Pilococereus pachycladus

Fig. 20. Pereskia bahiensis

.
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Fig. 19. Pilosocereus gounellei ssp. gounellei
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Fig. 21.
Młodociana forma
Stephanocereus
luetzelburgii?
Droga Seabra –
Lençois
Forme juvénile de
Stephanocereus
luetzelburgii? route
de Seabra vers
Lençois
Fig. 17. Tacinga x quipa, prawdopodobnie
naturalny hybryd międzyTacinga inamoena i
Tacinga palmadora
Tacinga x quipa, vraisemblablement
l’hybride naturel entre Tacinga inamoena et
Tacinga palmadora

Fig. 23. Pierrebraunia
bahiensis na
wysokości 8m na
stoku Serra do
Sincora
Pierrebraunia
bahiensis accrochée à
8 m d’altitude sur les
flancs de la Serra do
Sincora

Fig. 24. Pilosocereus
pentaedrophorus
ssp. robustus

.

Fig. 26. Pilosocereus
pentaedrophorus
ssp. pentaedrophorus

17 maja
Wyjazd z Lençois o godz. 10 na 775 km w kierunku Mucugê drogą BR. Na 822 km przejeżdżamy
przez rozwidlenie do Andarai – tam właśnie droga
zaczyna się psuć, co zmusza nas do powolnej jazdy.
Dojechaliśmy do Andarai o godz. 12.35, weszliśmy
do pierwszego baru przy tej drodze nie wjeżdzając do
wsi. Kelnerka nam zaserwowała surowe potrawy,
ciasta, ko\urczaka, fasolkę i piwo. Wyjechaliśmy.
Zatrzymywałem się wiele razy gdy tylko zobaczyłem
wzgórza lub piaszczyste obszary. Cały czas Micranthocereus, Velozie na km 874 (GA83), oraz Pilosocereus sp. koloru błękitnego nieba, mające tylko 4-5
żeber, być może Pilosocereus pentahedrophorus
(Cels) Byles & G. Rowley. Na 875 km przejechaliśmy
przez Rio Paraguaçu. Jest tam dużo Pilosocereus sp.
na wzgórzach, ale są niedostępne dla identyfikacji.
Zatrzymaliśmy się na 900 km (GA84) – Micranthocereus, Vellozia sp. w kwiatach, dużo orchidei w dużej
kępie, skąd wyrasta Catleya ssp. elongata.
Dotarliśmy wreszcie do Mucugê około 15.30 –
ta droga była dosyć dobra, Zatrzymaliśmy sie w Pousada Mucugê, która dysponuje pływalnią. Następnie
zrobiliśmy objazd wsi samochodem oraz szybki przegląd okolic, mimo niesprzyjającej pogody. Wróciliśmy potem pieszo aby spenetrować wieś. Na centralnym placu mieszkańcy przygotowywali święto, które
miało się rozpocząć się tego wieczoru dla upamiętnienia 160-tej rocznicy założenia miasta. Zatrzymaliśmy
się w restauracji Sabor et Arte, w której można zjeść
na wagę lub na życzenie. Słuchaliśmy trochę orkiestry
na centralnym placu i powróciliśmy ok 21.00. Orkiestra grała przez całą noc i przestała o 3 nad ranem..
18 mai
Zbudzono nas o 7.15 i po obfitym i bogatym
śniadaniu skierowaliśmy się na cmentarz Santa Isabel
całkiem blisko (922 km) zbudowany w stylu bizantyjskim, będący cudem architektonicznym, jedyny na
kontynencie amerykańskim (Fig. 22). Obrzeża grobów są otoczone kępami de Sansevierias et de Cordylines. Pozostawiłem samochód przy wejściu i wspiąłem się na pagórki Serra do Sincora za cmentarzem
(GA85). Jest tam dużo bromelii i orchidei. Nieco wyżej mogłem podziwiać na skale pierwsze okazy Pierrebraunia bahiensis Esteves, klasyfikowane dawniej
w rodzaju Arrojadoa, z których jeden rosnacy na wysokości 8 m mierzył 35 cm wysokości. Próbowałem
go ująć teleobiektywem (Fig. 23). Troche młodych
odizolowanych okazów rośnie u dołu skały i jest tam
okaz dorosły, który wydaje się, jakby mu odcięto czubek i w tym miejscu pojawiły się odrosty. Są tam
również Velozias sp, bromelie, Micranthocereus i
Hylocereus sp.
Na 925 km, to bardzo piaszczysta trasa (GA86),
orchidee, bromelie, Furcrea sp i wiele okazów Stephanocereus luetzelburgii o klasycznym kształcie
butelki, a nieco dalej bardzo wysokie, na ok. 7 m wysokości okazy Pilosocereus pentaedrophorus (Cels)
Byles & G. Rowley, łatwo rozpoznawalne po
.
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Lençois et quelques boutiques dans lesquelles nous
achetons des articles artisanaux en pierre locale. Puis
nous retournons au restaurant de la veille, et rentrons
à la pousada.

17 mai
Départ de Lençois à 10h au km 775 en direction de Mucugê par la BR. Au Km 822 on prend
l'embranchement pour Andarai; c'est là que la route
commence à se dégrader nous obligeant à rouler au
pas. On se trouve à Andarai à 12h35, on entre dans le
premier bar sur la route sans même entrer sur le village, la serveuse nous sert quelques crudités pâtes,
poulet, haricots et une bière. On repart, je m'arrête
plusieurs fois dès que je vois des inselbergs et ou des
zones sablonneuses, toujours des Micranthocereus,
des Velozias km 874 (GA83) et un Pilosocereus sp
de couleur bleu ciel avec seulement 4 à 5 côtes, peut
être Pilosocereus pentahedrophorus (Cels) Byles &
G. Rowley. Au km 875 on passe au dessus du Rio
Paraguaçu, des multitudes de Pilosocereus sp sur les
montagnes mais ils sont inaccessibles pour une identification. Nous stoppons au km 900 (GA84)
Micranthocereus, Vellozia sp en fleur, plusieurs
orchidées en large touffe dont Catleya ssp elongata.
Nous arrivons finalement à Mucugê vers
15h30, cette route était assez bonne, on s’installe à la
Pousada Mucugê qui dispose d’une piscine. On fait
ensuite un tour du village en voiture et une exploration rapide des alentours malgré le temps très maussade avec bruine, on rentre, puis on part à pied explorer le village. Sur la place centrale les habitants
préparent la fête qui va commencer ce soir pour
commémorer le 160 ème anniversaire de la création de
la ville!! Les festivités devraient démarrer à 20h30 et
se terminer à 23h30. On s’installe dans le restaurant
Sabor et Arte dans lequel on peut dîner au poids ou à
la carte. On écoute un peu l'orchestre sur la place
centrale et on rentre vers 21 h. L'orchestre joue a tue
tête toute la nuit et s’arrête enfin à 3h du matin.
18 mai
Réveillé à 7h15 et après un petit déjeuner très
copieux et varié nous nous dirigeons vers le cimetière Santa Isabel tout proche (km 922) construit dans
le style byzantin, une merveille d’architecture,
unique sur le continent américain (Fig. 22), les
abords des tombes sont bordées par des touffes de
Sansevierias et de Cordylines. Je laisse la voiture à
l'entrée et j’escalade les pentes de la Serra do Sincora, derrière le cimetière (GA85), abondance de Broméliaceaes, Orchidaceaes. Un peu plus haut je peux
admirer sur la falaise les premiers exemplaires de
Pierrebraunia bahiensis Esteves, anciennement classée dans le genre Arrojadoa dont un, à 8 m
d’altitude doit mesurer 35 cm de haut, que j’essaie de
saisir au téléobjectif (Fig. 23). Quelques jeunes sujets
isolés poussent sur le bas de la falaise, dont un
spécimen adulte qui semble avoir été décapité et sur
lequel poussent des rejets, il y a également des Velo41

swym niebieskim kolorze i charakterystycznie bardzo
słabym owłosieniem (Fig. 24). Wracamy do Mucugê i
jemy kolację w Sabor e Arte

19 mai
Śniadanie o godz. 7. Pakujemy walizki. Robię
kilka djęć kwiatów tropikalnych i pływalni w pousada. Opuszczamy Mucugê o 10.30 na 929 km. Jest
ogromny upał, dojeżdżamy do Itaetê o 12.55 na 1024
km. Obiad w stacji serwisowej z kurczakiem i fasolką.
Wyjeżdżamy do Marcionilio Sousana, 1150 km, przy
drodze po obu stronach na piaszczystym terenie Pilosocereus gounellei ssp. zehntneri. Wspaniały Pilosocereus sp po prawej stronie rośnie pionowo w czerwonej ziemi, w grupie Melocactus sp. Jedziemy dalej,
ale droga jest kompletnie zniszczona i są szczeliny
wszystkich rozmiarów. Na 1071 km jest znowu teren
piaszczysty, na którym wznosi się skała z piaskowca,
gdzie znajduje się kolonia dziesięciu Melocactus sp, z
których niektóre kwitną, sąsiadująca z bardzo rozgałęzionymi Pilosocereus sp, oraz z Cereus jamacaru
(GA88), Opuntias inamoena i akacjami.
Zatrzymujemy się na 5 min. w Marcionilio Sousa aby odpocząć na skraju BA 245. Jedziemy dalej po
tej poniszczonej drodze, porzucając zamiar zatrzymania się by obejrzeć roślinność, i mając nadzieję na
znalezienie lokum przed zmrokiem. Dojeżdżamy
wreszcie do Iaçu na 1128 km o godz. 16.30, gdzie
nam wskazują Pousada diamantina w pobliżu BA 245,
nie mamy innej alternatywy. Wracamy do centrum
wioski i znajdujemy restaurację, gdzie jemy porządnakolację. Wracamy z nadzieją, że się dobrze wyśpimy, ale ok 21.30 zaczyna się muzyka i trwa ona do
godz. 4 rano
20 mai
Wyjeżdżamy do Salvador na 1126 km o godz.
9.30. Mamy przed sobą jeszcze 29 km bardzo popsutej drogi do BA 046 i przybywamy do Itaberaba o
godz. 10.40 na 1156 km, zatrzymujemy się by zrobić
zakupy i dojeżdżamy do BR 242. Droga jest wyśmienita aż do Argoim, zatrzymujemy się żeby zjeść obiad
o 12.40 w stacji serwisowej. Wyjeżdżamy do Feira de
Santana drogą BR 242 dobrze wyglądającą. Na 1282
km decyduję się zatrzymać ponieważ zauważyłem
obszar bardzo pustynny i piaszczysty z płytą czerwonego piaskowca. Przechodzę przez ogrodzenie z drutu
kolczastego (GA90), są tam wszędzie dziesiątki Melocactus sp, fotografuję jeden dorosły okaz Tacinga
werneri (U. Eggli) W. Stuppy & N.P. Taylor (Fig. 25)
oraz Pilosocereus pentaedrophorus, który posiada
uciernienie różne od poprzedniego, owoce o czerwonym miąższu, i który mógłby być ssp. pentahedrophorus (Fig.26), Encholiriums sp. Przebywam w tym
krajobrazie księżycowym ok. 20 min. Dojeżdżamy do
Salvador ok. godz. 16 po kilku pobłądzeniach i jesteśmy w l’Avenida Oceanica i w Pousada Azul, którą
zarezerwowaliśmy przed wyjazdem.
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zia sp, des bromeliaceaes, des Micranthocereus et
Hylocereus sp.
Au km 925 c'est une piste très sablonneuse
(GA86), des orchidées des bromeliaceae, Furcrea sp
et de nombreux exemplaires de Stephanocereus luetzelburgii avec leur forme classique de bouteille, un
peu plus loin de très hauts sujets d’environ 7 m de
hauteur de Pilosocereus pentaedrophorus (Cels)
Byles & G. Rowley, aisément reconnaissable à leur
couleur bleue et pilosité peu marquée (Fig. 24). Nous
retournons à Mucugê et dînons à Sabor e Arte

19 mai
Petit déjeuner à 7h, on boucle les valises. Je
fais quelques photos de fleurs tropicales et de la piscine de la pousada. On quitte donc Mucugê à 10h30
au km 929, il fait une chaleur torride, on arrive à
Itaetê à 12h55 au km 1024, déjeuner à la station service avec poulet et haricots. On repart pour Marcionilio Sousa, au km 1150 en bord de route des 2 cotés
sur grès (GA87) sablonneux des Pilosocereus gounellei ssp. zehntneri. Un magnifique Pilosocereus
sp. sur le bord droit pousse dans la terre rouge à la
verticale d’un groupe de Melocactus sp. On continue
mais la route est complètement dégradée par des
crevasses de toutes dimensions. Au km 1071, à
nouveau un terrain sablonneux, surmonté de plaque
de grès sur lesquelles sont insérées des colonies de
dizaine de Melocactus sp. dont certains sont en
fleurs et voisinent avec des Pilosocereus sp. très
branchus et des Cereus jamacaru (GA88), des Opuntias inamoena et de Acacia sp.
On s'arrête 5 minutes à Marcionilio Sousa pour
se désaltérer au bord de la BA 245. On continue sur
cette route dégradée en abandonnant l’idée de s'arrêter pour voir la végétation, espérant trouver un
logement avant la nuit; on arrive finalement à Iaçu au
Km 1128 à 16h 30 où on nous indique la Pousada
diamantina en bordure de la BA 245, il n’y a pas
d’autre alternative. On retourne au centre du village
et on trouve un restaurant, où l’on dîne correctement,
on rentre en espérant pouvoir dormir correctement,
mais vers 21h30 la musique commence et va se poursuivre jusqu’au lendemain à 4h !!
20 mai
On repart pour Salvador au km 1126 à 9h30, il
y a encore 29 km de route très dégradée à faire par la
BA 046 et on arrive à Itaberaba à 10h40 au km 1156
et on s'arrête pour faire des commissions et on rejoint
la BR 242, la route est excellente jusqu'à Argoim où
l’on s'arrête pour déjeuner à 12h40 dans une station
service. On repart vers Feira de Santana par la BR
242 à vive allure. Au km 1282 je décide de m'arrêter
car j’aperçois une étendue très aride sablonneuse
avec plaque de grès rouge, je franchis la clôture de
barbelés (GA90), des Melocactus sp par tout par
dizaines, je photographie un exemplaire adulte de
Tacinga werneri (U. Eggli) W. Stuppy & N.P.Taylor
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21 maja - 23 maja
Po zakończeniu wizyty w Chiapada Diamantina,
decydujemy się wykorzystać nasze ostatnie dni do
obejrzenia miasta Salvador i zakosztowania przyjemności kąpieli na bardzo spokojnej plaży, znajdującej
się na końcu ulicy. Woda ma tem temperaturę 27-28
o
C. Następnie jedziemy taksówką do ośrodka historycznego Praça da Sé, gdzie robimy kilka zdjęć cudów architektury portugalskiej, oraz ostatnie zdjęcie
zachodu słońca w zatoce wszystkich Świętych (Baya
do todos Santos)

(Fig. 25) et un Pilosocereus pentaedrophorus qui
possède une spination différente du précédent, garni
de fruits à pulpe rouge et qui pourrait être ssp pentaedrophorus (Fig.26), des Encholiriums sp, je passe
environ 20 min dans cet espace lunaire. Nous arrivons à Salvador vers 16h après quelques errements
nous rejoignons l’Avenida Oceanica et la Pousada
Azul que nous avions réservée avant le départ.

21 mai - 23 mai
La visite de la Chiapada Diamantina étant terminée nous décidons de profiter de nos derniers
24 mai
jours pour visiter la ville de Salvador et goûter aux
Wyjeżdżamy z pousada o godz. 12.00. Z dużym plaisirs de la baignade à la plage très tranquille située
żalem opuszczamy Salvador ok. 14.00 aby dojechać au bout de la rue, l'eau y est aux environs de 27 à
na lotnisko o godz. 16.55, mając odlot do Frankfurtu o 28°C. Ensuite, nous préférons nous déplacer en taxi
godz. 17.55.
qui nous conduit au Centre historique Praça da Sé où
nous faisons quelques photos des merveilles de
l’architecture portugaise et une dernière photo du
coucher de soleil sur la Baya do todos Santos.
24 mai
Nous quittons la pousada à 12 h. et avec beaucoup de regrets Salvador vers 14h pour rejoindre
l’aéroport à 16h55 avec un départ pour Francfort à
17h55.

Fig. 22. Cmentarz Santa Isabel w Mucugé zbudowany
w stylu bizantyjskim i Serra do Sincora
Le cimetière Santa Isabel de Mucugé construit dans le
style byzantin et la Serra do Sincora

Littérature
Ardisson, G. 2007. Brazylia 2005. Rio de Janeiro i
Minas Gerais, Kaktusy i Inne, 1 (4), 20.
Hunt D., Taylor N., Charles G. 2006, The New Cactus Lexicon, DH Book Milborne Port.
Taylor N., Zappi D., 2004, Cacti of Eastern Brazil,
Royal Botanical Gardens, Kew.
Zappi D.C., 1994, Pilosocereus, the genus in Brazil,
Royal Botanical Gardens, Kew.
Machado M., 2000, Euphorbia phosphorea (Mart.),
Avonia, 18, 1.

Poznajemy kaktusy brazylijskie

Pierrebraunia bahiensis

Fig. 25. Tacinga werneri

.
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to piękny kaktus
osiągający do 50 cm wysokości, do 10 cm średnicy,
z ciasno upakowanymi areolami na wyraźnie zarysowanych żebrach, z których wyrastają proste ciernie. Kwiaty są podobne do kwiatów w rodzaju Arrojadoa, t.j. czerwone, rurkowe i małe, dzięki czemu
niektórzy zaliczają ten gatunek do trodzaju Arrojadoa, z drugiej strony jednak P. bahiensis nie tworzy
charakterystycznych dla Arrojadoa wierzchołkowych cefaliów, a gdy już jest zdolna do kwitnienia,
wytwarza wokół stożka wzrostu długie proste, brązowe ciernie. Kaktus ten rośnie na górskich terenach stanu Bahia, najczęściej w szczelinach skał, w
niedostępnych miejscach – i dlatego nie wszystkie
one jeszcze skończyły w workach handlarzy. Temperatura zimowego spoczynku może być taka jak w
standardowej uprawie kaktusów – niższa niż dla
większości kaktusów brazylijskich.
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Pilosocereus pentaedrophorus to krzewiaste lub drzewiaste rośliny do wysokości 6 m, z nielicznymi i krótkimi cierniami. Żebra mają wcięcia
pomiędzy tuberkułami. Podgatunek pentaedrophorus ma pędy do 4,5 cm średnicy, z 4-6 żebrami,
które się pochylają w przypadku starszych roślin.
Podgatunek robustus ma pędy grubsze, które się
nie pochylają, do 7,5 cm średnicy, z 6-10 żebrami.
Wystepuje w stanach: Pernambuco, Bahia, Minas
Gerais.

Pilosocereus pachycladus

to z pewnością
jeden z najpopularniejszych, a może nawet najpopularniejszy kaktus w kwiaciarniach – trudny do zdarcia
w uprawie, mało wymagający. Szybko i bezproblemowo rośnie, nawet w czystej ziemi torfowej przez

jakiś czas, jeśli tylko będzie pulchna. Warto go wystawić na bezpośrednie słońce – skórka przyjmie
wtedy ładne niebieskawe zabarwienie, a ciernie staną się bardziej złotozółte. Obok nzawy P. pachycladus, w handlu gatunek występuje jeszcze pod nazwą
P. azureus, która jest jego synonimem. Egzemplarze
opisane jako azureus mają, przynajmniej w stadium
siewki, bardziej niebieskie zabarwienie skórki i mniej
żeber, za to wydatniejsze. Oczywiście młode rośliny
wyglądają bardziej skromnie niż te na zdjeciu Gerarda Ardissona. Kaktus ten powszechnie występuje w
północno-wschodniej Brazylii. Pisząc to wszystko
mam łzy wzruszenia w oczach, bo był to mój…
pierwszy kaktus – kupiłem go w kwiaciarni za 5 zł.
zebrał edytor
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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

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

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOYA

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

Cactus and Succulent Journal
79:3, 2007
Aloe tulearensis McCoy & Lavranos
Aloe pachydactylos McCoy &
Lavranos
Oba gatunki występują na Madagaskarze. Pierwsza roślina pochodzi z
południowo-zachodniego rejonu Tulear, druga ze środkowego Madagaskaru.
Cactus Adventures International
2008/1
Aloe rodolphei J-B Castillon
Mały gatunek z północnego Madagaskaru (koło miasta Andapa). Ten
średniej wielkści aloes jest bliski A.
capitata, ale wyróżnia się między
innymi tworzeniem bulbili (nowych
młodych małych roślinek, które można łatwo ukorzenić) na kwiatostanie
(!) – nawet do 5 na jeden kwiatostan.
Cactus Adventures International
2008/1
Agave cordillerensis J. Lode & G.
Pino
Roślina od dawna znana z w naturze
w Peru, Kolumbii i Ekwadorze. Przez
długi czas uważana za A. americana

var. expansa, rzekomo przeniesioną
do A. Południowej w czasach prekolumbijskich z Meksyku. Badania wykazały, że w rzeczywistości to odrębny gatunek. Agawa ta jest uprawiana
dla celów spożywczych i w celu produkcji włókna na tkaniny. Obok wyżej
wymienionych krajów uprawiana jest
też w Boliwii i Wenezueli.
KuaS 59:4, 2008
Aylostera mandingaensis R. Wahl,
H. Jucker & W.Gertel
Jak widzimy, rodzaj Aylostera bynajmniej nie ma zamiaru odejść do
kaktusowej historii. Ten nowy gatunek
znaleziony został na tylko jednym
stanowisku na wschód od Tarvita, w
Cordillera Mandinga, Chuquisaca,
Boliwia. Różni się od rosnącej obok
Rebutia tarvitaensis Ritter dużo
mniejszym kwiatem, liczniejszymi
cierniami, w większości wypostowanymi, i zupełnie innymi korzeniami.
Gymnocalycium 20:2, 2007
Gymnocalycium raineri H. Till
Krzewiąca się roślina pochodząca z
argentyńskiej prowincji Catamarca.

Bothalia 37:1, 2007
Huernia lopanthera P.V.Bruyns.
Nowy gatunek pochodzący z Angolii.
KuaS 59:3, 2008
Sulcorebutia heliosoides
P.Lechner & Draxler
Wygląda to na ciekawe znalezisko.
Roślina jest rzeczywiście podobna
do A. heliosa. Kwiat jest złotopomarańczowy, korpus pokryty malutkimi
cierniami i małymi wąskimi areolami.
Rośliny rosną na połnoc od wsi Sopachuy, depart. Chuquisaca, Boliwia.
KuaS 59:2, 2008
Sulcorebutia tarvitaensis W.Gertel
& P.Lechner
Roślina pochodząca z okolicy Tarvitae, prow. Azurduy, Boliwia. Prawdopodobnie to jedynie słabiej
ocierniona forma S. azurduyensis,
ponadto o jaśniejszym, bardziej
zielonym naskórku. Jest od tej
drugiej oddalona tylko ok. 1 km
(patrz też KI 4:1).

Kaktusy baja-kalifornijskie. Cz. 2
Tomasz Romulski
Wrocław

Co się odwlecze, to nie uciecze... Wreszcie jest
trzecia cześć opowieści o kaktusach meksykańskiego
półwyspu Baja California. Tym razem są to dwa kaktusy z zupełnie różnych rodzajów, jednak oba określane mianem „złoty”.

Bergerocactus emoryi (Engelm.) Britton &
Rose często bywa potocznie nazywany złotoociernionym cereusem. Pierwsza część nazwy istotnie świetnie pasuje do tego kaktusa charakteryzującego się
piękną pokrywą gęstych złotych cierni. Z drugą częścią jest już trochę inaczej, bo kaktus wcale nie przypomina gatunku kolumnowo-drzewiastego, zamiast
tego rozrasta się w gęste kępy pędów o jedynie kilkudziesięciocentymetrowej długości.
Obszar występowania Bergerocactus emoryi
zaczyna się od południowej cześci amerykańskiej
Kaliforni, w hrabstwach San Diego i Orange, gdzie
rośnie on najcześciej na wybrzeżu, wysp San Clemente i Santa Catalina, dalej ciągnie się wzdłuz zachod.KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 1

niego wybrzeża północnej części Baja California,
sięgając na południe od El Rosario. Populacji jest
dość dużo, a z roślin towarzyszących najczęściej
można ujrzeć Agave shawii.
Kaktus rośnie w miejscach o podłożach piaszczystym, wystawionych na działanie wilgotnych
oceanicznych wiatrów. Na swoich siedliskach tworzy
kępy, często o ponad 2 m średnicy, składające się z
pędów poniżej 1m wysokości, o 3-6 cm średnicy.
Poszczególne pędy raczej rosną wzwyż, ale też częso
łukowato się zaginają, a nawet niektóre z nich się
pokładają, ukorzeniając się przy tym od tej strony
pędu, która dotyka ziemi.
B. emoryi w swoim naturalnym środowisku
kwitnie wiosną i wczesnym latem, w zależności od
populacji, średnioatrakcyjnymi, jasnożółtymi kwiatami z zielonymi smugami, które pojawiają się w
okolicy wierzchołka pędu. Owoc jest kulisty, gęsto
pokryty krótkimi złotymi cierniami. Pędy mają 20 –
25 żeber bardzo słabo zaznaczonych. Nowe pędy
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Kaktusy wyspy Margarita
Tomasz Romulski
Wrocław
Mój artykuł o kaktusach Puerto Rico w ostatnim numerze Kaktusy I Inne (KI 4:4) wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że zdecydowałem się na kolejne co nie co o kaktusach
Karaibów. Tym razem postanowqiłem omówić wyspę o pięknej nazwie Margarita, która wraz z dwiema innymi przyległymi małymi wysepkami, Coche i Cubagua, leży u północnowschodniego wybrzeża Wenezueli. Isla Margarita jest czasem nazywana perłą Karaibów. Sądze, ze pewnością zasługuje
na to miano, bo jest tam wszystko, czego trzeba do spędzenia
udanego urlopu – ponad 320 słonecznych dni w roku, piękne i
różnorodne plaże, zabytki, czyli zamki i kościoły pozostałe po
panowaniu hiszpańskim, piękna laguna ze znanym parkiem La
Restinga, palmy, półpustynia i … kaktusy – żeby już nic do
pełnej radości nie brakowało. Wyspa ta ma powierzchnię
nieco ponad 1000 km2 i składa się z dwóch półwyspów połączonych wąskim przesmykiem. Klimat jest bardzo ciepły i
suchy, a temperatury od 24 do 37°C.
Większość z 420,000 mieszkańców żyje na półwyspie
zachodnim, gdzie skupione jest życie turystyczne, i który
pokryty jest głównie zielonymi tropikalnymi roślinami.
Wschodnia część natomiast, to dla odmiany słabo zaludnione
półpustynne suche tereny, o ubogich podłożach, po których
biegają zające i dzikie kozy, pokryte niską krzewiastą
roślinnością typu skrub, oraz tym, co nas interesuje, czyli
kaktusami. Hoyos (1985, Flora de la isla Margarita)
wymienia następujące gatunki actaceae, które tam występują:
Stenocereus griseus, Pilosocerus lanuginosus, Cereus
repandus, Melocactus curvispinus ssp. caesius, Acanthocereus
tetragonus, Pereskia guamacho, Opuntia wentiana, Opuntia
schumanii i Opuntia caribea. Można je znaleźć także w
zielonej części wyspy, zwłaszcza dwa z nich: S. griseus i M.
curvispinus ssp. caesius, choć już w mniejszej ilości.
Warto jednak zauważyć, że kaktusy, jakie się tu spotyka,
nie pasują zbytnio do reszty Wysp Karaibskich. Nie rośnie tu
ani powszechny Melocactus intortus, ani równie rozpowszechniony Pilosocereus royenii, nie znajdziemy tu też ani
jednego hylocereusa, leptocereusa czy harrisii, [por. KI 4:4].
Zamiast tego na Margarita rosną gatunki typowe dla kaktusowej flory kontynentalnej. Jest to zupełnie naturalne, jako że
odległość od głównego lądu to tylko kilkadziesiąt kilometrów.
Wszystkie kaktusy kolumnowe z Margarita rozsiane są także
po całej Wenezueli, i jeszcze dalej. Podobnie jedyny gastunek
kulisty, który rośnie na wyspie, Melocactus curvispinus ssp.
caesius, zasiedla także Wenezuelę i Kolumbię, a
Acanthocereus tetragonus sięga nawet USA.
Przyjrzyjmy się na początek gatunkom kolumnowym.
Na Margarita mamy ich trzy: Stenocereus griseus, Cereus
repandus i Pilosocerus lanuginosus. Wszystkie one z czasem
przyjmują drzewiasty pokrój, i wszystkie mogą osiągnąć do 9
m wysokości. Najczęściej można spotkać Stenocereus griseus
(Haworth) Buxbaum, i to do niego tak naprawdę należy wyspa, potem C. repandus (L.) P. Miller, najrzadszy jest Pilosocereus lanuginosus (L.) Byles & G. D. Rowley. Na pierwszy
.
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rzut oka wyglądają one do siebie dość podobnie, z bliska
jednak łatwo można je od siebie odróżnić.
Stenocereus griseus krzewi się u podstawy, jego żebra
są dosć głębokie, areole większe, a ciernie sztywniejsze i
prostsze niż u pozostałych gatunków, przy czym ciernie są
dość zmienne jeśli chodzi o ilość i długość. W europejskich
kolekcjach S. griseus dobrze rośnie, choć nadaje się raczej do
szklarni, a nie na parapet. Kwitną dopiero starsze egzemplarze, a ich kwiaty są białe z zaróżowionymi końcówkami,
typowe dla rodzaju Stenocereus, i otwierają się w nocy, a
zamykają około południa. To bardzo wytrzymały i adaptywny gatunek – jeśli nie będzie miał zbyt chłodno w zimie, i
trochę wilgoci w lecie, to będzie ładnie rosnąć.
S. griseus niczym specjalnym się nie wyróżnia, ale jest
ładnym kaktusem, choćby z uwagi na gustownie ułożone
ciernie. Jeśli odwiedzi Was kiedyś jakiś „miłośnik” kaktusów
i stwierdzi, że kaktus ten jest nizbyt urodziwy, należy go
grzecznie wyprosić ze szklarenki / balkonu / parapetu i już
nigdy go doń nie wpuszczać („kaktusiarza”!)
Stenocereus griseus początkowo zasiedlał Wanezuelę i
pobliskie wyspy, ale z czasem został przeniesiony nawet do
Meksyku i tam naturalizowany. Można zadać sobie pytanie,
w jakim celu „taszczyć” kaktusy do Meksyku ?! Odpowiedź
jest prosta – dla jadalnych owoców. W Meksyku uprawa i
przetwórstwo owoców kaktusów kolumnowych to ważna
gałąź gospodarki, nic więc dziwnego, że rolnictwo meksykańskie zainteresowało się także łatwo owocującym kaktusem spoza Meksyku. Dziś Stenocereus griseus można spotkać w meksykańskich stanach Oaxaca i Vera Cruz już nie
tylko w uprawie, ale także na wolności, a adoptuje się go
również na Bliskim Wschodzie dla tych samych celów.
Cereus repandus bardziej znany jest pod nazwą…
Cereus peruvianus. Jak większosć kaktusiarzy wie, jest on
bardzo popularny w kolekcjach, nie będę się tu więc nad nim
rozwodził z wyjątkiem uwag odnośnie jego identyfikacji w
naturze – w przeciwieństwie do S. griseus, u Cereus repandus, żebra są niskie, areole dosć małe, ilość cierni bardzo
zmienna (czasem nawet ich brak), choć zawsze są cienkie i
giętkie, a boczne pędy wyrastają wyżej od podłoża niż u S.
griseus. I tu również ojczyzną tych kaktusów jest Wenezuela
i przyległe wyspy, i także w tym wypadku ze względu na
jadalany owoc, gatunek ten został zaadaptowany do upraw
rolniczych w wielu krajach, m.in. w Peru, skąd pochodzi
nazwa peruvianus, pod którą jest wciąż bardziej znany.
Pilosocereus lanuginosus (L.) Byles & G. D. Rowley –
na pierwszy rzut oka trudno odróżnić go od C. repandus, ale
z bliska można zauważyć, że wierzchołki pędów pokryte są
charakterystyczną białą wełną, na tle której pięknie prezentują się złote ciernie. Ładny jest też niebieskawy naskórek,
jednak zabarwienie to niknie w europejsklich warunkach
szklarniowych. Kaktus kwitnie już w dość młodym wieku,
jak przystało na pilosocereusy, i jest nietrudny w uprawie.
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Stenocereus griseus to najbardziej rozpowszechniony kaktus
na Margarita, tutaj w „zielonej”
części wyspy.

Cereus repandus na plaży w pustynnej części wyspy

Melocactus curvispinus ssp. caesius to
jedyny kulisty gatunek na Margarita.
Egzemplarz na zdjęciu ma wyjątkowo
długie ciernie, a cefalium jest tu rzadko
pokryte krótkimi szczecinami, dzięki
czemu wydaje się prawie białe.

Acanthocereus tetragonus to kaktus
mało efektowny, poczatkowo rośnie
wzwyż, ale jego pędy z czasem zaczynają się łukowato zaginać w dół lub wręcz płożyć, co czyni go kłopotliwym w upawie zarówno parapetowej, jak i szklarniowej.
Przejdźmy do Melocactus curvispinus ssp. caesius. Kiedyś traktowany jako odrębny gatunek, dziś raczej generalnie
.
KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 1

akceptowany w randze podgatunku Melocactus curvispinus.
Według Taylora gatunek ten
dzieli się na podgatunki: curvispinus, dawsonii i caesius
Pierwszy ma dość duży zasięg występowania, bo rozciąga się
od południowego Meksyku do północnej części Ameryki
Południowej. Ssp. dawsonii jest ograniczony tylko do Meksyku. Wspomniany autor twierdził, że w Wenezueli mamy 2
podgatunki: ssp. curvispinus, którego populacje występują na
południowym zachodzie kraju, oraz ssp. caesius, który występuje wdłuż wybrzeża, z wyspą Margarita włącznie. Badania genetyczne wskazały, że taki podział wenezuelskich
populacji M. curvispinus jest zbyt uproszczony, co najmniej
jeśli chodzi o rozdział geograficzny. Ze spokojnym sercem
jednak możemy przyjąć, że na Margarita rośnie prawdziwy ssp caesius – jeśli w kolekcjach pod tą nazwą
mamy roślinę wyprodukowaną z nasion pochodzących
z Margarita, to jest to ona pewna, jeśli z kontynentalnej
Wenezueli – już nieco mniej. Caesius to kaktus o średnicy poniżej 30 cm, ostrych żebrach, zmiennym uciernieniu, cefalium do 4 cm wysokości, oraz zmiennej ilości i długości szczecin w cefalium, nierzadko tak słabo
zaznaczonych, iż cefalium wydaje się prawie białe.
Okazjonalne kwitnienie może się odbywać w różnych
porach roku, ale maksimum przypada na okres deszczowy, który w tamtym rejonie wypada w miesiącach
czerwiec-sierpień i listopad-grudzień. Samopylne kwiaty koloru magenta otwierają się po południu, nie więcej
niż dwa jednocześnie. Caesius jest dość popularny w
europejskich kolekcjach.
Nad opuncjami tradycyjnie już nie będę się rozwodził, natomiast ciekawy przypadek stanowi Pereskia
guamacho. Jak na pereskię przystało, jest to małe liściaste drzewko, które zasiedla przede wszystkim wybrzeże wenezuelskie. Interesujące jest tu to, że kaktus
ten ma podwójny model asymilacji – większość CO2
jest przetwarzana przy pomocy mechanizmu C3, typowego dla nie-sukulentów ale w czasie długotrwałej suszy, roślina przechodzi do mechanizmu CAM, charakterystycznego dla sukulentów [por. KI 3:2]. Ciekawe.
A na towarzyszących wysepki Cubagua i Coche,
można spotkać S. griseus, ssp. caesius i Opuntia
wentiana. I to by było na tyle o kaktusach turystycznej
„Perły Karaibów”. Zbliżają się wakacje, może czas zacząć planować urlop?
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Kilkudziesięcioletnie egzemplarze Ferocactus chrysacanthus ssp. chrysacanthus.
Fot. Marek Rybarski

wyrastają u podnóża starszych i kępy nie są typowo
krzaczaste, ale są zbiorowiskiem rosnących obok siebie łodyg. Ciernie dość krótkie, 1-3 cm, ale w niektórych populacjach dochodzą do 5 cm długości. Kaktus
ten bez problemów rośnie i rozmnaża się z odrostów.
Z El Rosario znane są jego dwa międzyrodzajowe mieszańce: x Pacherocactus orcutii (K. Brandegee) G.D. Rowley i x Myrtgerocactus lindsayi R.Moran.
Oba są wynikiem przypadkowej hybrydyzacji w naturze – pierwszego naliczono 3 egzemplarze, drugiego
tylko jeden. Ponieważ nie tworzą
one populacji, można je traktować jako jednostkowe kultywary
zebrane z natury i rozmnożone
dopiero w kulturze, a nie jako
realne „byty” botaniczne, zatem
omówimy je tylko pobieżnie. X
Pacherocactus orcutii to naturalny mieszaniec Pachycereus pringlei i Bergerocactus emoryi. Wytępuje koło Rosario, gdzie rośnie
zarówno B. emoryi, jak i Pachycereus pringlei. Kaktus ten osiąga
3,5 m wysokości i 15 cm średnicy. x Myrtgerocactus lindsayi to z
koleji naturalny mieszaniec Mytillocactus cochal i Bergerocactus
emoryi, krzew do 2,5 m wysokości i 5 cm średnicy pędów.
Kolejnym złoto ociernionym kaktusem jest Ferocactus chrysacanthus
(Orcutt) Britton & Rose, ceniony wśród ferokaktusiarzy. Jego wysokie notowania mają swoją przyczynę w
złotożółtych cierniach. Jasno ociernionych ferokaktusów nie ma wiele, w dodatku uciernienie ich jest
mniej atrakcyjne. U F. chrysacanthus jednak uciernienie prezentuje się bardzo intresująco.
F. chrysacanthus jak na ferokaktusy osiąga
średnie rozmiary. W europejskich kolekcjach rośnie
kuliście, w naturze z czasem staje się mini kolumną,
.
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do 1 m wysokości i 30 cm średnicy, nie krzewi się.
Może zakwitnąć przy 20 cm średnicy, jednak to wolno rosnący ferokaktus i na takie jego wymiary trzeba
w naszych kolekcjach bardzo długo czekać.
Kaktus ten ma 4-10 grubych, mniej lub bardziej
zakrzywionych, i żółtych cierni centralnych, z czasem brązowiejących, spłaszczonych, do 5 cm długosci, oraz 4-12, lub więcej, białych, cienkich cierni
bocznych, mniej lub bardziej prostych. Spotka się też
egzemplarze z czerwonymi cierniami, co było podstawą do wyróżnienia formy Ferocactus chrysacanthus f. rubriBergerocactus
emoryi
spinus (L.M. Ford ex Orcutt) G.
Unger.
Ze względu na kwiaty wyróżnia się dwa podgatunki: ssp.
chrysacanthus i ssp. grandiflorus
(G.E. Lindsay) N.P. Taylor
(wcześniej traktowany jako odmiana F. fordii). Kwiaty tego
pierwszego mają do 5 cm średnicy, i są w kolorze od żółtego do
pomarańczowego, przy czym
zewnętrzne płatki mają odcień
brązowy. Ssp. grandiflorus ma
kwiaty od pomarańczowych do
czerwonych. Podgatunek chrysacanthus występuje nie na samym
półwyspie, ale na dwóch wyspach u zachodnich wybrzeży
Baja California: Cedros i San
Benito, grandiflorus – na zachodnim wybrzeżu południowej części półwyspu.
Do uprawy F. chrysacanthus jest potrzebne
przepuszczalne podłoże, maksimum słońca, oraz
wskazana jest duża wilgotność powietrza. Zimowanie najlepiej nie niższe niż 10 oC.
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