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Krótkie spojrzenie na… 
 Mammillaria geminispina 

         Pośród całej rzeszy gatunków i 

odmian olbrzymiego rodzaju Mammil-

laria, możnaby wymienić mnóstwo 

charakterystycznych gatunków, wy-

różniających się urodą w taki czy inny 

sposób, przy czym każdy mamilarzy-

sta ma swoich ulubieńców (o pardon, 

ulubienice!), a wiele mammillarii jest 

znanych wśród nie-mamilarzystów. 

Jedną z takich mammillarii, które 

przynależą do takiego „dziedzictwa 

ogólnokaktusiarskiego” jest Mammil-

laria geminispina.  
 

Fig. 1, 2  Mammillaria geminispina var. geminispina 
 

         Powszechnie wyróżnia się dwie odmiany: var. 

gemnispina Haworth (synonimy: var brevispina, var 

nivea, var nobilis) i var. leucocentra Berg (synonimy: M. 

albata, M. albata var longispina, M. albata var sanciro), 

choć jako róznice między nimi podaje się jedynie fakt, że 

var. leucocentra ma ciernie całkowicie białe, podczas 

gdy u var. gemnispina ciernie centralne mają ciemne 

końcówki. No właśnie, charakterystyczną cechą tego 

pięknego kaktusa jest biel – ciernie są cienkie, igłowate, 

ale dzięki ich długości i gęstej plątaninie, jaką tworzą, 
oraz białej wełnie w aksilach, korpusy M. geminispina 

naprawdę pięknie się prezentują, a na tle owej białej 

powłoki pięknie prezentują się również małe, czerwone 

kwiaty. Z czasem roślina tworzy duże kępy, a starsze 

pędy przyjmują kształt krótkocylindryczny. 

         M. geminispina pochodzi z Meksyku, gdzie obej-

muje swoim zasięgiem dość duży areał – obie odmiany 

rosną w stanach Hidalgo, Queretaro i San Luis Potosi. 

Warunki uprawy są standardowe, takie jak dla większo-

ści kaktusów.   
czasem roślina tworzy 

Fig. 3  Mammillaria geminispina var. geminispina z wyjąt-
kowo dlugimi cierniami (tu opatrzona dodatkowym, nie-
formalnym epitetem „longispina”). Fot. Cristian Neciu 
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Witajcie Przyjaciele ! 
         Nie będę się tłumaczyć z kolejnego spóźnienia, bo to już chyba nie-
odłączny rys KI. Na pewno uciązliwy, ale z drugiej strony przecież mogły 
nas spotkać większe niepowodzenia, jakie czyhają na na tak niskonakła-
dowe pisma jak KI. Cieszmy się więc, że jest kolejny numer 
         W obecnym numerze chyba po raz pierwszy inne sukulenty nie są 
niedoreprezentowane w stosunku do kaktusów. Mamy przede wszystkim 
pierwszą część bardzo fachowego artykułu o stapeliowych. Jest też 
Adromischus – rodzaju bardzo rzadkim w naszych kolekcjach. Są również 
artykuły, w których została zebrana, uporządkowana, i przejrzyście przed-
stawiona czytelnikom KI wiedza, z której wielu z nas „cos tam wie”, ale… 
często wiemy gdzie dzwonią, ale nie zawsze wiemy dokładnie w którym 
kościele – systematyka Astrophytum, przedstawienie i uprawa Aloesów, 
Haworsji i Gasterii, oraz szczepienie na Pereskiopsis. Jest też artykuł, 
który nazwę „klasyczny” – taki, który zainteresuje nawet tak oczytanego 
hobbystę, że teoretycznie nie powinno go już nic zaskoczyć – Neower-
dermannie. Na dodatek artykuł jest jednocześnie poniekąd 2-gim odcin-
kiem serii o tym rodzaju, którą rozpoczęto w… 2-gim numerze KI (rok 
2004 !). Pamiętacie ten artykuł? Było tam tylko o vorwerkii, obiecywano 
jeszcze chilensis i peruvianę w następnych częściach. No i po 4-ch (!) 
latach jest ta peruviana (na chilensis będzie trzeba jeszcze poczekać). 
Jest też małe co nie co o Vatricania – kaktusie kolumnowym z Boliwii 
popularnym w hipermarketach, i pewnie z tego powodu… niepopularnym 
w kolekcjach. 
         Niepostrzeżenie, w końcu września, minęło 4 lata KI…  
                             Z kaktusowo-sukulentowymi pozdrowieniami, ki-edytor 
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Stapeliowe. Orchidee  
      
 
Marek Snowarski                                                                          
Wrocław, Marek.Snowarski@grzyby.pl 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

The author depicts Stapeliads flower structure and its dif-
ficult hand-pollination procedure, based both on literature 
and on his own experience – a stereoscopic microscope is 
involved as well as a thin filament from an electric bulb. 
Representatives of the genus Duvalia are the easiest ones 
to get experience with in the hand-pollination technique. 
 

Systematyka 
         Stapeliowe to grupa sukulentycznych rodzajów 

należąca, w starszym ujęciu, do rodziny Asclepiada-

ceae (trojeściowate), a w nowszym systemie do ple-

mienia Ceropegieae podrodziny Asclepiadoideae w 

rodzinie Apocynaceae (toinowate). Do rodziny Ascle-

piadaceae należą, obok typowych sukulentów pędo-

wych, także słabsze lub silniejsze kserofity. Liczne są 
też gatunki tworzące bulwiaste organy spichrzowe – z 

kolekcjonerskiego punktu widzenia mniej lub bardziej 

naciągany „kaudeks”. Wszystkie Asclepiadaceae trak-

towane łącznie jako „sukulenty w bardzo szerokim 

rozumieniu” stanowią około 900 gatunków, zgrupo-

wanych w 61 rodzajach w ramach rodziny Aclepiada-

ceae, liczącej w sumie około 3400 gatunków i 240 

rodzajów. Wyraźnie sukulentycznych stapeliowych 

jest około 330 gatunków. 

         Przykładem interesujących „para-sukulentów” z 

rodziny Asclepiadaceae, którymi nie będę się szerzej 

zajmować w tym artykule, są Hoya (200-300 gatun-

ków) i Ceropegia – 180 gatunków. Zwrócę tylko 

uwagę, że Ceropegia ma bardzo ciekawą, zróżnico-

waną morfologię pędów. Bulwiaste organy spichrzo-

we posiadają Fockea, Cibirhiza, Brachystelma. Wiele 

gatunków z tej grupy to liany. 

         We florze Polski stapeliowe nie są reprezento-

wane. Występują w Azji zachodniej po subkontynent 

indyjski, w Afryce i południowej Hiszpanii. Ich cen-

trum różnorodności, z największą liczbą gatunków, to 

Afryka południowa i wschodnia oraz Bliski Wschód. 

         Stapeliowe to sukulenty pędowe z silnie zredu-

kowanymi liśćmi. Te są czasem widoczne w szcząt-
kowej postaci na szczycie młodych pędów. Normalne, 

choć krótkotrwałe, liście ma jedynie Frerea indica. 

         Lista sukulentycznych rodzajów Asclepiadaceae  

(w nawiasie podana orientacyjna liczba gatunków):  
Baynesia lophophora, Brachystelma (120), Caralluma 

s.l. (70 gatunków, w niektórych ujęciach dzielone na 

17 rodzajów np. Angoluma, Cryptoluma, Sanguillu-

ma, itd.), Ceropiegia (180), Duvalia (18), Duvalian-

dra dioscoridis, Echidnopsis (32), Edithocolea gran-

dis, Hoodia (14), Huernia (65), Huerniopsis (2), 

Lavrania haagnerae, Larryleachia (5), Notechi-

nopsis (2), Ophionella (2), Orbea (52), Orbeanthus 

(2),  Pectinaria (3), Piaranthus (8), Pseudolithos (5), 

Quaqua (30), Rhytidocaulon (10), Stapelia (50), Sta-

pelianthus (7), Stapeliopsis (6), Tavaresia (3), Tri-

dentea (8), Tromotriche (11), Whitesloanea crassa. 

 

Dlaczego orchidee świata sukulentów? 
         Stapeliowe swoje miano – orchidee świata su-

kulentów – zawdzięczają niesamowitym kwiatom. 

Kwiaty wszystkich stapeliowych są oparte na tym 

samym prostym planie. W dodatku jest to symetria 

promienista, pięciokrotna. Poszczególne elementy 

okwiatu są modyfikacją gwiazdy pięcioramiennej. 

Orchidee mają kwiaty o symetrii dwubocznej, 

grzbieciste. Wydawało by się że taki układ stwarza 

większe możliwości estetycznego zadziwienia niż 
symetria promienista. Byłem więc zaskoczony jak, 

wydawało by się banalna pięciokrotna symetria pro-

mienista stapeliowych, może być modelowana w 

zachwycające konstrukcje. 

         Nauka, o ile taka już istnieje, gdzieś na styku 

psychologii sztuki, neurofizjologii i psychologii ewo-

lucyjnej, zapewne znajdzie odpowiedzi na pytanie 

dlaczego symetryczne, promieniste konstrukcje geo-

metryczne (vide mandala, symbole solarne) w szcze-

gólny sposób rezonują z naszymi estetycznymi (i nie 

tylko estetycznymi) emocjami. 

         Zmienność dotyczy nie tylko kształtu, co mo-

gło by być na dłuższą metę nudne, ale i barw okwia-

tu i faktury jego powierzchni. Z tego samego geome-

trycznego wzoru tworzone są nowe jakości estetycz-

ne – wiele gatunków tworzy olbrzymią różnorodność 
form stanowiskowych różniących się właśnie ubar-

wieniem i fakturą kwiatów. Ubarwienie kwiatu jest 

często pręgowane, marmurkowe – rzecz rzadka u 

innych roślin. Często występują barwy głębokiej 

purpury i fioletu – w szczególny sposób oddziałujące 

na nasz zmysł estetyczny i emocje. 

         Faktura części okwiatu bywa gładka i lśniąca – 

wtedy kwiaty wyglądają jakby były wykonane z wo-

sku lub sztucznego tworzywa o głębokiej barwie 

przenikającej w głąb płatków. Częściej powierzchnia 

płatków jest pokryta brodawkami, wyrostkami, czę- 

 
 

świata sukulentów. Część 1. 
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Fig. 1  Piaranthus sp. Baden Baden. Kwiat 
Fig. 2  Huernia hystrix. Widok spodniej strony kwiata 
 

Fig. 3  Huernia barbata. Wnętrze kwiatu po usunięciu części korony zewnętrznej. 
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sto jest też owłosiona. Włoski mogą też być krótsze, 

szczeciniaste, czasem zaopatrzone w buławkowate 

rozszerzenia na szczycie, wtedy jako tzw. włoski wi-

brujące poruszają się przy najlżejszym podmuchu 

powietrza. Z kolei dłuższe i cieńsze włoski tworzą 
fantastyczne puszyste kwiaty (w tym miejscu mogę          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokazać tylko niektóre kwiaty stapeliowych – znacz-

nie więcej możesz obejrzeć na stronie mojej kolekcji:  

kaktusy.atlas-roslin.pl 
         Inną analogią z orchideami jest to, że oszała-

miającej różnorodności kwiatów towarzyszy 

względnie niewielkie zróżnicowanie morfologii pę-

Fig. 4  Duvalia reclinata, Wooldridge. Pędy i kwiat. 
 

Fig. 5  Duvalia polita. Korona dodatkowa. Widok z boku. Fig. 6  Duvalia polita. Korona dodatkowa. Widok od góry. 
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dów. Te zwykle są nieciekawe i wśród gatunków z 

jednego rodzaju zwykle niezróżnicowane. Zresztą 
nawet pomiędzy rodzajami brak często wyraźniej-

szych różnic. 

         Podobnie jak u orchidei kwiaty stapeliowych 

utrzymują się stosunkowo długo. O ile nie dojdzie do 

udanego zapylenia (co w warunkach kolekcji raczej 

się nie zdarza) to utrzymują się w zależności od ga-

tunku, od kilku dni do ponad tygodnia. Roślina two-

rzy zwykle dużo kwiatów w okresie kwitnienia. 

         Kolejną analogią do orchidei jest to, że wymaga-

ją one specjalnego traktowania w uprawie. Zdecydo-

wana większość stapeliowych jest trudna lub bardzo 

trudna w uprawie. W przeciwieństwie do stosunkowo 

dobrze poznanych potrzeb uprawowych poszczegól-

nych grup orchidei – nadal brakuje pewnego „systemu 

uprawy na stapeliowe” (szerzej o tym w następnej 

części poświęconej kolekcjonowaniu stapeliowych). 
 

Budowa kwiatu 
         Osobliwości budowy kwiatu stapeliowych są 
wynikiem krańcowego przystosowania do zapylania 

przez owady, głównie z rzędu muchówek (Diptera). 

Okwiat wytworzył na drodze ewolucji niezwykłe 

przystosowania do wabienia określonych gatunków 

muchówek, różnych dla poszczególnych gatunków 

stapeliowych i do przeniesienia pyłku w ściśle okre-

ślony sposób w jedno precyzyjnie określone miejsce. 

         Przy opisie budowy kwiatu podaję także terminy 

angielskie i niemieckie. Ułatwi to studiowanie opisów 

gatunków w tych językach, zwłaszcza, że różni auto-

rzy stosują nieraz odmienną terminologię. Jej przy-

swojenie będzie łatwiejsze jeśli czytelnik zrozumie 

funkcję poszczególnych elementów kwiatu, zwłaszcza 

tych bezpośrednio zaangażowanych w proces zapyle-

nia. 

         Typowe kwiaty składają się z szypuły (ang. 

pedicel, niem. Pedicel, Blütenstiel) na której osadzone 

są zwykle nieciekawe i często niepozorne, zielone 

działki kielicha (ang. sepals, niem. Sepalen, Kelchb-

lätter), które okrywają, dla odmiany, barwne i atrak-

cyjne płatki korony. Idąc ku centrum kwiatu znajduje 

się pręcikowie czyli zespół pręcików (każdy z nitką 
na której osadzona jest para pylników z osypującym 

się pyłkiem) i słupkowie ze słupkiem lub słupkami, 

na szczycie słupka znajduje się znamię słupka, miej-

sce gdzie przy zapylaniu ma spocząć pyłek. Wewnątrz 

słupka znajdują się zalążnie z zalążkami. Po udanym 

zapyleniu i zapłodnieniu z zalążków i innych części 

kwiatu powstaną nasiona i owoc. 

         Kwiaty stapeliowych są oparte na tym samym 

schemacie, ale z dość znacznymi modyfikacjami. Je-

dynie działki kielicha są banalne – zwykle niepozor-

ne, zielone, czasami zredukowane, łuskowate, szydla-

ste. Barwna korona kwiatu składa się z pięciu zro-

śniętych płatków i ma bardzo złożoną budowę. Jej 

elementy dzielimy na koronę zewnętrzną i koronę 

wewnętrzną. 
         Korona zewnętrzna (ang. corolla, niem. Kr-

onröhre, Blüte) jest tym co w potocznym rozumieniu 

kojarzy się z kwiatem. Płatki korony (ang. corolla 

lobes, niem. Kronzipfel, Blütenzipfel) są duże i w 

zależności od gatunku różnią się kształtem, barwą, 
fakturą powierzchni. U niektórych rodzajów (Duva-

lia, Huernia, Orbea, Orbeanthus) w centrum korony 

zewnętrznej występuje pierścieniowate zgrubienie 

(ang. annulus). 

         Korona dodatkowa (korona wewnętrzna) 
(ang. corona, niem. Nebenkrone)  jest, z racji nie-

wielkich rozmiarów, stosunkowo niepozorna, jednak 

jej budowa, kształt i proporcje jej elementów, mają 
zasadnicze znaczenie w podziale stapeliowych na 

rodzaje. Korona wewnętrzna dzieli się na dwie części 

– zewnętrzną koronę dodatkową (ang. outer coro-

na, niem. interstaminale Nebenkrone, außere Neben-

krone) – ta jest położona w dolnej części prętosłupa i 
wewnętrzną koronę dodatkową (ang. inner corona, 

niem. staminale Nebenkrone, innere Nebenkrone), ta 

jest położona w górnej części prętosłupa i często ma 

wywinięte swoje płatki ponad prętosłupem. 

         Kwiaty stapeliowych nie mają typowych pręci-

ków i słupków. Tworzą one jeden zrośnięty twór 

zwany prętosłupem (ang. staminal column, niem. 

Gynostegium, Narbensäulchen). Na powierzchni 

prętosłupa rozmieszczone są elementy funkcjonalnie 

odpowiadające pylnikom i znamieniu słupka.  

         Znamię słupka (ang. anther, niem. Anthere) 

nie jest położone, tak jakby się wydawało na szczy-

cie prętosłupa,  lecz leży pomiędzy płatkami korony 

wewnętrznej, mniej lub bardziej w głębi korony 

kwiatowej. Jest pięć znamion słupka, tyle ile płatków 

korony.  

         Każde znamię ma formę dwóch stulonych 

warg, tworzących szczelinę. Wargi w dolnej części 

są rozchylone, ku górze zbiegają się i są zrośnięte w 

szczytowej części – spełniają one funkcję prowadnic 

dla odpowiedniego elementu pyłkowiny i zapewniają 
jej stabilne umocowanie podczas zapylania. Z uwagi 

na funkcję znamienia będziemy nazywali je zam-
kiem. Na określenie zamka w literaturze stosuje się 
różną terminologię jak: ang. staminal lock, guide rail, 

anther wings.  

         Poniżej zamka znajduje się otwór miodnika – 

u niektórych rodzajów, np. u Piaranthus, przy draż-
nieniu wydostaje się z niego duża ilość lepkiego nek-

taru. 

         Nad każdym z pięciu zamków znajdują się pa-

rzyste pyłkowiny (ang. pollinium, niem. Pollinium, 

Pollensäcke). Mają one złożoną budowę przystoso-

wującą je do przenoszenia przez muchówki i do wło-

żenia w szczelinę zamka.  

        Dwie pyłkowiny są połączone ze sobą przeno-
śnikiem (ang. translator, carrier, niem. Translator, 

Klemmkörper und Translatoren) z wyrostkami za-
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czepiającymi się o odnóże owada. Na jednej z krawę-
dzi pyłkowiny znajduje się wydłużony element – 

klucz (ang. pollinium key, germinating mouth, anchor 

margin) który, aby doszło do udanego zapyleniu, musi 

być wsunięty w zamek  

         Wewnątrz prętosłupa znajdują się zalążnia z 

dwoma owocolistkami połączonymi jedynie szypuł-

kami. Po skutecznym zapyleniu korona kwiatowa 

zasycha, odpada, a na szypule kwiatu rozwijają się 
dwa silnie wydłużone owoce, suche typu mieszek, 

pękające jednym podłużnym szwem. Swoim ułoże-

niem owoce przypominają rogi, są stosunkowo duże i 

długie w proporcji do rozmiaru pędów, osiągają do 

kilkunastu centymetrów długości. Nasiona są płaskie, 

obłonione, liczne (kilkadziesiąt), stosunkowo duże i 

zaopatrzone w puch lotny. Są przystosowane do roz-

przestrzeniania przez wiatr. Puch lotny nasion stosun-

kowo łatwo odpada i nasiono osiada wtedy na podło-

żu. 

 

Zapylanie 
         Kwiaty stapeliowych są zapylane przez owady, 

głownie przez muchówki (Diptera). W procesie uda-

nego zapylaniu owad zaczepia nogą o aparat przeno-

szący z przymocowanymi do niego parzystymi pył-

kowinami. Odrywa je od prętosłupa i odlatuje do 

kwiata na innej roślinie tego samego gatunku. Tam, 

przemieszczając się w koronie kwiatu, może zaczepić 
wleczonym na swoim odnóżu, kluczem pyłkowiny o 

dolną część zamka, szarpiąc i próbując wyzwolić 
uwięzioną w aparacie przenoszącym nogę może do-

prowadzić do wsunięcia zamka do klucza do oporu a 

następnie przy kolejnym szarpnięciu oderwać pyłko-

winę od aparatu przenoszącego. Owad może teraz 

odlecieć z drugą pyłkowiną. 
         Pyłkowina wsunięta klucze w zamek pęcznieje 

w przeciągu około doby. Ziarna pyłka kiełkują – wy-

rastają z nich łagiewki. Poprzez zamek wrastają one w 

prętosłup a następnie w zalążnię i przeniesiony w nich 

materiał genetyczny ojca zespala się z komórkami 

jajowymi w zalążni. Dochodzi do zapłodnienia. Na-

stępnie rozwija się owoc i umieszczone w nim nasio-

na z zarodkami. 

         Stapeliowe są w zdecydowanej większości ob-

copylne. W niewielkim procencie przypadków moż-
liwe jest samozapylenie roślin obcopylnych. W wa-

runkach kolekcji stosunkowo łatwo dochodzi do zapy-

leń krzyżowych – nawet pomiędzy gatunkami z róż-
nych rodzajów. Na przeszkodzie takim zapyleniom 

stoi w naturze izolacja geograficzna, izolacja spowo-

dowana wabieniem różnych zapylaczy i niekompaty-

bilność pomiędzy rozmiarem lub kształtem klucza na 

pyłkowinie  i zamka prętosłupa. 

 

Ręczne zapylanie 
         W warunkach kolekcji praktycznie nie ma co 

liczyć na zapylenie przez owady. Jedynie sporadycz-

nie dochodzi do przypadkowych zapyleń i należy się 
liczyć z tym, że nasiona będą wynikiem krzyżówki 

różnych gatunków kwitnących w tym samym czasie. 

Pozostaje ręczne zapylanie. 

         Ponieważ w kolekcjonerskiej uprawie stape-

liowych dominuje rozmnażanie wegetatywne, przez 

sadzonki, to zwykle dysponujemy egzemplarzami 

jednego gatunku, będącymi klonem. A zdecydowana 

większość stapeliowych jest obcopylna. Na szczęście 

u niektórych gatunków próby samozapylenia stosun-

kowo często kończą się sukcesem. 

         Aby doszło do skutecznego zapylenia potrzeb-

ne jest precyzyjne wsunięcie klucza na pyłkowinie w 

zamek znamienia słupka. Powtórzę jeszcze raz – 

precyzja jest konieczna. Podejmowane przeze mnie 

początkowo, próby naśladowania owada – przez 

merdanie pyłkowiną w okolicy znamienia, nigdy nie 

zakończyły się sukcesem. Po bliższym przyjrzeniu 

się sprawie stało się jasne dlaczego. Szansa na wsu-

nięcie klucza do zamka przy chaotycznych ruchach 

są mniej więcej takie jak stanięcie monety na jej 

krawędzi przy rzucaniu „orzeł czy reszka”. 

         Aby precyzyjnie umieścić klucz w zamku ko-

nieczne są odpowiednie narzędzia, technika i prakty-

ka. Rozmiary zamka i klucza są poniżej 1 mm, zwy-

kle klucz ma długość ledwie 0.2-0.3 mm. Dodatkowo 

pyłkowiny z przenośnikiem są dość niewdzięcznym 

obiektem do manipulacji – całość jest dość wiotka i 

niestabilna. a wyrostki na przenośniku zgodnie ze 

swoją funkcją czepiają się. Dodatkowo manipulacje 

utrudnia, zwłaszcza w rodzaju Piaranthus, nektar 

obficie wydzielany przy dotknięciu zamka. Klucz 

jest wsuwany w prowadnice zamka „od dołu”, w 

miejscu do którego dostęp bywa utrudniony – wyjąt-
kiem jest rodzaj Duvalia gdzie całość jest „na wierz-

chu”. Duvalia jest przez to wdzięcznym obiektem dla 

ćwiczeń pozwalających nabrać wprawy w ręcznym 

zapylaniu. 

         Nie jest możliwe ręczne zapylanie przy użyciu 

nieuzbrojonego oka. Lupa też się nie zda na nic – za 

słabe powiększenie i poważna przeszkoda na drodze 

rąk z narzędziami. Odpowiednim przyrządem jest 

mikroskop stereoskopowy (tzw. preparacyjny). Moż-
na na nim pracować z powiększeniami rzędu x10 do 

x50 przy zachowanym stereoskopowym widzeniu 

(poczucia głębi obrazu). 

         Oprócz mikroskopu potrzebne są narzędzia do 

manipulacji pyłkowiną. Chyba najlepiej byłoby się-
gnąć do arsenału mikrochirurga. Z braku laku wy-

produkowałem proste i skuteczne narzędzia. Do ma-

nipulacji użyte są cienkie druciki osadzone na trzon-

ku. Jako drucików użyłem tych które podpierają żar-

nik żarówki – nie tych drucików na początku i końcu 

żarnika, są one zdecydowanie zbyt grube, lecz druci-

ka podpierającego żarnik w środkowej części. Bywa 

on jeszcze zbyt gruby, przez co niewygodny, przy 

niektórych manipulacjach, tak że warto poszukać 
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innej alternatywy. Jako oprawki użyłem kapilar 

szklanych do pobierania krwi. Zatopiłem drucik w 

kapilarze w płomieniu kuchenki gazowej. Oprawka 

może być użyta dowolna – ważne aby dało się w niej 

osadzić nieruchomo drucik i aby można ją było w 

miarę wygodnie trzymać. 
         Drucik zaginamy stosownie do potrzeb – zwy-

kle przydatne jest zagięcie końcówki w kształcie 

litery L lub słabsze. Wiele manipulacji można wyko-

nać jednym drucikiem ale łatwiejsze jest to, gdy 

można też manipulować drucikiem trzymanym w 

drugiej ręce. 

         Parę słów o technice zapylania. Zamki są 
umieszczone z boku prętosłupa – dlatego wygodniej 

jest, gdy tak umieścimy zapylany kwiat pod mikro-

skopem, tak aby kwiat był przechylony mniej lub 

bardziej na bok. U Duvalia pole operacyjne jest cał-

kowicie na wierzchu. U Piaranthus dostęp też jest 

stosunkowo dobry.  

         W przypadkach, gdy zamki są umieszczone w 

głębi korony kwiatowej, tak że są niedostępne, moż-
na usunąć koronę zewnętrzną, całą lub niepożądany 

fragment, przez odcięcie żyletką. Nie zaburza to w 

najmniejszym stopniu zapylenia, a daje nam dostęp 

do pola operacyjnego. W rodzaju Huernia i Tavare-

sia, proste odcięcie połowy korony zewnętrznej w 

pobliżu jej nasady, daje bardzo dobry dostęp dla ma-

nipulacji. Są też trudne rodzaje, np. Orbeanthus, 

gdzie płatki i wyrostki korony wewnętrznej, i niskie 

umieszczenie zamka, dodatkowo utrudnia dotarcie 

do celu. Można je usuwać przez wyłamanie. Wydzie-

lany obficie sok trzeba wtedy usunąć rogiem chus-

teczki. Po przygotowaniu pola operacyjnego przystę-
pujemy do właściwego zapylania. 

         Po pierwsze musimy pobrać pyłkowiny. Znaj-

dują się one ponad znamieniem słupka. Przyczepione 

pośrodku przenośnika do prętosłupa. pyłkowiny są 
złożone bokami ku sobie i przylegają krawędzią do 

prętosłupa. Wystarczy nacisnąć, przy pomocy nasze-

go drucika, w miejscu przyrośnięcia przenośnika a 

cały układ pyłkowin odłączy się. Jest on na tyle ma-

ły, że będzie dzięki siłom przylegania (a może lepko-

ści) trzymać się drucika. 

         Po drugie, musimy manipulując drucikiem ob-

rócić pyłkowiny z przenośnikiem. o 180 stopni. Tak, 

aby były ułożone odwrotnie (tj. przenośnikiem do 

dołu) niż to było przed odłączeniem od prętosłupa. 

Takie położenie będzie potrzebne przy wsuwaniu 

klucza pyłkowiny w zamek znamienia słupka. Pył-

kowiny obracamy pomagając sobie drugim druci-

kiem-manipulatorem. Można też obrót wykonać przy 

pomocy jednego drucika, opierając pyłkowinę o 

część kwiatu, choć jest to mniej wygodne. 

         Po trzecie należy przenieść właściwie ustawio-

ną pyłkowinę, kluczem skierowaną ku zamkowi ku 

dolnej części zamka i tam wsunąć ją, od dołu do gó-

ry, w zamek. Wsuwanie najłatwiej wykonać popych- 

   Fig. 7  Duvalia polita. Pyłkowiny z aparatem przenoszącym. 
Widok w mikroskopie w świetle przechodzącym. 

 

   Fig. 8  Orbea lutea ssp. vaga. Korona dodatkowa. Widok z góry. 
 

   Fig. 9  Orbeanthus hardyi. Korona dodatkowa. 
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ając od spodu pyłkowinę lub, gdy już w miarę pewnie 

siedzi w prowadnicy zamka, pociągając za przeno-

śnik. Gdy klucz jest wsunięty w zamek, napotkamy 

pewien opór, który zwykle powoduje rozerwanie 

przenośnika i pozostajemy z jedną pyłkowiną umiesz-

czoną kluczem w zamku i drugą na druciku. Można ją 
użyć do włożenia w kolejny zamek. Zamków mamy 

pięć. Wystarczy umieszczenie pyłkowiny w jednym 

aby było możliwe zapylenie kwiatu. 

         Jak widać operacje te wymagają dużej precyzji, 

drobnych ruchów i początkowe trudności i niepowo-

dzenia mogą budzić frustrację. Z praktyki zapewniam, 

że jest z tym jak z wkładaniem nitki w oczko igły. Z 

początku wydaje się niemożliwe. Ale po kilku razach 

przychodzi w miarę łatwo i operacja zabiera nie wię-
cej jak 3 minuty czasu. 

         Objawem skutecznego zapylenia jest więdnięcie 

korony. Mniej więcej po upływie doby od zapylenia. 

Przy czym szypułka kwiatu, działki kielicha i zalążnia 

pozostają jędrne, a nawet nieco grubieją. W tym sta-

nie owoc, zanim zacznie wzrost może pozostawać 
tygodniami, miesiącami, w skrajnym wypadku latami. 

Trudno przewidzieć jak się zachowa. Im dłużej trwa 

oczekiwanie tym większa szansa, że pęd na którym 

wyrósł zamrze z takiego lub innego powodu i nie 

uzyskamy nasion. Ale czasem udaje się uzyskać na-

siona. 

 

Pędy 
         Stapeliowe są sukulentami pędowymi. Mają 
zgrubiałe pędy, z miękiszem wodnym i silnie zredu-

kowane liście – zwykle nie ma po nich śladu lub są 
jedynie słabo zaznaczone, jako łuski na najmłod-

szych przyrostach. Pędy mają zwykle niewielką licz-

bę prosto ułożonych żeber. Ich grzbiety są niemal 

nagie, pokryte wyrostkami, w rodzaju słabych cierni. 

Rzadziej zdarza się, że ciernie są stosunkowo pokaź-
ne, żebra liczne i ułożone skrętolegle lub z pozoru 

nieregularnie. 

         Stapeliowe bronią się przed amatorami ich tka-

nek gorzkim smakiem (ale raczej nie są silnie trują-
ce) i wydzielaniem obfitego soku mlecznego (wbrew 

nazwie bezbarwnego), który zasycha, tworząc skoru-

pę w miejscach skaleczeń. 
         To co ma wielkie znaczenie przy uprawie sta-

peliowych. to cykl życiowy pędów. W przypadku 

większości kaktusów (Cactaceae) wzrost pędów jest 

teoretycznie wieczny – umierają one nie samoistnie, 

lecz wskutek działalności patogenów lub złych wa-

runków wegetacji. U stapeliowych regułą jest pro-

gramowana śmierć pędów. Z nielicznymi wyjątkami, 

pędy żyją od kilku miesięcy do kilku lat, po czym 

nieuchronnie zamierają – żółkną i wysychają lub, 

gdy warunki są niekorzystne, to gniją, czasem pro-

wadząc do śmierci całej rośliny. Czasami zdolność 
do naturalnego zamierania pędów jest przydatna. W 

ten sposób roślina może odrzucać porażone chorobą 
pędy – wtedy potrafi utworzyć się sucha tkanka od-

cinająca na granicy pędu chorego i zdrowego – po-

trafią to rośliny w dobrej kondycji, roślina może też 
pozbywać się zbyt dużej powierzchni transpiracji w 

przypadku braku wody. Istnieją też nieliczne stape-

liowe o teoretycznie wiecznym wzroście pędów – np. 

rodzaj Hoodia. 

         Nowe pędy wyrastają zwykle u podstawy mło-

dych pędów starszego pokolenia. Tworząc w ten 

sposób kroczący łańcuch pędów. Jeśli pędy są wy-

dłużone i wzniesione powstaje wtedy forma krzacza-

sta, np. u licznych Stapelia. Jeśli pędy są leżące i 

krótkie, to tworzy się forma płożąca np. u Piaran-

thus. Część gatunków, np. w rodzaju Huernia ma 

pędy silnie wydłużone, wznoszące się po podporach 

lub zwieszające, można powiedzieć, że o charakterze 

lian. 

         Kwiaty tworzą się zawsze na najmłodszych 

pędach. Często w pobliżu podstawy pędów (Stapelia, 

Huernia), rzadziej w pobliżu szczytu pędów (Piaran-

thus, Hoodia). 
ciąg dalszy w następnym numerze 

 Fig. 10  Orbeanthus hardyi. Kwiat. 

 Fig. 11  Piaranthus sp. Baden Baden. Kwiat. 
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Sympatyczny południowoafrykański rodzaj Adromischus nie 
jest popularny wśród polskich kolekcjonerów. Autor przed-
stawia go, biorąc za przykład Adromischus umbraticola. 
Rodzaj jest przeważnie prosty w uprawie.  
 

         Wszyscy wiemy, że istnieją różnice między na-
rodami, Polacy są inni niż Egipcjanie, a Amerykanie 
zachowują się inaczej niż Czesi. I zwykle nie rozu-
miemy, dlaczego tak jest. Także w kolekcjonerstwie 
kaktusowym takie różnice istnieją, i także trudno do-
strzec przyczyny tego stanu rzeczy. Zrozumieć trud-
no, ale zauważyć łatwo, np. w polskich zbiorach są 
głównie kaktusy, innych sukulentów jest zdecydowa-
nie mniej. A niektórych nie ma prawie wcale. Angiel-
skie szklarnie, choć malutkie, często zawierają głów-
nie sukulenty, i bywa tam także m.in. bardzo u nas 
rzadki Adromischus. Także Amerykanie czy Holen-
drzy cenią sobie ten rodzaj, z kolei wśród Czechów 
nie cieszy się uznaniem. A co jest takiego ciekawego 
w roślinach o tej nazwie rodzajowej? Nazwa owa nie 
jest zbyt zachęcająca, do tego kwiaty są tu małe i nie-
zbyt kolorowe, no i pewnie w tym momencie odstrę-
czyłem nawet tych dotąd niezdecydowanych. Znie-
chęconych proszę o odłożenie pisma na bok i skupie-
nie uwagi na niewątpliwie zajmujących epitelantach 
czy innych ariokarpusach, a ciekawych świata zapra-
szam do dalszej lektury. 
         W Afryce jest dużo sukulentów. O wiele więcej 
niż w Meksyku, kilkadziesiąt razy więcej niż w Ar-
gentynie, po prostu zatrzęsienie. Można je znaleźć 
głównie w Republice Południowej Afryki, także w 
Namibii i na Madagaskarze, inne kraje nie są już tak 
w tę florę bogate. Istnieją stanowiska, gdzie rośnie 
nawet 50 !!! różnych gatunków roślin sucholubnych. 
Najwięcej będzie tam (w RPA) zapewne przypołudni-
ków (rodzina Aizoaceae), będzie też Haworthia, Ga-
steria, Euphorbia, Aloes, Anacampseros, różne askle-
piady, Senecio, Cotyledon, Crassula, czy pochodzące 
z różnych rodzin kaudeksy (by wymienić tylko te 
popularniejsze), a między nimi także jeden czy drugi 
Adromischus. Rodzaj ten należy do wielkiej i zróżni-
cowanej rodziny Crassulaceae, a jego najbliższymi 
krewniakami są Cotyledon właśnie i Tylecodon. Na-
zwę rodzajową nadał tej grupie roślin Lemaire jeszcze 
w roku 1852, ale dopiero przed drugą wojną zaczęła 
być (i nazwa, i grupa roślin) nieco szerzej znana. Cał-
kiem niedawno, bo w latach 1978-1985 niejaki Hel-
mut Tölken zajął się tematem na poważnie i stworzył 
obowiązującą dziś klasyfikację adromiskusów (tak  

The nice South-African genus Adromischus is not popular 
among Polish cactophiles. The author depicts it taking 
Adromischus umbraticola as an example. The genus is 
easy in cultivation as a rule. 
 

         All of us know that there exist differences be-
tween nations, the Polish differ from the Egyptians, 
and the Americans have different manners from the 
Czechs. And we usually cannot explain why it is so. 
Also in cactus hobby these differences are present, 
and it is hard to give the reason for them as well. 
Though difficult to explain they are easy to notice, 
for example, Polish collections are occupied mainly 
by cacti, with markedly fewer number of succulents. 
And some genera are almost completely absent. En-
glish greenhouses, for example, though small, often 
contain mainly succulents, and among them Adromi-
schus may be found, a very rare genus in ours. The 
genus is treasured also by the Americans and the 
Dutch, while not by the Czechs. But what is so inte-
resting in the plants under that generic name? The 
name itself is not attractive, what is more, the flo-
wers are small and not very colourfull, so… at this 
point I have discouraged even those that were hesi-
tant. The discouraged are asked to put the magazine 
aside and fix their attention on undoubtedly intere-
sting epithelanthas, or other ariocarpi, whereas those 
interested in the World are invited to read the article.  
         There are many succulents in Africa, much 
more than in Mexico, several times as much as in 
Argentina – just heaps of them. They are found chie-
fly in RSA, also in Namibia and Madagascar, while 
other countries are not so rich in this flora. There can 
be found places where even up to 50 (!!!) xerophytic 
species grow side by side. The most abundant ones 
of them there (RSA) would be most probably me-
sembs (the Aizoaceae family), also one would find 
species of: Haworthia, Gasteria, Euphorbia, Aloes, 
Anacampseros, various asclepiads, Senecio, Cotyle-
don, Crassula, or caudex plants from many families 
(to mention just the most popular of them), and 
among them about one or two Adromischus. This 
genus belongs to the wide and rich Crassulaceae fa-
mily, with Tylecodon and Cotyledon being its closest 
relatives. This group of plants was given its botanical 
name by Lemaire in 1852, but only as late as just 
before the II World War it became more known 
(both the name itself and the group of plants). Not so 
long ago, in the years 1978-1985, Helmut Tolken 

An unknown Pretorian - Adromischus umbraticola 
 

Adromischus umbraticola 
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właśnie, nazwę wymawia się „adromiskus”, a oznacza 
to „grubą łodygę” po grecku) opartą na szczegółach 
budowy kwiatu. Areał występowania tych sukulentów 
jest dość typowy, RPA, przede wszystkim wzłuż wy-
brzeży Atlantyku od Kapsztadu do Namibii, a także 
na wschód od Kapsztadu. Najkrótsza charakterystyka 
odróżniająca adromiskusa od kuzynów mówi o li-
ściach ułożonych na łodydze spiralnie (nie naprzeciw-
legle) i kwiatach w pojedyńczym, nierozgałęzionym 
kwiatostanie (są wyjątki), których to kwiatów płatki 
są prawie na całej długości zrośnięte w rurkę. Nie dla 
kwiatów jednakowoż hobbyści trzymają adromiskusy 
w swoich kolekcjach, ale dla liści, które są rozmaitych 
kształtów, wielkości, koloru i często przyozdobione są 
w najróżniejsze wzorki, plamki i rysunki. Najładniej 
prezentują się w grupie przynajmniej kilku gatunków, 
wtedy dobrze widać różnorodność ich budowy.  
         Tölken podzielił rodzaj na pięć sekcji wg budo-
wy kwiatu, a nasz bohater, A. umbraticola, należy do 
sekcji drugiej, sekcji Boreali, bo jego kwiaty mają 
wzdłuż rurki kwiatowej rowki, a szczyty płatków są 
wywinięte na rurkę tworząć jakby nieregularną fal-
bankę u rękawa. Gatunek ten występuje nie tam, gdzie 
większość jego współplemieńców, ale w okolicach 
Pretorii (Gauteng, Mpumalanga), czyli na północnym 
wschodzie RPA (podobnie zresztą jak znany wszyst-
kim Lithops lesliei, który też w tych okolicach żyje, 
daleko od większości innych litopsów). Zazwyczaj 
widuje się go (niezbyt często, bo nie należy wcale do 
wszędobylskich „chwastów) w szczelinach skał, naj-
częściej na południowych stokach wzgórz, albo też w 
płytkich łachach żwiru przykrywających litą skałę. 
Proszę zwrócić uwagę na te południowe skłony – je-
steśmy na półkuli południowej, zatem południowe 
zbocza to te bardziej zacienione, odwrotnie niż u nas. 
Nierzadko gatunek ten szuka cienia rzucanego przez 
większe rośliny.  
         A. umbraticola jest prawie zawsze w uprawie 
rośliną bez łodygi, choć w naturze zdarzają się eg-
zemplarze z kilkunastocentymetrową łodygą, która 
nawet bywa rozgałęziona. Liście są podłużne, zwykle 
odwrotnie jajowate (szersze na końcu niż u nasady) 
lub wrzecionowate, nawet do 5 cm (rzadko do 6,5 cm) 
długie i do 2 cm szerokie, a więc dość duże. Są zielo-
ne, bywają zaczerwienione na końcu, ale nigdy w 
plamki czy kropki. Tak chce opis gatunku, ale w przy-
rodzie spotyka sie formy z nieco „poplamionymi” 
liścmi. Kwiatostan dorasta do 25 cm wysokości, kwia-
ty biało-różowe, wewnątrz bardziej różowe. 
         W kolekcjach może być mylony z niektórymi 
formami gatunku A. schuldtianus (nie w przyrodzie, 
bo ten drugi rośnie w Namibii, po drugiej stronie kon-
tynentu afrykańskiego). Wśród kolekcjonerów, głów-
nie brytyjskich, stosunkowo popularna jest forma z 
białymi, jakby posypanymi mąką liścmi, a również 
spotyka się w szklarniach formę o liściach w czerwo-
ne plamki, co jest cechą bardzo rzadką w przyrodzie.  
         Jeszcze dalej na północny wschód w Northern 
Province znaleziono populację opisaną jako podgatu-
nek (błąd, powinna to byc odmiana) – A. umbraticola  

took up the issue and developed classification of 
Adromischus, which is now commonly accepted. The 
name refers to a thick stem (in Greek) present in its 
floral morfology. The distribution area is quite typi-
cal – RSA, mainly along the Atlantic coast, from 
Capetown to Namibia, also east of Capetown. The 
most convenient distinctive feature, enabling one to 
distinguish between Adromischus and its cousins, is 
leaves spirqally aranged (not in an opposite mode), 
and flowers in single, unbranched inflorescence (wi-
th exceptions), with petals growing together on al-
most all the lenght of the tube. However not for the 
flowers do the hobbyists grow Adromischuses in 
their collections, but for their leaves which are of 
various shapes, sizes, colours, and often adorned 
with various designs, speckles, ‘drawings’. They 
look especially interesting in groups of several spe-
cies placed together – then you may easily see the 
differences in their structure.  
         Tolken divided the genus in five sections ac-
cording to flower structure, and our feature plant, A. 
umbraticola, belongs to the section Boreah, the 2-nd 
one, because its flowers have grooves along the flo-
wer tube, and the tips of petals are turned inside out 
as if forming an irregular flounce. The species do not 
lives where the rest of its co-species do, but it does in 
Pretoria (Gauteng, Mpumalanga), at the northern east 
of RSA (similarly, the well known Lithops lesliei, is 
also found here, which is a long distance from its co-
species). Usually it may be seen (not very often as it 
does not belong to ubiquitous weeds at all) in rocky 
fissures, mostly on south-facing hillsides, or on shal-
low patches of pebbles lying on a solid rock. Please, 
notice the south-facing direction – we are now on the 
Southern hemisphere, so the south-facing slopes are 
those with less sunlight, contrary to the situation in 
our conditions. Quite often this species prefers places 
shadowed by other larger plants.  
         A. umbraticola in culture forms almost always 
a plant without a main stem, though in nature there 
may exist plants with such, which sometimes may be 
even branched. The leaves are elongated, usually 
invertedly-egg-shaped (at top broader than at base), 
or spindle-shaped, even to 5 cm long (rarely to 6,5 
cm) and to 2 cm wide, which means they are rather 
large. ‘They are green, sometimes red at the tips, but 
never speckled or spotted’ – they are such according 
to a description, but in habitat one may find forms 
with slightly blotted leaves. The inflorescence rea-
ches 25 cm in hight, the flowers are whitish-pink, 
inside of a flower being more pink. 
         In collections it may be taken as one of some 
forms of A. schuldtianus (not in nature because the 
second one grows in Namibia, on the other side of 
Africa). A relatively popular form among collectors, 
mainly the British, is one with white leaves, as if 
speckled with flour. Also a form with leaves spec-
kled in red may be spotted in greenhouses, which is 
rarely seen in habitat.  
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 Fig. 1  Adromischus umbraticola, Pretoria.  
               Liście. | Leaves. 
 

 Fig. 2  Adromischus umbraticola, Loskopdam.  
               Ukorzeniane liście. | Leaves in process of rooting 
 

Fig. 3  
Adromischus umbraticola,  
Pretoria.  
Roślina z kwiatem. 
A plant with a flower. 
 

Fig. 4  
Adromiskusy w kolekcji 
Autora 
Adromischuses in the  
author’s collection. 
 



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5  Fragment kolekcji sukulentów afrykańskich w zbio-
rach Autora 
A South African part of the author’s succulent collection. 
 

Fig. 6  Adromischus marianiae var herrei 
 
 
 
 

Fig. 5  Adromischus filicaulis 
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ssp. ramosus. Nie jest do końca jasne, jakie cechy ma 
ten taxon, bo ostatnio przywożono stamtąd dość różne 
rośliny, m.in. taka o liściach gładkich, na słońcu pięk-
nie różowiejących. 
         W zasadzie uprawa adromiskusów nie jest trud-
na, choć są wyjątki. A. umbraticola do tych najła-
twiejszych nie należy, ale w mojej kolekcji żadnych 
problemów mi nie przysporzył. W odróżnieniu od 
wielu innych gatunków z tego rodzaju rośnie raczej 
wolno. Najchętniej rozmnaża się adromischusy uko-
rzeniając pojedyńcze liście, i tutaj A. umbraticola też 
jest uparty – jego liście ukorzenią się trudno (więk-
szość schnie nie wypuściwszy ani kołeczka) i wolno. 
W Afryce adromiskusy występują na różnych zie-
miach, w uprawie też zgadzają się na cokolwiek, byle 
szybko schnące. U mnie dostają mieszankę kwaśnego 
torfu, piasku i żwirki, albo podobną, tylko z gliną 
zamiast tprfu. Jest im wszystko jedno, żaden dotąd nie 
padł. W ojczyźnie niektóre gatunki żyją na terenach, 
gdzie pora deszczowa wypada w lecie, inne w sferze 
deszczów zimowych. W kulturze i jedne, i drugie 
można podlewać tak samo, czyli bardziej obficie wio-
sną i szczególnie jesienią, bo wtedy rosną, stymulo-
wane ciepłym krótszym dniem i chłodną, długą nocą. 
W lecie, czasie krótkich nocy, powinny kwitnąć, na-
tomiast prawie nie przyrastają w tym czasie. Nie 
wszystkie też chcą kwitnąć, bywają w tej mierze bar-
dziej i mniej oporne. Moje rośliny dostają wodę mniej 
więcej ze dwa razy w miesiącu, ale nie staram się być 
regularny, podlewam, kiedy mi się przypomni. Naj-
więcej jesienią, bo to czas bujnego wzrostu większo-
ści moich afrykańskich sukulentów. Dostają też wodę 
zimą, ale mało i nie częściej jak raz w miesiącu. Uni-
kam podlewania w czasie dużych upałów, ale zupełny 
brak wody w lecie zmusza rośliny do zrzucania liści. 
         Choć w Afryce rośliny te lubią trochę cienia, to 
polskie słońce nie jest w stanie ich spalić, chyba że 
wiosną zaraz po wystawieniu z zimowiska na ze-
wnątrz. U mnie zimuja one w domu, a na sezon lądują 
w inspekcie dachowym, który jest stale cieniowany 
niezbyt gęstą siatka plastikową, bo są w nim także 
wymagające cieniowania przypołudniki (Conophy-
tum) i hałorcje. W szklarni dobrze byłoby zapewnić 
im ruch powietrza, np. za pomocą wentylatora. Z ko-
lei trzymanie ich w cieniu, np. na wewnętrznym para-
pecie wschodniego okna, spowoduje wyciąganie się 
łodyg i wyrastanie bladych liści bez wzorków czy 
plamek. W zimie teperatur nie powinna spadać poni-
żej zera, chociaż godzinny czy dwugodzinny przy-
mrozek ich nie zabije. Temperatura między 5 a 15 oC 
wydaje się optymalna. 
         Częste przesadzanie powoduje. że nawozy w 
ogóle nie będą potrzebne. W przyrodzie, wśród skał, 
też nie ma nadmiaru substancji odżywczych. Ja prze-
sadzam rzadko, a nawożę zwykle dwa razy – wiosną i 
jesienią, nawozem niskozotowym, za to o dużej za-
wartości fosforu i potasu. Jak większość sukulentów, 
Adromischus jest wrażliwy na ataki welnowców, dla-
tego koniecznie trzeba dwa razy w roku podlać kolek-
cję wodą z dodatkiem środka chemicznego przeciw  

        Even further in the north-estern direction there 
was found a population described as subspecies (er-
ror – it should be a variety) - A. umbraticola ssp. 
ramosus. It is not quite obvious what features this 
taxon is represented by, as quite different plants have 
been brought from this place in recent times, for 
example one with smooth leaves turning beautifully 
pinkish in sun.   
         Generally cultivation of adromischuses is not 
difficult, though there are exeptions to this rule. A. 
umbraticola does not belong the the easiest ones but 
it never presented any problems in my collection. It 
grows rather slow compared to other species from 
this genus. The easiest way of propagating adromi-
schuses is by rooting leaves, and here A. umbraticola  
also is stubborn – its leaves root with difficulties, 
most of them wither without putting out any sprout) 
and slowly. In Africa, adromischuses are found in a 
variety of soils, in culture they accept everything as 
well, as long as it quickly dries. In my collection they 
get a mix of acid peat, sand and pebbles, or a similar 
one with clay in place of peat. They feel no differen-
ce – no one has died as yet. In habitat some species 
live where the rain period comes in summer, others – 
on an area with winter rains. Both may be watered in 
culture in the same way, that is to give them rather 
good amount of water in spring, and especially in 
autumn, because they grow just then, stimulated by 
warm short day and long cool night. In summer, 
which is a time of short nights, they should flower, 
but they do not grow almost at all at that time. Ho-
wever, not all of them wants to flower – there are 
more and less insubordinate ones in this case. My 
plants receive water approximatrely two times a 
month, but I am not much regular – I water when I 
remember about it, most frequently in autumn becau-
se it is the time of vivid growth of most of my Afri-
can succulents. They also get water in winter but in 
small amounts and once in a month at most. I avoid 
watering during torrid heats, but thorough lack of 
water in summer causes the plants shed their leaves.  
         Even when in Africa they like some shade, the 
Polish sun cannot burn them, unless they are brought 
from a place of the winter rest to open air. Mine are 
wintered in my house, and in the growing season are 
moved into glass shaded by a not very thick net, be-
cause it comprises also mesembs which need shading 
(Conophytum) and haworthias. In a greenhouse it 
would be good to keep the air moving by some venti-
lating fan. On the other hand, keeping them in shade, 
for example on a windowsill of an east-oriented win-
dow, will make their leaves elongated and plain pale 
without designs or speckles. In winter the temperatu-
re should not drop below 0 oC, though an hour or two 
hour-long frost will not kill them. A temperature 
between 5 a 15 oC seems most favourable.  
         Frequent repotting means that fertilizers won’t 
be necessary at all. In habitat, among rocks, there is 
little nutrients as well. I seldom repot, and use fertili-
zer 2 times, as a rule – in spring and in autumn, with 

KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 3                                                                                                                      103

 



. 

tym owadom PROFILAKTYCZNIE, ZANIM one się 
pojawią. Dzięki temu zapewne WCALE się nie poja-
wią. I to podlać z góry albo również spryskać rośliny 
roztworem insektycydu.  
         Dobrze jest też stare rośliny, które już „wyłysia-
ły” u dołu i pokrzywiły się, odnowić ścinając górną 
część i ukorzeniając je na nowo, aby odzyskały 
zgrabny wygląd i urodę. 
         Z adromiskusami wiąże się też pewien zabawny 
problem – otóż trudno sfotografować roślinę razem z 
kwiatem (kwiatostanem), bo ten unosi się dobre kil-
kanaście czy -dziesiąt cm nad liśćmi i aparat ma trud-
ności z uchwyceniem całej rośliny ostro. Tę trudność 
ilustrują zdjęcia.  
         Mam nadzieję, że tym artykulikiem zachęciłem 
chociaż kilka osób do rozejrzenia się za jakimś adro-
miskusem, chocby nawet miał to być popularny A. 
cristatus albo A. cooperi, które zresztą sa bardzo inte-
resujące. A może w przyszłości uda się zdobyć jakiś 
rarytas, jak A. marianiae lub A. phillipsiae? 
 
 
 
 
 
 

a low nitrogen amount, but with high amount of pho-
sphotus and potassium. As is with most of succu-
lents, Adromischus is succeptible to mealy bugs’ 
attacks, so it is absolutely necessary to water the col-
lection with an addition of chemical agent against 
these insects IN ADVANCE, BEFORE they appear. 
And therefore they probably NEVER appear. It is 
also good to spray the plants with the insecticide.  
         In case of older plants, that became ‘bald’ and 
distorted, it may be good to cut the top part and root 
it as a new plant, so that the plants can regain nice 
shape and look.  
         Some funny problem is related to adromischu-
ses. It is difficult to take a picture of a whole plant, 
including the inflorescence, because the latter sticks 
over ten or several tens of centimeters above the 
plant, so it is difficult to grasp the whole plant with a 
camera, and with good quality.  
         I hope that at least several readers are encoura-
ged to look around for some adromischus, even if it 
would be a popular A. cristatus or A. cooperi, which 
are very interesting, by the way. Or maybe in the 
fiture one would acquire some rarity, such as A. ma-
rianiae or A. phillipsiae? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aloe 45 (1), 2008 
Aloe juddii E.J.Jaarsveld  
nowy mały gatunek o czerwonych 
kwiatach z Zachodniego Przylądka. 
Cactus Adventures International 
79, 2008 
Aloe edouardii N. Rebmann 
Aloe estevei N. Rebmann 
Aloe richaudii N. Rebmann 
Trzy nowe gatunki z Madagaskaru.  
Cactus Adventures International 
80, 2008 
Aloe johannis-bernardii J-P. Castil-
lon 
Nowy gatunek z Madagaskaru.  
CactusWorld 26 (4), 2008 
Aloe ifanadionae J-B Castillon 
Nowy gatunek ze wschodniego Ma-
dagaskaru   
Haseltonia 13, 2007 
Aloe werneri J-B Castillon, 
Aloe ampefyana J-B Castillon, 
nowe gatunki z Madagaskaru 
Aloe rubrodonta Tom McCoy & 
John Lavranos 
Aloe kahinii Tom McCoy & John 
Lavranos 
dwa nowe gatunki z Somalii. 
Aloe elkerriana Maurizio Dioli & Tom 
McCoy nowy gatunek z Etiopii. 

Haseltonia 13, 2007 
Echidnopsis uraiqatiana Dioli 
nowy gatunek z północnej Erytrei, 
zbliżony do E. nubica N. E. Brown 
Euphorbia World 4 (1), 2008  
Euphorbia berevoensis Lawant & 
Buddens 
Nowy gatunek z zachodniego Mada-
gaskaru, pokrewny E. pedilanthoides, 
wysmukły krzew mogący przekroczyć 
metr wysokości.  
Novon 18 (2), 2008 
Parodia gaucha M. Machado & La-
rocca 
W rzeczy samej jest to Notocactus 
(autorzy opisu uważają, że rodzaj 
Notocactus przynależy do rodzaju 
Parodia). W czasopiśmie Internoto 
kaktus został przeklasyfikowany na 
Notocactus gaucho (M. Machado & 
Larocca) N. Gerloff & H. Henssen. 
Gatunek ten przynależy do grupy 
Notocactus ottonis i najbardziej przy-
pomina N. muricatus, od którego 
odróżnia się obecnością stożkowa-
tych występu poniżej każdej areoli, 
bardziej ścieśnionymi areolami, więk-
szą ilością, za to mniejszych żeber, 
większą ilością cierni. Może osiągnąć 
wysokość do 12 cm i średnicę do 8 

cm, krzewi się, wytwarzając odrosty 
pod ziemią, które następnie wycho-
dzą na powierzchnię. Kaktus znany 
jest obecnie tylko z jednego stano-
wiska w okregu Encruzilhada do Sul,  
w stanie Rio Grande do Sul, Brazy-
lia, gdzie rośnie na zboczach i 
szczytach porosłych trawami pagór-
ków, obok N. ottonis, Frailea pyg-
maea, Cereus hildmannianus, Opun-
tia sp., Rhipsalis spp. i Lepismium 
spp. 
Kakteen und andere Sukkulenten 
59 (9), 2008 
Rebutia dutineana Rausch 
Rebutia dutineana var. gracilior 
Rausch 
Gatunek jest pokrewny Rebutia (Ay-
lostera) fiebrigii tym, że ciernie bocz-
ne i środkowe są trudno rozróżnial-
ne, a kwiaty są większe. Odmiana 
gracilior różni się od typu mniejszymi 
pędami i większymi kwiatami. Pierw-
sza roślina pochodzi z departamentu 
Chuquisaca, gdzie rośnie na drodze 
z Culpina do Santa Elena, a druga 
na drodze z Culpina do Chunchulii, 
Boliwia. Wyodrębnienie tego nowego 
gatunku wydaje się być nieuzasad-
nione. 

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  

Nadwyżki z kolekcji 
 

w tym 

kaktusy mrozoodporne 
 

piotr.modrakowski@gmail.com 

El Condor 
Sklep z kaktusami i sukulentami 
www.one-euro-cactus.com 

elcondor@one-euro-cactus.com 

Mariusz Mieczakowski, Karłowicza 6, 
48-340 Głuchołazy. 

SUKULENTY I KAKTUSY 
Sklep  

strona internetowa z ofertą 

kaktusy.atlas-roslin.pl 
email 

Marek.Snowarski@grzyby.pl 
 

104                                                                                                                      KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 3 

 



. 

  Systematyka Astrophytum 
 

Konrad Szychowski                                                                                                                                                
Kraków, intros@interia.pl                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor krótko przedstawia rodzaj, stara się przedstawić czy-
telnikom to, co uważa za złoty środek w systematyce 
Astrophytum, oraz wyszczególnia główne wyróżniające 
cechy gatunków i odmian. 

 
         Astrofyta są jednymi z najpiękniejszych i bardzo 

pożądanych kaktusów. Zawdzięczają to swoim nie-

zwykłym kształtom oraz symetrii. Nazwa łacińska 

rodzaju oznacza dosłownie „roślina-gwiazda” i tak też 
w najprostszy sposób można opisać przedstawicieli 

rodzaju. Rośliny te jednak uważane są za względnie 

trudne w uprawie, sprawiającym najwięcej proble-

mów jest A. asterias, który utrudnia życie nawet do-

świadczonym hodowcom. Trudne lub cenne odmiany 

The author depicts shortly the genus, tries to convey to the 
readers what he thinks is the golden meaan in systematics 
of Astrophytum, and gives an account of the main distinc-
tive features of the species and varieties. 

 

zazwyczaj są szczepione i – w ten sposób uprawiana 

jest prawie cała populacja A. caput-medusae. Chciał-

bym tytułem wstępu przytoczyć kilka informacji o 

ogólnej uprawie i pochodzeniu tych roślin, co może 

przydać się początkującym kolekcjonerom.  

Rośliny te pochodzą z Meksyku (środkowa i 

północna część kraju) oraz USA (południowy Tek-

sas), gdzie rosną na ziemiach ciepłych, marglowych, 

a temperatura zimą waha się od 3oC-30oC. Rośliny te  

Fig. 1  Stare okazy rożnych form Astrophytum ornatum, fot. Marek Rybarski 

Fig. 2  Astrophytum ornatum var. mirbelii Fig. 3, 4  Astrophytum caapricorne var. niveum, fot. Cristian Neciu 
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Fig. 5  A. caapricorne var. capricorne 
 

Fig. 6  A. caapricorne var. senile 
 

Fig. 7  A. caapricorne var. aureum 
 

Fig. 8  A. myriostigma var. myriostigma, C. Neciu 
 

Fig. 9, 10  A. myriostigma var. nudum, fot. Cristian Neciu 
 

Fig. 11  A. myriostigma var.  
quadricostatum, fot.  C. Neciu 
 

Fig. 14  A. myriostigma var.  
columnare, Cristian Neciu 
 

Fig. 12  A. myriostigma var. myriostigma, C. Neciu 
 

Fig. 13  A. asterias, Konrad Szychowski 
 

Fig. 17  A. myriostigma var.  
tulense, Cristian Neciu 
 

Fig. 15  A. caput-medusae, Sławomir Kopczński 
 

Fig. 16  A. ornatum, fot. Piotr Modrakowski 
 

Fig. 19  A. ornatum, fot. Cristian Neciu 
 Fig. 18  A. ornatum var. mirbelii, Cristian Neciu 



. 

potrafią znosić krótkotrwałe przymrozki (z drobnymi 

wyjątkami), ponieważ temperatura gleby zawsze jest 

dodatnia. Astrofyta poza niezwykłą symetrią różnią 
się też od pozostałych gatunków kaktusów charakte-

rystycznymi, białymi wełnistymi kłaczkami, pokry-

wającymi w mniejszym lub większym stopniu po-

wierzchnię rośliny. Nasiona tych roślin w porównaniu 

z nasionami innych kaktusów są duże, miseczkowate-

go kształtu. Cechuje je też bardzo krótki czas kiełko-

wania, niektóre gatunki wschodzą już po dwóch 

dniach. 

Nazwę dla rodzaju zaproponował w 1839r. 

francuski botanik Charles Lemaire. Znano wtedy 

Echinocactus ornatus (dzisiejsze Astrophytum orna-

tum), odkryty przez Thomasa Coultera w 1827r. oraz 

Cereus callioche (dzisiejsze Astrophytum myriostig-

ma), odkryty przez Galeottiego w 1837r. Kolejnych 

odkryć dokonywano kolejno w 1845r.: Echinocactus 

asterias (dzisiejsze Astrophytum asterias) w 1851r., 

Echinocactus capriocornus (dzisiejsze Astrophytum 

capricorne), oraz w 1927r. Astrophytum myriostigma 

subspecies coahuilense (dzisiejsze Astrophytum 

coahuilense). Jedną z nowości w systematyce jest 

odkryte w 2002r. Digitostigma caput-medusae (dzi-

siejsze Astrophytum caput-medusae).  

         Systematyka bywa bardzo często obiektem tak 

zwanej „gry nazw”, gdzie rośliny bywają przeklasyfi-

kowywane jedynie po to, aby na stałe związać nazwę 
rośliny z nazwiskiem zainteresowanych osób. Aktual-

nie istnieje wiele różnych poglądów na systematykę 
rodzaju mianowicie czescy hodowcy Sadovsky i Sc-

hütz wyróżniają 10 gatunków Astrophytum: A. aste-

rias, A. capricorne, A. crassispinum, A. niveum, A. 

senile, A. coahuilense, A. myriostigma, A. columnare, 

A. tulenie, A ornatum. Niektórzy badacze wyróżniają 
jeszcze A. aureum. Takie podejście wprowadza chaos, 

ponieważ niektóre z powyższych gatunków nie są na 

tyle odległe genetycznie, aby zasługiwały na oddziel-

ne traktowanie. Innym przykładem skrajności jest 

minimalistyczne podejście, które gatunki odległe 

sprowadza do wspólnego mianownika. Ten typ jest 

przedstawiany przez Edwarda Andersona, wyróżnia 

on cztery gatunki astrofytów: A. asterias, A. capricor-

ne, A. myriostigma i A. ornatum.  

Chciałbym zaprezentować i pokrótce poprzeć 
argumentami systematykę będąca czymś w rodzaju 

„złotego środka” powyższych skrajności. Systematyka 

z 2003r. zaproponowana prze Hoock’a wyróżnia 6 

głównych gatunków oraz poniższe odmiany. Nie 

przedstawia ona wyhodowanych sztucznie odmian, 

takich jak A. myriostigma ‘Onzuka’ czy A. capricorne 

‘Crassispinoides’ (nie mylić z A. capricorne v. crassi-

spinum). Za podstawę systematyki rodzaju przyjmu-

jemy bowiem rośliny obecne na stanowiskach natu-

ralnych. 

 

Podstawową systematykę można przedstawić 
w poniższy sposób: 

 

1. Astrophytum asterias 
2. Astrophytum capricorne 

               var. capricorne 
               var. aureum 

         var. crassispinum 
               var. minus 
               var. niveum 
               var. senile 
3. Astrophytum caput-medusae 
4. Astrophytum coahuilense 
5. Astrophytum myriostigma 
                var. myriostigma 
                var. columnare 
                var. nudum 

                var. tamaulipense 
                var. tulense 
                var. quadricostatum 
6. Astrophytum ornatum 
                var. ornatum 
                var. glabrescens 
                var. mirbelii 

 

Scharakteryzuję pokrótce każdy z gatunków, 

aby pokazać różniące je cechy.  

Wydaje mi się, że odrębności A. asterias (A. 

gwiaździste) nie trzeba dowodzić gdyż wszyscy au-

torzy zawsze zgodnie wyróżniają je jako odrębny 

gatunek, bez odmian, ponieważ rośliny z poszcze-

gólnych populacji niewiele się od siebie różnią. Jest 

to roślina płasko-kulista w naszych kolekcjach cza-

sem okrągła, co jest efektem niedostatku światła 

gdyż nigdy nie zapewnimy im takiego nasłonecznie-

nia jak w ojczyźnie. Posiada zwykle 8 żeber i dorasta 

do około 10cm średnicy. Roślina ta pokryta jest 

kłaczkami zazwyczaj rzadko rozsianymi po po-

wierzchni, nie posiada cierni. Posiada kwiat żółty z 

czerwonym dnem kielicha, o długości około 3cm i 

średnicy 6,5cm. Owoce otwierają się od góry gwiaź-
dziście, siewki są czerwono-brązowe. 

A. capricorne (A. koziorogie) – tu zaczynają 
się różnice. Wyszczególniamy formę typową oraz 

odmiany, różniące się od niej pewnymi cechami. 

Typowe A. capricorne posiada ciemne (brązowe 

bądź czarne) ciernie osiągające około 7cm długości, 

9 ostrych żeber, których liczba czasem z wiekiem 

może się zwiększyć. Żebra mogą być lekko faliste. 

Roślina posiada żółte kwiaty z czerwonym środkiem. 

Poniższa tabela ma zilustrować różnice między po-

szczególnymi odmianami, chciałbym dodać, że na to 

iż jest to jeden gatunek wskazuje fakt, że wszystkie 

odmiany swobodnie krzyżują się między sobą. Ro-

śliny te posiadają zakrzywione ciernie, kwiaty żółte o 

środku blado pomarańczowym do czerwonego, hy-

pokotyl u sadzonek zielony, wszystkie posiadają 8 

żeber (u młodych okazów), u dorosłych 9, bardzo 

rzadko 11 u starszych okazów. Owocnia pęka u dołu. 
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A. - rośliny posiadające na naskórku liczne kłaczki 
- rośliny z czerwoną gardzielą kwiatu (czasem pomarańczowa) 

Astrophytum capricorne (forma typowa) 

Ciernie elastyczne, brązowe do czarnych, nowe kłaczki 

czerwono-białe, czasem brązowe, dorosłe okazy mogą 
osiągać ok. 40cm wysokości na około 18cm średnicy 

Astrophytum capricorne v. niveum 

Ciernie bardzo twarde, mało elastyczne, nowe kłaczki 

blado żółte, skórka pokryta gęsto kłaczkami, dorosłe 

okazy mogą osiągać ok. 40cm wysokości na około 

18cm średnicy 

Astrophytum capricorne v. minus 

Ciernie bardzo elastyczne, cienkie, zakrywające wierz-

chołek rośliny, nowe kłaczki blado żółte, powierzchnia 

rośliny pokryta nielicznymi kłaczkami, rośliny mniej-

sze od poprzednich osiągają rozmiary 20cm na 12cm 

średnicy 

B. – rośliny nie posiadające kłaczków lub bardzo niewielkie ilości 
B1. – gardziel kwiatu czerwona do pomarańczowej 

Astrophytum capricorne v. senile 
Długie ciernie, elastyczne, ciemne, czerwono-brązowe, 

czarne 

Astrophytum capricorne v. aureum 
Długie ciernie, elastyczne, blado żółte do ciemno żół-

tych. 

Astrophytum capricorne v. niveum f. nudum Ciernie twarde mało elastyczne 

B2. – gardziel kwiatu czysta żółta 

Astrophytum capricorne v. crassispinum Ciernie długie i grube. 

 

W innych systematykach v. niveum v. senile v. 

crassispinum podnoszone są do rangi gatunków jed-

nak według mnie niesłusznie. Jak już wspomniałem 

wszystkie krzyżują się w łatwy sposób a różnią się od 

typu przede wszystkim budową cierni co opisane jest 

w tabeli oraz mniejszą ilością białych kłaczków (w 

porównaniu do formy typowej). 

A. caput-medusae jest ostatnio odkrytą osobli-

wością świata przyrody. Mimo iż zalicza się do tego 

rodzaju całkowicie od niego odstaje (oczywiście, jeże-

li chodzi o pierwsze wrażenie). Roślina swoim wy-

glądem przypomina „ośmiornicę”; w połowie jej „ma-

cek” (brodawki do 19 cm długości i 2-5 mm średnicy) 
pojawiają się jej kwiaty, niczym się nie różniące od 

kwiatów innych roślin tego rodzaju. Owoce oraz na-

siona są tak samo podobne. Badania genetyczne wy-

kazały, że A. caput-medusae jest spokrewnione z in-

nymi astrofytami dlatego uwzględniane jest razem z 

nimi w systematyce.  
Podobną sytuację mamy z A. coahuilense,  

przez wielu autorów zaliczane jako odmiana A. my-

riostgima jednak rośliny te są na tyle odległe gene-

tycznie, że nie krzyżują się co jest najsilniejszym 

argumentem do utworzenia osobnego gatunku. Ro-

ślina ta jest gęściej pokryta kłaczkami niż A. myrio-

stigma oraz posiada duży (do 9cm średnicy) siarko-

wo-żółty kwiat z pomarańczowo-czerwoną gardzielą 
natomiast A. myriostigma posiada kwiaty w całości 

żółte. Owocnia pęka u dołu podobnie jak u A. capri-

corne. Siewki tych roślin są jasnozielone i niezależ-
nie od intensywności światła nie wybarwiają się na 

czerwono.  

Kolejne komplikacje pojawiają się u A. my-

riostigma, co starałem się w dość czytelny sposób 

zaprezentować w poniższej tabeli. Wszystkie rośliny 

tego gatunku pozbawione są cierni, kwiat mają żółty, 

hypokotyl u siewek jest smukły i czerwony, rośliny 

posiadają 4-5 żeber (u starszych okazów liczba ta 

może się zwiększyć). Areole oddalone są od siebie o 

około 10-15 mm. Owoce otwierają się od góry. 

 

Rośliny pokryte kłaczkami: 
Astrophytum myriostigma (forma typowa) 

 

Kwiat dużej średnicy, średnio 63mm max. 76mm, w 

owocu średnio 81 nasion max 162, rośliny raczej niskie 

szerokie 

Astrophytum myriostigma subsp. tamaulipense 

 

Kwiaty średniej wielkości, średnio 47mm max 60mm, 

w owocu średnio 54nasiona max. 136, roślina znacznie 

wyższa od poprzedniego typu 

Astrophytum myriostigma subsp. tulense 

 

Kwiat małej średnicy, średnio 38mm max 50mm, 

kwiat o intensywnym zapachu, średnio 53 nasiona w 

owocu max 113, rośliny krótko cylindryczne już w 

młodości 

Rośliny nie posiadające kłaczków: 
Astrophytum myriostigma v. nudum Rośliny nie posiadają na powierzchni białych kłaczków 
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Inne odmiany: 
Astrophytum myriostigma v. columnare Rośliny posiadają mały kwiat 25mm, przybierają po-

stać małych kolumienek już w młodości, dorosłe okazy 

posiadają 5 żeber 

Astrophytum myriostigma v. quadricostatum Rośliny niezależnie od wieku posiadają 4 żebra (cza-

sem zdarza się ze u starych okazów wyrasta piąte) 

 

Pozostało nam do omówienie jeszcze A. orna-

tum (A. ozdobne). Są to rośliny o sztywnych ostrych 

cierniach, kwiatach żółtych, hypokotyl u siewek smu-

kły czerwonawy, posiadają zazwyczaj 8 żeber, u 

starszych okazów może być ich więcej. Rośliny po-

siadają 5-11 cierni długości do 3 cm. 

 

Astrophytum ornatum (forma typowa) 

 

Roślina kolumnowa dochodzi do około 180cm wyso-

kości i 22 średnicy, ciernie na wierzchołku żółte potem 

brązowieją i czernieją 
Astrophytum ornatum v. mirbelii 

 

Roślina bardziej cylindryczna, dochodzi do 70cm wy-

sokości i 32cm średnicy, ciernie młodych roślin są 
bladożółte u dorosłych okazów złociste, rośliny te są 
jeszcze gęściej pokryte kłaczkami od formy typowej  

Astrophytum ornatum v. glabrescens 

 

Roślina nie posiada kłaczków, skórka jest zupełnie 

naga. 

 

Niektórzy badacze (W. Senta) dzielą (za Bac-

kebergiem) rodzaj Astrophytum na dwa podrodzaje 

mianowicie: Astrophytum i Neoastrophytum. Za pod-

stawę tego podziału przyjmują budowę owoców. Pod-

rodzaj Astrophytum posiada owoce otwierające się u 

góry, gwiaździsto i siewki tych roślin są czerwone. 

Natomiast pododzaj Neoastrophytum posiada owoce 

otwierające się od dołu lub pozostające zamknięte i 

rozpadające się, siewki natomiast są jasno zielone. 

Przyjmując powyższe kryteria do podrodzaju 

Astrophytum zaliczymy: A. myriostigma, A. asterias, 

A. ornatum. Natomiast do podrodzaju Neoastrophy-

tum: A. capricorne i A. cahuilense. Owoce A. caput-

medusae otwierają się nieregularnie wzdłuż i dla tego 

to gatunku D. Hunt utworzył podrodzaj Stigmatodac-

tylus. Podział ten nie jest ogólnie przyjęty, może być 
jednak bardzo pomocy w określaniu wzajemnego 

pokrewieństwa miedzy przedstawicielami poszcze-

gólnych gatunków.  

Chciałbym oczywiście zaznaczyć, że w upra-

wie istnieją też inne odmiany oraz formy astrofytów 

przeze mnie nie wspomniane, ale tak jak pisałem na 

początku, opisuję tutaj tylko odmiany naturalne. Ist-

nieje mnogość odmian i form takich jak np. Astrophy-

tum asterias f. nudum czy formy monstrualne A. my-

riostigma, bądź wspominane przeze mnie wielokrot-

nie Astrophytum capricorne ‘crassispinoides’ i wiele 

innych w tym również form albinotycznych. Wszyst-

kie inne odmiany bądź formy są mniej istotne z punk-

tu widzenia systematyki, choć każdy hodowca będzie 

je bardzo cenił za nietypowy i egzotyczny wygląd. 

Podobnie jest z mieszańcami międzygatunkowymi, w 

których kryje się też wielkie niebezpieczeństwo. 

Krzyżówki takie są oczywiście piękne i często w wy-

niku heterozji przewyższają pięknem czyste linie, 

jednak w wyniku wieloletnich niekontrolowanych 

krzyżowań możemy zatracić pulę genową roślin pier-

wotnych. W wyniku tego można otrzymać  pozornie 

czyste linie zawierające domieszkę genów innego 

gatunku (o czym zazwyczaj nie wiemy), które dadzą 
rośliny potomne różniące się od opisanych czystych 

gatunków. Taka sytuacja ma miejsce bardzo często w 

ogrodach botanicznych, gdzie dochodzi do niekon-

trolowanego krzyżowania roślin. Dlatego ważne jest 

to, aby w marę możliwości kupować nasiona roślin 

ze stanowisk naturalnych. Oczywiście krzyżowanie 

astrofytów nie jest zabronione, gdyż tak jak wspo-

mniałem, powstają w ten sposób piękne rośliny, jed-

nak powinniśmy z tym uważać i wszystkie tego ro-

dzaju próby dokładnie opisywać.  
Wspomnę jeszcze w kilku słowach odnoście 

poprawnej systematyki. Niektóre osoby mogły się 
zdziwić, że użyłem nazwy A. capricorne ‘Crassispi-

noides’ a nie A. capricorne cv. Crassispinoides. We-

dług najnowszych zaleceń nazwy odmian uprawnych 

(tzw. kultywarów) należy pisać normalną czcionką, 
ujmując w pojedyńczy cudzysłów (np. Betula 'H-

oseri'), nie należy poprzedzać ich skrótem „cv”., ani 

dodawać nazwiska autora. Fakt, że nie wszyscy się 
do niego stosują, wynika albo z niechęci ludzi do 

zmiany przyzwyczajeń, albo z nieświadomości. 
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Haworsjady w uprawie 
 
Bill Keen                                                                          
Anglia, billkeen@btinternet.com 

 
Autor objaśnia termin „Haworsjad”, podaje historyczne tło i 
krótką dzisiejszą taksonomię dla głównych rodzajów Ha-
worsjadów, przedstawia te rodzaje z kolekcjonerskiego 
punktu widzenia, i podaje wskazania uprawowe.  
 

         Termin “haworsjad” prawdopodobnie jest 
nieznany cześci czytelników, warto zatem pokusić się 
o kilka słów wyjaśnienia. Mimo, że pozbawiony pod-
staw botanicznych, termin ten wszedł w użycie (w 
Wielkiej Brytanii i kilku innych częściach świata), 
jako wygodna nazwa dla grupy botaniczniej pok-
rewnych rodzajów. Głównymi wśród nich są popu-
larne rodzaje Haworthia, Aloe i Gasteria, ale grupa ta 
obejmuje także kilka mniejszych i słabiej znanych 
rodzajów, m.in. Astroloba, Poellnitzia, Lomatophyl-
lum czy Chortolirion. 
         Największym z nich i najbardziej dostępnym 
jest Aloe. Wydaje się prawdopodobne, że rośliny do-
tarły już do Europy i były uprawiane w basenie Morza 
Sródziemnomorskiego na długo przedtem niż 
Holenderska Kompania Wschodnioindyjska ustanow-
iła bazę na Przylądku Dobrej Nadzieji, na połud-
niowym krańcu kontynentu afrykańskiego, w 1652 r. 
W ciągu kolejnych kilku lat, z bazy tej wyruszały 
ekspedycje by badać wnętrze kontynentu. Wiele z 
aloesów obszaru przylądka, jako duże i rzucające się 
w oczy elementy krajobrazu, musiało wzbudzić za-
interesowanie owych wczesnych podróżników.  
         W bazie na “Plaży Stołowej”, Kompania 
stworzyła ogród, przede wszystkim w celu uprawy 
warzyw na potrzeby pionierów. Cześć tego ogrodu 
użyto do uprawy dzikich roślin zebranych przez 
wczesnych podróżników. Wśród nich odnotowane są 
pierwsze aloesy, zasadzone w 1674 r. Materiał z tego 
ogrodu przesłano do Europy, i stopniowo flora Połud-
niowej Afryki pojawiła się w uprawie.  
         Nazwa Aloe jako rodzaj pojawiła się w 1753 r., 
w publikacji Linneusza Species Plantarum, będącej 
początkiem dwuczęściowego systemu nazywania roś-
lin. W obrębie swojego rodzaju Linneusz umieścił 
trochę gatunków dziś traktowanych jako aloesy, oraz 
kilka gatunków, które potem zostały przypisane do 
innych rodzajów. Aloe stanowi punkt wyjścia, a inne 
rodzaje powstały bezpośrednio lub pośrednio z tego 
rodzaju.  
         Haworthia i Gasteria zostały utworzone jako 
nazwy rodzajowe przez francuskiego lekarza Henri 
Duvala, który praktykował w Alençon, w Normandii. 
Historia ta jest dość romantyczna. W 1089 r. Duval 
opublikował małą broszurę Plantae Succulentae in 
Horto Alenconio, w którym wymienione zostały 272  

The author enlightens the term ‘Haworthiad’, gives histori-
cal backgound and brief account of present taxonomy of 
the main Haworthiad genera, presents these genera from 
a collector’s poin of view, and gives cultivation advice.   
 

         The term “haworthiad” is perhaps unfamiliar to 
some readers, and a few words of explanation may 
be in order. Although it has no botanical standing, 
the term has come into use (in the UK and some 
other parts of the world) as a convenient label for a 
group of botanically related genera. Chief among 
these are the popular genera Haworthia, Aloe and 
Gasteria, but the group also embraces several 
smaller and less well-known genera including As-
troloba, Poellnitzia, Lomatophyllum and Chorto-
lirion. 
         The largest genus, and the most widespread in 
distribution, is Aloe. It seems probable that plants 
had already reached Europe and were in cultivation 
in the Mediterranean area long before the Dutch East 
India Company established a base at the Cape of 
Good Hope at the southern tip of the continent of 
Africa in 1652. From this base, during the next few 
years, expeditions set out to explore the interior of 
the continent. Many of the aloes of the Cape area, 
being large and spectacular features of the landscape, 
must have come to the attention of these early ex-
plorers. 
         At the base on Table Bay, the Company created 
a garden, principally to grow vegetables for the pio-
neers. Part of this garden was used for cultivating the 
wild plants collected by the early explorers. Among 
these, the first aloes are recorded as being planted in 
the garden in 1674. Material from the garden was 
sent to Europe and gradually the flora of South Af-
rica was introduced to cultivation. 
         As a generic name, Aloe dates from 1753 and 
the publication of Linnaeus’s Species Plantarum, the 
starting point for the binomial system of plant no-
menclature. Within his genus Linnaeus included a 
handful of species still considered to be aloes, to-
gether with a few species that have since been segre-
gated into other genera. Aloe is the starting point and 
the other genera have descended directly or indi-
rectly from that genus. 
         Haworthia and Gasteria were created as ge-
neric names by a French doctor, Henri Duval, who 
practised in Alençon in Normandy. The story is quite 
a romantic one. In 1809 Duval published a small 
pamphlet Plantae Succulentae in Horto Alenconio 
listing 272 plants, about a quarter of which would not 
now be considered succulent, growing in the town’s  

Haworthiads in cultivation 
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Fig. 1  Aloe boiteau to madagaskarski gatunek z kwiato-
stanem ok. 15 cm wysokości, z kwiatami w żywych ko-
lorach (Fot. Makin) 

Aloe boiteau is a Madagascan species with an inflorescen-
ce about 15 cm tall carrying brightly coloured flowers. 
(Photo: Makin) 
 

Fig. 3  Aloe 'Bedford's Beau' to jeden z wielu atrakcyjnych 
typowych małych mieszańców stworzonych w ostatnich 
latach (Fot. Henshaw) 

Aloe 'Bedford's Beau' is typical of the many attractive 
small-growing hybrids created in recent years. (Photo: 
Henshaw) 
 

Fig. 2  Aloe erinacea to atrakcyjny gatunek z pustynnych rejo-
nów Namibii. Zwarty i wolnorosnący, może osiagnać  1 m 
wysokości (Fot. Hutchinson) 
Aloe erinacea is an attractive species from an arid area of Nami-
bia. Compact and slow-growing, it can eventually reach a he-
ight of 1 m. (Photo: Hutchinson) 
 

Fig. 4  Aloe polyphylla rośnie na wys. 2400 m w górach Lesotho, 
narażona na zimne wiatry. Ten egzemplarz jest jednym z kilku 
uprawianych i kwitnących w Wlk. Brytanii (Fot. Graham) 

Aloe polyphylla grows at an altitude of 2400 m in the mountains 
of Lesotho, where it experiences cold winters. This specimen is 
one of several grown and flowered in the open in the UK. 
(Photo: Graham) 
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rośliny – jedna czwarta z nich dziś nie byłaby 
potrakowana jako sukulenty – które rosły w mie-
jskim ogrodzie botanicznym. Lista zawiera liczne 
gatunki Aloe, ale Duval uznał też różnice w 
kwiatach, umieszczając dziwięć gatunków z ma-
łymi białymi kwiatami w nowym rodzaju Hawor-
thia, nazwanym tak na cześć “sławnego angiel-
skiego botanika Adriana Hawortha”. Sześć dal-
szych gatunków umieścił on w kolejnym nowym 
rodzaju Gasteria, nazwanym tak dla ich 
gasterykształtne (wybrzuszone) rurki kwiatowe.  
         Nie wiadomo jak wiele kopii tej broszury Duval 
wydrukował, ale czesć z nich wysłał do innych miłoś-
ników roślin sukulentycznych, m.in. Sir Josepha 
Banksa. Biblioteka Banksa została w końcu podaro-
wana Muzeum Brytyjskiemu, gdzie broszura Duvala 
przeleżała niezauważona przez wiele lat nim została 
odkryta ponownie. Okazuje sie, że jest to jedyna ist-
niejąca kopia, co czyni ją jedną z najrzadszych pub-
likacji na temat sukulentów. W 1939 r. została ona 
przedrukowana w formie fotokopii w The Cactus 
Journal, organie Towarzystwa Kaktusowo-
Sukulentowego Wielkiej Brytanii.   
         Ale dość o historii! Spójrzyjmy teraz na same 
rośliny, zaczynając od największego i najbardziej roz- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
botanical garden. The list contains a number of spe-
cies of Aloe but Duval recognised the floral differ-
ences by placing nine species with small white flow-
ers in a new genus Haworthia, named for “the cele-
brated English botanist Adrian Haworth”. He placed 
a further six species in another new genus Gasteria, 
named for the gasteriform (belly-shaped) flower 
tube. 
         It is not known how many copies of his pam-
phlet Duval printed, but he sent some to other succu-
lent plant enthusiasts, including Sir Joseph Banks. 
Banks’s library was eventually bequeathed to the 
British Museum, where Duval’s pamphlet languished 
unnoticed until being rediscovered many years later. 
This appears to be the only surviving copy, making it 
one of the rarest publications on succulent plants. In 
1939 it was reproduced in facsimile form in The 

Fig. 5  Aloe sladeniana rośnie w Namibii na pustynnym ob-
szarze, gdzie letnie temperatury osiągają 38°C. W uprawie 
sprawia trochę kłopotu, ale odwdzięcza sie troskliwemu 
hodowcy kwiatostanem z różowymi kwiatami (Fot. Keen). 
Aloe sladeniana grows in Namibia in an arid area where the 
summer temperature reaches 38°C. It poses some difficul-
ties in cultivation, but rewards the careful grower with a 
branched inflorescence about 50 cm high carrying pink flo-
wers. (Photo: Keen) 
 

Fig. 6  Haworthia pygmaea var. argenteo-maculosa ma to zna-
komite wybarwienie dzięki uprawie na zewnątrz w okresie 
letnim (Fot. Betteley) 
Haworthia pygmaea var. argenteo-maculosa has developed 
this brilliant coloration after being grown out of doors during 
the summer months. (Photo: Betteley) 
 

Fig. 7  Haworthia mirabilis var. badia zawdzięcza nazwę w odmianie 
kasztanowo-brązowemu kolorowi liści. Przy bardzo jasnym świe-
tle rozety mogą przyjąć barwę purpurową. (Photo: Blackman) 
Haworthia mirabilis var. badia receives its varietal name by virtue of 
the chestnut-brown colour of its leaves. In particularly bright light 
the rosette may assume a purplish hue. (Photo: Blackman) 
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powszechnionego rodzaju Aloe. 
 
Aloe 
         Pierwsze pytanie, jakie możnaby sobie zadać 
brzmi: “Jak wiele gatunków jest w rodzaju?”, i trudno 
na nie odpowiedzieć. W ciągu trzech wieków, które 
minęły od odkrycia aloesów w Południowej Afryce, 
opublikowano olbrzymią liczbę opisów. Wiele z nich 
zostało zaakceptowanych jako dobre gatunki. Inne 
zostały opisane jako odmiany, lub później zostały 
zredukowane do rangi odmiany. Niektóre, szczególnie 
te, które zostały opisane z jednego zebranego egzem-
plarza w XVIII lub XIX w., są obecnie uważane za 
synonimy innych gatunków. Kilka okazało się być 
naturalnymi mieszańcami. Opublikowano wiele 
monografii, ale omawiają one raczej aloesy z jakiegoś 
obszaru, niż traktują rodzaj całościowo. Indeks nazw 
aloesów sporzadzony przez Duke’a Benadoma i opub-
likowany w Haworthiad, 2002-3 czasopiśmie To-
warzystwa Haworthia, wymienia 600 “akcepto-
wanych” taksonów. I wciąż, gdy badane są bardziej 
odległe obszary odpowiednich dla nich habitatów 
(środowisk), dokonywane są nowe odkrycia.  
         Rodzaj jest mocno rozpowszechniony. Jego 
główne habitaty to południowa i tropikalna Afryka, 
subkontynent arabski i Madagaskar. Wartość dekora-
cyjna niektórych gatunków osiągających duże rozmi-
ary doprowadziła do tego, że rośliny są przenoszone 
do obszarów odległych od ich oryginalnych 
stanowisk, gdzie przy sprzyjających warunkach do-
brze rosną. Podobne migracje przeszły gatunki o 
prawdzyiwych lub rzekomych własnościach lecznic-
zych, hodowane przez przemieszczających się ludzi, 
którzy je przenosili ze sobą. Na przykład Aloe vera 
jest dziś tak rozprzestrzenione, ze trudno poznaćskąd 
pochodzi. Widziałem zdjęcia południowoamerykań-
skich krajobrazów z aloesami pośród kaktusów.  
         Rośliny różnią się znacznie wzrostem. Na jed-
nym krańcu mamy gatunki drzewiaste, takie jak A. 
bainesii, osiągający 16 m lub więcej wysokości. Z 
drugiego krańca jest madagaskarski A. descoingsii, z 
rozetami o średnicy jedynie 5 cm. Zrozumiałe jest, że 
ci z nas, którzy są ograniczeni uprawą roślin pod 
szkłem, będą szukać raczej gatunków osiągających 
mniejsze wymiary. Na szczęście jest ich wystarcza-
jąca ilość, by podtrzymać nasze zainteresowanie nimi.  
         Mimo, że sukulenciarze często pogardzają mi-
eszańcami, jest wiele ciekawych mieszańców, które 
zostały stworzone z raczej zwartych gatunków. Na-
jlepsze z nich mają ładny kępowaty pokrój, atrakcy-
jnie znaczone liście, i krótkołodygowe kwiatostany z 
kolorowymi kwiatami. 
         Aloesy z reguły nadają się dobrze do uprawy 
doniczkowej pod szkłem, choć wiele szybko rosną-
cych gatunków prędko zarośnie wolną przestrzeń, 
dlatego to mniejsze gatunki są atrakcyjniejsze dla 
kolekcjonerów. Wiele z nich łatwo odrostkuje tworząc 
kępy – często mocno rozrośnięte egzemplarze można 
pomieścić w doniczkach mniejszych niż 30 cm śred-
nicy. 

Cactus Journal, organ of the Cactus and Succulent 
Society of Great Britain. 
         Enough of the historical background! Let us 
now turn our attention to the plants themselves, be-
ginning with the largest and most widespread genus 
Aloe. 
 
Aloe 
         The first question that might be asked is “How 
many species are there in the genus?”, and this is 
difficult to answer. In the three centuries that have 
elapsed since the discovery of aloes in South Africa, 
a huge number of descriptions have been published. 
Many of these have been accepted as good species. 
Others were described as varieties, or have since 
been reduced to varietal status beneath existing spe-
cies.  Some, particularly those described from single-
specimen collections in the eighteenth and nineteenth 
centuries, are now considered to be synonymous with 
other species. A few have been proved to be natural 
hybrids. A number of monographs have been pub-
lished, but these deal with the aloes of a particular 
area rather than with the genus as a whole. An index 
of aloe names, compiled by Duke Benadom and pub-
lished in the Haworthia Society’s journal Hawor-
thiad in 2002-3, lists around 600 “accepted” taxa. 
And still, as the more remote areas of suitable habitat 
are explored, new discoveries are being made. 
         The genus is widespread in distribution, the 
major habitats being southern and tropical Africa, the 
Arabian subcontinent and Madagascar. The orna-
mental value of some of the larger-growing species 
has led to plants being carried to areas far from their 
original location where, if the conditions are suitable, 
the plants have thrived. Similar migrations have re-
sulted in those species with real or imagined medici-
nal properties being nurtured by migrant people who 
have carried the plants on their travels. Aloe vera, for 
example, is now so widespread that it is difficult to 
know where it originated. I have seen photographs of 
South American landscapes with aloe plants among 
the cacti. 
         The plants vary considerably in size. At one 
extreme we have tree-like species such as A. bainesii 
reaching 16 m or more in height. At the other ex-
treme the Madagascan A. descoingsii has rosettes 
only 5 cm in diameter. Clearly those of us con-
strained to grow our plants under glass are attracted 
to the smaller-growing species. Fortunately, there are 
a sufficient number of these to maintain our interest. 
         Although hybrids are often despised by succu-
lent plant growers, there are numerous attractive hy-
brids that have been created from the more compact 
species. The best of these have a neat clustering 
habit, attractively marked leaves and short-stemmed 
inflorescences with colourful flowers. 
         Aloes are generally amenable to cultivation in 
pots under glass, though many of the larger-growing 
species soon outgrow the available space. This 
makes the smaller-growing species more attractive to 
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W rzeczy samej, niektóre bardzo małe gatunki będą 
sie bardzo dobrze czuły przez wiele lat w doniczkach 
średnicy 10 cm.  
         Większość gatunków będzie się dobrze czuła 
pod warunkiem, że temperatura nie spadnie w zimie 
poniżej 5ºC. Kilka można uprawiać w osłoniętych 
częściach Anglii, i prawdopodobnie innych krajach 
Europy. Te gatunki, które pochodzą z subkontynentu 
arabskiego i wyspy Madagaskar powinny być trakto-
wane w większą ostrożnością i mieć zapewnione 
więcej ciepła w zimie. Głównym zaleceniem upra-
wowym jest unikanie stojącej wody przy korzeniach,a 
zwłaszcza w środkach rozet. Niektóre gatunki wydają 
się być przystosowane do zatrzymywania wody w 
centrum rozety, i to moze spowodować szybkie gnicie 
młodych liści.  
 
Haworthia 
         To z pewnością najbardziej popularny rodzaj z 
haworsjadów w uprawie pod szkłem w Europie. Roś-
liny mają odpowiedznie wymiary do uprawy 
doniczkowej. Te, które swobodnie odrostkują tworząc 
w ten sposób duze kępy, można trzymać w ryzach 
dzięki dzieleniu kęp i rozpoczęciu uprawy nowego 
egzemplarza z jednego z odrostów. Moja własna 
kolekcja mieści się w doniczkach o średnicy od 7 do 
11 cm. 
         Rodzaj jest dość duży i wystarczająco zmienny 
w formie by być atrakcyjny dla kolekcjonerów. Wys-
tępuje tylko w Południowej Afryce, gdzie zajmowanie 
przez niego różnych środowisk dało początek znac-
znej naturalnej zmienności. W wyniku tego wiele 
nazw opublikowanych we wczesnych latach jego 
poznawania jest teraz uznawanych jedynie jako wari-
anty w obrębie naturalnych populacji. Jednym z wio-
dących autorytetów w tym rodzaju, i prawdopodobnie 
osobą, która widziała najwięcej populacji Haworthia 
w naturze, jest Południowoafrykańczyk, Bruce Bayer. 
Uznaje on około 170 taksonów, przy czym kilka z 
ostatnio opisanych gatunków oczekuje na zbadanie.  
         O różnorodności form już wspomniano. 
Przeciętny kolekcjoner gustuje w formach o 
spłaszczonych rozetach i mocno sukulentycznych 
liściach, jak H. retusa, takich jak H. arachnoidea ze 
wzniesionymi liśćmi obramowanymi miękkimi żąb-
kami, oraz oczywiście wyróżniającej się H. truncata z 
jej “uciętymi” liśćmi ułożonymi w dwóch rzędach. 
Ich przeciwieństwami są: krzewiąca się H. attenuata i 
H. fasciata, z twardymi liśćmi, często pokrytymi tu-
berkułami, które są czasem ułożone w poprzeczne 
pasma. Niektóre gatunki, takie jak H. glauca z ostro 
zakończonymi niebieskozielonymi liśćmi i H. rein-
wardtii, z liśćmi pokrytymi tuberkułami, wydają 
długie pędy krzewiące sie od spodu w duże kępy.  
         Uprawa w sumie nie jest trudna, ale jest kilka 
kruczków, na które hodowca musi uważać. Niektóre z 
popularnych typów o płaskich wierzchołkach są 
wrażliwe na bardzo jasne światło słoneczne, 
szczególnie w stadium siewki, i lubią być lekko cien-
iowane. Zbytnie nawadnianie i pozostawienie wody w 

collectors. Many of these offset freely to form 
clumps: often well-branched specimens can be ac-
commodated in pots less than 30 cm in diameter. 
Indeed, some of the very small species will be per-
fectly happy for many years in 10 cm pots. 
         Most of the species will be content provided 
the temperature does not fall below about 5ºC in the 
winter. A few can be grown in sheltered parts of the 
UK and possibly other parts of Europe. Those spe-
cies originating from the Arabian subcontinent and 
the island of Madagascar should be treated with 
greater caution and provided with warmer condi-
tions. The major cultural requirement is the avoid-
ance of stagnant water at the roots and particularly in 
the centre of the rosettes. Some species seem to be 
designed to trap water at the centre of the rosette and 
this can rapidly cause the youngest leaves to rot. 
 
Haworthia 
         This is undoubtedly the most popular genus of 
the haworthiad group for growing under glass in 
Europe. The plants are of a suitable size for pot cul-
ture. Those that offset freely to produce large clumps 
can be kept within bounds by breaking up the clumps 
and starting a new specimen from one of the offsets. 
My own collection is housed in pots ranging in di-
ameter from 7 cm to 11 cm. 
         The genus is large enough and sufficiently di-
verse in form to be attractive to collectors. It is en-
demic to South Africa, where its occupation of a 
range of habitats has given rise to a considerable 
natural variation. In consequence many names pub-
lished in the early years of their introduction are now 
recognised as no more than variants within the natu-
ral populations. One of our leading authorities on the 
genus, and possibly the person who has seen most 
Haworthia populations in the wild, is the South Afri-
can Bruce Bayer. He recognises about 170 taxa, with 
a few of the more recently described species awaiting 
evaluation. 
         The diversity of form has already been men-
tioned. The collector delights in the forms with flat-
tened rosettes of highly succulent leaves such as H. 
retusa, those such as H. arachnoidea with upright 
leaves edged with soft teeth, and of course the dis-
tinctive H. truncata with its “cut-off” leaves arranged 
in two ranks. Contrasting with these are the prolifer-
ous H. attenuata and H. fasciata with hard leaves 
often covered with tubercles that are sometimes ar-
ranged in transverse bands. Some species, such as H. 
glauca with sharp-tipped blue-green leaves and H. 
reinwardtii with tubercled leaves, produce long 
stems proliferating from the base into large clumps. 
         In general, cultivation is not difficult, but there 
are a few facets to challenge the grower. Some of the 
popular retuse types are sensitive to bright sunlight, 
particularly in the seedling stage, and appreciate light 
shading. Overwatering and leaving globules of water 
trapped in the centre of the rosette can be fatal. The 
fleshy roots of such species as H. truncata often 
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środku rozety moze być bardzo zgubne. Mięsiste kor-
zenie takich gatunków, jak H. truncata często się 
marszczą gdy podłoże pozostaje suche przez długi 
okres, a to może prowadzić do gnicia przy ponownym 
podlaniu. Gatunki o długich pędach, takie jak H. re-
inwardtii, są skłonne tracić niektóre liście, gdy wa-
runki uprawy im nie odpowiadają – a nawet gdy od-
powiadają. Utrzymanie dużej kępy takiego gatunku w 
doskonałej kondycji jest wyzwaniem dla najbardziej 
utalentowanego hodowcy.  
         Kwiaty Haworthia nie są tak atrakcyjne jak u 
Aloe czy Gasteria, są one małe i w odcieniach bieli. 
Gdy więdną i opadają, istnieje niebezpieczeństwo, że 
mogą zostać uwięzione w rozecie, gdzie są podatne na 
gnicie, jeśli rośliny są podlewane z góry. O ile kwiaty 
nie są ręcznie zapylane w celu otrzymania nasion lub 
jako część programu hybrydyzacji, można zalecić 
ucięcie łodygi kwiatowej zanim kwiat sie otworzy. 
Ucięte łodygi zwiędną w ciągu najbliższych kilku 
tygodni, i można je usunąć bez ryzyka szkody dla 
rośliny.  
 
Gasteria 
         Gasteria była przez wiele lat ubogim krewnym 
całej grupy. W dużej mierze rodzaj był pomijany 
przez kolekcjonerów, ale w ostatnich czasach 
przechodzi renesans w związku z publikacją mono-
grafi, której autorem jest Ernst van Jaarsveld.  
         Rośliny różnią się wyraźnie wyglądem, nawet w 
obrębie jednej kolonii. Rozmiar liści, w połączeniu z 
jednocześnie obecnością lub brakiem tuberkuł, może 
sprawiać wrażenie, że dwa egzemplarze rosnące w  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
shrivel when the compost remains dry for a long 
period, and this can lead to rotting when watering 
recommences. The long-stemmed species such as H. 
reinwardtii are prone to have odd leaves wither if the 
growing conditions are not completely satisfactory – 
or even if they are. Keeping a large clump of such 
species in perfect condition is a challenge for the 
most talented growers. 
         The flowers of Haworthia are not as showy as 
those of Aloe and Gasteria, being small and whitish 
in colour. As they wither and fall, there is a danger 
that they may become trapped in the rosette, where 
they are prone to decay if the plants are watered from 
above. Unless the flowers are being hand-pollinated 
to produce seed or as part of a programme of hy-
bridisation, it may be advisable to cut off the flower-
stems before the flowers open. The cut stems will 
wither in the next few weeks and can then be re-
moved without risking damage to the plant. 
 
Gasteria 
         Gasteria was, for many years, the “poor rela-
tion” of the group. To a large extent the genus was 
neglected by collectors, but in recent times it has 
enjoyed a renaissance in the wake of the publication 
of a monograph by Ernst van Jaarsveld. 
         The plants vary considerably in appearance, 
even within a single colony. The size of the leaves, 
together with the presence or absence of tubercles, 
could give the impression that two specimens grow-
ing in close proximity are different species. Unsur-
prisingly, as the early explorers of South Africa en-
countered the plants, samples from the same colony 
sent to Europe were given different names. In total  

Fig. 8  Haworthia truncata 'Lime Green' to jasnozielony wa-
riant tego zawsze popularnego gatunku, wybrany ze względu 
na swoje uprawowe  znaczenie. (Fot. Geddes) 

Haworthia truncata 'Lime Green' is a bright green variant of 
the ever-popular species, selected for its horticultural merit. 
(Photo: Geddes) 

Fig. 8  Haworthia arachnoidea var. scabrispina to atrakcyjny, 
mały gatunek z zakrzywionymi liśćmi obrzeżonymi cienkimi 
szczecinowatymi ząbkami. Z czasem odrostkuje i formuje 
mala kepe, ale duzo lepiej wyglada jako pojedyncza rozeta. 
(Fot. Bennett) 

Haworthia arachnoidea var. scabrispina is an attractive small-
growing species with incurving leaves edged with fine bris-
tle-like teeth. With age it will offset to form a small clump, 
but looks much better as a single rosette. (Photo: Bennett) 
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bezpośredniej bliskości są dwoma różnymi gatunk-
ami. Nic dziwnego, że gdy wcześni badacze Połud-
niowej Afryki napotykali te rośliny, egzemplarzom z 
tej samej kolonii, wysyłanym do Europy, nadawano 
różne nazwy. W sumie opublikowano ich około 100. 
Praca Van Jaarsvelda drastycznie zredukowała ich 
liczbę. W uaktualnieniu swojej monografii, opub-
likowanym w Aloe, czasopiśmie Towarzystwa Suku-
lentowego Południowej Afryki, uznał on w sumie 34 
taksony.  
         Jak Haworthia, tak i Gasteria jest występuje 
tylko w Południowej Afryce. Rośliny generalnie nie 
mają łodyg, choć jedna, G. rawlinsonii, gatunek ros-
nący na klifach na Wschodnim Przylądku, po 
pewnym czasie wytwarza długie zwisające łodygi. 
Kilka gatunków, takich jak G. acinacifolia i G. 
croucheri, są naprawdę zbyt duże do wygodnej 
uprawy w doniczkach, ponieważ główna rozeta może 
osiągnąć średnicę 60 cm, jednak większość dobrze się 
czuje w uprawie doniczkowej. 
         Siewki gasterii mają liście ułożone dwurzędowo, 
i taka forma utrzymuje się przez kilka lat. U kilku 
gatunków, np. G. armstrongii i G. glomerata, liście 
występują w dwóch rzędach przez cały okres życia 
rośliny, jednak u większości, roślina stopniowo przy-
jmuje kształt rozety. Wiele gatunków mocno się 
krzewi, wydając dużo odrostów i szybko rozrastając 
się w dużą kępę. Zaleca się regularne przesadzanie i 
podział kęp co kilka lat.  
         Uprawa jest prosta, ale należy wspomnieć, że w 
naturze rośliny wolą rosnąć w warunkach zapewniają-
cych cień – pod krzakami lub w szczelinach skalnych. 
W uprawie szklarniowej wolą raczej lekko zacienione 
stanowisko. Wystawienie na pełne światło, szczegól-
nie gdy rośłinę się przenosi w inne miejsce po prze-
sadzeniu, może spowodować poparzenie naskórka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
about 100 names were published. Van Jaarsveld’s 
studies dramatically reduced the number. In an up-
date to his monograph, published in 2007 in Aloe, the 
journal of the Succulent Society of South Africa, he 
recognises a total of 34 taxa. 
         Like Haworthia, Gasteria is endemic to South 
Africa. The plants are generally stemless though one, 
G. rawlinsonii, a cliff-dwelling species from the 
Eastern Cape, eventually produces long pendent 
stems. A few species, such as G. acinacifolia and G. 
croucheri, are really too large for convenient cultiva-
tion in pots, as the main rosette may reach a diameter 
of 60 cm, but the majority are comfortable in pot 
culture. 
         Seedling gasterias have their leaves arranged 
distichously (in two ranks) and this habit persists for 
some years. In some species, for example G. arm-
strongii and G. glomerata, the leaves remain in two 
ranks for the whole of the plant’s life. In most, how-
ever, the plant gradually develops into a rosulate 
shape. Many of the species are very prolific, produc-
ing a multitude of offsets and quickly building up to 
a large clump. Regular repotting and breaking up the 
clumps every few years is recommended.  
         Cultivation is straightforward, but it should be 
noted that in the wild the plants tend to grow in 
shady situations under bushes or in rock crevices. In 
greenhouse culture they seem to prefer a lightly 
shaded situation. Exposure to full sun, particularly if 
the plant is moved to a new location after repottting, 
can cause scorching of the epidermis. 
 
 
 
 

Fig. 8  Gasteria armstrongii była niegdyś klasyfikowana jako 
odmiana G. nitida, ale obecnie jest uwazana za dobry gatu-
nek. Utrzymuje swój dwurzedowy wygląd przez cały okres 
życia, i mimo, że wolno rośnie, można z niej uzyskać duży 
egzemplarz. (Fot. Keen) 

Gasteria armstrongii was once classified as a variety of G. 

nitida, but is now considered to be a good species. It retains 
its distichous habit for its lifetime and, although slow-
growing, can be grown into a large specimen. (Photo: Keen) 

 

Fig. 8  Gasteria ellaphiae jest już w uprawie od ok. 15 lat i 
stała się w tym czasie bardzo popularna. Przechodzi w roze-
tę w młodym wieku i wydaje odrosty formując małą kępę. 
(Fot. Keen). 

Gasteria ellaphiae has been in cultivation for about 15 years 
and has become very popular in that time. It develops into a 
rosette at an early age and produces offsets to form a small 
clump. (Photo: Keen) 
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Vorwerkii i peruviana. 
      
 
Mariusz Mieczakowski                  Tomasz Blaczkowski                                                                   
Głuchołazy, intros@interia.p                     Gdańsk, blabla@eia.pl 
 
Neowerdermannie nie są popularne wśród kolekcjonerów, z 
powodu zarówno problemów w uprawie, jak i rzadko ofero-
wanych nasion. W swojej ojczyźnie występują w dużych 
ilościach, ale trudno je dojrzeć. Autorzy wyjaśniają tego 
przyczynę, dając interesujący przyczynek do wiedzy na 
temat neowerdermanni w  ich środowisku.  
 

         Przeglądając europejskie czasopisma kaktusowe 
(do kilku mam stały dostęp) ze zdziwieniem zauważy-
liśmy, że prawie jednocześnie i Słowacy, i Niemcy 
opublikowali po artykule na temat kaktusa tyleż fa-
scynującego, co działającego na nerwy (przynajmniej 
moje – MM), a była to Neowerdermannia vorwerkii. 
Nasze pierwsze spotkanie z tą rośliną odbyło się w 
listopadzie roku 2005 i było dwuetapowe. Pierwszy 
etap polegał na tym, że wraz z towarzyszami podróży 
(Andrzej Mucha, Ladislav Fischer i kilku innych) 
wybraliśmy się w okolice argentyńskiego (to istotna 
uwaga, przynajmniej jedna miejscowość o tej nazwie 
jest też w Boliwii) Cieneguillas znajdującego się na 
wschód od La Quiaca, na samej północy Argentyny. 
Odnaleźliśmy tam znane od kilku lat stanowisko 
Yavia cryptocarpa i wiedząc z zapisków innych po-
dróżników, że rośnie tu też rzeczona neowerderman-
nia, rozleźliśmy się po pagórkach w poszukiwaniu 
tejże, ale po jakimś czasie musieliśmy się poddać. 
Czemu jej nie odszukaliśmy? Może jej tam po prostu 
nie było. Może była, ale że czas był wiosenny, jeszcze 
przed deszczami, to pochowała się pod ziemię i trud-
no było ją dojrzeć. Może wreszcie nie wiedzieliśmy, 
że ona praktycznie zawsze występuje na mniej więcej 
płaskim, poziomym terenie, na pochyłych zboczach 
nie występuje prawie nigdy (a przynajmniej takowej 
nie udało nam się dotąd ujrzeć), no i za bardzo wpa-
trywaliśmy się w krzywe (zbocza) zamiast w proste 
(płaskie szczyty pagórków). Poszukiwań etap drugi 
uwieńczył sukces, a było to na drodze z Quebrada de 
Humahuaca do miasta Iruya. Droga ta prowadzi przez 
góry, z których część jest mocno płaska, spotyka się 
też tam prawie zupełnie płaskie duże pola-
ny/łąki/połoniny, kamieniste, ale nie bez warstwy 
gleby. W porze deszczowej (w lecie) łąki te porasta 
trawa, a Indianie wypasają tam owce i kozy. Listopad 
to jednak nie lato, więc ani kóz, ani trawy nie zauwa-
żyliśmy. Szary pył dominował wokół, zdawał się le-
żeć na wszystkim prócz gołej skały. Temu pyłowi 
właśnie przyglądaliśmy się długo, każdy gdzie in-
dziej, aż wreszcie ktoś zauważył wystające z pyłu 
zakrzywione druciki. Ciernie to były, ciernie   

Neowerdermannias are not popular among collectors, due 
to both cultivation problems they pose and rarely ofered 
seeds. In their homeland they are very abundand, but hard 
to see. The authors explain the reason for it, giving an 
interesting contribution to the knowledge about neower-
dermannias in their habitat.   
 

         Having looked through Europaean cactus ma-
gazines, I noticed, much to my surprise, that nearly at 
the same time Slovaks and Germans published their 
articles about a cactus just as much fascinating as 
much getting on the nerves (at least mine -MM), and 
it was Neowerdermannia vorwerkii. Our first me-
eting with this plant was in November 2005, and it 
took two stages. The first stage was my and my co-
travellers’ (Andrzej Mucha, Ladislav Fischer and 
some others) trip to Argentinian Cieneguillas (it is 
important to specify that it was in Argentine, because 
at least one site of the same name is in Bolivia), lying 
east of La Quiaca, on the very north of Argentina. 
There we sought out Yavia cryptocarpa locality, 
known for a few years now, and knowing from other 
cactus travellers about the mentioned neowerder-
mannia growing here, we dispersed slowly into the 
nearby hills in search of this plant, but after some 
time we had to give up. Why did we not succeed? 
Maybe the plant wasn’t growing here at all? Maybe 
it was, but because of the spring time, before the 
rainy period, it was drawn into the ground and hard 
to discern. And finally, maybe we just did not know 
that it virtually always grows on a quite even flat 
ground, almost never growing on slopes (or at least 
we did not manage to notice such), and too much of 
our attention was paid to hillsides instead of flat hill-
tops. The second stage of our search was a success, 
and it was on the road from Quebrada de Humahuaca 
to Iruya. The road leads through mountains, part of 
which being quite flat, also completely flat broad 
meadows are found – stony but with soil. In the rainy 
period (in summer), these meadows are covered with 
grass, and the Indians take their sheep and goats to 
graze there. November is not a summer, however, so 
we did not see neither goats nor grass. A grey dust 
was everywhere, looking as if it was lying on every-
thing except solid rock. We were looking at this very 
dust for very long, each of us in a different direction, 
until someone noticed crooked needles sticking out 
of this dust. Spines! Spines of neowerdermannia they 
were, with the plant itself shrunk and drawn just bel- 

Vorwerkii and peruviana. 
PRECIOUS WEEDS 

Drogocenne chwasty 
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neowerdermannii, z powodu suszy skurczonej 
i wciągniętej przez potężny rzepowaty korzeń tuż pod 
powierzchnię gleby. Żeby ją zobaczyć, trzeba było 
odgarnąć warstewkę pyłu. 
         Jak widać na zdjęciu wykopanej rośliny, więk-
szą jej część stanowi korzeń, z kształtu regularny sto-
żek, od którego odchodzą nieliczne pomniejsze ko-
rzenie. Słynny Czech Alberto Vojtěch Frič odkrył ten 
gatunek w czasie wyprawy 1928-1929, a rok później 
zdecydował się opublikować naukowy opis nowego 
gatunku i jednocześnie nowego rodzaju (to cieka-
wostka, ponieważ on wiele kaktusów odkrył, ale opi-
sał bardzo nieliczne – z lenistwa czy innych powo-
dów, nie wiadomo). Nazwa rodzajowa nadana została 
na cześć E. Werdermanna, kustosza muzeum bota-
nicznego w Berlinie, a nazwa gatunkowa pochodzi od 
nazwiska jednego z pracowników ogródu botaniczne-
go w tym samym mieście. Kaktus ten może osiągnąć 
maksymalnie 9 cm średnicy i nieco mniej wysokości, 
korpus ma rozdzielony na żebra składające się z bar-
dzo wyraźnych, graniastych garbków. Areole znajdują 
się tak wysoko na garbkach, że wyglądają jakby znaj-
dowały sie w aksilach. Dwu- czy trzycentymetrowe 
ciernie w liczbie około 10 są mocne, proste, na koń-
cach nieco zakrzywione i (młode) czarno-brązowe. 
Kwiaty o szerokości trzech centymetrów, biało-
różowe czy fioletowawe pojawiają się blisko wierz-
chołka, a zapylone przekształcają się w mały, jedno-
centymetrowy suchy owoc zawierający niewiele du-
żych, brązowych nasion.  
         Tak duże trudności podczas szukania neower-
dermannii sprawiły, że uważaliśmy ten gatunek (nie 
sprawdziwszy faktów w literaturze) za niezwykle 
rzadki, występujący w niewielkiej ilości egzemplarzy 
i może nawet bliski wymarcia. Jakże się myliliśmy! 
Na początku roku 2008 pojechałem (MM) z kilkoma 
osobami do Argentyny ponownie. Tym razem był to 
styczeń i luty, a więc pełnia lata na połkuli południo-
wej. Na północy kraju, na punie (plaskowyżu andyj-
skim) deszcze padały właściwie co noc, ziemia wszę-
dzie była bardzo wilgotna i nie schła wcale, podlewa-
na nieustannie. Odwiedzaliśmy tam m.in. miejsca już 
mi znane z poprzedniej wyprawy, w ten sposób trafili-
śmy i na stanowisko Yavia cryptocarpa. Yawie były 
ładne, jak zawsze, ale badaliśmy też sąsiednie wzgó-
rza, aż tu nagle moja Iza przywołuje nas okrzykiem, 
że znalazła coś innego niż dotąd. I owszem, byla to 
neowerdermannia. Ale jakżeż inna – nabrzmiała z 
powodu obfitości wody, całą główką wystająca nad 
powierzchnię ziemi, z wyraźnymi brodawkami, ładnie 
zielona, nie szara i bardzo łatwa do dostrzeżenia mi-
mo zieleniejących wokół traw i bylin. Zaraz też poka-
zały się nam kolejne sztuki, a było ich wcale dużo, na 
pewno ponad 100 na kilkunastu metrach kwadrato-
wych.  
         Wędrując po wysokich Andach nie mogliśmy 
pominąć drogi do Iruya, wzdłuż której rośnie Medio-
lobivia pygmaea var. elegantula i Lobivia marsoneri 
oraz te nieliczne (jak sądziliśmy) neowerdermannie 
znalezione  podczas  poprzedniej,  listopadowej  wyp- 

ow the ground surface by means of its underground 
part. To see it one had to sweep aside a layer of dust. 
         As one can see on the picture of the dug-out 
plant, most part of it is rootstock, regularly cone-
shaped, from which smaller roots grow out. A fa-
mous Czech Alberto Vojtěch Frič discovered this 
plant during his journey 1928-1929, and a year later 
decided to publish a description of the new species 
and genus (this is a curious fact, because he discove-
red many cacti but described only a few – for lazi-
ness or other reasons – we do not know). The generic 
epithet was given in honour of E. Werdermann, a 
curator of the botanicalm museum in Berlin, and the 
name of the species was given in honour of one of 
the staff members of the botanical garden in the same 
town. This cactus can reach 9 cm in diameter and a 
somewhat smaller hight, the body is divided into ribs 
of very prominent angular tubercules. The areoles are 
so high on a tubecule that they look as if they were in 
axils. 2- or 3 cm long spines, 10 in number, are 
strong, somewhat curved at the tips and brownish-
black (when young). Flowers 3-cm wide, pinkish-
white or violet, appear near the top of the plant, and 
when pollinated it turns into a small, 1-cm in size, 
dry fruit, containing few large brown seeds.  
         Such large difficulties during our search of 
neowerdermannia made us thinking (without consul-
ting literature) this species is rare, in small numbers 
of plants and maybe even close to extinction. How 
wrong we were! At the beginning of 2008 I (MM) 
went to Argentine with some people again. This time 
it was January and February, thus the middle of sum-
mer on the southern hemisphere. On the north of the 
country, on the puna (an andean plateau) the rains 
occured almost every night, the soil was wet eve-
rywhere, and didn’t have the time to dry out but still 
soaked. We we visiting locaties known from our 
previous journey, among others, so we visited Yavia 
cryptocarpa locality. Yavias were nice, as usual, but 
we were also examining nearby hills, when all of a 
sudden, my wife Iza calls me shouting that she found 
something new. And yes, it was neowerdermannia. 
But how different she was – swollen with water, with 
all the head above ground, with prominent tubercu-
les, nicely green – not grey, and very easy to notice 
in spite of green grasses and other plants around. 
Soon, next plants came into view, and it was quite a 
lot of them, surely above 100 on a dozen or so square 
meters.   
         While travelling through high Andes, we could 
not leave out the road to Iruya, along which there 
grow Mediolobivia pygmaea v. elegantula and Lo-
bivia marsoneri, as well as those neowerdermannias 
that we had found during our earlier November trip, 
and had thought at the time that they were in small 
number. We quickly came to a conclusion, that near-
ly in all places where the ground is flat enough, neo-
werdermannias may be spotted. At a rough estimate 
there is a… milion of them there! In some places 
they grow in such a high density – usually in groups  
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Fig. 1  Abra de Condor – stanowisko | a locality of 
 Neowerdermannia vorwerkii, fot. M. Mieczakowski 

 

Fig. 2  Neowerdermannia vorwerkii MPL22, Condor-
Iruya (listopad | November), fot. M. Mieczakowski 

 

Fig. 3  Neowerdermannia vorwerkii MPL22, Condor-
Iruya w całej okazałości | in all its splendour, fot. MM 

 

Fig. 4  Neowerdermannia vorwerkii MPL72B, Cieneguillas 
(styczeń | January), fot. M. Mieczakowski 

 

Fig. 5  Neowerdermannia vorwerkii zżarta przez kozy 
eaten out by goats, fot. M. Mieczakowski 
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Fig. 7  Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana TB272.1, 
Ticaco, Tacna, fot. T. Blaczkowski 

 

Fig. 6  Neowerdermannia vorwerkii i Lobivia marsoneri, MPL100, Miyuyoc  (luty | February) 
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wyprawy. Szybko skonstatowaliśmy, że prawie wszę-
dzie tam, gdzie teren jest wystarczająco płaski, można 
łatwo zobaczyć neowerdermannie. Tak na oko, jest 
ich tam z milion! W niektórych miejscach trudno na 
nie nie nadepnąć, tak gęsto rosną, zwykle w grupkach 
po dwie czy trzy, czasem więcej. A w listopadzie wy-
dawało się, że to wymierający gatunek. 
         Autor niemieckigo artykułu opisuje stanowisko 
w okolicy Abra Pampa, czyli nieco na północ od Qu-
ebrada de Humahuaca, z kolei Cieneguillas jest jesz-
cze dalej na północ, u granicy z Boliwią. Wiadomo 
również o stanowiskach tego kaktusa w Boliwii, na 
słynnym Mal Paso. Wiedząc o tym, że wszędzie po-
między tymi stanowiskami są tereny odpowiednie dla 
tej rośliny, można nie bojąc się pomyłki sądzić, że 
kaktus ten występuje od południowej części prowicji 
Salta, poprzez Jujuy (Argentyna) i prowincję Tarija 
(Boliwia) aż do prowincji Potosi w Boliwii. Z tych 
danych płynie wniosek, że areał występowania gatun-
ku Neowerdermannia vorwerkii jest potężny, ilość 
roślin ogromna, a zagrożenie gatunku wymarciem 
żadne.  
         Klimat w ojczyźnie neowerdermannii jest specy-
ficzny, ale nie taki znów morderczy, jak mogłoby się 
wydawać. Ta ojczyzna to andyjskie płaskowyże poło-
żone średnio na wysokości około 3500 m n.p.m. Lato 
jest krótkie, trwa około dwóch miesięcy (koniec grud-
nia do połowy lutego), ale deszczu jest wtedy bardzo 
dużo i rośliny mogą bez przeszkód się wtedy rozro-
snąć i rozmnożyć. Potem ziemia wysycha, deszcze 
stają się rzadkie i poza rosą właściwie wody nie ma, 
ale kaktusy zrobiły spory jej zapas w czasie pory wil-
gotnej i mogą bez przetrwać do następnego lata. Świa-
tło jest tam cały rok, słońce świeci równie intensyw-
nie zima i latem, tyle że zimą jest sucho. Noce przez 
cały rok są raczej chłodne, nawet latem zdażają się 
przymrozki (niewielkie, jeden czy dwa stopnie poni-
żej zera). Indianie pytani o śnieg mówili, że owszem, 
zdarzało się, że zimą padał, ale już od kilku (więcej 
niż kilku?) lat go nie widzieli. Zresztą i tak stopniałby 
przed upływem doby. Wg niemieckiego autora liczba 
dni w roku, kiedy temperatura spada poniżej zera, 
wynosi (dane z granicy argentyńsko-boliwijskiej) 147, 
ale zawsze w dzień temperatura się podnosi nad zero 
stopni. Nierzadko zimą w dzień jest tam 20 i więcej 
stopni ciepła. Kaktusy bronią się przed suszą i zimo-
wym słońcem kurcząc się i wciągając pod warstewkę 
ziemi (neowerdermannia właśnie, niektóre lobiwie, 
wejngarcje czy parodie) albo skurczone jeszcze głę-
biej ukrywają się w szczelinach skał lub pod kamie-
niami (mediolobiwie, ajlostery, sulkorebucje i inny 
tamtejszy drobiazg). Opuncje (Cumulopuntia, Tunilla, 
Maihueniopsis, Tephrocactus) nic sobie z tego 
wszystkiego nie robią, nie chowają się ani przed słoń-
cem, ani suszą, ani mrozem. Są w stanie przetrwać 
wszystko. 
         Ciekawe, że rodzaj Neowerdermannia okazał się 
dość kosmopolityczny, ponieważ ma swoich przesta-
wicieli także w północnym Chile (Neowerdermannia 
chilensis ssp. chilensis) i w Peru (Neowerdermannia  

of two or three plants, sometimes more – that it is 
difficult not to tread on them, while in November we 
had thought that it was a dying species. 
         An author of the German article describes a 
locality near Abra Pampa, so a place a little north 
from Quebrada de Humahuaca, while Cieneguillas is 
even further north, near the Bolivian border. Locali-
ties of this cactus are also known from Bolivia, on a 
famous Mal Paso. Knowing that everywhere between 
these localities there are areas suitable for this plant, 
one may think that this cactus is found from the so-
uthern part of the Salta province, through Jujuy, (Ar-
gentine) and the Tarija province (Bolivia) as far as 
the Potosi province in Bolivia. Taking this into acco-
unt it is obvious that distribution area of the species 
Neowerdermannia vorwerkii is large, the number of 
plants – huge, and the theat of extinction – none.  
         The climate in neowerdermannia homeland is 
peculiar, but not so tough as one would have imagi-
ne. This homeland is an Andean plateau localized at 
an average 3500 of altitude. The summer is short, 
about 2 months long (from end of December till half 
of February), but the rainfall is very plentifil at that 
time, so the plants are able to freely grow and repro-
duce. Then the soil dries out, the rains become in-
frequent, and dew is the main source of water, but by 
this time the cacti have stored the water which ena-
bles them to survive safely till the next summer. The 
light is present all the year – the sun shines there as 
brightly in winter as it does in summer, except that 
winter is dry. Winter nights are rather cool all the 
year, even in summer little frosts may occur (small, 1 
or 2 centigrades below zero). When asked about the 
snow, the Indians answered that they had not seen 
any for a few (or more) years. Anyway, it would 
have melted in twenty-four hours. According to the 
German author, the number of days with frost is 147 
in a year (these data have been taken at the Argenti-
nian-Bolivian border), but in the daylight the tempe-
rature always rises above 0 oC. Quite often there is 
20 or more oC in winter. Cacti protect themselves 
against dryness and winter sunlight by shrinking and 
drawing themselves underground, as is with neower-
dermannia, some of lobivias, weingartias, parodias), 
or shrinking and hiding in rock cracks or under sto-
nes (mediolobivias, aylosteras, sulcorebutias and 
other indigenous little ones). Opuntias (Cumulopun-
tia, Tunilla, Maihueniopsis, Tephrocactus) do not 
care at all and do not hide from sun, nor dryness nor 
frosts. They can survive everything.  
         It is interesting to notice that the Neowerder-
mannia genus has proved to be quite cosmopolitan, 
as it has its representatives also in northern Chile 
(Neowerdermannia chilensis ssp. chilensis) and in 
Peru (Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana). 
Both subspecies look similarly, grow a little larger 
than N. vorwerkii, so they are equally extremely hard 
to spot in the dry period, and also imposing is their 
number during rains. The description of the Chilean 
species   was   published   by  Backeberg. The  plants 
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chilensis ssp. peruviana). Oba podgatunki wyglądają 
podobnie, rosną nieco większe od N. vorverkii, także 
strasznie trudno je znaleźć w porze suchej i także 
podczas deszczów zadziwiają swoją liczebnością. 
Opis gatunku czilijskiego opublikował Backeberg. 
Rośliny z Peru opisane zostały przez Rittera jako N. 
peruviana. Przed 10 laty Carlos Ostolaza (najbardziej 
znany i zasłużony peruwiański badacz kaktusów) 
zmienił rangę tego taksonu na podgatunek. Niektórzy 
w ogóle nie uznają roślin z Peru za osobny takson, 
uznając tylko gatunek chilijski obejmujący i Chile, i 
Peru. 
         Tylko jeden z nas (TB) miał szansę zobaczyć 
cztery stanowiska podgatunku peruwiańskiego i da-
wały sie znaleźć (styczeń, czyli lato) bez problemu. 
Tzn. problem był ten sam co w Argentynie – ani śladu 
kwiatów czy nasion. Potwierdza się zatem tytuł ni-
niejszego artykułu  – te jakże rzadkie, trudne w upra-
wie i poszukiwane wśród kolekcjonerów kaktusy u 
siebie w ojczyźnie rosną jak chwasty tysiącami! Cier-
nie kaktusa peruwiańskiego są cieńsze i dłuższe, gę-
ste, i tylko najmłodsze ciemnego koloru, pozostałe są 
szare. Da się jednak łatwo zauważyć duża zmienność 
w obrębie populacji, mianowice ciernie bywają krót-
sze i dłuższe, gęste i rzadsze, nawet kolor skórki bywa 
odmienny u różnych osobników. Kwiaty mają biały 
kolor, co wiemy niestety tylko z literatury. 
         Stanowiska te znajdowały się w wysokich gó-
rach, między 3400 a 3800 m n.p.m., na południu Peru, 
w regionach Tacna (Ticaco, Tarucachi, Challahuaya) 
i Moquegua (Torata-Chillichua). Prawie zawsze żyją 
te kaktusy w poblizu koryta rzeki, większej lub mniej-
sze, często są to rzeki okresowe, wysychające nawet 
już w lecie. Można przypuszczać, że w takich miej-
scach woda w glebie utrzymuje się dłużej niż gdzie 
indziej. Czasami miejsca te nie były tak płaskie jak w 
Argentynie lub Boliwii, ale raczej pochyłe, choć nie-
zbyt strome. Towarzysząca flora kaktusowa występu-
jąca na tych stanowiskach to przede wszystkim Ore-
ocereus leucotrichus i Cumulopuntia sphaerica, a 
także Arequipa hempeliana, Cumulopuntia echinacea 
i kilka innych gatunków. To ciekawe miejsca i warto 
je zobaczyć nie tylko dla neowerdermannii.  
         A co w neowerdermanniach jest denerwujące-
go? Dwie są takie rzeczy. Po piewsze, mimo wizyt na 
jej stanowiskach w różnych miejscach i w różnym 
czasie nie udało nam się zobaczyć kwiatów. Ani 
kwiatów, ani owoców czy nasion, ani nawet resztek 
owocu już bez nasion. Przyczyna jest taka, że kaktus 
ten kwitnie krótko, na początku lata, po pierwszych 
deszczach, i to grupowo - wszystkie egzemplarze 
prawie jednocześnie. Owady natychmiast zapylają 
kwiaty, te szybko (póki jest dostatek wody) wykształ-
cają owoce, a owoce dojrzewają i – bardzo nietypowo 
– rozpadają się w proch i pył uwalniając w ten sposób 
nasiona. Nasiona dzięki temu przyśpieszonemu try-
bowi padają na glebę, która jest jeszcze wilgotna i 
mają pewne szanse, żeby wykiełkować i jeszcze tego 
samego lata dorosnąć do takich rozmiarów, żeby pora 
sucha nie zdolała ich zabić. Żeby więc zobaczyć  

from Peru were described by Ritter as N. peruviana. 
10 years ago Carlos Ostolaza, a well-known resear-
cher of Peruvian cacti, changed the rank of this taxon 
into subspecies. Some people don’t accept the plants 
from Peru as a separate taxon accepting only Chilean 
species with its distribution both in Chile and Peru.  
         Only one of us (TB) had a chance to see four 
localities of the peruvian subspecies – they were easy 
to find without problems (in January, e.i. in summer). 
However there was another problem, the same as it 
had been in Argentine – not even a trace of flowers 
or seeds. So the title of this article is now confirmed 
– these rare, difficult in culture, and sought after cac-
ti, grow in thousands as weeds in their homeland. 
The spines of peruvian cactus are thinner and longer, 
dense, and only the youngest of them are of dark 
colour, the rest being grey. However a large variabi-
lity within a population may be noted – the spines 
may vary in lenght and density, even the epidermis 
colour varies between different specimens. The flo-
wers are white, but we know of it only from literatu-
re. 
         These places are localized in high mountains, 
between 3400 a 3800 in altitude, on the south of Pe-
ru, in the regions Tacna (Ticaco, Tarucachi, Challa-
huaya) and Moquegua (Torata-Chillichua). Almost 
always these cacti live near river-beds, often these 
rivers are seasonal – that can dry out even in sum-
mer. One might suspect that in such places the soil 
holds water longer than elsewere. Sometimes these 
places were not as flat as those in Argentina and Bo-
livia, but slightly sloping, though never steep. The 
associated cactus flora is mainly: Oreocereus leuco-
trichus and Cumulopuntia sphaerica, also Arequipa 
hempeliana, Cumulopuntia echinacea and some 
other species. These are interesting places worth of 
visiting not only for neowerdermannias.  
         And what is so irritating about neowerderman-
nias? Two things are. First, we did not succeed in 
seeing its flowers, in spite of visiting its localities at 
various times and at various places. Neither flowers, 
nor fruits, nor seeds, nor even remnants of a fruit 
with its seeds off. The reason is that this cactus blo-
oms only for a short time at the beginning of sum-
mer, after the first rains, and it does it collectively – 
all plants almost at one time. Insects pollinate the 
flowers quickly; these in turn quickly form fruits (as 
long as water is abundant), the fruits mature and very 
atypically decompose into dust, thus releasing the 
seeds. Due to this quick mode, the seeds fall to the 
ground which is still wet, so there are chances for 
their germination and achieving sizes enabling them 
not to be killed by the coming dry season. So if you 
want to see the flowers or collect seed, you have to 
hit this moment by some coincidence, a moment 
probably only a few days long, when neowerder-
mannias bloom in a given region. The same is with 
seeds as they also are available for a short time. We 
still hope that some day some mountain pasture with 
thousand light-violet flowers comes to our eyes. 

122                                                                                                                      KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 3 

 



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiaty lub zebrać nasiona, trzeba jakims zbiegiem 
okoliczności trafić na ten moment, pewnie kilka dni, 
kiedy w danej okolicy neowerdermannie kwitną, i to 
samo z nasionami, bo zapewne i one są dostępne tylko 
przez krótki czas. Nie tracimy nadziei, że pewnego 
razu będzie nam dane ujrzeć połoninę z tysiącem ja-
snofioletowych, eterycznych kwiatów neowerder-
mannii. 
         Druga denerwująca cecha tego kaktusa to to, że 
utrzymanie go w uprawie jest prawie niemożliwe. 
Znam jedną czy dwie kolekcje, gdzie te rośliny żyją, 
uprawiane w bardzo małych doniczkach i podlewane 
bardzo ostrożnie, dużo mniej i rzadziej niż inne andyj-
skie kaktusy. Przez to rosną bardzo powoli, kwitną 
rzadko albo wcale, a i tak co jakiś czas jeden czy dru-
gi przenosi się do krainy wiecznych płaskowyży. 
Można je trzymać szczepione, ale i to jest rzadkie, bo 
jak wynika z tego artykułu, nasion jest bardzo mało, 
zarówno importowanych, jak i uzyskiwanych w ko-
lekcjach. Dość powiedzieć, że wśród kilku tysięcy 
moich (MM) roślin, ani argentyńskiej, ani peruwiań-
skiej neowerdermannii nie ma jak dotąd. Mam nadzie-
ję, że uda się ją zdobyć któregoś dnia, od jakiegoś 
utalentowanego hodowcy. Czego i Państwu życzymy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         The second iritating feature of this plant is that 
keeping it alive in culture is almost impossible. I 
know of one or two collection where these plants 
grow, kept in very small pots and watered very care-
fully, with less water and more rarely than other An-
dean cacti. In consequence they grow very slowly, 
come into bloom rarely or never, and even then, once 
in a time, a plant or two move to the land of everlast-
ing plateaux. They may be kept as grafted plants but 
even this is rarely seen, because, as it appears from 
this article, seeds are very few – both imported and 
produced in collections. The fact is that there is no 
Argentinian nor Peruvian neowerdermannia among 
several thousand of my (MM) plants as yet. I hope 
that some day I manage to obtain it, buy it from some 
talented grower, which is also what I wish you. 
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Fig. 8  Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana TB268.1  
Torata-Chillichua, Moquegua, fot. T. Blaczkowski 

 

Fig. 9  Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana TB271.1 
Tarucachi, Tacna, fot. T. Blaczkowski 

 

Fig. 10  Stanowisko | a locality of 
N. chilensis ssp. peruviana TB273.1 Challahuaya, Tacna 
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Cudowna mamka dla siewek 
 

2. Ariocarpus fissuratus 3 mies. po szczep.  
3. Ariocarpus fissuratus 6 lat po szczep. 
4. Ariocarpus trigonus 6 lat po szczep. 
5. Astrophytum ‘Onzuko’ 1 mies. po 
szczep. 
6. Astrophytum ‘Onzuko’ 4 mies. po szcze-
pieniu 
7. Astr. ‘Super Kabuto’ 1 mies. po szczep. 
8. Astr. ‘Super Kabuto’ 12 mies. po szczep. 
9. Echinopsis ‘Aurea’  
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8.  9.  

1. Discocactus hintonii 3 miesiące po szczepieniu 
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         Rośliny z tego rodzaju osiągają wysokość do 
1,5m, z pędami około 1 cm średnicy. Kwiaty są małe, 
barwy złoto-żółtej. Spośród kilku gatunków rodzaju 
nas interesuje głównie Pereskiopsis spathulata, który 
pochodzi z meksykańskich stanów: Queretaro, Jalisco 
i Nayarit. 
         Średnia roczna temperatura w tych rejonach to 
20 oC. Mamy więc do czynienia z ciepłolubem, ale to 
też nie jest do końca prawda. Optymalny wzrost na-
stępuje przy temperaturze 25 oC – kaktus znosi wtedy 
ciągłą wilgotność podłoża, przy intensywnym nawo-
żeniu składnikami pokarmowymi w optymalnym sto-
sunku N, P, K: 15, 5, 30. Sadzimy go do żyznego sub-
stratu, składającego się np. 1 części włókna kokoso-
wego, 1 części ziemi kompostowej i 1 części piasku 
lub perlitu. Stanowisko powinno być jasne, ale nie 
musi to być pełne słońce, na którym rośliny te stają 
się czerwonawe i spowalniają swój wzrost. 
         Przy zachowaniu tych wszystkich warunków 
otrzymamy zdrowe i grube podkładki o szerokich i 
dużych liściach, które to gwarantują wydajną asymi-
lację i szybki „start” zaszczepionej siewki. Wspomnę 
tylko, że przy takim optimum uprawy, potrafią one 
rosnąć  w tempie nawet 5 cm na tydzień ! 
         Zimujemy je w temperaturze 15-18 oC, lekko 
podlewając tak, aby jak najdłużej utrzymały się liście 
na roślinie – często opadają one już pierwszej zimy. 
Zrazy są już jednak na tyle duże, że potrafią same 
wydajnie asymilować – pamiętajmy, że przy optymal-
nej uprawie zaszczepione na Pereskiopsis kaktusy 
potrafią nawet 10-krotnie przegonić swoich braci na 
własnych korzeniach! Druga zima jest już bezpiecz-
niejsza – podkładki są bardziej zdrewniałe i można je 
zimować w niższej temperaturze, 12-15 oC, i rzadziej 
podlewać. Po 3-4 latach drewnieją na tyle, że możemy 
je zimować całkiem sucho w temperaturze 8-12 oC. 
Znoszą nawet krótkotrwałe spadki do 0 oC. 
         Jeśli tym podkładkom zapewnimy temperaturę 
około 20 oC i jasne stanowisko, to możemy nawet na 
nich szczepić siewki w zimie, ale odsetek nieprzyję-
tych zrazów wyniesie wtedy około 40 % przy 10% w 
sezonie wegetacji (kwiecień-czerwiec). W tych mie-
siącach istnieją najlepsze warunki do wegetacji i 
szczepienia – panują wtedy temperatury do 25 oC, 
podczas których występuje największy odsetek przy-
jętych roślin. Gdy panują letnie upały i temperatury 
przekraczają 25 oC – lepiej poczekać na ochłodzenie.  
         Rozmnażanie P. spathulata jest bardzo proste – 
od roślin matecznych odcinamy pędy długości 8-10 
cm i sadzimy od razu do wilgotnego substratu. Wska-
zane jest użycie ukorzeniacza do roślin zielonych. 
Sadzonki umieszczamy w ciepłym – około 25 oC, i 
wilgotnym miejscu-mnożarce, i często zraszamy. W 
takich warunkach po tygodniu mamy ukorzenione 
rośliny, które nadają się już do szczepienia. Można z 
powodzeniem szczepić na odciętych sadzonkach, któ-
re są w stanie przyjąć zaszczepione zrazy i jednocze-
śnie się ukorzeniać. Bezpieczniejsze i pewniejsze jest 
jednak szczepienie na dobrze ukorzenionych rośli-
nach. 

Technika szczepienia. 
         Optymalna średnica siewek to 3-5 mm. Może-
my szczepić na samym wierzchołku, wówczas zraz 
umieszczamy dokładnie na środku – wiązki przewo-
dzące mają kształt punktu na środku pędu. Z powo-
dzeniem możemy szczepić do ok. 5 cm w dół licząc 
od wierzchołka rośliny. Niżej wiązki przewodzące są 
zbyt zdrewniałe by dobrze zrosły się ze zrazem. Wy-
sokość szczepienia zależy od średnicy siewki – im 
ona większa, tym szczepimy niżej, pamiętając o tym, 
że im niżej szczepimy, tym wiązki przewodzące ma-
ją w większym stopniu kształt okręgu. Wówczas 
siewkę umieszczamy z boku pędu podkładki, tak aby 
wiązki zraza pokryły się z możliwie największą po-
wierzchnią wiązek przewodzących podkładki. 
         Tu drobna, ale istotna uwaga – szczepimy zaw-
sze tuż nad lub pod areolą podkładki – w tym miej-
scu jest najwięcej tkanki twórczej, która gwarantuje 
dobre zrośnięcie roślin i dalszy prawidłowy wzrost 
zraza. Małych siewek nie obciążamy z reguły ni-
czym, większe, w zależności od naszej inwencji 
twórczej, możemy „dociążyć” np. metodą szkiełko-
wą: kawałek szkła opieramy na jakiejś listewce, a 
drugi na siewce – należy dobrze dobrać rozmiar i 
wagę szkiełka, aby nie zmiażdżyć zaszczepionej 
rośliny. Z reguły jednak nie są potrzebne żadne in-
strumenty, a zrazy dobrze zrastają się w temp. 25 oC 
i przy dużej wilgotności powietrza. 
         Na Pereskiopsis przyjmują się w zasadzie 
wszystkie rodzaje kaktusów. Problemy lub zaburze-
nia fizjologiczne możemy mieć z niektórymi gatun-
kami Mammillaria i Ariocarpus. Jeśli dobrze zdrew-
nieją, to mogą żywić zraz nawet ponad 10 lat! 
         Najważniejsze zalety Pereskiopsis jako pod-
kładki do szczepienia siewek kaktusów: 
– banalnie prosta uprawa i rozmnażanie, 
– możliwość szczepienia bardzo małych i młodych 
siewek, nawet 1 dzień po wykiełkowaniu – jest to 
istotne w przypadku siewek bezchlorofilowych, 
– możliwość uzyskania w bardzo krótkim czasie 
roślin gotowych do zakwitnięcia – dla niektórych 
gatunków może to być nawet 1 rok! Jest to istotne w 
przypadku nowych gatunków, gdy zależy nam na 
pozyskaniu dużej ilości nasion w możliwie najkrót-
szym czasie, 
– zaszczepione siewki dają bardzo dużo odrostów, 
które możemy dalej rozmnażać poprzez szczepienie 
lub ukorzenianie  
– szczepiąc na Pereskiopsis możemy często uzyskać 
rośliny grzebieniaste, gdyż hormony tej rośliny czę-
sto wywołują tę mutację. U niektórych gatunków 
występuje niemal 100%, np. u Epithelantha. Hormo-
ny Pereskiopsis wywołują też często samopylność u 
pewnych gatunków, np. Aztekium. 
         Jeśli przeszkadza nam „patykowy” wygląd 
zaszczepionych roślin, to możemy do 3 lat od mo-
mentu zaszczepienia uciąć podkładkę ok. 4 cm pod 
zrazem i ponownie ukorzenić. W ten sposób, po 
głębszym posadzeniu do doniczki, nie widać, że 
mamy do czynienia z rośliną szczepioną. 
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F e r o k a k t u s y  n a  p a r a p e t  

 
Tomasz Romulski 
 

        Pochodzący z Meksyku i zahaczający o południe 
USA Ferocactus hamatacanthus (Muehlenpfordt) 
Britton & Rose jest dość popularnym ferokaktusem, 
dawniej, i jeszcze często dzisiaj, znanym pod rodza-
jową nazwą Hamatocactus. W przeciwieństwie do 
typowych ferokaktusów z mocnym uciernieniem, jego 
ciernie są stosunkowo miękie i cienkie (przeważnie 1-
1,5 mm), dzięki czemu jest dość łatwo rozpoznawalny 
w kolekcjach. W naturze poszczególne pędy mogą 
osiągnąć średnicę do 30 cm i wysokość nawet do 60 
cm, przy czym rośliny z USA są mniejsze niż mek-
sykańskie. Oczywiście w europejskich kolekcjach 
kaktus osiąga mniejsze rozmiary.  
         Cechą charakterystyczną F. hamatacanthus jest 
długi, haczykowato zagięty główny cierń centralny, 
mocniejszy i dłuższy od pozostałych, u niektórych 
egzemplarzy w naturze przekraczający nawet 15 cm 
długości, wyróżniający się także jaśniejszym kolorem.   
         Ferocactus hamatacanthus może zakwitnąć już 
w wieku kilku lat, ale kwiaty pojawiają się nie na 
wiosnę, ale w środku lata, albo nawet jeszcze później 
– przy dość wysokich temperaturach w szklarni. 
Kwiaty są koloru mniej lub bardziej zółtego, warto 
jednak wspomnieć, że pośród wielu synonimów F. 
hamatacanthus, istnieje forma o kwiatach białych, lub 
nieznacznie żółtawych, znana jako F. hamatacanthus 
„var. davisii”.   
         Nasz kaktus nie jest wrażliwy na przelanie sub-
stratu w okresie wegetacyjnym i generalnie jest prosty  
 
 
 

w uprawie – dużo bardziej tolerancyjny od typowych 
ferokaktusów, może mieć też nieco mniejsze 
nasłonecznienie, świetnie więc nadaje się do uprawy 
parapetowej. W starszym wieku mogą pojawić się 
odrosty, które dość łatwo można ukorzeniać. 
Również rozmnażanie z nasion jest proste. Pewną 
niedogodnością może być jedynie czarny nalot grzy-
bów na nektarnikach (organach wydzielających nek-
tar), w które wyposażone są areole, oraz nieco więk-
sza podatność na wełnowce. Najoptymalniejsza tem-
peratura zimowego spoczynku jest tu taka, jak dla 
innych kaktusów tego rejonu, czyli ok. 5 oC.  
         Oprócz odmiany typowej wyróżnia się także 
odmianę sinuatus. Var. sinuatus ma bardziej giętkie i 
spłaszczone cierniae, do 3 mm szerokości, jeszcze 
bardziej zakrzywione na końcach niż u odmiany ty-
powej. Egzemplarze o ekstremalnie „papierowych” 
cierniach są określane jako forma papyracanthus. 
Odmiana sinuatus dużo łatwiej i mocniej się krzewi, 
i to już po kilku latach.  
         Odmiana typowa występuje na południu Tek-
sasu i Nowego Meksyku w USA, oraz w meksykań-
skich stanach Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
Leon, San Luis Potosi, natomiast odmiana sinuatus 
występuje na południu Teksasu oraz w meksykań-
skich stanach Tamaulipas i Nuevo Leon. Rośliny 
rosną na różnych typach stanowisk, i różnych pod-
łożach, również wapniowych, ale w uprawie najle-
piej się czują w podłożu o odczynie lekko kwaśnym.  
         Na koniec warto jeszcze tylko zwrócić uwagę 
by nie mylić naszego kaktusa z podobnym w nazwie 
Ferocactus haematacanthus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferocactus hamatacanthus 

 
        Chcesz pogłębić swoje zainteresowanie Hojami i znaleźć 
się w gronie ich sympatyków, zarówno początkujących, jak i 
zaawnsowanych? 
         Dołącz do Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół 
Hoya. Członkowie otrzymują m.in. kwatalnik Fraterna. Więcej 

informacji na stronie http://www.international-hoya.org 

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOYA 

Interesujesz się rodzajem NOTOCACTUS? 
 

Jeśli tak, to polecamy bardzo dobry, specjalistyczny kwartalnik 
Internoto, poświęcony rodzajowi Notocactus. Pismo jest wy-
dawane przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Noto-
kakusów INTERNOTO. Artykuły są w języku nimieckim, jed-
nak opatrzone są one dość dokładnymi angielskimi streszcze-
niami. Towarzystwo oferuje też inne udogodnienia (m.in. listy 
nasion). Więcej informacji na stronie: www.internoto.de 

The Hawothia Society 
 

to międzynarodowe towarzystwo powołane w celu 
poznawania, rozmnażania i zachowania w przyrodzie 
roślin z rodzajów Haworthia, Gasteria, Aloe, Bulbine i 

innych pokrewnych roślin południowej Afryki. 
Towarzystwo oferuje pismo Haworthiad (3 razy rocz-
nie), rozprowadzanie nasion, wymianę roślin. Więcej 

informacji na stronie: www. haworthia.org 
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South America 
Cactus Expeditions 

 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 

 

info@cactusexpeditions.com.ar 

www.cactusexpeditions.com.ar 

 

GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA     
SPECJALISTYCZNASPECJALISTYCZNASPECJALISTYCZNASPECJALISTYCZNA    

Kaktusów Kaktusów Kaktusów Kaktusów     
chilijskich i chilijskich i chilijskich i chilijskich i     

peruwiaperuwiaperuwiaperuwiannnnskichskichskichskich    
zaprasza osoby chcące poszerzyć  

swoją wiedzę o kaktusach  
chilijskich i peruwiańskich 

Przystąpić do grupy można na stronie www: 
www.kaktusy-chile-peru.socjum.pl 

lub pisząc na e-mail 
garber@wp.pl  

 

Fig. 1, 2  Ferocactus hamatacanthus var. hamatacanthus 
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Rudzielec z Boliwii, czyli… 
 
 
Tomasz Romulski*                                                                         
Wrocław  

                                                                                                                                                              

         Vatricania guentheri (Kupper) Backeberg nie 

jest chyba zbyt docenianym kaktusem w kolekcjach. 

Może to dlatego, że jej uprawa jest prosta do tego 

stopnia, iż jest sprzedawana w kwiaciarniach? A może 

to po prostu dlatego, że amatorów kaktusów kolum-

nowych jest mniej niż kulistych? Cokolwiek byśmy o 

niej nie powiedzieli, jest to z pewnością ciekawy i 

atrakcyjny kaktus. 

         Pierwszą cechą Vatricanii, jaka się nasunie na 

myśl kaktusiarzom obeznanym z kaktusami kolum-

nowymi, jest jej rude lub rudo-szarawe cefalium, tzw. 

część.maturalna (dorosła) rośliny – obszar gęsto po-

kryty szczecinami i wełną, z którego wyrastają kwia-

ty. Cefalium to, tak jak i u większości kaktusów ko-

lumnowych, pojawia się z boku, obejmując począt-
kowo niektóre z wielu żeber, w jakie zaopatrzona jest 

Vatricania. Z czasem ilość żeber objętych cefalium się 
zwiększa, a na starych egzemplarzach w naturze moż-
na niekiedy ujrzeć cefalia, które w swojej górnej czę-
ści obejmują wszystkie żebra, i które z tego powodu 

możnaby określić mianem lateralno-terminalne (bocz-

no-szczytowe). Na szczęście dla kolekcjonerów, cefa-

lia tworzą się dość szybko, gdy roślina ma ponad metr 

wzrostu, a ponieważ kaktus szybko rośnie, więc przy 

optymalnych warunkach uprawy, cefaliów możemy 

doczekać się w ciągu kilkunastu lat od wysiewu. 

Kwiaty początkowo są nieliczne, ale białe, z różowym 

odcieniem, dość ładnie prezentują się na tle rudej 

szczeciny cefalium. 

         Vatricania guentheri była ostatnimi czasy zasze-

regowywana do peruwiańsko-ekwadorskiego rodzaju 

Espostoa, choć trzeba zaznaczyć, że sama rośnie w 

centralnej Boliwii, i że cefalia wiekszości pozostałych 

Espostoł są jaśniejszych kolorów. Ostatnie badania 

jednak stawiają takie zaszeregowanie pod mocnym 

znakiem zapytania – według nich, mimo, iż Vatrica-

nia i Espostoa są stosunkowo blisko spokrewnione, to 

jednak nie dość mocno by tworzyć jeden monofyle-

tyczny rodzaj z tak klasycznymi espostoami jak E. 

ritteri i E. lanata, a właśnie monofylia, czyli pocho-

dzenie od wspólnego przodka, jest obecnie pożądaną 
cechą w klasyfikacji. Wygląda więc na to, że monoty-

powy (t.j. obejmujący tylko jeden gatunek) rodzaj 

Vatricania, zasługuje na to by go utrzymać. 
         Vatricania guentheri osiąga w naturze do 3-5 m 
wysokości. Krzewiąc się przy tym dość mocno, two-
rzy atrakcyjne drzewko, przy czym poszczególne od-
gałęzienia rosną wzwyż, a nie na boki (klasyczne 

Espostoy krzewią się od podstawy, tworząc nie 
drzewka, a duże kępy), jakkolwiek trzeba zaznaczyć, 
że w kolekcji z reguły trzeba na to trochę czasu. Va-
tricania rośnie w środowisku niezbyt suchym, bo 
razem z roślinnością okresowo liściastą, i rzeczywi-
ście, w uprawie nie jest specjalnie wrażliwa na prze-
lanie o ile nie ma niskiej temperatury. Zimujmy ją 
powyżej 12 oC. Kaktus łatwo się rozmnaża zarówno 
z nasion jak i przez ukożenianie odrostów lub ucię-
tych sadzonek (tak jest rozmnażany w handlu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Autor jest osobą o mentalności przedwojennej, sa-
nacyjnej, zatem zachowuje on w pisowni przedwo-
jenny styl nie spalszczamia oryginalnych nazw łaciń-
skich przy odmianie przez polskie przypadki i liczby. 
 

Vatricania guentheri 

Fig . 1  Vatricania guentheri, fot. Cristian Neciu 
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