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Spojrzenie na najpiękniejszy Aloes. 
 Aloe spicata 

         Postanowiłem napisać coś o 

Aloe spicata L.f., bo to z pewnością 
wybitny przedstawiciel w swoim 

rodzaju. Ten pochodzący z południo-

wej Afryki gatunek, wyróżnia się 
pośród aloesów przede wszystkim 

pięknem. W mojej ocenie jest to naj-

piękniejsza roślina wśród aloesów – 

wystarczy spojrzeć na zdjęcia, ale jest 

także bardzo interesująca, o czym 

niżej. Aloe spicata należy raczej do 

aloesów dużych, choć nie tych naj-  

 
 

Tomasz Romulski 
 

większych – jego  

dorosłe liście mogą 
mieć do 60-80 cm dłu-

gości i 7-10 cm szero-

kości, a mocna rozeta 

może dorosnąć do ok. 1-

2 m wysokości, ale 

rzadko się krzewi. Li-

ście są ząbkowane, 

ząbki 1-2 mm długie, 

rozmieszczone co ok. 8-

15 mm.   

Ciąg dalszy na str. 58 

 

Fig . 2, 3, 4 –  
Aloe spicata, Swazi-
land, RPA 
Autor:  
Bob Forrester,  
Swaziland National 
Trust Commision, 
www.sntc.org.sz 
 

Fig. 1. Aloe spicata w Praskim Ogrodzie Botanicznym 
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Tkanki wodne sukulentów.  
      
 
Dr Tomasz Wyka 
Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, twyka@amu.edu.pl                                                             
                                                                                                                                                           

Spojrzenie „wgłąb” na to co to znaczy być sukulentem, i w 
jaki sposób rośliny mogą realizować sukulentyzm. Część 2 
dotyczy sukulentów łodygowych, omawia także wykorzy-
stanie tkanek wodnych w gospodarce wodnej u sukulentów. 
 

Sukulenty łodygowe 
 

         U sukulentów łodygowych, takich jak kaktusy, 
wilczomlecze czy stapelie, u których liście są silnie 
zredukowane lub mają charakter sezonowy, łodyga 
przejmuje funkcję fotosyntezy. Nic dziwnego, że bu-
dowa łodygi upodabnia się pod względem szeregu 
cech do budowy liści. Po pierwsze, jest tu obecna 
tkanka fotosyntetyczna, nierzadko ukształtowana nie-
co podobnie jak w liściu – w formie pokładu komórek 
palisadowych pod skórką (fig. 1). Jak wykazały bada-
nia prof. Jamesa Mausetha z Teksasu, w łodydze Eu-
phorbia obesa taki pokład komórek palisadowych 
może mieć nawet 2 mm, a więc znacznie więcej niż 
wynosi cała grubość typowego niesukulentowego 
liścia. Po drugie w skórce łodygi (tak jak w skórce 
liścia) są rozmieszczone szparki, które regulują do-
pływ dwutlenku węgla do tkanek fotosyntetycznych. 
Trzecią cechą łodygi sukulentowej, występującą tylko 
u  kaktusów, jest sieć drobnych, rozgałęzionych wią-
zek przewodzących, przenikających grube pokłady 
tkanek. Sieć ta przypomina siateczkowate unerwienie 
występujące w liściach (fig. 2). Wg J. Mausetha, ta 
sieć wiązek przewodzących to kluczowa cecha, która 
rozwiązała problem transportu przez grube pokłady 
komórek i której pojawienie się w toku ewolucji 
umożliwiło silne pogrubienie łodygi w podrodzinie 
Cactoideae. 
         Gdzie w takim razie odbywa się magazynowanie 
wody w łodydze? Jest tu duża rozmaitość struktur i 
wiele stopni specjalizacji. Przede wszystkim należy 
osobno rozważyć pędy młode, niezdrewniałe i pędy w 
starszym wieku, które uległy dodatkowemu pogrubie-
niu i zdrewnieniu. Jeśli chodzi o młode łodygi, na ich 
terenie wyróżnia się trzy regiony: korę pierwotną 
(obszar tuż pod skórką), wiązki przewodzące i we-
wnętrzny rdzeń (fig. 3a). Wyspecjalizowane tkanki 
wodne mogą mieścić się na terenie kory pierwotnej 
(tuż pod tkanką fotosyntetyczną) i rdzenia. Najrozle-
glejsze są tkanki wodne u gatunków o grubych łody-
gach, np. kaktusów, Pseudolithos, czy młodych gru-
bopędowych wilczomleczy. Generalnie wśród suku-
lentów łodygowych trudno jest wyróżnić odrębne 
kategorie all-cell i partial (omówione w cz. I niniej-
szego artykułu), gdyż ilość chlorofilu w komórkach   

An ‘inside’ look at what it is like to be a succulent and the 
ways a plant can perform its succulence. The second part 
depicts stem succulents, and also discusses the meaning 
of water tissues in water transportation in succulents.  
 

Stem succulents 
 

         In stem succulents, such as cacti, euphorbs or 
stapeliads, leaves are reduced in size or function only 
for a short period, therefore the stem is the main pho-
tosynthetic organ. Not surprisingly, the structure of 
those stems in some respects resembles the structure 
of leaves. First, succulent stems contain photosyn-
thetic tissues that are often remarkably similar to leaf 
tissues, with a layer of palisade cells under the epi-
dermis. As shown by University of Texas professor 
James Mauseth, the layer of palisade cells in Eu-
phorbia obesa (fig. 1) may be as thick as 2 mm, 
which is more than the thickness of entire typical 
non-succulent leaves. Second, the stem epidermis - 
similar to the leaf epidermis - contains stomata that 
allow access of carbon dioxide to photosynthetic 
cells. Third, in many cacti the stem tissues are per-
meated by a network of small, branched vascular 
bundles (fig. 2), much resembling the vein network 
of leaves. According to J. Mauseth, the appearance 
of such vascular networks was a key evolutionary 
feature that solved the problem of transportation 
across the thick tissue layers and enabled the devel-
opment of pronounced stem thickening in the sub-
family Cactoideae. 
         Where then does water storage occur in stem 
succulents? There exists a diversity of structures and 
many degrees of specialization. Young herbaceous 
stems should be considered separately from older 
stems that had undergone additional thickening and 
lignification. In the case of young stems, their body 
can be subdivided into three regions: cortex (area 
immediately underneath the epidermis, usually con-
taining green photosynthetic cells), vascular bun-
dles and the inner pith (fig. 3a). Specialized water 
tissues may occur within the cortex (below photosyn-
thetic tissue), the pith or in both pith and cortex, de-
pending on the species. Usually the thicker the stem, 
the more extensive the water tissue, with spectacular 
examples of massive amounts of water tissues found 
in cacti, Pseudolithos or juvenile thick-stemmed eu-
phorbs. In stem succulents it is difficult to draw a 
distinction between all-cell and partial-cell types 
(discussed in part I of this article) because the chlor- 

Water tissues of succulents. Part 2 
 

Część 2 
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z reguły zmniejsza się stopniowo, w zależności od 
głębokości ich położenia pod skórką (fig. 5). Istnieją 
gatunki, u których tkanki wodne są dość wyraźnie 
odrębne od tkanek fotosyntetycznych (najczęściej te o 
najgrubszych łodygach np. euphorbie (fig. 6 i 7) i 
wiele kaktusów, ale bywa i tak, że obie role są pełnio-
ne przez te same komórki tworzące dość jednorodną 
tkankę (np. Stapelia, fig. 8).  
         W starszych łodygach większości roślin dwuli-
ściennych występuje przyrost wtórny na grubość. 
Wiąże się on z powstaniem w rejonie wiązek przewo-
dzących ciągłego cylindra tkanki twórczej tzw. kam-
bium (fig. 3 b i c). Kambium wytwarza z kolei pokła-
dy nowych tkanek – pewnej ilości łyka  (tkanki prze-
wodzącej cukry) ale przede wszystkim drewna, które 
powstaje w kierunku dośrodkowym, powodując po-
grubianie łodygi. U drzew drewno tworzy się w po-
staci kolejnych słojów, zawierających komórki prze-
wodzące i wzmacniające. U sukulentów łodygowych 
natomiast drewno składa się nie tylko z twardościen-
nych komórek przewodzących oraz wzmacniających 
włókien, ale może też zawierać znaczne ilości mięk-
kich komórek magazynujących wodę. Właściwość ta 
jest szczególnie wydatna u kaktusów kolumnowych, 
gdzie miękiszowe obszary w drewnie (tzw. promie-
nie) bywają bardzo szerokie. W obumarłych łodygach 
takich kaktusów miękisz ten ulega całkowitemu roz-
kładowi, a pozostające tkanki zdrewniałe tworzą bar-
dzo efektowne tzw. drewno kaktusowe (fig. 4), często 
przywożone w charakterze pamiątek przez turystów 
odwiedzających kontynent amerykański. Stosunek 
ilości komórek miękiszowych do komórek o twardych 
ścianach jest bardzo zmienny w drewnach różnych 
gatunków kaktusów. Jeszcze większe różnice wystę-
pują w grupie kserofitycznych wilczomleczy, wśród 
których istnieją liczne formy pośrednie miedzy suku-
lentami łodygowymi a roślinami o klasycznych łody-
gach zdrewniałych. Dlatego też w granicznych przy-
padkach o uznaniu rośliny za sukulenta ostatecznie 
decydują względy estetyczne. 
         Obecność tkanek wodnych ma nie tylko wpływ 
na średnicę łodygi, ale wymusza także jej użebrowa-
nie, powszechne wśród Cactaceae, Euphorbiaceae i 
Asclepiadaceae. Posiadanie żeber jest istotne, gdyż, ze 
względu na silne sezonowe zmiany zawartości wody 
w łodydze, zmianie ulega także objętość całej łodygi. 
Gdyby łodyga była doskonale obła, przy utracie wody 
i związanym z nią spadku objętości tkanek musiałoby 
dochodzić do wpuklania się jej powierzchni lub roz-
rywania się tkanek wewnętrznych. W rzeczywistości 
naprężenia wewnętrzne wywołane spadkiem objętości 
łodygi są absorbowane przez zbliżanie się do siebie  
bocznych powierzchni żeber.  
 
Transfery wody 
 
         Istotą sukulentyzmu jest magazynowanie wody - 
wyspecjalizowane tkanki wodne stanowią rezerwuar 
dla sąsiednich tkanek fotosyntetyzujących. W natural-
nych siedliskach sukulentów regularnie występują  

ophyl content in the cells, especially in the cortex, 
decreases gradually with the distance from epidermis 
(fig. 5). There exist, however, species with a more or 
less clear separation of water and photosynthetic 
tissues such as some euphorbs (figs. 6,7) and many 
cacti, but in other cases there is just a uniform tissue 
performing both functions (e.g. Stapelia, fig. 8). 
         Older stems of majority of dicot plants undergo 
secondary thickening. It is a result of activity of a 
specialized tissue known as cambium, located in the 
region of vascular bundles and forming a cylinder of 
dividing cells (fig. 3b and c). Cambium produces 
layers of new tissues: certain amount of phloem 
(sugar conducting tissue) to the outside but mostly 
wood that accumulates in the inward direction, caus-
ing thickening of the stem. In trees wood is organ-
ized into annual growth rings, each containing stiff-
walled conductive and mechanical cells. In stem suc-
culents, wood produced by cambium consists not 
only of rigid water-conducting cells and strengthen-
ing fibers, but also of significant amounts of soft, 
water-storing cells. This characteristic is especially 
conspicuous in columnar cacti, where water storing 
regions in the wood (rays) may be very broad. Addi-
tional water storing cells in the wood  are found out-
side of rays. In dead stems of such cacti all these soft 
cells decay completely and the remaining hard tis-
sues form attractive cactus wood often brought home 
as a souvenir by tourists visiting the American conti-
nent (fig. 4). The relative amounts of soft water-
storing cells and stiff-walled cells in the wood of 
different cacti are very variable. Such differences are 
even greater among xerophytic euphorbs, where nu-
merous intermediate forms between stem succulents 
and classical woody plants exist. In these borderline 
cases plants are classified as succulents primarily on 
aesthetic grounds.  
         The presence of water tissues not only influ-
ences the diameter of the stem but also requires the 
presence of ribs on its surface. Such ribs are common 
among the Cactaceae, Euphorbiaceae and Asclepi-
adaceae. The ribs are important because seasonal 
changes in water content of the stem cause also 
changes in the stem volume. If the shape of stem 
cross-section were perfectly oval, loss of water and 
the associated decrease in tissue volume would either 
lead to an invagination of the surface or to tearing of 
inner tissues. Thanks to the presence of ribs, tensions 
caused by decreasing stem volume are absorbed and 
neutralized by rib surfaces coming closer together.  
 
Water transfers 
 
 Storage of water is the essence of being a 
succulent. Specialized water tissues constitute a res-
ervoir of water for the neighboring photosynthetic 
tissues. In natural habitats of succulent plants 
drought is a regular occurrence. Plants react to 
drought by closing stomata altogether or at least by 
restricting stomatal opening to nighttime when air  
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okresy suszy. Rośliny reagują wówczas zamknięciem 
szparek, lub przynajmniej ograniczeniem ich otwarcia 
do pory nocnej, gdy panuje największa wilgotność 
powietrza. Skutkuje to silnie zmniejszoną transpiracją. 
Pomimo to, po pewnym czasie dochodzi do ujemnego 
bilansu wody w całej roślinie, kiedy roślina traci wię-
cej wody niż jej pobiera. Przejściowe ujemne bilanse 
wody mogą także wydarzać się na skalę dobową, przy 
ujemnym budżecie w dzień a dodatnim w nocy. W 
takich sytuacjach mobilizowana jest woda zgroma-
dzona w tkankach wodnych, która przepływa do tka-
nek fotosyntetyzujących. Komórki tkanki wodnej 
zmniejszają wówczas turgor, kurcząc się niekiedy 
znacznie, zaś komórki fotosyntetyczne utrzymują 
swój turgor, objętość i aktywność metaboliczną dzięki 
uzyskanej wodzie. Taki transport odbywa się zarówno 
wewnątrz pojedynczych liści jak i w pędach, np. w 
łodydze kaktusa. Ułatwieniem w przemieszczaniu 
wody są specjalne wiązki przewodzące, występujące 
w korze i rdzeniu kaktusów (fig. 2). 
         Znane jest także zjawisko transferu wody mię-
dzy poszczególnymi liśćmi. Transfer taki odbywa się 
od liści starszych do młodszych, co przejawia się 
więdnięciem, a nawet opadaniem liści starszych przy 
jednoczesnym utrzymaniu turgoru przez młodsze. 
Woda może też być wycofywana z liści i kierowana 
do wierzchołka wzrostu, który odpowiada za wydłu-
żanie pędu i tworzenie nowych liści. Jest to zjawisko 
szczególnie uderzające u licznych Aizoaceae. Szcze-
gółowe obserwacje Dietricha von Willerta na odcię-
tych od rośliny i pozbawionych wody pędach Prenia 
sladeniana wykazały, że nowe liście wyrastają na 
wierzchołku pędu, korzystając z wody wycofywanej z 
liści starszych, przy czym „opróżnianie się”  starych 
liści z wody następowało metodycznie, od wierzchoł-
ka liścia ku jego nasadzie. Podobne i ogólnie znane 
zjawisko występuje w czasie tworzenia nowych par 
liści w rodzaju Lithops. Woda może też dopływać do 
powstających liści z  pogrubionej łodygi, jak to dzieje 
się u Tylecodon paniculata – rośliny tworzącej liście 
w trakcie pory suchej, kiedy pobór wody z gleby jest 
niemożliwy. Ciekawym przykładem jest translokacja 
wody z liści Agave desertii do tworzącego się ogrom-
nego kwiatostanu. Według szacunków Parka Nobla z 
Uniwersytetu Kalifornijskiego, większość wody zuży-
tej na tworzenie kwiatostanu tej rośliny i jego transpi-
rację pobrana została nie z gleby, ale z tkanek wod-
nych w liściach. Również kaktusy i inne sukulenty, 
kwitnące w czasie suszy czerpią wodę potrzebną do 
tego procesu z magazynów tkankowych. Opróżnienie 
tkanek wodnych z wody może prowadzić do ich za-
mierania, jak w przypadku liści Prenia, ale bywa i 
tak, że woda jest w nich uzupełniana przy najbliż-
szych opadach. Takie wypełnianie i opróżnianie tka-
nek wodnych może wówczas zachodzić wielokrotnie. 
Jak już wspomniałem, przemieszczanie się wody z i 
do tkanki wodnej może zachodzić  także w cyklu do-
bowym. Dzieje się tak przy intensywnej transpiracji, 
gdy tkanki przewodzące nie nadążają z dostarczaniem 
wody z korzeni. Tkanka wodna służy wówczas jako 

humidity is greatest. This results in reduced transpi-
ration. In spite of these protective responses, after 
some exposure to drought the water budget of the 
plant becomes negative, i.e. the amount of water lost 
during a time interval is greater than the amount 
taken up. Transient negative water budgets may even 
happen on a 24  h scale, with the balance being nega-
tive during the day and positive at night. Under such 
circumstances water stored in water tissues is mobi-
lized and moves to photosynthetic cells. Cells of the 
water tissue then loose turgor and often shrink mark-
edly while photosynthetic cells maintain turgor, vol-
ume and metabolic activity thanks to the imported 
water. Such transfers may happen within individual 
leaves as well as stems, as happens for example in 
cacti. Vein networks in cortex and pith of cacti (fig. 
2) are a structural feature facilitating the mobilization 
of water. 
         There also occur water transfers between indi-
vidual leaves which normally happen from older 
leaves to younger leaves. The visual manifestation of 
such transfer is the wilting or even dropping of older 
leaves and the maintenance of turgor in younger 
leaves. Water may also be withdrawn from succulent 
leaves and transferred to growing tips which are re-
sponsible for extending the stem and producing new 
leaves. This phenomenon is particularly striking in 
the Aizoaceae. Detailed observations by Dietrich von 
Willert on shoots of Prenia sladeniana that were cut 
off and deprived of water showed that new leaves 
grew at the tip of the stem at the expense of water 
withdrawn from old leaves. The removal of water 
from older leaves occurred in an orderly manner 
from the tip to the base of the leaf. A similar and 
widely known phenomenon occurs during formation 
of new leaf pairs in the genus Lithops.  Water needed 
for development of new leaves may also be supplied 
by the stem as happens in Tylecodon paniculata – a 
plant forming leaves in the course of the dry season 
when uptake of water from soil is impossible. An 
interesting case is water translocation from leaves of 
Agave deserti to its growing giant inflorescence. Ac-
cording to estimates by University of California re-
searcher Park Nobel,  majority of water used to pro-
duce and maintain the inflorescence in this plant 
originates not directly from soil but rather from water 
reserves accumulated in the leaves. Also cacti and 
other succulents flowering during drought obtain 
water necessary for reproduction from water tissues. 
Emptying these tissues of water may lead to their 
death as in Prenia leaves, but often the tissues sur-
vive the dehydrated state and will regain water dur-
ing nearest rainfall.  Such emptying and filling of 
water tissues may occur multiple times. As men-
tioned before, partial emptying and filling of water 
tissue may occur even daily. This happens during 
times of intense transpiration and sufficient water 
supply when vascular tissues cannot supply water 
from the roots fast enough to meet the demand from 
transpiration. Water tissues serve then as a buffer  
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bufor między wodą zawartą w glebie a transpiracją 
przez szparki. 
         W siedliskach, w których opady (deszczu, mgły 
lub rosy) zdarzają się wystarczająco często, by uzu-
pełniać zapasy wody w tkankach wodnych, sukulenty 
mogą przetrwać najbardziej ostre susze. Wprawdzie 
większość gatunków w naturalnych środowiskach 
musi znosić „zaledwie” kilkumiesięczne okresy suszy, 
to jednak nierzadkie są doniesienia np. o kaktusach 
wytrzymujących 2-3 lata bez wody. Obserwowane 
przez mnie oderwane liście Adromischus marianae 
przetrwały rok na parapecie okiennym tracąc 80% 
wody, po czym po nawodnieniu w pełni odzyskały 
turgor (fig. 9). Tak więc dzięki tkankom wodnym  i 
szczelnej skórce roślina sukulentowa posiada własne 
środowisko wewnętrzne, które jest w dużym stopniu 
uniezależnione od okresowych deficytów wody w 
otoczeniu. 
  
Ilustracje. 
 
Fig. 1 Przekrój poprzeczny przez zewnętrzną część 
łodygi Euphorbia obesa. Widoczny jest gruby pokład 
palisadowych komórek fotosyntetycznych. Właściwa 
tkanka wodna (to niewidoczna) mieści się w głębszych 
partiach łodygi. Strzałka wskazuje szparkę. 
Fig. 2 Sieć drobnych wiązek przewodzących („nerwów”) 
wśród tkanek kory Mammillaria carmenae. Preparat 
chemicznie przejaśniony. 
Fig. 3 Wtórny przyrost na grubość u sukulentów łody-
gowych. 

a) Młoda łodyga składająca się z zewnętrznej kory 
(K), pierścienia wiązek przewodzących (WP) i 
wewnętrznego rdzenia (R). Tkanki wodne 
mieszczą się w wewnętrznej części kory i/lub 
rdzeniu. 

b) Powstanie kambium (Kam) – pierścienia dzielą-
cych się komórek, które tworzą nowe komórki 
do zewnątrz a przede wszystkim do wewnątrz 
(strzałki). 

c) Pogrubiały pęd. Tkanki wytworzone przez kam-
bium: Ł – łyko, D – drewno, P – promienie, bę-
dące pasmami tkanki wodnej przenikającymiu 
przez drewno. W drewnie znajdują się także do-
datkowe komórki miękiszowe magazynujące 
wodę, nie należące do promieni. 

Fig. 4 Drewno kaktusowe. W martwych pędach kaktu-
sów komórki o niezdrewniałych ścianach ulegają rozkła-
dowi, pozostają zaś twarde komórki drewna. Otwory (P) 
odpowiadają przebiegowi promieni, gdzie mieściła się 
tkanka wodna.  
Fig. 5 Przekrój poprzeczny przez młody pęd Mammilla-
ria carmenae, zgodny ze schematem w Fig. 3a. Widocz-
ny jest pierścień wiązek przewodzących (strzałka). 
Obecna jest ciemno-zielona tkanka fotosyntetyczna w 
zewnętrznej części kory, blado-zielona tkanka wodna w 
wewnętrznej części kory i bezzieleniowa tkanka wodna 
w rdzeniu.  
Fig. 6 Budowa młodego pędu Euphorbia horrida. Plan 
budowy jak w  Fig. 3a, lecz w rdzeniu pojawiają się pu-
ste przestrzenie świadczące o zamieraniu tkanki wodnej. 
Fig. 7 Zewnętrzna część pędu Euphorbia horrida w 
przekroju poprzecznym. Widoczna ciemnozielona tkan-
ka fotosyntetyczna i bezzieleniowa tkanka wodna o  

between soil water and transpiration through sto-
mata. 
 In habitats where precipitation (rainfal, dew 
or fog) occurs with sufficient frequency to supple-
ment water reserves in water tissues, succulents are 
able to survive even the harshest droughts. Although 
majority of species in their natural habitats need to 
"only" withstand drought periods of several months, 
reports of cacti surviving 2-3 years without water are 
not rare. Detached leaves of Adromischus marianae 
observed by me survived for a year on a sunny win-
dow sill, during which time they gradually lost 80% 
of initial water content. After rehydration they re-
gained full turgor (fig. 8). As these examples show, 
the presence of water tissues and the tight epidermis 
enable succulent plants to maintain their own internal 
water environment, that is largely independent of 
periodic water deficits in the habitat.  
 
Figures 
 
Fig. 1 Cross-section through external part of Euphorbia 
obesa stem showing palisade photosynthetic cells 
forming a thick layer under the epidermis. Water tissue 
is located still deeper in the stem. Arrow indicates a 
stoma. 
Fig. 2 Network of fine veins among cortex tissues in a 
chemically cleared Mammillaria carmenae stem. 
Fig. 3 Secondary thickening in stem succulents. 

a) Young stem consisting of external bark (K), a 
ring of vascular bundles (WP) and an internal 
pith (R). Water tissues are located in the inner 
part of the cortex and/or the pith. 

b) Formation of cambium (Kam), a cylinder of di-
viding cells that produces new cells to the out-
side and especially to the inside (arrows). 

c) Thickened stem showing tissues produced by 
cambium: Ł – phloem, D – wood, P – rays 
composed of water tissue. Water storing cells 
are found also throughout the wood. 

Fig. 4 Cactus wood. In dead cactus stems soft-walled 
tissues all decay and only cells with woody walls re-
main. Slots (P) correspond to rays containing water 
tissue. 
Fig. 5 Cross section through a young Mammillaria car-
menae stem. Ground plan as in Fig. 3a. Ring of vascu-
lar bundles visible (arrow). Note the dark-green photo-
synthetic tissue in outer cortex, pale-green water tissue 
in inner cortex and non-green water tissue in the pith. 
Fig. 6 Structure of a young Euphorbia horrida stem. 
Ground plan as in Fig. 3a except the pith contains 
empty spaces indicating death of some water tissue. 
Fig. 7 External part of Euphorbia horrida stem in a 
cross section. Note dark-green photosynthetic tissue 
and translucent large-celled water tissue. 
Fig. 8 Cross section through a Stapelia sp. stem show-
ing uniform green tissues performing both photosyn-
thesis and water storage (vascular bundles present but 
obscure). 
Fig. 9 Survival of drought by Adromischus marianae 
leaves: A – leaf after 12 months of dehydration on a 
window sill (loss of about 80% of initial water); B – a 
similar leaf after rehydration. 
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dużych komórkach. 
Fig. 8 Przekrój poprzeczny przez pęd Stapelia sp. uka-
zujący jednorodnie wyglądającą tkankę pełniącą funkcje 
fotosyntezy i magazynowania wody. Wiązki przewodzą-
ce obecne lecz trudno dostrzegalne. 
Fig. 9 Zdolność liści Adromischus marianae do prze-
trwania suszy: A – liść po 12 miesiącach przesuszania 
na parapecie okiennym (utrata ok. 80% wody); B – tak 
przesuszony liść po uwodnieniu. 
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Aloe spicata – ciąg dalszy ze str. 2 
         Jak sukulenciarze generalnie wiedzą, Aloesy tworzą 
kwiatostany z reguły mniej lub bardziej rozgałęzione, jednak 

u Aloe spicata kwiaty osadzone są na długich, nierozgałęzio-

nych łodygach kwiatostanowych, prostych lub zakrzywio-

nych w górę. Kwiatów przy tym jest mnóstwo. Łodyga kwia-

tostanowa ma ok. 1 - 1,3 m długości, z niej ok.  połowa to 

strefa kwitnienia, bardzo gęsto pokryta złotymi kwiatami 

wypełnionymi brązowym nektarem. Kwiatostanowych łodyg 

na jednej roślinie może być do 5-ciu. Złoty kolor kwiatów, 

ich ilość i zagęszczenie, dają razem piękny efekt wizualny, a 

ponieważ kwitnienie zachodzi stopniowo wzdłuż kwiatosta-

nu, od dołu do góry – jest czas, by zrobić zdjęcie!   

         Ale to jeszcze nie wszystko. W naturze, jeśli tylko Aloe 

spicata rośnie na niecieniowanym miejscu, górne po-

wierzchnie jego liści przybierają piękny i mocny czerwony 

odcień, co z drugiej strony nie jest rzadkie wśród aloesów, 

ale w tutaj czerwień liści dodatkowo stanowi piękne tło dla 

złotego kwiatostanu. Przy mniejszym nasłonecznieniu w 

naturze czerwienieją tylko krawędzie liści (Fig. 2). To jest 

wskazówka, że dla osiągnięcia maksymalnego efektu 

preferowana jest uprawa pod gołym niebem – jeśli w 

europejskiej kolekcji Aloe. spicata nie będzie miał 

maksimum słońca, to liście zzielenieją. Na swoich 

stanowiskach naturalnych Aloes ten rośnie na stromych 

skałach i klifach, gdzie jest szybki odpływ wody, pamiętajmy 

więc, że i podłoże w uprawie musi być przepuszczalne. 

         Aloe spicata znany jest również z właściwości leczni-

czych – nie aż takich jak A vera, nie mniej jednak wymienia-

ny jest wśród kilku aloesów o lecznicym zastosowaniu. 

Trudno na siłę namawiać kogoś do trzymania w szklarni 

metrowej średnicy rozety, jeśli jednak ktoś rzeczywiście 

planuje aloesy w swoim sukulentarium – spicata jest tym, od 

którego należy zacząć. Czego chcieć więcej? Roślina piękna, 

nietypowa dla rodzaju, i do tego jeszcze ma właściwości 

lecznicze!  

         Na koniec jeszcze mała uwaga – w europejskich kolek-

cjach Aloe spicata występuje częściej pod nazwą Aloe sessi-

liflora Pole-Evans, która jest jej synonimem.  

 
 
 
CactusWorld 26:1, 2008 
Aloe ambositrae J-P Castillon 
Nowy gatunek z Madagaskaru 
 
CactusWorld 26:2, 2008 
Aloe aurelienii J-P Castillon 
Nowy gatunek ze wschodniego Ma-
dagaskaru, z sekcji Lomatophyllum, 
najbardziej pokrewny A. orientalis. 
 
Kakteen und andere Sukkulenten 
59:7, 2008 
Aloe makayana Lavranos, Rakouth, 
T. A. McCoy 
Nowy gatunek z Madagaskaru, z  
masywu Makay, pokrewny A. imalo- 
tensis 
 
Alsterworthia International 8:1, 
2008 
Aloe mossurilensis Ellert 

Pochodzący z północnego Mozabiku 
ładny Aloes o liściach poktytych ład-
nym wzorkiem jasnych podłużnych 
plam, i o jasnych kwiatach.  
 
Aloe 44:3, 2007  
Aloe tenuior var. viridiflora Ernst  
van Jaarsveld. Nowa odmiana z Na-
rodowego Parku Słoni Addo   
Aloe pavelkae Ernst van Jaarsveld 
nowy gatunek z gór Huns w połu-
dniowej Namibii, w naturze zwisający 
ze skał.  
 
Nordic Journal of Botany 23, 2006 
Caralluma lamellosa M G Gilbert & 
Thulin.  
Nowy stapeliad z Puntland, północno-
wschodnia Somalia. Nejbardziej zbli-
żona jest do Caralluma furta, ale wy-
różnia się spośród innych stapelio-

wych tym, że duże, zewnętrzne płat-
ki korony są naprzeciwległe do pyl-
ników, a nie naprzemienne z nmi, jak  
jest u wszystkich innych. 
 
Kaktusy, 44:2, 2008 
Discocactus petr-halfari M. Zachar 
Patrz: artykuł w tym numerze.  
 
Kakteen und andere Sukkulenten 
59:6, 2008 
Euphorbia teres M. Machado & 
Hofacker. 
Nowy gatunek z Brazylii, stan Bahia, 
Mun. Seabra. Gatunek o cienkich 
pędach, niezbyt atrakcyjny.    
 
CactusWorld, 26:2, 2008 
Pleuralluma Plowes to nowy rodzaj 
ustanowiony dla Preuralluma (Caral-
luma) lamellosa (patrz wyżej). 

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

D. Sc. Jerzy Woźniak                                                                                                                                    
Warszawa, jerzy.wozniak@gazeta.pl  

 

Euforbie kaudeksowe to bardzo oryginalne i popularne 
rośliny wśród kaudeksiarzy. Jednak ich kaudeksy nie osią-
gają dużych rozmiarów. To rośliny proste w uprawie i nada-
ją się na parapet. Zupełnie inną kwestią jest to, że słowo 
„kaudeks” nie zawsze jest poprawnie stosowane. 
 

         Miałem je puścić na sam koniec, ale wiedząc że 
przytupujecie nogami kiedy wreszcie będzie można o 
nich przeczytać, zdecydowałem się na nieco wcze-
śniejsze zamieszczenie artykułu o wilczomleczach z 
kaudeksem. 
         Szał na uprawę roślin popularnie zwanych kau-
deksami nie ominął na całe szczęcie też i wilczomle-
czy. Są wśród nich nie tylko rośliny bardzo oryginal-
ne, ale na dodatek nie osiągające pokaźnych rozmia-
rów, i ciekawą kolekcję można mieć nawet na parape-
cie słonecznego okna. Oczywiście kolekcjonerzy su-
kulentów nie byli by sobą gdyby nie wciągnęli po 
określenie kaudeks wszystkiego co choć trochę go 
przypomina całkowicie lekceważąc fakt, że tak na-
prawdę organ ten powstaje z hypokotylu czyli miejsca 
które u siewki łączy korzeń z łodygą. U roślin doro-
słych organ ten zanika. Niestety obecnie kaudeksem 
nazywane jest wszystko, począwszy od zgrubiałych 
łodyg, kłączy, korzeni spichrzowych, a nawet bulw 
czy cebul. Dla sukulenciarza jest bowiem wszystko 
jedno, co to jest z punktu widzenia botanika - liczy sie 
tylko wygląd. U wilczomleczy większość gatunków 
opisywanych jako te z kaudeksem to najczęściej rośli-
ny o bardzo grubym spichrzowym korzeniu, który 
często przechodzi w zgrubiała, krótką łodygę. Siewki 
wilczomleczy mają stosunkowo mały sukulentyzm w 
porównaniu np. z kaktusami, a ich hypokotyl jest ni-
kły i trudno go odróżnić od łodygi. Dlatego nic z nie-
go nie powstaje, a to co powszechnie jest nazywane 
kaudeksem to jak wspomniałem wyżej gruba, krótka 
łodyga lub korzeń.  
 
Zasady uprawy. 
         Generalnie rośliny z kaudeksem, zarówno te 
należące do wilczomleczy, jak i innych rodzin, są 
łatwymi w uprawie gatunkami, doskonale rosnącymi 
nawet w rękach całkowitych amatorów. Dzieje sie tak 
dlatego, że nie wymagają one specjalnych warunków 
do uprawy, takich jak wiele innych sukulentów, ale 
zadowalają sie często tym, co oferujemy zwykłym 
roślinom doniczkowym. Dodatkowym ułatwieniem w 
wypadku wilczomleczy jest nie przechodzenie wyraź-
nego okresu spoczynkowego. Kwitną one nawet wte-
dy, gdy uprawiane są w mieszkaniu i oszczędnie pod-
lewane nawet zimą. Roślin tych nie należy zbytnio 
przesuszać, gdyż szybko tracą wodę i stosunkowo 

 
Euphorbias with caudices are plants very original and 
popular among caudexophiles. However their caudices do 
not reach large dimensions. These are plants easy in cul-
tivation and suitable for a windowsill. Another question is 
that the word „caudex” is not always validly applied.   
 

         I was planning to release this stuff at the end of 
the series but knowing how much you shake with 
impetience, I have decided to put the material about 
Euphorbias with caudex a little earlier.  
         Fortunately, the folly for what is commonly 
called caudex plants, have not overlooked Euphor-
bias. There are plants among them which are not 
only original but also of quite small dimentions, and 
so an interesting collection can be placed on a sunny 
windowsill. Of course, succulent fanciers would not 
have deserved their name, if they had not included 
into word caudex everything that just slightly resem-
bles it, completely ommiting the fact thatin fact this 
organ develops from a hypocotyl – a place where the 
root is connected to the stem in a seedling stage, and 
which disappears in time. Unfortunately nowadays a 
caudex means everthing, starting from thickened 
stems, rhizomes, roots, or even bulbs. For succulen-
tophiles, it does not matter what the botanists say – 
what realy matters is a plant’s appearance. Majority 
of Euphorbias depicted as caudex ones are just plants  
with a very thickened tuberous root which often 
merges into a thick short stem. Euphorbia seedlings 
have relatively small succulence in comparison with 
cacti for example, their hypocotyl is hardy percepti-
ble and difficult to distinguish from the stem. So 
nothing develops out of it, and what is generally 
called a caudex is just a short thick stem or a root.  
 
Cultivation tips. 
         Generally, the caudex plants, both Euphorbias 
and non-Euphorbias, are species easy in cultivation, 
well growing in care of a complete beginer. The re-
ason for this is that they do not require special gro-
wing conditions, as is with many other succulents, 
and they often make use of what we provide for 
common pot plants. Additionally, what makes maters 
much easier in case of Euphorbias, is a lack of clear-
ly defined rest period. They flower even when cul-
tivated in a house and watered sparingly also in win-
ter. These plants should not be put to excessive dry-
ness as they quickly desicate and grow rather slowly 
if put to frequent dry periods. All of them are truly 
warm-lovers that do not like temperatures below 14 
oC. They are best wintered on a sunny windowsill. 
         Similarly to many other succulents, they usual- 

Euphorbias with bellies 
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słabo rosną jeśli fundujemy im częste okresy suszy. 
Wszystkie to zdecydowanie ciepłolubne gatunki, któ-
rym szkodzi schładzanie poniżej 14 oC. Najlepiej zi-
mować je w mieszkaniu na słonecznym parapecie. 
         Podobnie jak wiele innych sukulentów, rosną 
one zazwyczaj na glebach obojętnych lub nawet lekko 
zasadowych i szkodzą im podłoża z dużą zawartością 
torfu. Można go stosować jedynie jako dodatek po-
prawiający przewiewność podłoża. Dodatkowo w 
takich podłożach ich układ korzeniowy słabo sie roz-
wija, co odbija się na ich wzroście. Najlepsze są luźne 
substraty oparte na pospółce, z niewielką domieszką 
gliny, madów rzecznych i bardzo dobrze rozłożonego 
kompostu. Ten ostatni stosujemy, podobnie jak torf, w 
niewielkiej dawce wynoszącej najwyżej 5% całej ob-
jętości podłoża. Kaudeks powinien być obsypany 
samą pospółką tak aby nie ulegał zwilgoceniu. Po-
dobnie jak u innych tego typu roślin, tak i u wilczo-
mleczy, nie należy moczyć kaudeksu gdyż pokrywa-
jąca go korowina szybko nasiąka wodą co może w 
niekorzystnych warunkach powodować jego gnicie.  
         Podlewamy zawsze przez podsiąkanie, tak aby 
nie moczyć kaudeksu i tylko tyle, aby namoczeniu 
uległa jedynie dolna część podłoża, tam gdzie są ko-
rzenie, zaś górna gdzie gnieździ się i puszy kaudeks 
pozostawała zawsze sucha. Oczywiście nie muszę 
dodawać, że tak jak wszystkie rośliny doniczkowe, 
tak i wilczomlecze z kaudeksem najlepiej podlewać 
deszczówką, lub inną naturalną, miękką wodą.  
         Przesadzanie to ostateczność, dlatego najlepiej 
początkowo posadzić je w doniczce o średnicy dwa 
razy większej niż kaudeks tak, aby uniknąć przesa-
dzania przez dłuższy czas. Rośliny z kaudeksem mają 
poza nielicznymi wyjątkami (fokea) stosunkowo słaby 
układ korzeniowy, który łatwo ulega poważnym 
uszkodzeniom podczas przesadzania. Dlatego tu zale-
cam ostrożność. Wiele wilczomleczy u których kau-
deks to tak naprawdę rozbudowany korzeń spichrzo-
wy, wymaga bardzo głębokich pojemników tak, aby 
nie tylko zmieścił się nam w nim kaudeks, ale zostało 
nieco miejsca na korzenie.  
         Podobnie jak zdecydowana większość sukulen-
tów, tak i ten rodzaj wilczomleczy nie wymaga nawo-
żenia o ile rośnie w mineralnym substracie. Jeśli zde-
cydowaliście sie uprawiać je wbrew zaleceniom w 
ubogich substratach torfowych lub mieszankach wy-
nalazkach typu tłuczona cegła itp., to od czasu do 
czasu w sezonie wegetacyjnym należy zasilić je na-
wozem dla sukulentów. Pierwsze nawożenie prze-
prowadzamy w kwietniu/maju, a następne co miesiąc, 
dwa aż do końca sierpnia. Pamiętajmy, że rośliny tego 
typu są niewielkie i rosną wolno, dlatego na siłę nie 
nawozimy ich pędzącymi nawozami azotowymi, które 
mogą się przyczynić do zamierania roślin.  
 
Moim zdaniem najciekawsze. 
         To tylko moje zdanie, zaś wilczomleczy z kau-
deksem jest tyle gatunków, że nawet najwybredniejsi 
sukulenciarze znajdą tu coś dla siebie. Zapaleńcom 
kaudeksiarzom od razu mówię, że nie znajdą wśród 

ly grow on soils of neutral or even slightly alkaline 
pH, and do not like soils with high amonut of peat – 
it may be used only as a small addition to improve 
air conditions in the soil. Morover, their root system 
poorly develops in such soils, which has a negative 
efect on their growth. In case of these plants, the best 
substrates are those based on Polish native mineral 
soil with a slight addition of clay, alluvial soils, and 
well decomposed compost. Compost should be used 
in small quantity – as it also should be in case of peat 
– not more than 5% of the total volume of a substra-
te. The caudex itself should be only in the upper part 
of the soil, composed of mineral components, so as it 
would not take up moisture. As is the case with other 
similar plants, the caudex should not be left in pro-
longed moisture, because its outer bark quickly takes 
up water, which may cause rotting under inconve-
nient conditions.  
         Watering should be done from down under so 
the caudex should not be soaked, and done only with 
such amount that only the bottom part of the soil 
would be soaked, while the upper one, where the 
caudex swaggers, would always remained dry. Of 
course there is no need for me to say, that as it is 
with all pot plants, the caudex Euphorbias are best 
watered with rain water or other kind of soft water.  
         Repotting should be a last resort, so the best 
way is to put them into pots twice as large diameter 
as the caudex, to avoid repotting for a long spell of 
time. Apart from a few exceptions (Fockea), caudex 
plants have relatively weak root system, easily da-
maged during repotting, so I recommend great care 
in this procedure. Many of Euphorbias whose caudex 
is a large root, need very deep containers, so that not 
only caudex but also the roots could be accomodated.  
         Similarly to majority of succulents, these Eu-
phorbias do not need fertilizing if grown with the 
above mentioned or similar soil. But if, against my 
tips, you decide on poor peat substrates or ‘inven-
tions’ such as crushed brick for example, then they 
must be fed with fertilizer once for a time in a gro-
wing period. First feeding is in April/May, next – 
every month or two till the end of August. Please, 
remember, that these are small plants and grow 
slowly, so we should not feed them with nitrogen 
fertilizers speeding up the growth and eventually 
causing death of a plant.   
     
The most interesting ones in my opinion 
         The ones below are just my favourites, but the-
re so many caudex Euphorbias, that even the most 
demanding succulentophiles can find some of them 
attractive. I would like to tell the most eager caudex 
fanciers, that they will not find in this group such 
showy plants as Fockea, Cyphostemma, Adenia and 
many other caudex plants. Caudex Euphorbias are 
mostly small plants, their caudices can reach up to 15 
cm diameter. But there are real gems among them, 
and every declared caudexophile has at least some of 
these species. So let’s start from A to Z. 
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Fig. 7  
 

Fig. 6  
 

Fig. 8  
 

Fig. 10 
 

Fig. 9  
 



. 

nich takich okazałych roślin jak fokea, cyfostemma, 

adenia i wiele innych „kaudeksów”. Wilczomlecze z 
kaudeksem to w większości rośliny niewielkie, których 
kaudeks może mieć co najwyżej 15 cm średnicy. Jednak 
są wśród nich prawdziwe cudeńka i każdy szanujący się 
kaudeksiarz zawsze ma choć kilka ich gatunków. No to 
zaczynamy tak od A do Z. 

         E. brevirama, to płaska, bardzo oryginalna rośli-
na o stożkowatych pędach pokrytych licznymi drobnymi 
brodawkami. Wyrastają one z grubej dyskowatej łodygi. 
Korzeń palowy dość okazały. Osiąga wraz z bocznymi 
pędami do 12 cm średnicy. Na kwiaty nie macie co li-
czyć, choć kwitnie obficie mają one zaledwie 4mm 

średnicy i jaskrawożółty kolor. 
         E. bupleurifolia, to jeden z najładniejszych wil-
czomleczy, o pękatej łodydze osiągającej do 20 cm 
średnicy. Duże dekoracyjne liście tworzą na jej końcu 
rozetę, co sprawia, że cała roślina nieco przypomina 
wyglądem sagowce. Lancetowate liście mogą mieć do 

20 cm długości. Wymaga dużo ciepła i raczej nie nadaje 
sie na parapet okna. W Natalu, gdzie rośnie, w okresach 
suszy gubi wszystkie liście. U nas jeśli jest uprawiana w 
domu, dzieje się to zimą, gdy grzejniki na dobre osuszą 
powietrze. 
         E. capsaintmariensis, niewielki sukulent, na 

stanowisku naturalnym już prawie nie spotykany, z pięk-
nym, częściowo ukrytym w podłożu kaudeksem do 10 
cm średnicy. Dekoracyjne liście i ładne cyacja sprawia-
ją, że jest nie tylko ciekawą ale i ładną roślinką. Ostroż-
nie z podlewaniem! 
         E. crassipes to niewielki gatunek o pięknej, kuli-

stej łodydze (przepraszam oczywiście kaudeksie) do 15 
cm średnicy, i długim korzeniu palowym. Z łodygi wy-
rastają króciutkie, pokryte resztkami kwiatostanów ło-
dyżki mające do 5-8cm długości. Jak większość takich 
wilczomleczy, pochodzi z RPA. Ostrożnie z podlewa-
niem, korzeń palowy szybko gnije! 

         E. decidua to ciekawostka, gdyż młode rośliny 
mają tylko liście, zaś stare również grube pędy. I jedne i 
drugie wyrastają z podziemnej bardzo grubej pękatej 
łodygi pokrytej jasną korowiną. Oryginalna i dość efek-
towna roślina pochodząca z Angoli. Z czasem łodyga 
może mieć nawet 12 cm średnicy. Oszczędnie podlewać.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         E. brevirama, is a flat, very original plant with 

conical stems covered with numerous small tubercules. 
These stems grow out of the fat disc-like stem. The tap 
root is quite showy. The flowers are quite uninteresting. 
The plant blooms profusely, but the flowers are only 
4mm in diameter and yellow.  
         E. bupleurifolia, is one of the nicest euphorbs. 

with fat stem reaching 20 cm in diameter. Large deco-
rative leaves form a rosette on its top making the plant 
resemble a Cycas in appearance. Lanceolate leaves can 
be up to 20 cm long. It needs much warmth and is ra-
ther not suitable for a windowsill. In its habotat in Na-
tal, the plant sheds all its leaves in a dry period. In our 

conditions, if cultivared in a house, this takes place in 
winter, when the heaters make the air dry.    
         E. capsaintmariensis, a small succulent, al-
most extinct in the wild, with a beautiful caudex to 10 
cm diameter, partly hiden in soil. Decorative leaves and 
nice cyathias make it both interesting and beautiful 

plant. Beware of overwatering! 
         E. crassipes is a small species with beautiful 
round stem (oops… caudex, not a stem) up to 15 cm in 
diameter, and a long taproot. Very short little stems, 5-
8 cm long, covered with inflorescence remnants, grow 
out of the main stem. It comes from RSA, as most of 

the discussed Euphorbias. Beware of overwatering – 
the tap root rots easily.  
         E. decidua is a curiosity because young plants 
have only leaves whereas the mature ones – also thick 
stems. Both grow out of an underground very thick 
squat stem covered with bright bark. It is a very un-

common plant coming from Angola Oryginalna i dość 
efektowna roślina  pochodząca z Angoli. In time the 
stem may get thick to 12 cm diameter. Water sparingly.  
          E. esculenta is one of the biggest species 
though the caudex is not very conspicuous in spite of 
its large size (up to 20 cm diameter). A large tuberous 

root merges into a thick stem out of which quite slim 
shoots grow out, 10-20 cm long, of beautiful lively 
green colour. They form a showy rosette on the stem 
and their tops are directed upwards. One should grow it 
in a large pot and water it solely from down under. As 
many other plants from Cape Province of RSA, it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 E. caput-medusae to okazała roślina o bardzo gęsto ułożonych pędach, które całkowicie pokrywają niewielką kuli-
stą łodygę. Fig. 2 E. pugniformis ma grubą łodygę, z której wyrasta czuprynka długich i bardzo cienkich pędów. Fig. 3 E. 
crassipes gęsto ułożone pokryte resztkami kwiatostanów pędy, całkowicie okrywają kulisty kaudeks. Ma okazały korzeń 
palowy i wymaga wysokich pojemników. Fig. 4 Mimo, że wilczomlecze z kaudeksem nie mają dekoracyjnych kwiatosta-
nów, to jednak niewielkie kwiaty E. trichadenia robią wrażenie. Fig. 5 E. silenifolia, To raczej ciekawostka o niezwykle 
długich i cienkich liściach oraz przedziwnych, pająkowatych kwiatostanach. Fig. 6 E. capsaintmariensis podobnie jak kilka 
innych niewielkich roślin z kaudeksem pochodzących z Madagaskaru jest objęta ścisłą ochroną. Fig. 7 E. schnizii to oka-
zały wilczomlecz o niewielkim kaudeksie z którego wyrastają długie i cienkie pędy. Mają one zmienne ubarwienie, a nie-
które ciekawe i dość kontrastowe. Fig. 8 E. trichadenia najpierw kwitnie, zaś później wypuszcza długie i cienkie pędy 
pokryte wąskimi liśćmi. Fig. 9 Jednym z najładniejszych gatunków z tej grupy jest E. bupleurifolia, o długich i bardzo de-
koracyjnych liściach. Fig. 10 E. clavigera, to osobliwy sukulent, z niewielkiego grubego korzenia spichrzowego wyrastają 
najczęściej trójkątne nieco skręcone pędy pokryte brązowymi cierniami. 
 

Fig. 1 E. caput-medusae is an imposing plant with densly packed shoots densely obscuring small globular stem. Fig. 2 E. 
pugniformis has a thick stem from which a shag of long very thin shoots grow out Fig. 3 E. crassipes – densely packed 
stems covered with remnants of inflorescences obscure globular caudex. It has a large taproot and needs high conteiners
Fig. 4 Caudex Euphorbias do not have decorative inflorescences, but the small flowers of E. trichadenia are really impo-
sing Fig. 5 E. sielnifolia is quite a curiosity – it has long and slim leaves and a very strange spider-like inflorescences. Fig. 
6 E. capsaintmariensis and some other small caudex plants from Madagascar are strictly protected Fig. 7 E. schnizii is an 
attractive Euphorbia with a small caudex, from which long and thin stems grow out. They have various colouration, some 
of them interestingly contrasting.  
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         E. esculenta to jedne z największych gatunków 

chociaż u starych roślin kaudeks mimo okazałych roz-
miarów (do 20 cm średnicy) jest mało widoczny. Wielki 
korzeń spichrzowy przechodzi w gruba łodygę, z której 
wyrastają stosunkowo cienkie i długie na 10-20 cm pę-
dy, w pięknym żywo zielonym kolorze. Tworzą one na 
łodydze okazałą rozetę i są na końcach wzniesione ku 

górze. Uprawiać w okazałych doniczkach, nie moczyć 
rośliny i podlewać wyłącznie prze podsiąkanie. Jak 
większość roślin z Cape Prowince w RPA, znosi nawet 
dość niskie temperatury, ale nie należy tu eksperymen-
tować tylko zapewnić jej nawet zimą minimalna tempe-
raturę nie niższą niż 14 

o
C. Latem dużo słońca, prze-

wiewne miejsce i oszczędne podlewanie. 
         E. inermis, to jeden z najatrakcyjniejszych gatun-
ków. Podobnie jak u E. crassipes, z kulistej łodygi o 
średnicy do 15 cm wyrastają długie dość grube pędy. 
Dość łatwa w uprawie, ale jak u wszystkich tego typu 
wilczomleczy oszczędnie z wodą. 
         E. fortuita, piękna roślina o niebieskawych pę-
dach i kulistym, dużym kaudeksie osiągającym do 14 cm 
średnicy. Wyrastają z niego walcowate gęsto ułożone 
pędy. Jak u większości tego typu wilczomleczy, na koń-
cach pędów pojawiają się niewielkie lancetowate listki, 
które szybko opadają. Odporna i dość łatwa w uprawie. 

         E. primulifolia, jak wszystkie wilczomlecze z 
Madagaskaru, bardzo efektowny sukulent, o okazałym 
kaudeksie częściowo ukrytym w podłożu. Korkowina 
bardzo dekoracyjna w mozaikowe wzory. Krótkie pędy 
pokryte są okazałymi, ułożonymi w rozety liśćmi opada-
jącymi zimą. Podlewać oszczędnie, a gdy zgubi liście 

tylko minimalnie lub wcale.  
         E. pugniformis, to najczęściej spotykany gatunek, 
o cieniutkich gałązkach wyrastających z grubego korze-
nia palowego przechodzącego w krótką, nadziemną, 
zgrubiałą łodygę. Łatwa  w uprawie, ale „kaudeks” jest 
mało widoczny pod czuprynką cienkich pędów. 

         E. silenifolia, ma gruby palowy korzeń, częściowo 
wystający ponad podłoże i cieniutkie liście. Raczej dla 
amatorów osobliwości. Kwitnie bardzo obficie a cyacja 
osadzone są na długich i bardzo cienkich łodygach. Ła-
twa w uprawie, choć zimą gdy jest suche powietrze, gubi 
liście i wówczas przypomina resztkę z obiadu.  

         E. trichadenia to sam cymes kaudeksiarzy. 
Wielki kaudeks (tak naprawdę korzeń spichrzowy) osią-
ga szybko do 15 cm średnicy i tyle samo wysokości. 
Wyrastają z niego cieniutkie pokryte wąskolancetowa-
nymi liśćmi łodygi, opadające, gdy powietrze staje się  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

zbyt suche. Ma bardzo ładne cyacja o średnicy do 1cm. 

Nie podlewać obficie, nie moczyć kaudeksu, uprawiać 
w przepuszczalnych podłożach i jak najrzadziej przesa-
dzać bo układ korzeniowy jest słabiutki i niewielki! 

__________________________ 
 
can put up with quite low temperatures, however one 

should not experiment and should not let minimal tem-
perature drop doen below 14 

o
C even in winter. And in 

summer much light and air, and sparse watering 
         E. inermis, is one of the most attractive species. 
Similarly to E. crassipes, it forms a globular stem of up 
to 15 cm diameter, there grow out long and quite thick 

stems. It is rather easy in cultivation but, similarly to 
other such plants, water it sparingly.  
         E. fortuita, a beautiful plant of bluish stems and 
globular large caudex, reaching up to 14 cm in diame-
ter. Out of which there grow cylindrical, densely arran-
ged stems. As is with other Euphorbias of this kind, 

there appear small lanceolate leaves, that quickly drop 
off. 
        E. primulifolia. As is the case with all the species 
of Madagascar, this is a very attractive succulent,with 
attractive caudex partly hidden in the ground. The bark 
bears decorative mosaic designs, and its short stems are 

covered with showy winter-deciduous leaves arranged 
in rosettes. Water sparingly, and when the leaves are 
shed – none or only a minimum amount of water.  
         E. pungiformis, is the most common species, 
with slim branches growing out of a thick root turning 
into a short, above-ground, thickened stem. Easy in 

cultivation but the caudex is hardly visible under the 
shag of thin stems. 
         E. silenifolia, has a thick taproot, partly sticking 
out above ground, and thin leaves. It is a plant rather 
for amateurs of curiosities. It blooms very profusely 
and cyathias are placed on long and very thin stems. It 

is easy in cultivation, but in winter, when there is dry 
air, it loses its leaves thus resembling dinner remnants. 
         E. trichadenia is a top favourite among cau-
dexophiles. The large caudex (strictly speaking a tube-
rous root) quickly reaches 15 cm diameter and the same 
hight. Thin shoots grow out of it, covered with thinly 

lanceolate leaves, and falling off when air gets too dry. 
The cyathias are very nice to 1 cm diameter.Do not 
soak it nor wet the caudex. Grow it in loose soils and 
repot as rarely as possible because the root system is 
frail and small. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 11 E. maleolens jako młoda roślina (na zdjęciu) nie przedstawia się zbyt ciekawie, urody nabiera wraz z wiekiem. Fig. 
12 E. ambovombensis, to krewniak E. capsaintmariensis i podobnie jak ona jest endemitem rosnącym na Madagaskarze 
na niewielkim stanowisku niedaleko Ambovombe Fig. 13 E. fortuita, to jeden z najładniejszych gatunków z tej grupy. W 
silnym słońcu jej pędy są niebieskoszare. Fig. 14 E.inermis to jeden z większych gatunków. Pokazana na zdjęciu roślina 
ma około 30 cm średnicy. Fig. 15 E. brevirama to płaska jak naleśnik roślinka z dziwacznymi stożkowatymi pędami. Tu 
pokazana w „szale” kwitnienia 
 

Fig. 8 E. trichadenia first come into bloom then sprout out long thin shoots with thin leaves on Fig. 9 One of the most beau-
tiful species of this group is E. bupleurifolia. Fig. 10 E. clavigera, is an interesting succulent – from a small thick tuberous 
root there grow out mostly triangular somewhat curved stems with brown spines. Fig. 11 E. maleolens does not look espe-
cially attractive as a young plant (on the photo), gathering beauty with age. Fig. 12 E. ambovombensis, is a relative of E. 
capsaintmariensis and similarly it is endemic to Madagascar at a small locality near Ambovombe Fig. 13 E. fortuita is one 
of the most beautiful species of this group. Its stems turn greyish-blue in strong sunshine. Fig. 14 E.inermis is one of the 
larger species. The plant on the picture has some 30 cm in diameter. Fig. 15 E. brevirama is a plant flat as a pancake, with 
strange conical stems. Here in its high bloom. 
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Fig. 4  Echinocereus  
pectinatus,  
fot. Jerzy Bartylak 
 

Fig. 5  Echinocereus reichenbachii, fot. Jerzy Bartylak 
 

Fig. 1 i 2  Echinocereus rigidissimus ssp. rubispinus – piękny kwiat i piękne ciernie, fot. Mariusz Mieczakowski 
 

Fig. 3  Stare egzemplarze Echinocereus rigidis-
simus ssp. rubispinus, fot. Marek Rybarski 

Fig. 6. Stare egzemplarze Echinocereus rei-
chenbachii ssp. fitchii, fot. Piotr Modrakowski, 
kol. Piotr Licznerski 
 

Echinocereusy kompleksu 
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Plants of this group are not the easiest ones in culture. 
They require mineral soil and sparse watering. Unfortunate-
ly, except for E. reichenbachii, they rarely flower. Two 
supposed ways to induce flowering are to stop watering for 
a month around July, or to provide the plants with maximum 
sunlight at the end of winter and early spring.  
 

      Kolejna grupa roślin, której przedstawicieli nie 
brakuje w żadnej chyba kolekcji, należy do komplek-
su pectinatus – rigidissimus – reichenbachii. Krótko-
cylindryczne i najczęściej pojedynczo rosnące, swymi 
pięknie wybarwionymi kwiatami wzbudzają zachwyt 
nawet u „wytrawnych” kaktusiarzy. Ale ich najwięk-
szą, bo całoroczną ozdobą, są ciernie typu „pectinati”, 
czyli ułożone grzebieniasto w wydłużonych areolach. 
      Z uwagi na mnogość odmian i form grupa ta pod 
względem klasyfikacyjnym przechodziła burzliwe 
dzieje. Jedne, stare i uznawane gatunki włączano do 
innych jako odmiany, inne – wręcz znikały, a ich do-
tychczasowe nazwy stawały się jedynie syn-nimami, 
aż w końcu powstała koncepcja uznania wszystkich 
taksonów za jeden gatunek na podstawie wspólnej, 
wykazały, że taka budowa areoli i cierni wcale nie jest 
efektem wspólnego rozwoju ewolucyjnego, a jedynie 
charakterystycznej cechy, za jaką przyjęto grzebienia-
ste ułożenie cierni. Jednakże badania Taylora efektem 
konwergencji. Wiele wspólnych cech mają jedynie 
Echinocereus reichenbachii i Echinocereus rigidissi-
mus i dla nich Taylor stworzył nową sekcję Reichen-
bachii, w której oba gatunki stanowią dwie odrębne 
grupy. Natomiast badania budowy kwiatów udowod-
niły, że E. pectinatus jest bliżej spokrewniony z E. 
fendleri, toteż musi być traktowany oddzielnie.  
      Wszystkie trzy gatunki rosną na bardzo rozległych 
obszarach w południowych stanach USA i północ-
nych stanach Meksyku, przy czym E. pectinatus wy-
stępuje w środkowej części tego obszaru, E. reichen-
bachii po jego północno-wschodniej stronie, a E. rigi-
dissimus po stronie północno-zachodniej. Byłoby to 
bardzo przejrzyste, gdyby stanowiska poszczególnych 
gatunków nie stykały się ze sobą. W dodatku okres 
ich kwitnienia jest w zasadzie ten sam, więc można 
przypuszczać, że występująca w tych miejscach duża 
zmienność poszczególnych populacji jednego gatunku 
może być wynikiem wzajemnego krzyżowania. 
      Ostatecznie według Taylora klasyfikacja tego 
kompleksu przedstawia się następująco: 
 
E. pectinatus    E. rigidissimus    E. reichenbachii  
ssp. pectinatus   ssp. rigidissimus   ssp. reichenbachii 
ssp. wenigeri      ssp. rubispinus      ssp. armatus 
                                                         ssp. baileyi 
                                                         ssp. fitchii 
                                                         ssp. perbellus 

      Rośliny te nie należą do najłatwiejszych w upra-
wie. Przede wszystkim wymagają bardzo przepusz-
czalnego, mineralnego podłoża i rozważnego podle-
wania. Jeśli do tego zapewnimy im stanowisko sło-
neczne i przewiewne, wtedy będą dobrze rosły na 
własnych korzeniach. Niestety, większość uprawia-
jących te gatunki kaktusów ma poważne trudności z 
doprowadzeniem ich do kwitnienia. Za wyjątkiem E. 
reichenbachii, który stosunkowo łatwo i obficie 
kwitnie, pozostałe, tj. E. pectinatus i E. rigidissimus, 
albo w ogóle nie kwitną, albo sporadycznie i to poje-
dynczymi kwiatami. Ale jest na nie sposób, a wła-
ściwie dwie teorie. Jedna mówi o konieczności za-
stosowania miesięcznej przerwy w podlewaniu, naj-
lepiej w lipcu, gdyż ma to wpływ na zawiązywa-nie 
pąków kwiatowych. Według drugiej – należy rośli-
nom zapewnić maksymalne nasłonecznienie pod 
koniec zimy i wczesną wiosną (a w naszym klimacie 
może być z tym problem), gdyż właśnie w tym okre-
sie następuje zawiązywanie pąków. No cóż, najlepiej 
wypróbować obie metody.  
 
 
 

Rudolf Schulz 
Copiapoa in their environment 2006 

 
Schulz Publishing, Teesdale, Australia, 2006 ISBN 0 958516 
782 Twarda oprawa, 279 x 215 mm, 240 strony, 518 koloro-
wych zdjęć, 7 mapek 
 

Data 2006 w tytule tej publikacji ma swoje znaczenie, 
bo Copiapoa w swoim środowisku naturalnym 2006 to 
już druga książka tego autora – autora, którego miło-
śnikom ciekawego rodzaju Copiapoa nie trzeba przed-
stawiać. Książka obfituje w piękne i ciekawe zdjęcia, i 
jej pierwszorzędnym celem jest przedstawienie piękna i 
bogactwa rodzaju, a dopiero na drugim miejscu rozwa-
żania dotyczące systematyki. Książka ilustruje wiele 
ciekawych aspektów roślin Copiapoa, m.in. autor opisu-
je liczne przypadki mieszańców, opisuje ich środowisko 
naturalne, z uwzględnieniem zjawiska klimatycznego El 
nino, są też opisy stanowisk taksonów, które rzadko 
były wizytowane przez badaczy, zwraca uwagę na 
dość duże różnice w wyglądzie roślin z natury i roślin z 
kultury. Autor stara się nie komasować gatunków w 
większe, zachowując wiele starych nazw, prezentuje 
też wiele swoich spostrzeżeń dotyczących trudnej tak-
sonomii tego rodzaju. Copiapoa to rodzaj należący do 
tych, który w naturze wyglądają piękniej niż w kolek-
cjach – wbrew pozorom nie każdy rodzaj ma tę wła-
sność, i chyba największym walorem tej pozycji jest to, 
że patrząc się na zdjęcia często olbrzymich kęp kilku-
setletnich roślin, mamy ochotę pojechać do Chile i 
przekonać się o tym tam na miejscu.  

pectinatus – rigidissimus - 
reichenbachii 

K s i ą z k i  

Jerzy Bartylak 
Wrocław 
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         Ponieważ kwestie związane z zasadowością 
podłoża są często poruszane przez kaktusiarzy, warto 
by napisać tu kilka podstawowych uwag dotyczących 
podłoży wapiennych.   
         Chodzi tu o podłoża, w którym jest obecny wa-
pień, minerał zawierający węglan wapnia, CaCO3, a 
nie wapno CaO czy Ca(OH)2. Wapno jest dla roślin 
zabójcze ponieważ powoduje zbyt duże zalkalizowa-
nie podłoża – używa się go w ogrodnictwie tylko do 
zniwelowania bardzo dużej kwaswości gleby. W 
przeciwieństwie do wapna, wapień daje jedynie słaby 
odczyn alkaliczny, ze względu na słabą rozpuszczal-
ność. Jego rola w glebie jednak nie polega na znaczą-
cym alkalizowaniu podłoża, ale na buforowaniu kwa-
śnego odczynu wody deszczowej, która ma odczyn 
pH 5-6 (w zależności od tego, gdzie pada – w pobliżu 
ośrodków przemysłowych jest większy), tak, że rezul-
tat może być trochę poniżej lub troche powyżej pH 7, 
w każdym razie blisko odczynu obojętnego. Tak więc 
deszcz o pH powiedzmy 5,5 najprawdopodobniej nie 
spowoduje zakwaszenia gleby z wapieniem – jej od-
czyn będzie zblizony do obojętnego, i to jest dla roślin 
optymalne. Jednak pH powyżej 8 jest już dla nich 
praktycznie śmiertelne. Dla tego nie należy podlewć 
kaktusów wodą kranową, bo prędzej czy później spo-
woduje ona takie zalkalizowanie podłoża, że rośliny 
najpierw przestaną rosnąć, potem zginą. Rośliny pod-
lewane wodą kranową o odczynie zasadowym mogą 
rosnąć tylko wtedy, gdy w podłożu jest składnik dają-
cy odczyn kwaśny i buforujący w ten sposób zasado-
wy odczyn wody – np. granit, włókno kokosowe, torf. 
         Dla roślin rosnących w naturze w podłożach 
wapniowych, należy do gleby dać dodatek wap-
nia/dolomitu, rozdrobnionego, ale bez części pyli-
stych, które zatykają korzenie, i wszystko to podlewać 
wodą deszczową – tak jest w naturze. Deszczówka 
posiada tlenki azotu, w stężeniu odpowiednim dla 
rozwoju roślin i przemienia CaCO3 z wapienia w roz-
puszalne sole wapnia, przyswajalne dla rośliny. Jeśli 
nie dysponujemy wodą deszczową należy zakwaszać 
wodę kranową – to już odrębny temat – może to być 
kwas siarkowy, cytrynowy, octowy, może też być 
kwaśny siarczan sodu, który ma tę dobrą cechę, że jest 
tani i bezpieczny w użyciu, w przeciwieństwie do 
kwasu siarkowego. 
 

 
 

 
 

 
Drodzy Przyjaciele! 
         Polskie Towarzystwo Kaktusowo-Sukulentowe 
OKMKS (taka nazwa będzie od teraz używana) po-
woli się rozwija i powoli zwiększa liczbę swoich człon-
ków (do ok. 300 obecnie). Mamy porządne czasopi-
smo, Kaktusy I Inne, które merytorycznie nie ustępuje 
czasopismom zachodnim. Mamy forum dyskusyjne – 
nie grzeszy ono gadulstwem, ale jest treściwe. Ostat-
nio pojawił się w internecie nasz portal społeczno-
ściowy, na którym znajduje się galeria kaktusów i su-
kulentów OKMKS, gdzie każdy może umieścić zdję-
cia swoich roślin. Będą tam też umieszczone elektro-
niczne wersje niektórych artykułów z niedostępnych 
już numerów KI. Obecnie widnieją tam 4 pierwsze 
numery pisma Sukulenty.  
         A właśnie, Sukulenty ! No tak, najważniejszym 
wydarzeniem w OKMKS jest przecież wydanie zale-
głych numerów suplementów do KI. Jak starzy 
OKMKS-owcy pamiętają, suplement był dołączany do 
KI w 2005 i 2006 roku. Teraz, w 2008 roku, zostało 
wydanych 11-ście zaległych numerów, już pod no-
wym tytułem Sukulenty, a w chwili, gdy czytacie ten 
tekst, jest już prawdopodobnie wydany numer kolej-
ny, ostatni z zaległych. I to wszystko w ciągu 2,5 mie-
siąca ! Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko to, że mie-
liśmy w kraju najprawdziwszy tygodnik (!) kaktusiar-
ski. Byczo ! Będziecie mieli co opowiadać swoim 
dzieciom i następnemu pokoleniu polskich kaktusia-
rzy. Sukulenty nie są czasopismem wielkim, ale ma-
teriał tam publikowany jest i nadal będzie rzetelny. 
         Sukulenty nie jest już dołączane automatycznie 
do KI, ale na zamówienie (cena: 2.50). Pisemko stało 
się ostatnio trochę popularne, co niezmiernie cieszy, 
ale jak już napisano w jednym z numerów Sukulenty, 
jest nie do pomyślenia by zamawiać Sukulenty a nie 
zamawiać Kaktusy I Inne! 
         Zaraz po zakończeniu sezonu zabieramy się za 
stronę internetową i może uda się ją skonstruować do 
końca roku (wreszcie!) – ma być podobno  dobra.  
         Wznawiamy wydawanie informacyjnego 
newslettera Kaktusy itd. Ukazał się dotychczas jeden 
numer w 2007 r., ale planowane jest, by pisemko wy-
chodziło częściej. Będzie miało ono raczej charakter 
bieżąco-organizacyjny. Mamy tez inne pomysły. Po 
zakończeniu sezonu, pod koniec roku spróbujemy je 
szybko zrealizować. Czeka nas trochę pracy więc… 

Bądźcie z nami! 
edytor 
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Przegląd gatunku i problemy  
 

 
 
Thelocectus leucanthus is not one of the most beautiful 
Thelocactus species, but it is an interesting plant. The au-
thor says there should not be recognized any subspecies in 
this case, and that ssp. schmollii had been recognized only 
to satisfy the colectors.  

 

        W jednym z numerów Kaktusy i Inne pojwiła się 
sugestia, że Thelocactus jest rodzajem, w obrębie 
którego panuje duża różnorodność, z którą się zga-
dzam, i uważam, że rzeczywiście mało gatunków tego 
rodzaju jest do siebie podobnych. Są one charaktery-
styczne w ten czy inny sposób, co z pewnością jest po 
myśli nas, hobbystów. Do takich należy Thelocactus 
leucacanthus. Nie wyróżnia się on w rodzaju urodą, 
ale ma kilka charakterystycznych własności. Przede 
wszystkim gatunek ten bardzo chętnie i wcześnie wy-
puszcza odrosty u podstawy, i można zaobserwować 
to nie tylko u starszych roślin na stanowiskach w 
Meksyku, ale także u młodych egzemplarzy w kolek-
cjach. Zwykle telokaktusy krzewią się słabo i w star-
szym wieku. Bardzo charakterystyczna jest obecność 
gruczołów wydzielających soki zlokalizowanych w 
areolach. W całym rodzju gruczoły tego typu wystę-
pują jedynie u T. bicolor i T. setispinus (a obie te ro-
śliny są przez niektórych uważane za gatunki Hama-
tocactus), i czasem u T. hastifer. Po trzecie, żebra u 
Thelocactus leucacanthus są wyraźnie zarysowane, co 
nie jest typowe dla telokaktusów. Obrazu odmienno-
ści dopełniają ciernie, które są krótkie, proste, jasne, 
niezbyt liczne, co czyni je chyba najmniej atrakcyj-
nymi w całym rodzaju. 
         T. leucacanthus jest obok T. hastifer gatunkiem 
najbardziej wysuniętym na południe. Występuje w 
stanach Hidalgo i Queretaro, na terenach pokrytych 
niską krzewiastą roślinnością, na dość niskich  wyso-
kościach 1200-1900 m n.p.m., i na glebach bogatych 
w wapień. 
         Gatunek ten opisany został przez Zuccariniego 
w 1837 r. jako Echinocactus leucacanthus. W następ-
nych latach pojawiły się kolejne opisy. Tradycyjnie 
kolekcjonerzy wyróżniają dwie odmiany/podgatunki: 
leucacantus – o żółtych. kwiatach, oraz schmollii – o 
kwiatach w kolorze tzw. magenta (kolor pośredni 
między fioletem a karminowoczerwonym), ściśle 
rzecz biorąc, kwiaty mają tu różne odcienie magenta. 
Jak się pewnie domyślamy, to ta drugia odmiana cie-
szy się popularnością wsród kolekcjonerów, podczas 

gdy roślina typowa, czyli podgatunek leucacanthus 
jest pewnie najmniej pociągający pośród wszystkich 
telokaktusów.      
         Teraz kilka uwag odnośnie tego podziału, mam 
nadzieję, że niezbyt męczących. Zacznijmy od tego, 
że podgatunek schmollii został znaleziony przez 
Schmolla i opisany jako odmiana: Thelocactus le-
ucacanthus var. schmollii przez Werdermanna w 
1939r., bez podania dokładnej lokalizacji. Dziś wie-
my, że odmiana ta występuje w stanie Queretaro, z 
największym zagęszczeniem koło Vizarrón, nie-
znacznie tylko zahaczając o Hidalgo. Z kolei odmia-
na typowa, z kwiatem żółtym, występuje bardziej na 
południe, w Hidalgo, nieznacznie zachodząc na Qu-
eretaro. Ale znany kaktusowy botanik, Edward An-
derson, biorąc pod uwagę, że praktycznie jedynym 
kryterium rozdziału obu tych odmian stanowi kolor 
kwiatu, nie uznał w swoim opracowaniu z 1987 r. 
odmiany schmollii, i to wydaje się najtrafniejszym 
wnioskiem. Jednak w ostatniej całościowej rewizji 
rodzaju Thelocactus, Mosco i Zanovello przywrócili 
poprzedni rozdział na obie odmiany, przeklasyfiko-
wując je tylko na podgatunki, choć i oni twierdzili, 
że jedynym znaczącą różnicą był kolor kwiatu. Z 
badań obu autorów i wcześniejszych danych wynika, 
że pozostałe rozbieżności w wyglądzie są nieznacz-
ne. Oto one – podgatunek schmollii ma nieco mniej-
szą maksymalną wysokość poszczególnych pędów, 
nieznacznie mniejsze tuberkuły, większą maksymal-
ną średnicę kwiatu. Nasiona są właściwie identyczne. 
         Sytuacja taka stawia pod znakiem zapytania 
zasadność wyróżniania dwóch podgatunków czy 
odmian. Ale to jeszcze nie wszystko. Pozostaje do 
omówienia kwestia Thelocactus krainzianus, rośliny 
z Peña Miller w stanie Queretaro, którą opisał 
Oehme w 1940 r., a więc tylko rok po opisie var. 
schmollii. Jej status przez długi czas był wątpliwy, 
między innymi próbowano ją powiązać z T. tulensis 
lub T. matudae. Helmut Nagl zidentyfikował ją w 
naturze i w 1991 r. stwierdził, że jest to forma od-
miany schmollii, od której istotnie niewiele się różni: 
Thelocactus leucacanthus var. schmollii fa. krainzia-
nus. Osiąga ona mniejsze wymiary zarówno kęp, jak 
i pojedynczych pędów, ma szersze i wyższe żebra, 
mniej cierni, i większe kwiaty, o średnicy nawet do 9 
cm ! Nasiona są nieco większe. Kwiaty są koloru 

Thelocactus leucacanthus 

wewnątrzgatunkowej klasyfikacji 
Mariusz Sadowski 
Krosno 

KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 2                                                                                                                        69

 



. 
70                                                                                                                        KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 2 

 

magenta. Areole mają gruczoły nektarowe, tak cha-
rakterystyczne dla T. laucacanthus, a poniżej areol są 
poprzeczne bruzdy, które mogą, choć nie muszą, wy-
stępować u obu pozostałych odmian. 
         Duże kwiaty czynią tę roślinę potencjalnie bar-
dzo atrakcyjną dla kolekcjonerów, tym bardziej, że 
przez lata była ona niedowartościowana z uwagi na jej 
jej słabą znajomość. Niewatpliwie pokrewieństwo tej 
formy z odmianą leucacanthus jest równie bliskie, co 
z odmianą schmollii, i gdyby jej kwiaty były żółte, a 
nie magenta, roślina z pewnością zostałaby opisana 
jako forma odmiany leucacanthus,  
         Jednak zdziwiłem się bardzo czytając, że pano-
wie Mosco i Zanovello sprowadzili formę krainzianus 
do synonimu odmiany schmollii. Trzeba bowiem za-
znaczyć, że forma krainzianus bardziej się różni od 
typu niż schmollii, co więcej, z danych morfologicz-
nych wynika, że różnice między nią a podgatunkiem 
ssp. schmollii są większe niż między tą ostatnią a ty-
pem. Jeśli więc wyodrębnia się var./ssp. schmollii (nie 
do końca słusznie), to tym bardziej należało by usank-
cjonować nieco większą odrębność krainzianus. 
Ogarnęły mnie więc głębokie wątpliwości co do rze-
telności klasyfikacji obu autorów. Wygląda na to, że 
postanowiono w tym przypadku uczynić raczej zadość 
kolekcjonerskiemu przywiązaniu do starych nazw niż 
przedstawić wiarygodną propozycję. Sam fakt wystę-
powania fioletowych kwiatów wystarczył do połącze-
nia formy krainzianus z odmianą schmollii.  
         Moim zdaniem w obrębie T. leucacanthus nie 
powinny być wyróżniane w ogóle odmiany czy pod-
gatunki. Gdybyśmy jednak naprawdę nie mogli się 
powstrzymać od dzielenia, należałoby w takim wy-
padku dokonać podziału w sposób konsekwentny, to 
jest taki, który zaznaczałby również odrębność krain-
zianus, na przykład forma schmolli i forma krainzia-
nus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opisy:  
 
Thelocactus leucacanthus (Zucc. ex Pfe-
iff.) Britton & Rose 
Pędy zielone, osiągają 5-7 cm średnicy i 9-15 cm 
wysokości, ich liczba w jednej kępie może przekra-
czać 50, średnica kępy do 80 cm, żebra wyraźnie 
wykształcone, w ilości 7-14, o wysokości do 11 mm 
i szerokości do 14 mm, ułożone pionowo lub spiral-
nie, areole posiadają gruczoły wydzielające nektar; 
ciernie proste, cienkie; cierni centralnych 1-3, długo-
ści 9-50 mm, żółtawe, z czasem szarzejące; ciernie 
bocznych 6-20, do 7 mm długości, żółtawe, niekiedy 
szarzejące;  kwiaty żółte, średnicy 35-45 mm, słupek 
biały lub fioletowy, znamię słupka koloru kremowo-
białego, podzielone na 5-6 działek, pręciki białe lub 
fioletowe. 
 
Thelocactus leucacanthus var. schmollii 
Werderm 
Pędy zielone, osiągają 5-7 cm średnicy i 7-10 cm 
wysokości, liczba pędów w jednej kępie może do-
chodzić do 35, żebra wyraźnie wykształcone, w ilo-
ści 7-14, o wysokości do 10 mm i szerokości do 12 
mm, ułożone pionowo lub spiralnie, areole z gruczo-
łami wydzielającymi nektar; ciernie podobne jak o 
odmiany leucacanthus; kwiaty od fioletowych do 
karminowo-czerwonych, średnicy 40-65 mm, słupek 
biały lub fioletowy, znamię słupka koloru kremowo-
białego, podzielone na 5-6 działek, pręciki białe lub 
fioletowe. 
 
Thelocactus leucacanthus f. krainzianus ( 
Oehme ) H.Nagl 
Pędy zielone, osiągają 6 cm średnicy i 8 cm wysoko-
ści, liczba pędów w jednej kępie dochodzi do 23, 
żebra wyraźnie wykształcone, w ilości 7-14, o wyso-
kości do 14 mm i szerokości do 17 mm, ułożone 
pionowo lub spiralnie, areole z gruczołami wydziela-
jącymi nektar; poniżej areol są poprzeczne bruzdy; 
cierni w ilości 9-16, kwiaty od fioletowych do kar-
minowo-czerwonych, średnicy 53-90 mm, słupek 
biały lub fioletowy, znamię słupka koloru kremowo-
białego, podzielone na 5-6 działek, pręciki białe lub 
fioletowe. 
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chockiej za cenne uwagi. 
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Fig. 1 Thelocactus leucacanthus ssp. 
laucacanthus ma według opisu kwiaty 
żółte, ale te na zdjęciu obok mają 
lekko zaznaczone różowe pasmo 
pośrodku płatków. Obrazuje to, jak 
niefortunne jest wydzielanie odmian i 
podgatunków na podstawie barwy 
kwiatów. 

Fig. 2 Thelocactus leucacanthus ssp. 
schmollii fma. krainzianus ma pod are-
olami charakterystyczne poprzeczne 
bruzdy, rozdzielające tuberkułę na 
dwie części. Biegną one tylko przez 
część szerokości tuberkuły. Bruzdy 
występują również pomiędzy tuber-
kułami, ale te ostatnie biegną przez 
całą szerokość żebra. 
 

Fig. 3 Kwiaty Thelocactus leucacanthus 
ssp. schmollii fma. krainzianus są róż-
nych odcieni magenta.  
 

K a k t u s o w e  c i e k a w o s t k i   |   C a c t u s  c u r i o s i t i e s  

Dzisiaj wizyta w kolekcji Piotr Licznerski. Po 
lewej stronie jest Eulychnie castanea ‘Varispi-
ralis’, po lewej biała forma Echinocereus sp. 
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                          Fig. 1,2 & 3 Discocactus petr-halfari. Wszystkie zdjęcia. Milan Zachar 
Fig. 4 Discocactus petr-halfari – owoc | fruit                          Fig. 5 Discocactus zehntnerii – owoc | fruit   
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Discocactus petr-halfari 
 
Właśnie opisany został nowy gatunek Discocactus – Disco-
cactus petr-halfari M. Zachar, w czaskim czasopiśmie Kak-
tusy 44:2, anastępnie rekombinacja Pierre Browna i Eddie 
Estevesa Pereiry do Discocactus bahiensis ssp. petr-
halfari. Autor opisuje krótko to nowe znalezisko i jest scep-
tyczny co do nowej rekombinacji.  

 
         Podczas drugiej wyprawy na stanowiska brazy-
lijskich kaktusów interesowały nas przede wszystkim 
białe dyskokaktusy z kręgu Discocactus zehntneri. Na 
pierwsze rośliny natknęliśmy się jeszcze przed przy-
jazdem do Juazeiro. Z okolic Juremal znanych jest 
wiele populacji Discocactus bahiensis (wg Buininga  
Discocactus subviridigriseus). Mieliśmy szczęście i 
też znaleźliśmy kilka nowych populacji wspaniałych 
roślin, rosnących na wys. 350-550 m npm., gdzie wy-
stępują wyspowo, przeważnie na trawiastych równi-
nach. Poszczególne populacje są od siebie oddalone o 
kilka kilometrów, a jedna od drugiej zawsze nieco się 
różni. W zasadzie jednak można je uważać za jeden 
takson. Stare rośliny osiągają prawie 20 cm średnicy! 
Ich kwiaty i owoce są identyczne. Charakterystyczne 
dla wszystkich tych roślin są przede wszystkim jasne 
(białokremowe) owoce. 
         Poszukując nowych populacji, przypadkowo 
natrafiliśmy na wyjątkowo atrakcyjnego i taksono-
micznie odmiennego dyskokaktusa, będącego formą 
przejściową między kompleksami D. bahiensis i D. 
zehntneri. Już na pierwszy rzut oka było oczywiste, że 
chodzi o dotychczas nieopisany gatunek. Zdania co do 
jego przynależności do konkretnego kompleksu roślin 
są podzielone. Zmienny w wyglądzie, przpomina nie-
co meksykańską Coryphantha elephantidens. Rośliny 
osiągają dojrzałość dość szybko i kwitną już przy 
średnicy ok. 4 cm! Niektóre z nich mają maksymalnie 
12 cm średnicy. Owoce, które fotografowaliśmy na 
stanowisku, były czerwone, wąskie i wydłużone, po-
dobnie jak u roślin z kompleksu D. zehntneri. Jak się 
później okazało, nie było to przypadkowe, lecz cha-
rakterystyczne dla wszystkich roślin. Natomiast na-
siona są wyraźnie większe niż u roślin z kompleksu 
D. zehntneri. Gdy zdobędziemy nasiona któregoś z 
dyskokaktusów z grupy D. bahiensis, wykonamy 
zdjęcia REM dla porównania. 
         Zaszeregowaniu nowego taksonu przez Brauna i 
Estevesa jako podgatunku D. bahiensis nie można w 
zasadzie nic zarzucić, trzeba jednak podkreślić, że 
autorzy rekombinacji opierają się tylko na jednej ro-
ślinie, nie biorąc pod uwagę całego zakresu zmienno-
ści roślin na stanowisku. Ponadto barwę owocu uwa-
żamy za cechę bardziej wyrazistą i trwalszą, niż ze-
wnętrzne podobieństwo roślin. 
 

There has been described recently a new Discocactus 
species – Discocactus petr-halfari M. Zachar, in a Czech 
Journal Kaktusy 44:2, followed by a recombination by 
Pierre Brown and Eddie Esteves Pereira to Discocactus 
bahiensis ssp. petr-halfari. The author depicts shortly this 
new record and is cautious about the new recombination.     

 
         During our second trip to localities of Brazilian 
cacti, we were interested mainly by white discocacti 
from the Discocactus zehntneri group. We encounte-
red first plants even before we reached Juazeiro. 
There are many populations of Discocactus bahiensis 
(acording to Buining: Discocactus subviridigriseus). 
known from Juremal region. We were lucky enough 
to find several new populations of attractive plants, 
growing at 350-550 altitude, and occuring in insular 
mode, mainly on grassy plains. Particular popula-
tions are separated by several kilometers spaces, and 
all the populations differ somewhat from each other. 
However, in principle they may be regarded as one 
taxon. Old plants reach almost 20 cm diameter. Their 
flowers and fruits are identical. Characteristic for all 
those plants are, above all, bright (creamy whie) fru-
its.  
         When looking for new populations, we met 
accidentally an exceptionally attractive and 
taxonomically different Discocactus, being 
a transition stage between D. bahiensis and D. zehnt-
neri complexes. It was obvious at first look that a 
new undescribed species was involved. There are 
different opinions as to what plant complex this spe-
cies should be included. Variable in appearance, it 
resembles somewhat Mexican Coryphantha elephan-
tidens. The plants reach maturity quite quickly and 
flower when are just 4 cm in diameter! Some of them 
have maximum 12 cm diameter. The fruits that we 
took habitat pictures of, were red, slim and elonga-
ted, similarly as it is in plants of D. zehntneri com-
plex. As it became evident, this feature was not acci-
dental but characteristic for all the plants. On the 
other hand, the seeds are remarkably larger than tho-
se in the plants of D. zehntneri complex. When we 
get seeds of some species of D. bahiensis group, we 
will take REM pictures, to draw a comparison. 
         The reclassification of the new taxon as 
a subspecies of D. bahiensis cannot be automatically 
rejected, but one has to emphasize that the authors of 
this recombination rely on only one plant, not taking 
into account all the variability of plants in the 
locality. Besides, we regard the fruit colour to 
be more distinctive and permanent feature than the 
superficial similarity of the plants. 

Milan Zachar 
Słowacja, milan_zachar@hotmail.com 
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Z  w i z y t ą  u …   

Gabriel Veres i jego 
 

Piotr Modrakowski  
Bydgoszcz, piotr.modrakowski@gmail.com 

Kazimierz Łakomski            
Bydgoszcz 
                                                                                                                                         

The authors report about their visit to Gabriel Veres' collec-
tion of hardy cacti in Sliac, Slovakia. Mr. Veres is an 
approved expert in hardy cacti, and the author of the book 
Mrazuvzdorne kaktusy Severnej Ameryki (Hardy cacti of 
Northern America). The collection is so rich that 3 hours’ 
time is hardly enough to take pictures of it. The collection is 
30 years old – this is the age of the oldest patch of ground. 
The greenhouse is 30 sq. meters large. The collection con-
sists of Sclerocacti, Pediocacti, Echinocerei, Escobarias, 
Opuntias, in various varieties and localities. They are sub-
jected to three types of culture: 
1. The first type of culture is a rockery in the open air, whe-
re representatives of Echinocereus, Escobaria, Pediocac-
tus, Sclerocactus and Opuntia grow. They are not covered 
for winter, so it means they are fully winter-resistant, while 
winters in these parts can be severe with temperatures 
sometomes down to -30 

o
C.  

2. On metal tables along the south-facing wall of the house, 
where Pediocactus i Sclerocactus plants are placed. They 
are wintered in an unheated greenhouse. 
3. In 2 connected greenhouses there are also Sclerocacti. 
Over 20 years old Sclerocactus polyancistrus  together with 
its form „Albino” were really gorgeous. Also there were also 
Echinocereus of the groups reichenbachi/beileyi, triglochi-
diatus, viridiflorus, grown for grafting stocks for Sclerocac-
tus and Pediocactus. According to Mr. Veres, those are the 
best stocks for these genera – they surpass Opuntias in 
vitality. 
 

         Po powolnej, długo trwającej, prawie półrocznej 
korespondencji emailowej między Bydgoszczą a Slia-
czem w Słowacji, zebrało się nas cztery osoby nad 
Brdą i jeden stoliczanin, którego wzięliśmy w Zako-
panem, i w piękny ,słoneczny dzień-14.06.2008 poje-
chaliśmy do ojczyzny Juraja Janosika podziwiać ko-
lekcję zimotrwałych kaktusów. Z panem Gabrielem 
Veresem - guru jeśli chodzi o uprawę i kolekcjono-
wanie kaktusów mrozoodpornych, byliśmy umówieni 
w godzinach południowych. Pogoda dopisała, bo było 
ciepło bez upału. Czworo z nas dawało upust swoim 
pasjom fotoamatorskim, jeden rozmawiał z gospoda-
rzem. Pomimo tego, że nasz gospodarz jest przemiłym 
i cierpliwym człowiekiem, nie chcieliśmy mu zbytnio 
czasu zabierać, gdyż akurat w dzień naszej wizyty 
miał uroczystość rodzinną i przez to nasz pobyt u 
niego trwał niecałe 3 godziny. Zanim choć pobieżnie-
opiszemy Wam co widzieliśmy, dodam, iż te 3 godzi-

ny to było minimum czasu by choć kolekcję sfoto-
grafować! Kolekcja ma około 30 lat. My pytaliśmy 
łamaną czeszczyzną z dodatkami polsko-słowackimi, 
a słuchaliśmy słowackiego, np. „mraki” to chmury, a 
„srażki” to deszcze.    
         Autor książki „Mrazuvzdorne kaktusy Severnej 
Ameryki” każdorazowo do podlewania zużywa ok. 
500 litrów wody. Kolekcja zajmuje ok. 2/3 ogrodu, z 
czego szklarnia ok. 30 m kw. Malownicze zagony z 
kaktusami pan Veres tworzył sukcesywnie. Metrowej 
średnicy kępy opuncji mają po 8-10 lat. Najmłodszy 
zagon ma dwa lata. Duże opady śniegu zimą powo-
dują, że opuncje zimują bez prolemów mimo 30 
stopniowych mrozów. Kaktusy ze szklarni zimują w 
piwnicy, a pedio i sklerokaktusy w nieopalarnej 
szklarni. Do ogrodu, gdzie mieści się kolekcja kaktu-
sów weszliśmy przez altankę, w którą były świetnie 
wkomponowane przeróżne sukulenty - to pasja żony 
pana Gabriela. 
         Kolekcję kaktusów ze wszystkimi możliwymi 
przedstawicielami i w przeróżnych odsłonach stano-
wiskowych i odmianowych rodzajów: Pediocactus, 
Sklerocactus, Escobaria, Echinocereus i Opuntia 
możemy odnaleźć w trzech typach uprawy:  
         1. Na wolnym skalniaku gdzie rosną przedsta-
wiciele Echinocereus, Escobaria, Pediocactus, Scle-
rocactus i oczywiście wszędobylska Opuntia, rośliny 
te nie są okrywane na okres zimowy-czyli są w pełni 
zimotrwałe, a zimy mimo łagodnego mikroklimatu 
uzdrowiska górskiego Sliac, potrafią być bardzo sro-
gie z temperaturami do -30 oC    
         2. Na podwyższonych, metalowych stołach 
wzdłuż całej południowej ściany budynku mieszkal-
nego znalazły świetne warunki do wzrostu i przede 
wszystkim kwitnienia mateczniki rodzajów Pedio-
cactus i Sclerocactus. Okres kwitnienia już niestety 
minął dawno, ale mogliśmy podziwiać wysypujące 
już nasiona owoce tych roślin   
         3. W dwóch połączonych ze sobą szklarniach 
miejsce swe znalazły kolejne mateczniki rodzajów 
Sclerocactus – ponad 20 letnie okazy Sclerocactus 
polyancistrus  z formą „Albino” doprowadziły nas 
do lekkiego bezdechu! W szklarni rosły też matecz-   
 

Paying a visit to… 
Gabriel Veres and his 

HARDY CACTI

kaktusy mrozoodporne 
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Fig. 1 Echinocereusy Fig. 2 Escobaria missouriensis 

Fig. 3 Pediocactus paradinei Fig. 4 Opuntia erinacea 

Fig. 5 Echinocereusy 

Fig. 8 Echinocereusy Fig. 7 Pediocactus simpsonii 
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Fig. 9 Sclerocactus polyancistrus Fig. 10 Sclerocactus polyancistrus 

Fig. 11 Sclerocactus polyancistrus Fig. 12 Sclerocactus polyancistrus 

Fig. 13 Sclerocactus polyancistrus fma. albino Fig. 14 Agawy i Echinocereus 

Fig. 16 Opuntia 
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niki „podkładkowe” Echinocereus z kręgu reichenba-
chi/beileyi, triglochidiatus, viridiflorus, na których to 
pan Veres chętnie szczepi Sclerocactus i Pediocactus. 
Gospodarz twierdzi, że to najlepsze podkładki dla 
tych rodzajów – przewyższają opuncje żywotnością, a 
po paru latach nawet nie widać, że roślina była szcze-
piona. Potwierdzam ten fakt własnym doświadcze-
niem – dopiero kiedy z moich skleraków na „wła-
snych” korzeniach zaczęły wyrastać jakieś echinoce-
reusowate odrośle, prawda wyszła na jaw!  
        Ku naszemu zdziwieniu w szklarni rosły również 
przepiękne egzemplarze rodzajów Ariocarpus, 
Astrophytum, Copiapoa, Eriosyce, Parodia, Thelocac-
tus, Ferocactus i wiele innych, które pozostały panu 
Gabrielowi z dawnych czasów.  
         Należałoby tu wspomnieć parę słów o właścicie-
lu kolekcji. Jak już nadmieniliśmy, nie było wiele 
czasu na pogaduszki, ale z tego co się wywiedzieli-
śmy i co można przeczytać w jego świetnej ksiażce, 
kaktusami zajmował się od roku 1965. Gdy w roku 
1980 przeprowadził się w okolicę Zvolena, przestawił 
się na kolekcjonowanie kaktusów mrozoodpornych 
Ameryki Północnej – łagodny mikroklimat okolicy z 
pewnością służy takiemu przedsięwzięciu. Nadmienić 
należy o tym, iż większość roślin pochodzi z jego 
własnych wysiewów. Pan Veres dziś już w zasadzie 
nie wysiewa, zbiera tylko nasiona, które można kupić 
po przystępnych cenach, rozmnaża również poprzez 
szczepienie rośliny z odrostów, które to można cza-
sem kupić na różnych imprezach kaktusowych u na-
szych południowych sąsiadów.  
         Gospodarz chętnie opowiedział o rytmie wzro-
stu pedio i sklerokaktusów wiosna-jesień. Zobaczyli-
śmy pięknie kwitnące kępy Echinocereus delaetii i 
innych kaktusów znanych z fotografii w książkach np. 
Notocactus purpureiflorus. Po poczynieniu skrom-
nych zakupów po korzystnych dla obu stron cenach, 
ok godz. 14. podziękowaliśmy za wspaniale spędzony 
czas i ruszyliśmy do naszej bazy wypadowej w Zako-
panem Wyjeżdżaliśmy ze słonecznej Słowacji urado-
wani możliwością poznania tak wspaniałego specjali-
sty w dziedzinie kaktusów mrozoodpornych, z jego 
autografami w jego książce i innych publikacjach, i 
oczywiście z małą kolekcyjką jego pięknych roślin.  
Wszystkie zdjęcia: Piotr Modrakowski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         Kiedy Nathaniel Britton i Joseph Rose ustana-
wiali w 1922 r. rodzaj Sclerocactus, obrali za roślinę 
typową. Sclerocactus polyancistrus. „Sclero” po 
grecku oznacza „srogi” – określenie to wybrano dla 
opisania tych roślin o groźnie zagiętych cierniach. 
Sclerocactusy to kaktusy o atrakcyjnym wygladzie, 
niestety jest to rodzaj najtrudniejszy w uprawie.  
         Sclerocactus polyancistrus to najbardziej znany 
gatunek w rodzaju i jeden z najpiękniejszych kaktu-
sów w ogóle. Zamieszkuje pustynię Mojave w połu-
dniowo-wschodniej Kalifornii i południowo-zachodniej 
 

 

 
 

 
 
 
Newadzie, gdzie rośnie najczęściej na bazaltowych i 
wapiennych zboczach zorientowanych na południe 
lub południowy zachód, lub na otwartej skalistej pu-
styni. W Newadzie występuje w hrabstwach: Esme-
ralda, Mineral i Nye, a w Kalifornii w hrabstwach: 
Inyo, Kern, Mono, Riverside i San Bernardino. 
         Sclerocactus polyancistrus, mimo, że jest to 
botaniczny typ dla całego rodzaju, bynajmniej nie jest 
typowym Sclerocactusem. Wyróżnia się pośród resz-
ty m.in. rozmiarami – zarejestrowano egzemplarze 
nawet powyżej 40 cm, co czyni go największym Sc-
lerocactusem (Benson nazwał go „olbrzymem wśród 
Sclerocactusów”). Nie tylko wymiary, ale także kwia-
ty są największe w całym rodzaju, w dodatku wydzie-
lają przenikliwy zapach.  
         Jednak za jednego z najpiękniejszych kaktu-
sów jest on uważany z powodu swojego uciernienia, 
gdzie gęsta mieszanina czerwonych i białych, hako-
watych i pokręconych cierni tworzy piękną kompozy-
cję. I niestety tę kompozycje podziwiać można tylko 
jako zaszczepioną na podkładce – Sclerocactusy są 
zdecydowanie zbyt trudne do uprawy na własnych 
korzeniach. Przytoczę pewną anegdotę, która wiele 
mówi o tym kaktusie. Kiedyś do ogrodu botanicznego 
jednego z uniwersytetów amerykańskich sprowadzo-
no egzemplarz S. polyancistrus. Oczywiście kaktus 
szybko pożegnał się z życiem, ale nikt tego nie za-
uważył – pozostała po roślinie powłoka cierniowa 
była jeszcze podziwiana przez kilka miesięcy, nim 
zauważono, że rośliny już… nie ma. Historia ta po-
twierdza trzy,wyżej już przedstawione cechy tej rośli-
ny – pokrywa cierni gęsta, ciernie piękne, uprawa 
trudna.  
         OPIS. Pędy sa zielone, mogą osiągnąć do 40 
cm wysokości, najczęściej do 15 cm, i  9 cm średni-
cy, z reguły mniej, najczęściej się nie krzewią. Żebra 
bardzo wyraźne, w ilościach 13-17, podzielone na 
tuberkuły. Ciernie są bardzo gęsto ułożone na rośli-
nie, cierni centralnych 9-12, dolnych 6-8, czerwone 
lub czerwono-brązowe, cześć z nich hakowata, do 
10 cm długości, górnych zwykle 3, białe, lekko 
spłaszczone, zwykle powykręcane, czasem do 13 
cm długości. Cierni bocznych 10-18, najczęściej 
białe, spłaszczone, proste, do 20-50 mm długości. 
Kwiaty 5-9 cm średnicy, w różnych odcieniach purpu-
ry, są pachnące. Owoc w kolorze zielonym, czerwo-
nawo-fioletowym do brązowego, około 22-50 mm 
długości i 12-25 mm szerokości, z białymi włoskami. 
Nasiona czarne, z brodawkowatą, błyszczącą testą, 
o wymiarach ok.  2.7-3.7 × 2-2.5 mm szerokości.  
         W naturze można spotkać często formy o ina-
czej wybarwionym uciernieniu niż wyżej opisane – są 
m.in. formy ze wszystkimi cierniami białymi („Albi-
no”), jak i ze wszystkimi cierniami czerwonymi, cza-
sem pojawiają się ciernie zółte, spotyka się też eg-
zemplarze z kwiatami o białym odcieniu.  
         Uprawa Sclerocactusów na własnych korze-
niach jest bardzo trudna i nie zalecana nawet do-
świadczonym hodowcom. Zaleca się szczepienie. 
Szczepić na Myrtillocactus geometrizans, Cereus 
peruvianus, czy innych cereusach, albo mrozood-
pornych echinocereusach i opuncjach. W okresie 
wegetacyjnym zapewnić należy maksimum słońca, a 
w zimie maksimum światła. Na stanowiskach natu-
ralnych kaktus kwitnie od kwietnia do czerwca.  

 
 
 
 

S c l e r o c a c t u s  p o l y a n c i s t r u s  

Poznajemy… 
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La Quiaca 2008, czyli… 
 
Mariusz Mieczakowski 
introsc@interia.pl   

 
Autor opowiada o swojej kaktusowej podróży do Argentyny. 
W tej części omawiany jest region miaste La Quiaca, leżą-
cego na granicy z Boliwią, gdzie występuje duża różnorod-
ność kaktusów..  
 

         Podczas wakacji, które w Argentynie wypadają - 
tak jak wszędzie - w lecie, czyli w grudniu, styczniu i 

lutym, obywatele tego kraju jadą - tak jak wszędzie - 

nad morze. Tamtejsza Ustka czy też Łeba nazywa się 
Mar del Plata. W Mar del Plata jest to, co we wszyst-

kich nadmorskich kurortach, czyli plaże, restauracje, 

hotele, ryby, dyskoteki i łopatki do piasku. Miło tam 

zapewne, a jednak wiele osób podróżuje na północ, na 

najdalszą północ, w prawdziwe, ascetyczne, monu-

mentalne, czasem groźne Andy. Ponieważ większość 
Argentyny jest płaska jak stół, i nie ma w tym żadnej 

przenośni, Andy są dla ludzi bardzo atrakcyjne krajo-

brazowo, można poczuć leciutki smak przygody, 

przestraszyć się nad jedną czy drugą przepaścią, zro-

bić sobie zdjęcie z lamą albo indańskim dzieckiem. 

Turyści żądni takich wrażeń wybierają się najczęściej 

do Quebrada de Humahuaca (najsłynniejszego andyj-

skiego wąwozu) lub do miasta Iruya, to tamtejsze 

Zakopane (ale bez odrobiny nawet śniegu). Dla wielu 

Argentyńczyków cel tej podróży może być zupełnie 

inny, a tym celem jest miasteczko La Quiaca. Nie 

znajdzie się tam wielu hoteli, a jeśli nawet, to z nie-

wielką ilością gwiadek (zazwyczaj bez nich), dysko-

teka jest może jedna, a i przepaści w pobliżu niewiele, 

bo miasto leży na punie, wysokogórskim płaskowyżu. 

Jest tam za to coś zupełnie wyjątkowego - przejście 

graniczne do Boliwii, do miasta Villazon. 
         Jeżeli takowy żądny wakacyjnych wrażeń Ar-
gentyńczyk mieszka w Buenos Aires (a mieszka ich 
tam więcej niż wszystkich Węgrów na całych Wę-
grzech), to zazwyczaj kieruje swoje kroki do stacji 
metra i jedzie na dworzec Retiro. Jest to dworzec au-
tobusowy, bo kolej w Argentynie ma niewielkie zna-
czenie – mimo kilku stojących w rządku obok siebie 
dworców kolejowych, pociągiem można dostać się 
przede wszystkim do miejscowości położonych nieda-
leko (jak na argentyńskie standardy) od stolicy, a tak-
że do kilku dalszych miast, ale tych pociągów nie jest 
wiele. To tak, jakby z Warszawy jeździło się koleją do 
Tłuszcza i Wołomina, rzadziej do Kielc, bardzo rzad-
ko do Krakowa, a nigdy (bo nie ma torów) do Gdań-
ska czy Wrocławia. Za to autobusy – pierwsza klasa. 

The author reports about his Argentine cactus journey. In 
this part he gives account on cactus flora of the region of 
La Quiaca, a town at the border with Bolivia. There is a 
variety of cacti there. 
 

         During summer holidays that in Argentina 
happen, as it does everywhere else, in summer, i.e. in 
December, January and February, the inhabitants of 
this country, as it also happens everywhere else, are 
going to the seaside. Their Ustka or Łeba (Polish 
holidays-resorts) is called Mar del Plata. In Mar del 
Plata there is just what is present in every other se-
aside resort – playas, restaurants, hotels, fish, disco, 
and children’s shovels. Presumably there is a nice 
atmosphere there, but nevertheless, many people 
travel northwards, to the genuine, ascetic, monumen-
tal, and sometimes sinister, Andes. Because most of 
Argentine is just a flat plain, and this is not an exa-
ggeration, people see that the Andes as a very attrac-
tive landscape, one can feel a touch of adventure 
there, frighen himself at an edge of one or another 
precipice, take picture of oneself in company of a 
Lama or an Indian child. Those tourists that are eager 
for such thrills most often make their way to Qu-
ebrada de Humahuaca, the most famous Andean val-
ley, or to the Iruya town – an equivalent of Polish 
Zakopane (but without any bit of snow). However, 
for many Argentinians, the destination of the journey 
may be something quite different – a small town La 
Quiaca. One does not find many hotels there, and 
those presant are of low quality. There is probably 
only one Disco there, and there are not many precipi-
ces because the town is situated on puna – a high-
mountain plain. But there is something very special 
there – a frontier crossing to Bolivia, to the town of 
Villazon. 
         If an Argentinian eager for such summer thrills 
lives in Buenos Aires (and there are more people 
living there than in Hungary), then he makes his way 
to the underground railway station and goes to the 
Retiro station. The latter  is a bus station – railway is 
of no great use in Argentina – in spite of several ra-
ilway station placed in a row, the train can take you 
chiefly only to places within low distance (according 
to Argentinian scale) from the capital, and to several 
more remote towns, but there are few of them. But 
the buses are first-class. Large, new or nearly new, 
tidy and punctual double-deckers with seats partly  
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Wielkie, nowe lub prawie nowe, czyste i punktualne 
piętrowce z fotelami odchylanymi do tyłu (semi-
cama) lub rozkładanymi do pozycji leżącej (cama) 
wożą obywateli do każdego większego miasta w Ar-
gentynie i dalej, do Boliwii, Urugwaju, Paragwaju, 
Chile i Peru. No więc ci Argentyńczycy i my, kilkoro 
Polaków spragnionych kaktusowej ziemi obiecanej, 
pakujemy się do autobusu i jedziemy na północ. Je-
dziemy 26 godzin. 
         Już w La Quiaca, podwiezieni z dworca autro-
busowego przez miłego pana jego półciężarówką do 
pensjonatu (15 zł) odpoczywamy trochę, coś jemy i 
wybieramy się do miasta, które na głównej ulicy ma 
klomby, a na klombach malwy (jak u nas na wsi) i 
oreocereusy (jak u nich na wsi). To Oreocereus cel-
sianus. No i niezbędne wszędzie pomniczki jakichś 
generałów, którzy bronili argentyńskich Indian przed 
boliwijskimi czy też odwrotnie, co wydaje się bez 
znaczenia, bo ci Indianie i tak nie czują respektu wo-
bec obecnych granic. Jeden z tych wojaków nazywał 
się Juan José Feliciano Fernández Campero y Pérez 
de Uriondo Martiarena, i to nie jest żart! 
         A propos granic – wszędzie widzi się mniejsze 
lub większe grupki letników, głównie studentów 
i innej młodzieży, ale także starszych nietutejszych. 
Łatwo ich odróżnić, bo zwykle są biali (autochtoni to 
prawie wyłącznie Indianie i półIndianie), ubrani jak 
na lato w koszulki i krótkie spódniczki czy szorty 
(miejscowi cały rok chodzą w dresach, swetrach i 
czapkach), często noszą ciemne okulary (tubylcy 
przywykli do silnego światła bijącego z nieba cały 
okrągły rok). A wokół miasteczka nic tylko puna, 
czyli altiplano, płaskowyż na wysokości 3500 i wię-
cej metrów, tu i ówdzie ozdobiony wzgórzami. Nie 
ma drzew, krzewy do pół łydki, kurz, czasem zimny 
wiatr, raczej biednie i brak atmosfery kurortu. A mi-
mo to przyjezdnych dużo. Jest jedna atrakcja, do któ-
rej usiłują podwieźć każdego białego krążące po mie-
ście busy, mianowicie wioska Yavi, gdzie jest słynna 
kaplica Św. Franciszka (Capilla de San Francisco) i 
opodal Laguna Colorada, gdzie można oglądać sztukę 
prymitywną w postaci rysunków naskalnych (i kupić 
o wiele za drogie koszulki z tymi rysunkami na pier-
si). Yavi to jednak za mało, żeby przyciągnąć tak 
licznych turustów – do tego potrzebny jest Villazon! 
Otóż La Quiaca leżąca na samej granicy z Boliwią 
posiada duże przejście graniczne do Boliwii, a z dru-
giej strony mostu, po boliwijskiej stronie jest miasto 
Villazon, właściwie będące drugą, dużo większą czę-
ścią La Quiaca. Trochę jak Zgorzelec-Goerlitz lub 
Cieszyn-Těšin. 
         Przejście graniczne żyje od ósmej rano do póź-
nego wieczora. Przed biurami służby granicznej stoją 
długie kolejki oczekujących na wypuszczenie z Ar-
gentyny, a potem na wizę boliwijską, którą każdy 
dostanie, trzeba tylko wypełnić deklarację i odczekać 
swoje. Jednak kolejki nam nie w smak, idziemy zatem 
do żołnierza pogranicznika (wśród mundurowych nie 
zauważyłem żadnego Indianina, sami biali) i mówię, 
że chcemy do Boliwii tylko na parę godzin. Dobrze,  

unfolded (semicama) or unfolded to sleeping position 
(cama), will take the citizens to every major town in 
Argentina, and further to Bolivia, Uruguay, Paragu-
ay, Chile and Peru. So these Argentinians and ourse-
lves – several Polish people eager to reach Argenti-
nian cactus dream-land, board the bus and go nor-
thwards. Our journey takes 26 hours.  
        Having reached La Quiaca, and having been 
given a lift by a nice lorry driver (15 new Polish zlo-
tys), we take a little rest and meal, and go to the 
town, on main streat of which, there are flower beds 
with Oreocerei. This is Oreocereus celsianus. There 
are also monuments of generals. One of them had a 
very long name: Juan José Feliciano Fernández 
Campero y Pérez de Uriondo Martiarena.  
         Everywhere around, one can see groups of 
summer tourists, mainly students and other young 
people, and other tourists. They may be easily reco-
gnized because are white, as a rule (tha autochtons 
are almost exclusively Indians or semi-Indians), 
dressed as for summer holidays – in T-shirts and 
short skirts (the indigenous people wear dress suits, 
sweaters and caps all year long) often with sun-
glasses (the indigenous people are acclimatized to 
the strong sunshine beating down all year long). And 
around the town – only puna, i.e. altiplano, a plateau 
at 3500 m altitude and higher up, adorned by hills 
here and there. Trees are absent, bushes are ankle-
high, there is dust, sometimes cold wind, rather look 
of poverty than health-resort. And in spite of this, 
there are many tourists there. There is one attraction, 
to which all the buses cruising over the town, try to 
give every white man a lift, namely a village Yavi, 
where the famaous St. Francis chapel (Capilla de San 
Francisco) is situated, and Laguna Colorada in a vi-
cinity, where one can see primitive art in form of 
rock paintings (and buy decidedly too expensive T-
shirts with these paintings). But Yavi itself is not 
enough to attract so numerous tourists. It is Villazon 
that does! Situated on the very border with Bolivia, 
La Quiaca has an important border crossing, and on 
the other side of the border, there is Villazon, which 
in fact is another, larger part of La Quiaca. 
         The crossing is full of live from 8 p.m. till late 
evening. In front of the frontier administration offi-
ces there are long queues waiting for permission to 
leave Argentina, for the Bolivian visa, to get one, one 
has to fill in a declaration form and then wait for it 
for some time. But we do not like queues so we go to 
a soldier (by the way, I did not notice any Indian 
among people in uniforms, all of them are white) and 
I say that we would like to go to Bolivia only for a 
couple of hours. OK., no problem, said the officer, 
just tell the Bolivians that I have let you in without 
papers. And so we passed through. The Bolivians 
also granted our request  From now on we were cros-
sing the border by the very middle of the road, not 
paying any attention to the soldiers nor the border 
line, with an air as if we were walking on our own 
garden. No one was checking us.  
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mówi oficer, proszę bardzo, tylko powiedzcie Boli-
wijczykom, że was wpuściłem bez papierów. No to 
poszliśmy, Boliwijczykom powiedzieliśmy, ci mach-
nęli ręką. Od tej pory przechodziliśmy granicę samym 
środkiem drogi, nie zwracając uwagi na pograniczni-
ków ani na linię graniczną, z taką miną, jakbyśmy 
spacerowali po własnym ogródku. Nikt nas nie za-
trzymywał.  
         No a dlaczego ci wszyscy ludzie tak ciągną do 
Villazonu? Bo to nieustająca handlowa akcja promo-
cyjna. Do Boliwii, również, a może przede wszystkim 
przez to przejście graniczne przemycane są towary, 
chińskie, brazylijskie, argentyńskie i jakie kto chce, 
bez cła, czasem jeszcze jakimiś przestępstwami obar-
czone, ale one są tanie! Tam sklep za sklepem oferuje 
kapelusze, kamery, kokę, zegarki, skarpety, dolary, 
dywany, płyty z muzyką i filmami (99% to wydania 
pirackie), walutę dowolnego kraju Ameryki Połu-
dniowej, jedzenie, opony, zabawki, wanny i milion 
innych towarów, a wszystko taniej niż gdziekolwiek 
w Argentynie. Kiedy dużo później chciałem kupić 
kartę pamięci w Humahuaca (ze 200 km na południe 
od granicy), poradzono mi właśnie wycieczkę do Vil-
lazonu.  
         No ale my nie dla obfitości dóbr materialnych 
do La Quiaca przybyliśmy, ale dla kaktusów. Już 
pierwszego dnia wybraliśmy się pieszo na stanowisko 
znajduące się na wschodnich obrzeżach miasta. Od 
razu rzucała sie w oczy zaskakująca obfitość egzem-
plarzy pięknej opuncji zaliczanej do niewielkiego 
rodzaju Puna, mianowicie Puna subterranea. Roślin-
ka ta przez większą część roku, jak zresztą wskazuje 
nazwa, wegetuje prawie zupełnie schowana pod po-
wierzchnią ziemi i dopiero latem, czyli teraz, kiedy 
padają deszcze, opija się wody, pęcznieje, „wyłazi” 
spod ziemi, kwitnie, zawiązuje owoce, rozsiewa na-
siona i, gdy powraca susza, kurczy się i na powrót 
chowa w podłożu. Przybyliśmy w momencie, gdy 
kwiaty już przekwitły, ale owoce były niemal na każ-
dej roślinie. Korzeń jest dość długi i gruby, ale nie tak 
gruby jak u ariokarpusów czy kumulopuncji, kwiaty 
białe bądź częściej jasno, delikatnie różowe. Areał 
występowania tej rośliny jest bardzo duży, sięga dale-
ko na południe i na północ (do Boliwii), żadne wygi-
nięcie jej nie grozi. 
         W tym samym miejscu, aczkolwiek w o wiele 
mniejszej liczbie egzemplarzy, i do tego raczej wy-
spowo, w mocno oddalonych od siebie grupach po 
kilkadziesiąt sztuk, rośnie prześliczna Lobivia pugio-
nacantha. Również ona w zimie odwadnia się i wcią-
ga pod ziemię, ale latem jej główki są prawie kuliste. 
Cierni środkowych brak, a 4 boczne zwykle układają 
się w literę X, czasem w górę areoli wyrasta piąty, 
zdarza się też, że jest ich razem 6 lub 7, białych lub 
żółtawych z brązowym końcem. Średnica to maksy-
malnie 4 czy 5 cm. Kwiaty mogą być czerwone, 
czerwono-pomarańczowe lub żółte, na tym stanowi-
sku wszystkie kwiaty były żółte z ciemniejszą (zielo-
no-szarą) zewnętrzną stroną płatków. Owoce niewiel-
kie, poniżej 1 cm średnicy, zielono-brązowe,  

         But why all those people stream to Villazon? 
Because it is the permanent comercial and promotio-
nal activity. There are many China, Argentinian, 
Brazilian goods smmugled, also – or maybe – chie-
fly, through this very crossing, sometimes with a 
criminal record, but how cheep they are! Every shop 
offers hats, cameras, coca, watches, socks, dollars, 
rugs, CD records with music and films (99% of them 
are illegal editions), currency of every South Ameri-
can country, food, toys, bath-tubs, and million other 
goods, and all of them at lower prices than eve-
rywhere else in Argentina. When some time later I 
was trying to buy a memory card in Humahuaca (so-
me 200 km south of the border), I was suggested a 
trip to Villazon.  
         But not for profusion of material goods did we 
come to La Quiaca but for cacti. As quickly as the 
first day, we set out for a locality at the eastern out-
skirts of the town. Surprising abundance of a beauti-
ful Opuntia, counted among a small genus Puna, 
namely Puna subterranea, is visible from the very 
beginning. As its name suggests, this plant is hidden 
under soil surface, and in summer, so at this very 
moment, when the rains occur, it drinks water, 
swells, comes out of the soil, flowers, produces fruit, 
spread seed, and when the drought comes back, it 
shrivells and gets back in the soil. We came just 
when the flowers were shading their blossoms, but 
the fruits were present on almost all the plants. The 
root is rather long but not as long as in Ariocarpi or 
Cumulopuntias. The flowers are white or, more 
often, subtly rose-coloured. The distribution area of 
this species is very large – it streches far to the South 
and North (to Bolivia), and it is not edangered of 
extinction. 
         In the same place, but in a much lower number 
of specimen, and in an insular mode – in clearly se-
parated groups of several dozen plants, there is found 
beautiful Lobivia pugionacantha. It also dehydrates 
in winter and draws down below the soil surface, but 
in summer its heads are almost globular. There are 
no central spines, and the radial 4 are arranged in X 
form as a rule, sometimes there is a fifth one in the 
upper part of the areole, sometimes there are 6 or 7 in 
total, white or yellowish with a brown tip. The dia-
meter is 4 or 5 cm at its most. The flowers may be 
red, reddish-orange or yellow. At this very locality, 
all the flowers were yellow with a darker (greenish-
grey) outer side of petals. The fruits are small, less 
than 1 cm in diameter, greenish-brown, appearing 
near the soil surface or even in it. Our friend Tomek 
Blaczkowski says that on the other side of the border, 
north of Villazon, there are localities of this Lobivia 
composed of plants only flowering red. 
         One can also notice here a representative of 
Opuntia group known popularly as Tephrocacti, and 
according to the new nomenclature, this is Maihu-
eniopsis – M. nigrispina. The name is derived from 
young spines that are black – the older ones turn 
grey. The joints are elongated, dark red or violet, the  
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wyrastają przy samej ziemi lub nawet w niej. Nasz 
przyjaciel lobiwiolog Tomek Blaczkowski donosi, że 
po drugiej stronie granicy, czyli na północ od Villa-
zon, są stanowiska tej lobiwii złożone wyłącznie 
z egzemplarzy kwitnących czerwono.  
         Można tu też zauważyć przedstawiciela grupy 
opuncji nazywanych popularnie tefrokaktusami, przy 
czym w nowej nomenklaturze jest to Maihueniopsis, 
M. nigrispina. Nazwa pochodzi od młodych cierni, 
które są czarne, starsze szarzeją. Człony wydłużone, 
ciemnoczerwone lub fioletowe, kwiaty bordowe, nie-
zwykle efektowne na tle fioletowej skórki. Gatunek 
ten również występuje na ogromnym obszarze, widy-
waliśmy go daleko na południe, w Quebrada de Hu-
mahuaca. Do tego samego rodzaju należy równie, a 
może nawet bardziej wszędobylski Maihueniopsis 
glomerata o charakterystycznych dwukolorowych (na 
dole białych, wyżej żółtych, brązowych lub czarnych) 
cieniach i żółtych kwiatach. Z kolei inny przedstawi-
ciel opuncji tutaj, Cumulopuntia z biało-różowym 
kwiatem, to moim zdaniem C. rossiana (C. pentlandii 
„rossiana”). Wskazywałyby na to ciernie niezbyt 
gęste, za to u nasady wygięte mocno do tyłu. Na tym 
stanowisku poduchy kumulopuncji nie były zbyt duże, 
najczęściej kilka-kilkanaście główek i to wszystko, a 
niedaleko stamtąd widzieliśmy kępy złożone z dwustu 
i więcej członów! Można też zauważyć, choć nie są 
liczne (tu, bo gdzie indziej są ich miliony), rośliny z 
gatunków Parodia maassii i Lobivia ferox.  
         Wspomniana już wcześniej miejscowość Yavi, a 
właściwie departament (powiat) Yavi, użyczyły na-
zwy słynnemu od paru lat (od publikacji opisu w r. 
2001) kaktusowi o nazwie Yavia cryptocarpa. Aby 
znaleźć stanowisko tych roślin w Argentynie, należy 
się udać NIE w stronę Yavi, tylko wręcz przeciwnie, 
na zachód w kierunku osady Cieneguillas (czyt. sie-
negijas). Peruwiański Czech Karel Kniže twierdzi, że 
znalazł te rośliny także po boliwijskiej stronie grani-
cy, i nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć, jako że 
ukształtowanie terenu i warunki są tam identyczne jak 
po stronie argentyńskiej. Yavia rośnie zawsze na pła-
skich wierzchołkach wzgórz (poziomych, nigdy na 
zboczu), w szczelinach skał łupkowych, przez więk-
szość roku prawie podziemnie (a właściwie podskal-
nie), ale teraz, w lecie, czasie dżdżystym, pięknie wy-
stawały ponad powierzchnię skał i ułatwiały znalezie-
nie oraz fotografowanie. Miały także owoce, ale nie-
dojrzałe, niestety. Na jednym ze zdjęć można zoba-
czyć wielką rzadkość, mianowicie grzebieniastą for-
mę Yavii, bardzo dużą (jak na takiego miniaturowego 
kaktusa), bo ponadsiedmiocentymetrową. W czasopi-
smach można zwykle znaleźć informacje, że Yaviom 
towarzyszą inne kaktusy, takie jak Parodia maassii, 
Lobivia ferox, Opuntia soehrensii (=Tunilla corruga-
ta), Oreocereus celsianus, Neowerdermannia vorver-
kii. Rudolf Slaba, autor artykułu o Yavii z drugiego 
tegorocznego numeru czeskiego czasopisma Kaktusy 
twierdzi, że to nieprawda, że te inne rośliny są dużo 
dalej, na zboczach itd. Otóż zgoda co do oreocere-
usów i neowerdermannii, one są na innych wzgórzach  

flowers are deep-red, looking very showy against 
violet epidermis. This species also is found on a very 
wide area – we happened to notice it far in the so-
uthern direction, in Quebrada de Humahuaca. To this 
genus, there also belongs equally or even more 
frequent Maihueniopsis glomerata with distinctive 
bicoloured spines (white at the bottom, and yellow, 
brown, or black in the upper part), and yellow flo-
wers. On the other hand, another representative of 
Opuntia here, Cumulopuntia with a whitish-red flo-
wer, is probably C. rossiana (C. pentlandii „rossia-
na”). This possibility is suggested by spines not den-
sely arranged but curved backwards at their bases. 
The cushions of this Cumulopuntia were not too lar-
ge, mostly several or a dozen of heads, but not far 
away from this place we were able to notice clumps 
composed of twenty or more stems. There can be 
seen plants of Parodia maassii i Lobivia ferox there, 
though not in much abundance (only here – because 
there are millions of them elsewhere).  
        The above-mentioned place Yavi, more strictly, 
departament Yavi, gave its name to a cactus which is 
still famous, since its publication in 2001, Yavia 
cryptocarpa. In order to find this cactus in Argentina 
one has to make his way NOT to Yavi but in a quite 
opposite direction – to the west, in the direction of a 
village Cieneguillas. A Peruvian Czech Karel Kniže 
said that he also found these plants on the Bolivian 
side of the border, and it seems quite reasonable, as 
the lay-out of the region and climatic conditions are 
similar to those on the Argentinian side. Yavia grows 
only on flat hilltops – never on hillsides, in rocky 
crevices, most of the year underground (‘under-
rock’), but now, in summer, in the rainy period, it 
beautifully stuck out of the rocky surface enabling us 
to find it and take picture. They were in fruit but not 
ripe yet. On one of the picture you may see a great 
rarity – cristate form of Yavia, very large for this 
miniature cactus, over 7 cm wide. In cactus journals 
one may usually find information that Yavia is ac-
companied by other cacti, such as: Parodia maassii, 
Lobivia ferox, Opuntia soehrensii (=Tunilla corruga-
ta), Oreocereus celsianus, Neowerdermannia vor-
werkii. Rudolf Slaba, the author of the Yavia article 
from the second number of this year volume of the 
Czech journal Kaktusy says it is quite contrary – that 
the other plants are much further away, on hillsides. 
This is true as Oreocerei and Neowerdermannias are 
concerned – they are on other hills, but Parodia or 
Mediolobivia can grow some 1 m close to a Yavia, 
though not in rocky crevices, so one may say they 
occur at the same locality. Of special interest for me 
are Mediolobivias (or as Walter Rausch calls them –
whom I was fortunate enough to meet personally  
pygmaeolobivias). I found two species there for sure, 
maybe three Identifying these plants is extremely 
difficult, one often has to take the seeds with onself 
home (or sometimes there is nothing for it but to 
bring two plants with oneself) and susbsequent obse-
rvation in a collection for two or three years. I heard 
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ale Parodia czy Mediolobivia rosną w linii prostej np. 
1 metr od najbliższej Yavii, choć już nie w szczeli-
nach skalnych, więc chyba można je traktować jako 
występujące na tym samym stanowisku. Szczególnie 
ciekawe dla mnie są oczywiście mediolobiwie (albo, 
jak nazywa je Walter Rausch, którego ostatnio mia-
łem okazję poznać osobiście, pygmaeolobivie). Zna-
lazłem tam dwa gatunki na pewno, może nawet trzy. 
Oznaczanie tych roślin jest wyjątkowo trudne, często 
konieczne jest przywiezienie do domu nasion (albo 
nawet dwóch roślin, jeśli nie ma innego wyjścia), 
i obserwacja ich w kolekcji przez dwa-trzy lata. Znam 
przypadki, kiedy najlepsi w tej dziedzinie specjaliści 
zmieniali zdanie co do przynależności gatunkowej 
rośliny po paru latach od wizyty na stanowisku natu-
ralnym. Jeśli oni nie mają pewności, to cóż ja? Udało 
mi się sfotografować dwie rośliny kwitnące. Jedna z 
nich, sądząc z koloru płatków, to M. pygmaea var. 
elegantula (kiedyś M. haagei var. elegantula). Ta 
druga, której kwiat jest wyraźnie czerwony, mogłaby 
być przedstawicielką gatunku (rzadkiego bardzo) M. 
pygmaea var. pygmaea, ale jest to raczej M. atrovi-
rens. Trafiła się również jedna jedyna kwitnąca L. 
ferox, ta akurat z kwiatem ciemnoróżowym, i do tego 
nadgryzionym przez jakąś owcę lub wikunię. Na 
wzgórzu opodal, choć tylko na wschodnim zboczu, z 
daleka widoczne są białe słupy Oreocereus celsianus. 
Z dwu argentyńskich oreocereusów ten jest większy, 
osiąga wg opisu 3 m wysokości, a według naszych 
obserwacji nawet 4 m, a są to wtedy grube, proste 
słupy. Te tutaj, jak widać na zdjęciu, nie są ani proste, 
ani bardzo wysokie, maksymalnie do 2 m wysokości 
i 20 cm średnicy pnia, z włosami nawet do 12 cm, 
białymi (to nie jest oczywiste, te włosy wcale nie mu-
szą być białe). Rosną też tylko na części wschodnich 
zboczy kilku wzgórz, wcale nie na wszystkich. Czemu 
tak? Odpowiedzią, jak sądzę, jest pogoda. W naszej 
eksploracji temperatura wynosi około 14 stopni, jest 
bardzo mokro, odsysanie nasion parodii jest wyjątko-
wo trudne, bo cała wata na rosślinach ocieka wodą. 
Niebo jest zachmurzone, powiewa chłodny wiatr. 
Kiedy zza chmur wyziera słońce, natychmiast odczu-
wa się upał. Takie jest lato na punie, andyjskim pła-
skowyżu. Taki klimat nie pozwala oreocereusom ro-
snąć wszędzie wokół ani przekraczać wzrostu koszy-
karzy NBA.  
         Wzgórze, na którego wschodnim stoku rosły 
oreocereusy, obejrzeliśmy dokładnie. Bardzo byłem 
zaskoczony, kiedy moja Iza zawołała nas na mniej 
więcej płaski wierzchołek pagórka i pokazała jedną, 
ledwie wystającą z ziemi roślinkę, niepodobną do 
żadnej innej. Widziałem je już wcześniej, daleko 
stamtąd na północ, na Mal Paso w Boliwii, a także 
daleko stamtąd na południowy wschód, na trasie Hu-
mahuaca-Iruya. Tutaj się nie spodziewałem tego zna-
leziska. Była to Neowerdermannia vorverkii. Słynny 
ten gatunek opisany został przez niemniej słynnego 
czeskiego łowcę kaktusów Alberto Vojtĕcha Friča w 
roku 1930 (to znamienne, bo on znalazł wiele nowych 
gatunków, ale opisał tylko kilka). Jeszcze bardziej 

that even the best specialists in this field changed 
their minds as to what species a plant belongs to, 
after several years since their visit in habitat. So if 
they are not fully convinced why should I be? I was 
fortunate to take picture of two flowering plants. One 
of them, judging by colour of petals, is M. pygmaea 
var. elegantula (once M. haagei var. elegantula). 
The second one, which clearly has red flower, could 
have been a representative of a rare species M. pyg-
maea var. pygmaea, but it is rather M. atrovirens. It 
happened to us also one and the only one flowering 
L. ferox, the one with dark rose-coloured flower, a 
flower gnawed at by a sheep or something. On a ne-
arby hill, though on its side only, there are visible 
white columns o Oreocereus celsianus. Of the two 
Argentiniaan Oreocerei this one is larger, according 
to its descriptiton, it reaches 3 m in hight, and accor-
ding to our observations even to 4 m, forming then 
long straight columns. The ones present here are not 
straight nor very high, to 2 m high and 20 cm in dia-
meter of the main stem, with hairs to 12 cm long, 
white (hairs in Oreeocerei may not necessarily be 
white). They grow on some of the eastern hillsides – 
not on all of them. Why so? I think the answer is 
weather. During our exploration the temperature is 
about 14 oC, it is wet, sucking Parodia seeds is very 
difficult because all the wool on these plants is so-
aked with water. The sky is clouded, there is a cool 
breeze. When the sun comes out of the clouds, one 
immediately begins to feel torrid heat. Such is the 
summer on puna, Andean high plateaux. Such a cli-
mate do not make it possible for Oreocerei to grow 
everywhere and to exceed NBA basket-ball players 
in hight. 
         The hill, on east-facing slope of which Oreoce-
rei grew, was carefully scrutinised. I was very surpri-
sed when my wife Iza took me to a rather flat hilltop 
and pointed at one small plant barely protruing out of 
the soil and not resembling any other plant. I had 
seen it earlier, far away, at Mal Paso in Bolivia, and 
also far away from there, at south-eastern direction, 
at Humahuaca-Iruya road. It was Neowerdermannia 
vorverkii. This famous species was described by the 
equally famous Czech cactus hunter, Alberto Vojtĕch 
Frič, in 1930 (it is a significant fact, because he fo-
und many new species, but described only a few). I 
was even more surprised when we started to look 
around us and  we discovered quite a number of the-
se cacti, beautifully appearing clearly above soil 
level, and clearly swollen with water, healty and in 
full growth. My previous meeting with this plant was 
in November, when these plants are shrivelled with 
drought, drawn into soil, partly or completely, cove-
red with dust, very difficult to detect. I was thinking 
these plants are threatened with extinction. Nothing 
more erroneous! Now it has ocured that these plants 
grow in millions in Argentina (we saw most of them 
east of Humahuaca), and it is not an exaggeration. 
Neowerdermannia can reach 9 cm wide, forms a 
very thick conical tuberous root. The ribs are divided 



. 

zdziwiłem się, kiedy zaczęliśmy się rozglądać wokół i 
odkryliśmy całkiem sporo tych kaktusów, pięknie 
prezentujących się wyraźnie ponad poziomem podło-
ża i wyraźnie opitych wody, zdrowych, w pełnym 
wzroście. Moje poprzednie spotkanie z neowerder-
mannią miało miejsce w listopadzie, kiedy rośliny te z 
powodu suszy są skurczone, wciągnięte prawie lub 
zupełnie pod ziemię, przysypane pyłem, bardzo trud-
ne do znalezienia. Miałem wtedy wrażenie, że jest to 
gatunek zagrożony wymarciem. Nic bardziej błędne-
go! Teraz okazało się, że kaktusów tych rosną w Ar-
gentynie miliony (najwięcej widzieliśmy na wschód 
od Humahuaca), i to wcale nie jest przesada. Neower-
dermannia dorasta do 9 cm szerokości, tworzy bardzo 
gruby, odwrotnie stożkowaty korzeń spichrzowy. 
Żebra podzielone są na ostrosłupowe wzgórki, na 
których górnej części znajdują się areole z cierniami 
(zwykle około 10, brązowych, szarzejących). W aksi-
lach powstaje trochę waty, ale w przyrodzie szybko 
wydmuchuje ją wiatr i zmywa deszcz. Kwiaty mają 
około 3 cm szerokości, a ich płatki są białe lub (czę-
ściej) lekko różowe. Ciekawe, że w listopadzie JESZ-
CZE tych kwiatów nie było, a w styczniu JUŻ ich nie 
było, nie było też owoców ani nawet śladu pozostało-
ści tychże. Zapewne, zgaduję, kwitną w grudniu, zdy-
scyplinowanie, bo wszystkie jednocześnie, a ich małe, 
jednocentymetrowe owoce (to już wiem na pewno) 
szybko schną i rozpadają się w proch i pył, wysiewa-
jąc nasiona dookoła. Kwiat na zdjęciu należy do ja-
kiejś byliny z rodziny Compositae, nie do kaktusa, ale 
świadczy o dobrym nawodnieniu gleby w czasie na-
szej tam wizyty. Neowerdermannia (ani ta, ani tym 
bardziej N. peruviana) nie pojawia się w kolekcjach 
zbyt często, ponieważ należy do najwrażliwszych 
kaktusów z Ameryki Południowej i utrzymanie jej na 
własnych korzeniach wymaga dużo troski, podlewa-
nia po troszeczkę, stosowania środków grzybobój-
czych. Szczepione zaś też są rzadkie, bo specyficzny 
sposób uwalniania nasion utrudnia znalezienie ich w 
przyrodzie i rozpowszechnienie w postaci zaszczepio-
nych siewek. Żałuję, ale sam też jej nie mam w zbio-
rach. 
         Są także w tej okolicy, ale też i prawie wszędzie 
w górach północnej Argentyny, pogardzane po-
wszechnie opuncje z rodzaju Austrocylindropuntia – 
A. shaferi. Może i nie wygrałyby konkursu Miss 
World, ale swój urok mają, nawet bez kwiatów, za to 
z okrągłymi jak agrest owocami. Nazwa rodzajowa 
oznacza, że chodzi o opuncje kształtu cylindrycznego 
występujące na południu, i tak właśnie jest. Ten gatu-
nek występuje aż do La Paz na północy Boliwii. Cza-
sem występuje pod nazwą A. vestita (kiedy ma dużo 
włosów), zaś forma małoowłosiona lub bezwłosa to A. 
shaferi (synonim - A. weingartiana). Przepięknie 
kwitnie czerwonymi lub bordowymi kwiatami. 
         Pobyt w La Quiaca wykorzystaliśmy jeszcze 
tak, że wynajęliśmy taksówkę, aby zawiozła nas ku 
wzgórzom na wschód od Yavi, a w tej okolicy im 
bardziej na wschód, tym więcej wody (więcej desz-
czu, bardziej mokra ziemia). Tam poświęciliśmy 

into pyramids with areoles with spines (usually about 
10, brown, turning grey). In axills some wool is pro-
duced, but it is quickly blown away by wind and 
washed down by rain. Flowers are about 3 cm wide 
and their petals are white or, more often, slightly 
rose-coloured. It is interesting that there were none 
of these flowers in November YET, and there were 
none of them in January BY THEN, nor the fruits or 
their remnants. Presumably they flower in December 
in orderly fashion, all at one time, and their small 1 
cm long fruits (that is what I know for sure now) 
quickly dessicate and split completely spreading the 
seeds around. The flower on the photo belongs to 
some plant from a Compositae family, not to a cac-
tus, but it bears evidence of good amount of water in 
the soil during our visit there. Neowerdermannia (not 
this one nor N. peruviana) do not occur often in col-
lections because it is one of the most rot-prone cacti 
of South America and cultivating it on its own roots 
needs much attention, infrequent watering, and using 
fungicides. On the other hand, the grafted specimems 
are also rare, because specific mode of releasing se-
eds makes it difficult to find them in habitat and di-
stribute in form of grafted seedlings. It is a pity that I 
also do not have it in my collection..  
         There are also Austrocylindropuntia shaferi, 
opuntias of the generally despised genus growing in 
this region and almost everywhere in the mountains 
of northern Argentine. Probably it would not have 
won the Miss World competition, but has its charm 
even when not in flower, but in fruit round like go-
oseberry. The generic name suggests a cylindrically 
shaped  opuntia found in the South and that is true. 
This species is found as far as La Paz in the north of 
Bolivia. Sometimes it comes under the name of A. 
vestita (when it bears many hairs on itself), whereas 
the form with little hairs or none is A. shaferi (syn. A. 
weingartiana). It beautiffuly blooms with red or 
dark-red flowers.  
         We took further advantage of our stay in La 
Quiaca – we took a taxi to hills east of Yavi. In this 
region the more eastern direction the more water 
(more rain, more soaked soil) is present. There we 
spent much of our time to a locality of large magnifi-
cent, variously spined and haired Oreocerei (O. cel-
sianus), which were of special interest to Tadeusz 
Nycz, a declared oreocereusologist, who took maesu-
res and pictures of several dozen specimen, then we 
were searching Mediolobivias (the outcome is about 
10 specimens of unidentified plants, no seeds), and 
unintentionally hit a rather not very sightly miniature 
plant, but rare, hence in demand among collectors. It 
was L. pugionacantha var. corrugata. This little mite 
usually has 2-3 cm in diameter, barely protrudes 
above soil level and is found on a completely flat 
ground, near a small river, in company of Maihu-
eniopsis glomerata and small bushes of Polylepis sp. 
But I have to admit that the spines of this plant re-
semble those of L. pugionacantha var. pugionacan-
tha in pattern and colour, what can’t be said of some  

KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 2                                                                                                                        85

 



. 
86                                                                                                                        KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 2 

 

sporo czasu stanowisku przepięknych, wielkich, róż-
norodnie ociernionych i owłosionych oreocereusów 
(O. celsianus), co szczególnie zajmowało Tadeusza 
Nycza, zamiłowanego oreocereusologa, który pomie-
rzył i sfilmował kilkadziesiąt egzemplarzy, potem 
kilka godzin szukaliśmy mediolobiwii (efekt – około 
10 sztuk niezidentyfikowanych roślin, żadnych na-
sion) i niezamierzenie trafiliśmy na brzydkie kacząt-
ko, miniaturę wątpliwej urody, acz rzadką, stąd pożą-
daną przez zbieraczy, a była to L. pugionacantha var. 
corrugata. Maleństwo miewa 2 do 3 cm średnicy, 
ledwie wystaje z ziemi i rośnie na zupełnie płaskim 
terenie, opodal rzeczki, a towarzyszą jej głównie Ma-
ihueniopsis glomerata i krzaczki Polylepis sp. Za to 
muszę przyznać, że ciernie tej rosliny przypominają 
układem i barwą ciernie L. pugionacantha var. pugio-
nacantha, czego nie da się powiedzieć o niektórych 
innych odmianach tego gatunku). 
         W La Quiaca mieliśmy do spędzenia jeszcze 
dzień lub dwa, więc urządziliśmy wyprawę w okolice 
Tafny, a potem już opuściliśmy miasto udając się na 
wschód do Santa Victoria, następnie na południe itd., 
itp., ale to już materiał na inne, kolejne opowieści o 
argentyńskich Andach. Hasta luego, amigos! 

other  varieties of this species. 
          We had one or two days left in La Quiaca, so 
we made a trip to Tafna neighbourhood, then left the 
town and went in the eastern direction to Santa 
Victoria, then southwards etc., but this is a material 
for other stories about  Argentinian Andes. Hasta 
luego, amigos! 
 
Fig. 1 Główna ulica w La Quiaca i Oreocereus celsia-
nus na klombie Fig. 2 & 3 Puna subterranea MPL71 La 
Quiaca Fig. 4 Lobivia pugionacantha MPL71A La Quia-
ca Fig. 5 Maihueniopsis nigrispina MPL71A La Quiaca 
Fig. 6 Cumulopuntia pentlandii var. rossiana MPL71A 
La Quiaca Fig. 7 Yavia cryptocarpa MPL18 Cieneguil-
las Fig. 8 Yavia cryptocarpa cristata MPL18 Cieneguil-
las Fig. 9 Mediolobivia haagei var elegantula MPL18 
Cieneguillas Fig. 10 Mediolobivia pygmaea var. pyg-
maea lub atrovirens MPL18 Cieneguillas Fig. 11 Lo-
bivia ferox kwiat magenta MPL18 Cieneguillas Fig. 12 
Neowerdermannia vorwerkii MPL72B Cieneguillas Fig. 
13 Austrocylindropuntia shaferi MPL72 Cieneguillas 
Fig. 14 Oreocereus celsianus MPL73 Yavi Fig. 15 Lo-
bivia pugionacantha var. corrugata MPL73B Yavi 
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Eriosyce heinrichiana i 
 

 
 

Tomasz Romulski  
 

         W Kaktusy I Inne 1:2, 2004 przedstawiłem kla-

syfikację Eriosyce wg. Kattermanna, w której dla 

Eriosyce heinrichiana autor uznał odmiany: var. hein-

richiana, var. intermedia, var. setosiflora i podgatu-

nek ssp. simulans. Ten ostatni Friedrich Ritter opisał 

oryginalnie w randze gatunku (Pyrrhocactus simu-

lans, 1961). Muszę przyznać, że nie przeglądałem 

uważnie tej części studium Kattermnna. Jakiś czas 

później przypadkowo skonstatowałem, ze ssp. simu-

lans na pierwszy rzut oka wyraźnie się odróżnia do 

pozostałych – chodziło o budowę żeber, które miały 

słabo zaznaczone tuberkuły, większe areole (przy 

czym młode są wełniste), większe osiągane rozmiary, 

i generalnie roślina ładniej wyglądała. Uznając auto-

rytet autora zaakceptowałem tu jego klasyfikację, bez 

prób wnikania w jej zasadnosć. Jednak póżniejsze 

opracowania Adrianny Hoffmann i Davida Hunta 

traktowały dawny Pyrrhocactus simulans jako odręb-

ny gatunek, co mnie bardzo ucieszyło. Nie jest moim 

celem roztrząsanie w tym miejscu taksonomicznych 

„za i przeciw”, po prostu krótko przedstawiam oba 

gatunki. Na marginesie zaznaczę, że wydaje się, iż 
potrzeba więcej badań nad kompleksem E. heinri-

chiana w naturze. 

         Eriosyce heinrichiana niczym specjalnie się nie 

wyróżnia – jest to po prostu niebrzydki chilijski kak-

tus. W naturze korpus jest spłaszczony do kulistego, 

średnicy do 8 cm. Kolor naskórka może być brązowy 

lub nawet czarnawy. Żeber 14-22, podzielonych na 

wydatme tuberkuły o charakterystycznym wydłużo-

nym, kształcie. Wielkość tuberkuł, długość i liczba 

cierni zmienna. Kolor kwiatów może być od blado-

żółtawego, przez żółty, pomarańczowy, do różowe-

go, działki znamienia mają 5-8 mm i przylegają do 

siebie nawzajem. Pojawiło sie w przeszłości wiele 

opisów jako, że populacje tytułowego kaktusa wy-

stępują na dużym obszarze Chile – zaczynają się na 

południe od Huasco, kończą się koło Las Palmas,  

Eriosyce simulans. 
Razem czy osobno? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stąd roślina ta ma wiele synonimów. W Czechach 

najczęściej występuje on pod nazwą Neoporteria 

(Pyrrhocactus) deherdtiana.  

         Kattermann uznał jeszcze trzy odmiany: var. 

intermedia, var. setosiflora i var. simulans. W The 

New Cactus Lexicon dwie pierwsze nie zostały uzna-

ne, a simulans została tamże uznana za odrębny gatu-

nek. Sądzę, że w tym ostatnim prrzypadku autorzy tej 

publikacji mają chyba rację – Eriosyce simulans od-

różnia się dość wyraźnie zewnętrznym wyglądem – 

rośnie wyżej, osiągając w naturze do 15 cm wysoko-

ści i do 7 cm średnicy, naskórek jest ciemnozielony, 

żeber 13-16, tuberkuły są bardzo słabo zaznaczone i 

niewydłuzone – przeciwnie niż u E. heinrichiana. 

Młodsze areole mają wełnę, i co za tym idzie, szczyt 

rośliny jest wełnisty – przeciwnie niż u E. heinrichia-

na. Kwiat jest jasnoczerwony, rurka kwiatowa często 

pokryta wełną i wieloma szczecinami – przeciwnie 

niż u E. heinrichiana, działki znamienia mają tylko 4 

mm długości i mogą być rozwarte. Występowanie: 

niższe partie doliny Rio Choros (na północ od La Se-

rena).  

         Eriosyce heinrichiana jest prosty w uprawie, 

łatwo i chętnie kwitnie. Również Eriosyce simulans 

nie jest trudny.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R o d z a j  
R a u h o c e r e u s   
 

         Rauhocereus Backeberg to rodzaj monotypowy 

– jedynym gatunkiem jest omawiany Rauhocereus 

riosaniensis. Nazwą rodzaju został uhonorowany 

niemiecki profesor-botanik Werner Rauh (1913-

2000), niezmiernie zasłużony na polu sukulentów. 

Rauhocereus jest uważany za bliski rodzajowi Brow-

ningia, i być może po dogłębniejszych badaniach 

zostanie doń włączony, ale póki co jest powszechnie 

traktowany jako rodzaj odrębny. 

         Kaktus ten pochodzi z dolin andyjskich na pół-

nocy Peru. W naturze może osignąć 4 m wysokości, 

krzewiąc się zwykle od podstawy. Proste pędy mają 
do 15 cm średnicy, żeber 5-6, podzielonych na wy-

raźne tuberkuły, które są charakterystycznie wielo-

bocznego kształtu. Cierni 2-8, raczej nierozróżnialne 

na centralne i boczne, długości 0,5-5 cm, z początku 

żółtawo-czerwone, potem szarzejące   

         Kwiaty pojawiają się nocą, wyrastając w okoli-

cach szczytów pędów, są białe, zewnętrzne płatki są 
zielone, mają 8-10 cm długości, i do 5 cm średnicy, 

owocnia i rurka kwiatowa z łuskami i brązową weł-

ną. Owoc jest czerwony, mięsisty, owalny, z obec-

nymi pozostałościami kwiatowymi.  

         Oprócz typu wyróżnia się jeszcze jeden podga-

tunek: ssp. jaenensis (Rauh) C. Ostolaza, który po-

siada 2 mocne ciernie centralne do 2 cm długosci i 2-

3 boczne, do 1,5 cm długości. Podgatunek typowy 

występuje w dolinie rzeki Río Saña na północy Peru, 

podgatunek jaenensis występuje pomiedzy Jaen i 

Chamaya.     

         Kaktus jest dość atrakcyjny z uwagi na bardzo 

regularny kształt tuberkuł. W uprawie rośnie dobrze. 

Trzeba go chronić przed mrozem.  

Synonim: Browningia riosaniensis (Backb.) G.D. 

Rowley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

South America 

Cactus Expeditions 
Argentyna, Boliwia, Brazylia 

 

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

 

Fig. 1 & 2 Eriosyce simulans, fot. 
Juan Pablo Acosta, Chile. Niestety w 
naszych warunkach roślina nie wy-
tworzy takiego uciernienia! Fig. 3 
Eriosyce heinrichiana (deherdtiana), 
z żółtym kwiatem z płatkami o różo-
wych smugach, fot. Jerzy Bartylak  
Fig. 4 & 5 Eriosyce heinrichiana (de-
herdtiana), z różowym kwiatem 

Rauhocereus  

riosaniensis 

Fig. 5 


