
.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAKTUSY I INNE 
 CACTI & OTHERS  No. 4 vol. 5 (2008) 

Melocactus macracanthos, Bonaire 

fot. Patricia M. Ciesla 



.. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spojrzenie na… Momordica rostrata 
Daniel Dytfeld, lesnick@o2.pl 
 
         Momordica rostrata, opisana w 1922 r przez A. Zim-
mermann`a, należy do sporej rodziny Cucurbitaceae. Do rodza-
ju Momordica zalicza się ok. 45 gatunków, większość z nich to 
rośliny jadalne, z których wykorzystuje się głownie owoce i 
zawarte w nich nasiona. Spożywcze zastosowanie znajdują 
również caudex i liście, traktowane często jako pasza dla zwie-
rząt. Ciekawostką może być fakt, iż caudex  w przeszłości był 
traktowany jako mydło. 
         Momordica rostrata występuje w tropikalnej strefie 
Afryki Wschodniej (Tanzania, Uganda, Kenia, Etiopia). Pnącze 
to rośnie na żyznych, przepuszczalnych terenach sawanny, w 
zaroślach bądź jasnych lasach, w pobliżu krzewów i drzew, po 
których mogą  się wspinać jej pędy.  
         Jako roślina kolekcjonerska cieszy się sporym zaintere-
sowaniem ze względu na ciekawą formę caudexu, który rośnie 
w kształt stożka, zwężając się ku górze. Zielony caudex z wie-
kiem drewnieje przybierając brązowo-szary kolor. Rośnie on 
nad ziemią i może osiągnąć ok. 25-30 cm średnicy. Roślina  
wypuszcza sporą ilość delikatnych, pnących się pędów, na któ-
rych wyrastają wieloklapowe liście i delikatne wąsy czepne. 
Momordica rostrata jest dwupienna, zdarza się czasem jednak, 
że występują kwiaty obu płci na tej samej roślinie, ale może 
mieć to miejsce tylko u starszych roślin. Kwiaty są ciemnożół-
te, ok. 2 cm średnicy, owoce pomarańczowo-czerwone, jajowa-
te, wielkością i kształtem przypominające paprykę. Nasiona 
brązowo-czarne, owalne, spłaszczone. 
         W warunkach domowych roślina ta jest łatwa w uprawie. 
Potrzebuje jasnej wystawy, jednak nie toleruje bezpośredniego 
ostrego słońca. Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna, 
dobrze zdrenowana. Momordica rostrata w okresie wzrostu 
potrzebuje sporej ilości wody, którą jednak należy, jak wszyst-
kim caudiciformom, podawać na podstawkę, tak by górna war-
stwa ziemi była co najwyżej lekko wilgotna. System korzenio-
wy Momordica jest mocno rozbudowany, ale dość płytki. 
Okres wzrostu Momordica rostrata trwa od wczesnej wiosny 
(marzec) do późnej jesieni (październik, listopad), ale już w 
październiku ograniczamy podlewanie. Na okres zimowego 
spoczynku roślina zrzuca liście i zasusza większość pędów – w 
okresie tym nie należy jej podlewać (można ją postawić w 
ciemnym miejscu o temperaturze minimalnej 10 oC). Podlewa-
nie wznawiamy, gdy Momordica zacznie wypuszczać nowe 
pędy. Rozmnażamy  ją z nasion.  
         Na marginesie dodam, że inne ciekawe gatunki tworzące 
caudex to: M. balsamina i M. boivinii 
 

                            Fig. 1, 2, 3  Momordica rostrata.  
                         Fot. Daniel Dytfeld. Kol. Daniel Dytfeld 
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Witajcie Przyjaciele ! 
         Tym razem spóźnienie wynikło naprawdę nie z mojej winy, ale z przyczyn loso-
wych, które wyłączyły mnie na czas pewien z aktywności kaktusiarskiej. Na szczęście 
wszystko powoli wraca do normy z KI. W tej chwili są już zbierane artykuły na kolejny 
numer, mam nadzieję, że do końca maja zbiorę cały materiał, więc jest duża nadzieja, 
że wyjdzie on w połowie czerwca. Choć będzie ciężko, bo to już sezon się zaczął. 
         Chcę jeszcze zwrócić uwagę na pewien „szczegół”. Otóż KI składane jest szybko 
– raz dlatego, że jest to faktycznie projekt społeczny,, więc ograniczoną ilość czasu 
mogę nań poświęcić, a dwa, że zawsze są spóźnienia, które trzeba szybko nadrabiać. 
Zatem po szybkiej korekcie, zostaje niezauważonych wiele „literówek”. I te „literówki”, 
obok spóźnień, będą chyba jeszcze przez pewien czas drugim charakterystycznym 
rysem czasopisma. Cóż, taki już urok Kaktusy i Inne. Wyrozumiałości ! 
         W obecnym numerze jest solidna porcja świetnego materiału. Mam nadzieję, że 
następne numery nie będą gorsze. Z korespondencji, którą otrzymuję z zagranicy, 
wynika, ze KI narobiło trochę zamieszania w świecie kaktusiarskim, i że „ostro” weszli-
śmy na scenę europejską. O ile dobrze policzyłem, KI jest rozprowadzane do 25 krajów, 
choć jeszcze w niewielkich ilościach. Wzrasta również subskrybcja w Polsce, co jest 
najmilsze. Jeśli chcecie czymś ubogacić KI – czujcie się zaproszeni.                edytor 
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Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (Meyr-
án) N. P. Taylor 

         Zwykle przy omawianiu podgatunków, czy odmian 
danego gatunku, rozpoczyna się od podgatunku (odmia-
ny) nominalnej, czyli w tym wypadku: ssp. ferreirianus. 
Jednakże ssp. lindsayi jest tak bardzo ceniony przez 
kaktusiarzy, że prawdziwym faux pas wobec niego, a 
może i również wobec jego wielbicieli, byłoby odmó-
wienie mu w drodze wyjątku pierwszeństwa. W istocie 
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi należy do kate-
gorii kaktusów „uniwersalnie” wielbionych przez kaktu-
sowych hobbystów – na jednej z giełd w Republice Cze-
skiej miałem okazję zobaczyć na jego przykładzie co to 
znaczy w wypadku kaktusów „sprzedawać się jak świe-
że bułeczki” – kupowali go zarówno echino-, jak i nie-
echino-kaktusiarze. Nietrudno o wyjaśnienie. Echinoce-
reusy są kolekcjonowane głównie z powodu efektow-
nych kwiatów i wczesnego kwitnienia. Wiele gatunków 
ma wprawdzie całkiem atrakcyjne gęste i długie ciernie, 
jednak wydłużone korpusy i tworzenie przez kęp, z 
pewnością odstręczyłoby od nich wielu hobbystów ce-
niących sobie paradygmat wzorca kaktusa zbliżony do 
kulistego, gdyby nie piękne kwiaty, jakimi zadziwiają 
nas Echinocereusy (a przynajmniej większość gatun-
ków). Omawiany tu ssp. lindsayi jest jednak wyjątkiem 
jeśli chodzi o pokrój pędów – nie dość, że są one kuliste, 
lub – w starszym wieku – krótkokolumnowe, to na doda-
tek kaktus ten przypomina swoim atrakcyjnym uciernie-
niem przedstawicieli zgoła zupełnie innych rodzajów 
„meksykańczyków”, aniżeli Echinocereus. Charaktery-
styczną bowiem cechą ssp. lindsayi są grube (nawet 
powyżej 2 mm) i zakrzywione w górę mocne ciernie 
centralne, czego nie spotyka się chyba u żadnego innego 
Echinocereusa. Również cenione są jego małe rozmiary 
i zwarty pokrój – nie przekracza on 15 cm wysokości, 
przy średnicy do 10 cm. Ponadto ssp. lindsayi może się 
tylko w niewielkim stopniu krzewić, choć zwykle tego 
nie lubi, a i to dopiero w starszym wieku (a wolno ro-
śnie). Jego kwiaty są też niczego sobie – w kolorze ró-
żowym do czerwonego, z ciemniejszą gardzielą, mogą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przekroczyć nawet 9 cm średnicy. Atrakcyjna czerwień 
zdobi także młode ciernie na samym wierzchołku wzro-
stu, które z czasem ciemnieją.  
         Podgatunek ten został odkryty przez zasłużonego 
amerykańskiego kaktologa, George’a Lindsaya, opisa-
ny był w roku 1975, i szybko stał się bardzo poszuki-
wany, co niestety w połowie lat dziewięćdziesiątych 
doprowadziło do dewastacji jego typowego stanowiska 
na południe od Catavina, w centralnej części półwyspu. 
Na szczęście w okolicy odkryto jego kolejne populacje, 
choć nadal uznaje się „lindsaya” za rośłinę bardzo za-
grożoną – wciąż zbyt modny jest on wśród kaktusiarzy 
by mógł czuć się bezpiecznie w swoich pieleszach. W 
katalogach sprzedaży figuruje często w randze gatunku, 
ale jego ścisłe pokrewieństwo z podgatunkiem typo-
wym – ssp. ferreirianus, i zakwalifikowanie go jako 
podgatunku tego ostatniego, nie budzi dziś wątpliwości 
ani badaczy, ani nawet kolekcjonerów. 
 

Echinocereus ferreirianus ssp. ferreirianus 
Gates 

         Podgatunek typowy zawsze był w cieniu „kaktusa 
Lindsaya”, do tego stopnia, że ciężko go napotkać na-
wet w dużych kolekcjach, a i w internecie trudno ura-
czyć się jego zdjęciem. Zupełnie niesprawiedliwie, 
ponieważ to także jest jeden z piekniejszych i okazal-
szych Echinocereusów. Na jego niekorzyść przemawia 
jednak  „echinocereusowska” typowość – pędy długie 
do 30-40 cm, przy średnicy tylko do 8 cm, proste cier-
nie, oraz tworzenie kęp, choć złożonych tylko z kilku 
pędów. Z drugiej strony pocieszające jest, że poszcze-
gólne pędy się nie pokładają, co w przypadku innych 
Echinocereusów byłoby rzeczą naturalną, przy takiej 
ich długości,. Również ciernie, choć nie są zakrzywio-
ne, to mocne i odstające, atrakcyjnie się prezentują na 
roślinie sprawiając, że dorosłe osobniki w naturze mo-
gą wyglądać bardzo „groźnie”. Podgatunek ten również 
wystepuje w centralnej częśći półwyspu, ale zajmuje 
większy obszar – spotkać go można nawet na wyspach 
Zatoki Kalifornijskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Jedyny taki Echinocereus. 
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                                            Jedna z najlepszych 
                                      monografii o kaktusach  
                                              dla hobbystów. 
 

                         Jerzy Woźniak  

                                  „Ferokaktusy” 
                                     

                              zamazamazamazamawianie:wianie:wianie:wianie:  

                                     redakcja@wydawnictwomoje.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oba podgatunki rosną na skalistych gruntach, albo na 
skałach, zatem w uprawie zapewnijmy im podłoże bar-
dzo przepuszczalne. Ważne jest maksymalne możliwe 
nasłonecznienie – inaczej rośliny zbytnio się wydłużą. 
Optymalna temperatura zimowania powinna być wyższa 
niż dla większości poostazłych Echinocereusów, najle-
piej powyżej 12oC. W lecie przy dość wysokich tempe-
raturach, i przepuszczalnym podłożu, wilgoć nie szko-
dzi, jednak wiosną podlewajmy bardzo ostrożnie. Rośli-
ny zaczynają kwitnąć w kolekcjach dość późno, bo przy 
średnicy ok. 7 cm, najczęściej w maju. Żeby przyśpie-
szyć osiągnięcie takich rozmiarów, a także by zapewnić 
bezpieczniejszą uprawę, często się je szczepi – wtedy  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
tym bardziej należy zwracać uwagę na zapewnienie 
maksimum słońca. Rośliny dobrze kiełkuja z nasion. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Fig. 1  ssp. lindsayi 
 

Fig. 4  ssp. ferreirianus. Fot. Cristian Cristian, www.cactusi.com 
 

Fig. 2  ssp. lindsayi 
 

Fig. 3  ssp. lindsayi 
 

Fig. 5   
ssp. lindsayi 
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Stapeliowe. Orchidee  
      
 
 

 
 
 
 
 

 
  
                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolekcjonowanie stapeliowych 
         Kaktusy są atrakcyjne także gdy nie kwitną. Za-
wdzięczają to olbrzymiej różnorodności formy i bar-
wy ociernienia. Ilość możliwych kombinacji zwiększa 
jeszcze różnorodność barwy naskórka, obecność wło-
sków i puchu oraz atrakcyjna – zbliżona do kulistej –  
forma pędów. Tych elementów atrakcyjności z reguły 
brak u stapeliowych. Mimo to kolekcjonowanie stape-
liowych jest pociągającą perspektywą. O ich atrakcyj-
ności stanowią przede wszystkim niezwykłe i różno-
rodne w wyglądzie kwiaty. Rekompensują one z na-
wiązką nieatrakcyjność pędów. Mogę pozwolić sobie 
nawet na stwierdzenie, że, kwiaty kaktusów, choć 
niewątpliwie piękne, nie mają jednak tej tajemniczej 
atrakcyjności co kwiaty stapeliowych.  
 
 
 
 
 
 
 

 
         Kaktusiarz podejmując się kolekcjonowania 
stapeliowych powinien wiedzieć, że spotka się in-
nymi wyzwaniami: 
1. Wśród stapeliowych, odwrotnie niż w przypadku 

kaktusów, dominują gatunki trudne i bardzo trud-
ne w uprawie. Prostych i odpornych jest ledwie 
kilka. Pozostałe niezwykle łatwo ulegają gniciu – 
z nadmiaru wody (przy czym nadmiar jest tu po-
jęciem mocno względnym), z niedomiaru wody 
(korzenie zasychają i gniją przy kolejnym podla-
niu), z osłabienia roślin (bo za mało światła zimą, 
bo straciły korzenie z powodu gnicia), itd. Przy 
czym niestety nie ma dla wrażliwych gatunków 
konkretnej alternatywy w postaci szczepienia - o 
czym szczegółowo dalej. Nie ma też „cudowne-
go systemu” na uprawę stapeliowych. Z tym pro-
blemami borykają się najwięksi kolekcjonerzy.  

2. Rośliny zajmują więcej miejsca. Z uwagi na cha-
rakter wzrostu – dominują gatunki płożące, krza-
czasto rozgałęziające się, lub gatunki o długich 
lianowatych pędach – jeden rozrośnięty egzem-
plarz stapeliowych zajmie w kolekcji tyle miej-

 
 

świata sukulentów. Część 2. 

Marek Snowarski,  
Wrocław, Marek.Snowarski@grzyby.pl 
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sca, co podrośnięty Ferocactus lub kilkanaście do-
rosłych, dorodnych egzemplarzy Mediolobivia. 

3. Zimować na sucho nie da się. Przetrwanie zimy to 
największy problem. O ile kolekcję kaktusów 
można i należy w okresie zbyt mało słonecznym i 
chłodnym, tj. od połowy października do końca 
kwietnia, wstawić do chłodnej komórki i zapo-
mnieć o obsłudze na ponad pół roku – to ze stape-
liowymi tak się nie da.  

4. Trudność w zdobyciu roślin do kolekcji. Dużych 
kolekcji kaktusów jest ze dwa rzędy więcej niż 
kolekcji stapeliowych. Kolekcji Asclepiadaceae 
prowadzących sprzedaż w Eurolandzie jest raptem 
kilka. Rośliny są z reguły rozmnażane wegeta-
tywnie, co jest powolną drogą mnożenia. O ile jest 
stosunkowo łatwe nabycie nasion kilku tysięcy 
różnych taksonów i form kaktusów, to nasiona 
stapeliowych, z uwagi na złożoność zapylania i 
uprawę głównie klonów,  praktycznie nie wystę-
pują w ofercie. 

 
Wymagania uprawowe 
 

Światło 
         Zimą sukulenty słońca będą miały za mało. La-
tem w uprawie parapetowej prawdopodobnie słońca 
będzie dość. Natomiast w uprawie poza parapetem – 
tj. w szklarni, foliaku, wystawione do ogródka, będą 
miały zbyt duże natężenie światła. Stapeliowe źle 
znoszą letnie bezpośrednie światło słoneczne w prze-
ciągu całego dnia. Idealne warunki wtedy to półcień – 
na przykład wytworzony w ogrodzie przez drzewa i 
krzewy. Rośliny wystawione na zbyt silne słońce ma-
ją czerwieniejące lub brązowiejące pędy i nie przyra-
stają. Stapeliowe w optymalnym nasłonecznieniu bę-
dą miały właściwy sobie jasno lub ciemnozielony 
naskórek i będą tworzyły nowe przyrosty i pędy.  
         Do nielicznych wyjątków wymagających moż-
liwie silnego, bezpośredniego nasłonecznienia i wy-
sokiej temperatury należą gatunki z rodzaju Hoodia.  
 

Podlewanie 
        Właściwe podlewanie jest prawdziwym wyzwa-
niem u stapeliowych. Z uwagi na olbrzymią łatwość 
gnicia korzeni i pędów, nie sprawdza się system sto-
sowany u kaktusów – czyli podlewać obficie ale nie-
często. Całkowite wysuszenie podłoża powoduje u 
stapeliowych zamieranie korzeni, które wtedy też 
bardzo łatwo ulegają gniciu po kolejnym podlaniu.  
         Złotym środkiem jest umiarkowane podlewanie 
stosunkowo przepuszczalnego podłoża – tak, aby było 
ono wilgotne, ale w żadnym bądź razie woda nie mo-
że „stać w doniczce”. Całkowite wysuszenie podłoża, 
nawet w okresie zimowania, nie jest dopuszczalne. 
Zimą utrzymujemy je w minimalnej wilgotności, nie-
co powyżej poziomu przy którym rośliny by więdły.   
         W korzystnych okresach stapeliowe stosunkowo 
szybko przyrastają, dlatego korzystne jest normalne 

nawożenie, przy czym nie czyniłbym różnicy co do 
proporcji azotu do innych składników w nawozie. W 
mojej ocenie nie ma to większego znaczenia. Forma 
pędów na jednym osobniku jest tak różna i zmienna 
w zależności od kondycji i warunków wzrostu w 
danym okresie, że deformacji od zbyt dużej żyzności 
uprawy, których obawiamy się w przypadku kaktu-
sów, u stapeliowych nie sposób wyróżnić. 
 

Podłoże 
         Z uwagi na wrażliwość na gnicie, o której wie-
lokrotnie wspominam w tym artykule, podłoże win-
no być przepuszczalne, nie zatrzymujące zbyt dużej 
ilości wody. Sprawdzają się wszelkie przepuszczalne 
mieszanki podłoży organicznych i mineralnych typu 
gruby piasek (najlepiej rzeczny, a nie kopany), żwi-
rek itp. Uzyskuję zadawalające rezultaty z podłożem 
czysto mineralnym, opartym o piasek z drenażem 
żwiru. Uwaga na czysty agroperlit! Jako ostrzeże-
nie podam informacje o moim niestety wielkoskalo-
wym doświadczeniu z uprawą w czystym agroperli-
cie. Teoretycznie miało to być bardzo dobre podłoże 
– czysto mineralne (mniejsze ryzyko infekcji drob-
noustrojami glebowym), przepuszczalne a jednocze-
śnie magazynujące sporo wody, o niskim cieple wła-
ściwym (podłoże „ciepłe”), no i doniczki są bardzo 
lekkie, a kuwety z nimi łatwe do przenoszenia. 
         W praktyce stapeliowe uprawiane w czystym 
agroperlicie, w porównaniu z podłożami opartymi na 
piasku i żwirku, słabo rosły i stosunkowo często pod-
legały gniciu. Powodem tych problemów jest pewna 
cecha czystego agroperlitu. Stosunkowo szybko wy-
sycha on w górnej części doniczki a jednocześnie z 
uwagi na słaby podsiąk kapilarny długo jest silnie 
wilgotny w dolnej części doniczki – gdzie łatwo do-
chodziło do gnicia korzeni. Stapeliowe łatwo tworzą 
nowe korzenie przybyszowe na młodych pędach, na 
ich spodniej stronie przylegających do podłoża. Po-
nieważ powierzchnia agroperlitu szybko przesychała 
korzenie te miały bardzo utrudniony wzrost w po-
czątkowej fazie. Trudno było pomóc im we wzro-
ście, bo częste podlewanie prowadziło do magazy-
nowania zbyt dużej ilości wody w dole doniczki i 
gnicia wyrośniętych korzeni. 
 

Zimowanie 
         U stapeliowych nie ma jasno zaznaczonego 
okresu spoczynku. Raczej patrzę na to, że w naszych 
warunkach spoczynek jest złem koniecznym, wymu-
szonym przez szerokość geograficzną i klimat w 
jakim żyjemy. Zimować je należy w nieco chłodniej-
szym pomieszczeniu, zachowując im nieco wilgotne 
podłoże i dając możliwie dużo światła – mimo to 
należy liczyć się ze stratami z powodu chorób, które 
atakują osłabione rośliny. Można też prowadzić zimą 
normalną wegetacje w sztucznych warunkach – pod 
sztucznym oświetleniem – co jest dość kosztowne i 
wymaga odpowiedniego miejsca i wyposażenia. 
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Rozwiązanie fitotronowe, ze szczegółowymi parame-
trami technicznymi, jest opisane na mojej stronie: 
http://www.bio-forum.pl/kaktusy/uprawa-fitotron.htm 
 

Kwitnienie 
         U stapeliowych nie obserwuje się tak ścisłej 
okresowości kwitnienia jak u kaktusów. Wynika to z 
braku jasno wyrażonego okresu spoczynku wegeta-
cyjnego koniecznego dla zawiązania pąków i dla 
kwitnienia. To w ogólnym planie. W szczegółowym 
obserwuje się gatunki kwitnące „na okrągło”, o ile są 
w dobrej kondycji, i posiadające pewien periodyzm 
kwitnienia. Kwitną na okrągło najpopularniejsze ga-
tunki z rodzaju Stapelia, ale także i rodzaju Huernia, 

Duvalia, Tavaresia. Te rośliny, po okresie wyczerpa-
nia zapasów spoczynkiem zimowym, zaczynają kwit-
nąć natychmiast po nabraniu dobrej kondycji, zwykle 
w czerwcu lub lipcu. Od tego czasu kwitną nieprze-
rwanie lub z krótkimi przerwami, aż do grudnia lub 
stycznia, kiedy wyczerpują się im zapasy energii 
zgromadzone na drodze fotosyntezy.  
         Wydaje się, że część stapeliowych wykazuje 
jednak pewien fotoperiodyzm, typu krótkiego dnia – 
dotyczy to przypuszczalnie nieśmiało kwitnących, w 
naszych warunkach, gatunków z rodzaju Piaranthus. 
Niestety szczegółowej wiedzy w tym zakresie brak. Z 
drugiej strony obserwuję, że Piaranthus kwitną pięk-
nie, choć okresowo, w fitotronie zarówno przy upra-
wie z 12h światła jak i z 16h.  
         Kwiaty są tworzone zawsze na najmłodszych 
pędach lub na nowych przyrostach pędów. Stąd mo-
żemy się spodziewać kwitnienia u roślin aktywnie 
rosnących i w dobrej kondycji – odżywionych świa-
tłem, solami mineralnymi i nie podwiędniętych. Być 
może czynnikiem inicjującym kwitnienie, u opornie 
kwitnących gatunków, jest faza niejasno wyrażonego 
spoczynku. Podejrzewam o to np. Orbeanthus hardyi, 
łatwego w uprawie, a opornie kwitnącego.  
         W okresie tworzenia i wzrostu pąków, należy 
dbać aby nie doszło do wyschnięcia podłoża prowa-
dzącego do podwiędnięcia rośliny – prowadzi to zwy-
kle do zamierania i zrzucania pąków.  
 
Rozmnażanie wegetatywne 
         Z uwagi na trudności z zapylaniem stapeliowych 
– zwykle obcopylnych i o skomplikowanej technice 
zapylenia – podstawową formą ich mnożenia jest dro-
ga wegetatywna, czyli przez sadzonki. Te z natury, u 
niemal wszystkich gatunków stapeliowych, są łatwe 
do wytworzenia i zakorzenienia. Nielicznymi wyjąt-
kami, gdzie sadzonki bardzo opornie ukorzeniają się, 
jest np. rodzaj Hoodia czy Rhytidocaulon. 
         Na sadzonki nadają się najmłodsze pędy, po-
nieważ tylko takie mają ogromną łatwość tworzenia 
korzeni przybyszowych i wypuszczania nowych pę-
dów. Jeśli uprawiamy rośliny w doniczkach o dużej 
powierzchni, to sadzonki tworzą się spontanicznie. 

Roślina mateczna tworzy na obwodzie liczne nowe 
pędy. Powstają one zwykle u podstawy starych lub 
jako kolejne człony u roślin płożących się (Piaran-

thus), mogą też być to długie, wiotkie pędy które gną 
się i opierają o podłoże. W miejscu gdzie powierzch-
nia pędu dotyka podłoża, spontanicznie tworzą się 
nowe korzenie przybyszowe i o ile podłoże jest przez 
pewien czas wilgotne, to szybko rozrastają się. Roz-
krzewiony egzemplarz, z licznym zakorzenionymi 
nowym pędami wystarczy podzielić podczas przesa-
dzania aby otrzymać kilka nowych egzemplarzy do 
kolekcji. Można też odcinać młode pędy. I po zasu-
szeni cięcia przez około dwa dni, należy umieścić je 
w nieco wilgotnym podłożu. 
         Pędy sadzonek stosunkowo szybko więdną, 
dlatego można je zraszać co pewien czas, aż wy-
puszczą korzenie. Stapeliowe zwykle świetnie chłoną 
wodę powierzchnią pędów, wiele ma przystosowaną 
do tego, pokrytą włoskami powierzchnię pędów.  
         Jeśli jest potrzeba sadzonkowania starych pę-
dów – np. przy ratowaniu gnijącej rośliny, nie należy 
się zrażać tym, że przez długi czas nie tworzą one 
własnych korzeni. Czasami zdarza się, że po kilku 
miesiącach stara sadzonka wytworzy swój system 
korzeniowy i nowe pędy. Często stare pędy jednak 
zamierają.  
 

Szczepienie 
         Szczepienie jest idealnym rozwiązaniem przy 
uprawie bardzo wrażliwych gatunków kaktusów. 
Wrażliwy zraz rośnie wtedy korzystając z systemu 
korzeniowego a często także z powierzchni asymila-
cyjnej odpornej podkładki.  
         Zastosowanie tego rozwiązania do stapelio-
wych napotyka jednak na poważne trudności. Pierw-
sza to brak idealnych podkładek – o cechach takich 
jaki w świecie kaktusów mają np. Pereskiopsis, 
Echinopsis eyriesii, Eriocereus jusbertii. Są to pod-
kładki szybko mnożące się, bardzo odporne na błędy 
w uprawie, doskonale przyjmujące wszelkie zrazy i 
zapewniające ich poprawny i szybki wzrost oraz 
przede wszystkim trwałe. Przy odpowiednim obcho-
dzeniu się z nimi szczepione rośliny są praktycznie 
wieczne.  
         U stapeliowych nie ma tak naprawdę podkła-
dek odpornych na błędy uprawy, są jedynie bardziej 
wytrzymałe. Wszystkie podkładki stapeliowych sto-
sunkowo powolnie się rozmnażają. Co prawda nie 
napotkałem problemów z przyjmowaniem zrazów, 
ale zapewnienie ich późniejszego, jakiegokolwiek 
wzrostu bywa często problematyczne. Dużym pro-
blemem jest nietrwałość większości podkładek – 
wynika ona z naturalnej tendencji do samoistnego 
zamierania starszych pędów stapeliowych. Trzeba się 
liczyć najdalej po kilku latach z utratą podkładki (nie 
dotyczy to bulwek Ceropiegia). 
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Fig. 1  Orbea pulchella 
 

Fig. 2  Huernia barbata 
 

Fig. 3  Huernia sp. 
 

Fig. 4  Duvalia reclinata Wooldridge 
 

Fig. 5  Tavaresia barklyi 
 

Fig. 6  Duvalia caespitosa var. compacta.            
          Owoce i uwalniane nasiona 

Dostępny jest najnowszy numer czarno-białego czasopisma 
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Fig. 7  Stapelia hirsuta 
 

Fig. 8  Orbea lutea ssp. vaga 
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       Jest duża szansa, że wśród ponad 3000 gatunków 
Asclepiadaceae, kryją się idealne podkładki na miarę 
Pereskiopsis czy Eriocereus jusbertii dla kaktusów, 
niestety nie zostały jak dotąd odkryte przez hodow-
ców stapeliowych. Z braku ideału, jako podkładek, 
używa się odporniejsze gatunki stapeliowych o bar-
dziej długowiecznych pędach. W szczególności Sta-
pelia gigantea i podobne. Ja jako podkładki używam 
Stapelia grandiflora – to z racji braku odpowiedniej 
liczby Stapelia gigantea. 
         Na pędach Stapelia szczepi się tak samo jak u 
kaktusów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wy-
soką czystość. Ostrze noża lub żyletki przed każdym 
cięciem winno być przetarte świeżym płatkiem chus-
teczki ze spirytusem. Przed wykonaniem cięcia pod-
kładki i zraza, te powierzchnie rośliny przez które 
będzie przebiegało cięcie, należy przetrzeć chusteczką 
ze spirytusem. Ta dbałość o czystość naprawdę 
sprawdza się w praktyce. Stapeliowe w miejscu cięcia 
wydzielają ogromne ilości bezbarwnego, kleistego 
soku. Ten przez złożeniem zraza i podkładki powinien 
być kilkukrotnie zebrany, aż przestanie się wydzielać 
w dużej ilości. Kleisty sok można zebrać np. przez 
delikatne pociągnięcie ostrzem noża. Podobnie jak 
przy szczepieniu kaktusów przed złożeniem warto 
wykonać drugie, cienkie cięcie wyrównujące.  
         Odmienne niż u kaktusów jest położenie wiązek 
przewodzących (walca osiowego). U kaktusów ma on, 
na przekroju poprzecznym pędu, formę okręgu roz-
mieszczonego wokół środka pędu. Jest on położony w 
znacznej odległości od obwodu pędu.  
         U stapeliowych wiązki przewodzące są położo-
ne w niewielkiej odległości od brzegu pędu – rzędu 
milimetra, dwóch, i na przekroju naśladują przebieg 
żeber – nie są ułożone w okręgu, ale mniej więcej w 
formie gwiazdy wieloramiennej. Ponieważ konieczne 
jest pokrycie się przynajmniej części wiązek przewo-
dzących podkładki i zraza, musi być on jednym swo-
im brzegiem ekscentrycznie przysunięty do brzegu 
podkładki. Żebra zraza i podkładki, które mogą mieć 
różną liczbę lub wysokość, muszą się przynajmniej w 
jednym miejscu w miarę dobrze spasować. Z mojej 
praktyki wynika, że nie ma potrzeby skośnie ścinać 
brzegów podkładki. Zresztą utrudniało by to spaso-
wanie wiązek przewodzących. 
         Odmiennie niż u kaktusów, nie ma potrzeby 
stosowanie gumek dociskających zraz do podkładki. Z 
moje praktyki wygląda, że korzystniejsze (i wystar-
czające) jest lekkie dociśnięcie zraza do podkładki 
palcem przez kilka sekund i dalej zawierzenie siłom 
lepkości i grawitacji. 
         Zraz z podkładką umieszcza się w miejscu cie-
nistym i wilgotnym. Ja umieszczam szczepione rośli-
ny (także kaktusy) na stole i przykrywam od góry 
dużym plastikowym pojemnikiem, nieco rozszczel-
nionym od spodu, na tyle aby zachować wysoką wil-
gotność ale jednocześnie nie dopuścić do kondensa- 

cji pary wodnej. 
         Zraz z podkładką, szczepiony starannie w wy-
żej opisany sposób, zrasta się niemal zawsze. Gorzej 
jest z późniejszym wzrostem zraza. Zrazy z młodych 
pędów zwykle po tygodniu lub kilku ruszają ze 
wzrostem. Stare zrazy – np. z ratunkowych szczepień 
mogą stać miesiącami i jedynie czasem (kilka do 
kilkunastu procent przypadków) wypuszczają młode 
pędy, częściej jednak zamierają.  
         Drugim typem używanych w praktyce podkła-
dek są bulwy Ceropegia woodi. Ich zaletą jest moż-
liwość szybkiego mnożenia roślin – nową roślinę 
można uzyskać, w warunkach wilgotnej mnożarki, z 
każdego węzła pędu, a nawet z każdego liścia – a 
tych na stosunkowo szybko rosnących pędach są 
dziesiątki, jeśli nie setki. Dochowanie się bulwki 
zdatnej do szczepienia z takiej sadzonki jest jednak 
długotrwałym procesem, trwającym rok lub dwa lata. 
         Ceropegia woodi jest względnie odporną rośli-
ną, przelewane bulwki jednak zgniją. Wadą tej pod-
kładki jest też niewygodne szczepienie. Bulwki są 
ukryte w podłożu (tak zresztą też szybciej przyrasta-
ją). Do szczepienia bulwka musi być wyeksponowa-
na górną lub boczną częścią ponad powierzchnię 
podłoża. Powierzchnia musi być dokładnie oczysz-
czona, koniecznie przetarta przed cięciem chusteczką 
ze spirytusem. Wykonanie cięcia tak blisko podłoża i 
brzegów doniczki jest niewygodne. Powierzchnia 
cięcia powinna być możliwie mała – nie-wiele więk-
sza od powierzchni zraza. To miejsce jest bowiem 
szczególnie podatne na późniejsze infekcje i gnicie. 
Na cięciu bulwki nie ma jasno wyrażonych wiązek 
przewodzących, stąd nie ma potrzeby ich pasowania.  
         Zraz zrasta się z bulwką bardzo szybko i do-
brze. Z późniejszym wzrostem zraza jest różnie i 
zależy głownie od tego jak młody jest szczepiony 
pęd. Przez kilka tygodni należy ostrożnie podlewać, 
aby nie moczyć okolic cięcia bulwki – jest ona w 
tym miejscu podatna na infekcje. Należy pozostawić  
pędy Ceropegia woodi – będą one swoją dużą po-
wierzchnią asymilacyjną odżywiały bulwkę i zraz. 
 
Rozmnażanie generatywne 
         Nasiona można uzyskać na drodze sztucznego 
zapylania (opisane w poprzednim numerze), czasem 
z zakupu, czasem owoce powstają z „dzikiego zapy-
lenia” przez owady – wtedy z uwagi na wysoką ob-
copylność stapeliowych należy się liczyć z tym, że 
będą mieszańcami. 
         Odmiennie niż u kaktusów, nasiona stapelio-
wych szybko tracą zdolność kiełkowania. Po roku 
lub dwóch mogą nie kiełkować wcale. Stąd najlepiej 
wysiać je w pierwszych miesiącach po zbiorze. Wte- 
dy zdolność kiełkowania jest bliska 100% 
       Wysiewa się nasiona pozbawione puchu lotnego  
(ten odpada bardzo łatwo). Zaprawione środkiem 
grzybobójczym. Wysiewa się do przepuszczalnego, 
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odkażonego termicznie, podłoża, zagłębiając na głę-
bokość równą jednej lub dwóm długościom nasiona. 
Nasiona kiełkują szybko, zwykle w ciągu kilku dni 
wszystkie są skiełkowane. 
         Przez długi czas siewki mają bardzo słaby sys-
tem korzeniowy. Podłoże powinno być stale nieco 
wilgotne. Z drugiej strony siewki łatwo padają ofiarą 
„czarnej śmierci” – więc dla unikania kondensacji 
pary wodnej wysiewy nie powinny być przykryte. Po 
upływie kilku tygodni lub miesięcy, siewki tworzą 
dorosły system korzeniowy i wtedy zaczynają szyb-
szy, normalny wzrost. 
 
Szkodniki i choroby 
         Stapeliowe trapią dwojakie problemy. Korzenie 
i pędy niezwykle łatwo ulegają gniciu. Mam ono dwo-
jaką postać – „czarnej śmierci”, gdy podstawa pędów, 
zwłaszcza miejsca przyczepienia korzeni, czernieje i 
zamiera i „mokrej śmierci”, gdy podstawa pędów 
zamienia się w miękką, bezbarwną masę (to trapi 
szczególnie przelane Huernia). Ratunek jest w profi-
laktyce i dobrej kondycji roślin. Profilaktyka polega 
na stosowaniu odkażonego termicznie, mineralnego 
podłoża i niedopuszczaniu do przelania roślin. Rośli-
ny w dobrej kondycji często potrafią "odciąć się od 
chorej części pędu przez zamarcie części pędu i wy-
tworzenie odcinającej strefy korkowej. Zdrowy pęd 
(po sprawdzeniu przez lupę, na przekroju że nie ma 

czarnych lub brązowych śladów infekcji) można 
ukorzenić lub – jeśli jest niewielki – zaszczepić. 
         Szczególnie uciążliwym problemem są weł-
nowce. Te lokują się zwykle u zbiegu pędów lub u 
nasady korzeni. Rzadziej w pobliżu wierzchołka 
pędu. Już pojedyncze sztuki wełnowców na roślinie 
prowadzą do zaburzenia jej wzrostu – więdnięcia, 
zamierania korzeni. 
         Wełnowce, zwykle zawlekane przy zakupach, 
należy wytępić do nogi w całej kolekcji. Zauważone 
oprzędy z owadami należy zniszczyć mechanicznie, 
a całość kolekcji przynajmniej trzykrotnie podlać 
(dokładnie polewając przy tym pędy roślin) 0,.1% 
roztworem Actellic w odstępach tygodniowych. Dla 
większej skuteczności zabiegu można stosować pod-
lanie roztworem i oprysk w tym samym czasie. W 
późniejszym okresie należy uważnie sprawdzać, czy 
nie wystąpią nowe ogniska szkodników. 
         Mszyc korzeniowych nie obserwowałem na 
stapeliowych. Jeśli by wystąpiły to zwalcza się je tak 
samo jak wełnowce, podlewając roztworem Actellic 
lub innego preparatu o wielostronnym działaniu (w 
tym systemowym) przeznaczonego do zwalczania 
tarczników i czerwców. 
         Roztoczy („czerwonych pajączków”) nie ob-
serwowałem na stapeliowych, ale wg literatury mogą 
występować. Należy je zwalczać stosownymi akary-
cydami 
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Woźniak, J., 1999, Kwiaty o zapachu padliny. in Świat Kaktusów. 1999. Lublin. 
 
 
 

Przelotny rzut oka na rodzaj Echidnopsis 
         Rodzaj Echidnopsis Hook f., jest, jak zdążyłem 
zauważyć, dość popularny wśród miłośników asklepia-
dów. Jego nazwa pochodzi od greckjiego słowa „echid-
ne” oznaczającego węża, i jest ona dość trafna, jako że 
Echidnopsis to krzewiące się od podstawy rośliny, o 
cienkich pędach. Zwykle pędy mają do 20 cm długości, 
do 2,5 cm średnicy, i często się płożą. Są podzielone na 
żebra, a te z koleji na wyraźnie zaznaczone, heksago-
nalne tuberkuły. Rośliny charakteryzują się także tym, że 
ich kwiaty nie mają szypułek i wyglądają jakby były przy-
klejone do pędów. 
 

 
         Zasięg występowania rodzaju Echidnopsis jest 
duży – to wschodnia Afryka – od Sudanu, Etiopii i Ery-
trei, aż po północną Kenię, a także Socotra i fragment 
Półwyspu Arabskiego (Jemen, Oman). Trudno dociec 
ile jest gatunków w rodzaju, bo badacze, i to bardzo 
znani, bardzo się tu różnią – mamy przynajmniej 4 pro-
pozycje klasyfikacji, których autorami są: Bruyns, Plo-
wes, B. Muller & F. Albers, M. Thiv & U. Meve. To 
ostatnie opracowanie jest najnowsze (2007r.) i wymie-
nione jest w nim 28 gatunków i 4 podgatunki. W kolek-
cjach najczęściej można ujrzeć te, które mają najwięk-
szy obszar występowania w naturze, czyli E. cereifor-
mis (typ dla całego rodzaju) oraz E. dammaniana. 
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Fig. 8  Echidnopsis nubica.  
Fot. Marek Snowarski 
Kol. Marek Snowarski 
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Ferokaktusy  na  ( zewnęt rzny )  pa rape t  

 
Jerzy Woźniak, Warszawa 

 

Sekcja Bisnaga 
Grupa Latispinus 
Ferocactus macrodiscus (C. Martius) Britton & 
Rose 
Synonimy: brak. 
 
Występowanie. Wzgórza i suche tereny w środkowej 
części Meksyku, głównie w stanach San Luis Potosi, 
Querétaro, Guanajuato, Puebla i częściowo północne 
rejony Oaxaca. Opisany na podstawie okazów zebranych 
na wzgórzach Alejon w okolicach miasta San Miguel de 
Allende, w stanie Guanajuato. Rośnie na terenach opi-
sywanych jako Matorral xerofilo, jednak w miejscach 
gdzie jest nieco więcej wilgoci, a co za tym idzie 
roslinność jest znacznie bardziej bujna. W jego 
otoczeniu rosną rośłiny z takich rodzajów jak Juniperus, 

Cupressus, Quercus, Arctostaphylos, Nothalena, 

Selaginella, Sedum i różne rodzaje kaktusow, jak n.p. 
Coryphantha czy Mammillaria. Odkryty przez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karwińskiego około roku 1830, do Europy trafił już w 
1857 jako Echinocactus macrodiscus.  
Korpus. Płaski, dyskowatego kształtu, do 30 cm śred-
nicy, 10–15 cm wysokości, ciemnozielononiebieski. 

Ferocactus macrodiscus 

Fig. 1 Ferocactus macrodiscus. Fot. BB. Kol. Basarab Popa (Rumunia) 
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Fig. 2  Ferocactus macrodiscus.  
Fot. Cristian Neciu. Kol. Cristian Neciu (Rumunia) 
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Areole duże, wyraźnie oddalone od siebie. Żebro w 
miejscu, gdzie znajduje się areola, jest wklęsłe; żebra 
liczne, u starych roślin nawet do 35. 
Ciernie. Boczne – 6–8, 2–3 cm długości, wszystkie 
silnie przylegające do korpusu. Środkowe – 4, podobnie 
jak u F. latispinus, 3–4 cm długości; jeden, zwykle naj-
dłuższy, skierowany do dołu. Ciernie prawie okrągłe, 
pomarańczowe lub czerwonawe, często z licznymi prze-
barwieniami. Duże różnice w ubarwieniu i wielkości, 
zależnie od miejsca pochodzenia danej populacji. W 
polskich kolekcjach są spotykane przeważnie osobniki o 
niewielkich, delikatnych cierniach.  
Kwiaty. Purpuroworóżowe, często z jaśniejszymi pa-
skami, 4 cm średnicy, czasem też lawendowe lub ciem-
noczerwone, opisywano też formy stanowiskowe o 
kwiatach żółtawych. 
Owoce. Purpurowe, nieco podobne do owoców F. lati-

spinus, okrągłe, czasem nieregularne – do 4 cm długości. 
Nasiona. Czarne, nieduże, owalne – do 2,5 mm długo-
ści, z niewielkim hilum.  
 
Uwagi. Po raz pierwszy opisany przez Scheidwelier’a  
w roku 1840 w piśmie „Allgemeine Gartenzaitung” jako 
Echinocactus campulacanthus. Autor zwrócił jednak 
uwagę, że różni się on od Echinocactus macrodiscus 
wyraźnie większym, spłaszczonym i czerwonym cier-
niem centralnym. Dziś już nie dojdziemy czy był to 
jeszcze jeden gatunek ferusia, czy też może odmiana F. 

latispinus. Tak, jak kiedyś pisałem, większość kaktusów 
została opisana bez żadnych dowodów botanicznych 
(suszone kwiaty, owoce, ciernie z areolą itp.) i dziś trud-
no ocenić co ten ktoś znalazł i opisał. Tak czy inaczej, 
zarówno Schwarz jak i wielu innych, opisywało co naj-
mniej trzy formy stanowiskowe tej rośliny. Dziś nie 
cieszy się zainteresowaniem badaczy, tak jak na przy-
kład ariaki, więc trudno powiedzieć co tam się jeszcze 
kryje, na wąskim pasie o długości kilkuset kilometrów, 
gdzie  występują te rośliny. Na stanowisku naturalnym 
rośnie w trawie, podobnie jak Homalocephala texensis, 
często do połowy przykryty ziemią. Ma jak gdyby dwa 
systemy korzeniowe – jeden wyraźny, mocny korzeń 

palowy, oraz system przypowierzchniowy, składający 
się z cienkich, długich rozrastających się szeroko ko-
rzeni. Wymaga ciepła i wilgotnego powietrza. Bardzo 
spłaszczony, zawsze znacznie szerszy niż wyższy. Mło-
de rośliny przypominają wyglądem F. latispinus. Wy-
magania uprawowe podobne do wymagań F. l. subsp. 
latispinus. Rośnie bardzo wolno, średnicę 20 cm osiąga 
dopiero po wielu latach. Dziś coraz więcej botaników 
zgłasza wątpliwość czy czasem nie zaliczyć go do bli-
sko spokrewnionego z nim rodzaju Homalocephala, ale 
budowa kwiatów i nasion całkowicie temu przeczą i 
potwierdzają przynależność tego gatunku tak, jak skla-
syfikował go Taylor. Na stanowiskach naturalnych 
rośnie na bardziej żyznych glebach, często między ka-
mieniami w ocienionych miejscach. W okresie suszy 
tracąc wodę kurczy się i częściowo jest wciągnięty 
poniżej poziomu ziemi przez palowy, potężny korzeń. 
W okresie wegetacji ma co najwyżej 8 cm wysokości i 
jest najbardziej płaskim i jednym z najmniejszych fero-
kaktusów. W okresie suszy trudny do znalezienia w 
głębokiej trawie i pośród kamieni. 
 
Uprawa. Jeden z najrzadziej spotykanych w kolek-
cjach „ferusiów”, głównie dlatego, że jest stosunkowo 
mało atrakcyjną rośliną, o niewielkich cierniach. Do-
datkowo kłopotliwy w uprawie, gdyż jest wrażliwy na 
zimno i szkodzą mu temperatury poniżej 15 oC. Do 
uprawy wymaga wysokich i dość szerokich doniczek. 
Podłoże powinno być lekko zasadowe, około pH7, dość 
przepuszczalne, i nie tak ubogie jak dla innych rodza-
jów rosnących na aluwialnych osadach. W okresie we-
getacji  nie musi mieć ostrego słońca, ale koniecznie 
dużo ciepła, inaczej rośnie słabo i zdecydowanie nie 
nadaje sie do uprawy parapetowej. Wymaga zimowania 
w wyższych temperaturach, tak około 16 oC, lub nawet 
wyższej. Kwitną już stosunkowo młode rośliny, ale 
kwiaty są niewielkie i niezbyt efektowne. Podlewamy 
go rzadko i tylko wówczas gdy zaczyna się kurczyć, 
gdyż korzenie są wrażliwe na długo zalegającą wilgoć. 
Roślina przeznaczona raczej dla amatorów, lub dla tych 
co chcą koniecznie mieć wszystkie „feraki”. 

 
                                                                                                  
 
Cactus Adventures International 80, 
2008 
Aloe johannis-bernardiii J-P. Castillon 
 
Plant Systematics and Evolution 258 
(1-2) 2006 
Echinocereus yavapaiensis M. A. 
Baker 
      Gatunek ten należy do sekcji Tri-
glochidiatus H. Bravo. Jego populacje 
występują w centralnej Arizonie, w 
hrabstwie Yavapai, na wys. 1025 - 
1860m, na wulkanicznym podłożu. 
     E. yavapaiensis wykazuje się hek-
saploidią – tzn. posiada on 3 pary chro-
mosomów, podczas gdy wszystkie inne 
Echinocereusy są di- lub tetraploidalne 
(t.j. mają 1 lub 2 pary). Efektem tego 
jest dymorfizm kwiatowy E. yavapaien-
sis – połowa roślin na stanowiskach 

naturalnych ma sterylne kwiaty (t.j. nie 
zdatnych do zapylenia), podczas gdy 
druga połowa ma kwiaty prawidłowo 
wykształcone (kwiatowy dymorfizm 
można też m.in. spotkać u niektórych 
populacji E. coccineus). Kwiaty są 
czerwone, typowo „triglochidiatusowe” . 
      E. yavapaiensis jest obecnie uwa-
żany za największego Echinocereusa – 
jego pędy przekraczają wielkością pędy 
największych form E. triglochidiatus.  
 
Cactus & Co 12 (2), 2008 
Lophophora alberto-vojtechii Šnicer, 
Bohata, Myšák 
      Jest bardzo prawdopodobne, że 
wśród powodzi nazw dla rodzaju 
Lophophora, to nowe znalezisko może 
okazać się, rzeczywistym taksonem, 
jako że jest to dość charakterystyczna 

roślina. Osiąga ona zwykle do 2cm 
średnicy, a kwitnąć może już przy 
średnicy 1,5cm. Nad powierzchnię 
gruntu wystaje właściwie tylko jej gór-
na część, kilkumilimetrowej wysokości 
(zdolna do fotosyntezy), podczas, gdy 
większość kaktusa jest schowana pod 
powierzchnią. Przy tak miniaturowej 
średnicy korpusu, średnica białych 
kwiatów, z różową smugą pośrodku 
płatków, wynosi 15-35mm, co czyni tę 
Lophophorę prawdziwą gratką dla 
miłośników kaktusowych „maleństw”. 
Na podstawie budowy kwiatu autorzy 
ulokowali L. alberto-vojtechii w sekcji 
Diffusae. Stanowisko typu znajduje się 
w meksykańskim stanie San Luis Po-
tosi, na wys. 1700 m, ale autorzy 
wspominają też o występowaniu kak-
tusa w stanach Zacatecas i Coahuila. 

N o w o ś c i  w ś r ó d  k a k t u s ó w  i  s u k u l e n t ó w  
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Nowość  z  Ar izony  
 

 
 
 
 
 
          Chris Monrad jest członkiem Towarzystwa 
Kaktusowo-Sukulentowego Tucson od prawie 20 lat 
(teraz już honorowym) i był w 1999 r. współzałoży-
cielem programu Ratowanie kaktusów. W czasie swo-
ich licznych wypraw w celu ratowania kaktusów, za-
czął dostrzegać i podziwiać różnorodność uciernienia 
(ciernie czarne, brązowe, krótkie, długie, cienkie, 
grube, prawie proste, mocno zakrzywione, itd.) obec-
nego na naszych miejscowych kaktusach beczkowych 
– Ferocactus wislizenii (to zainteresowanie uciernie-
niem rozszerzyło się również na Ocotillo / Fouquie-
ria, ale to już inne historia). 
         Fascynacja ta doprowadziła go do żywego zain-
teresowania całym rodzajem Ferocactus, a także 
Echinocactus. Jego kolekcja obejmuje teraz po kilka 
roślin z prawie każdego gatunku obu rodzajów, i po-
święca się on obecnie również ich zapylaniu i zbiera-
niu nasion wielu z tych gatunków. 
         Podczas jednego z pierwszych projektów ratow-
niczych, koło Saddlebrooke, obok Catalina, w Arizo-
nie, Chris zauważył kaktusa beczkowego o jasnych i 
czysto żółtych kwiatach oraz o cierniach z silnym 
złoto-żółtym zabarwieniem. Roślina ta stanie się 
pierwszą z jedynie pięciu takich egzemplarzy, które 
Chris zbierze w ciągu następnych pięciu lat projektów 
ratowniczych, ze stanowisk ciągnących się od Rancza 
leżącego na północ od Oracle Junction, aż do nowej 
szkoły w Corona de Tucson, ponad 45 mile od Sadd-
lebrooke. W oparciu o swoje liczne wyprawy i ratow-
niczą aktywność, Chris ocenia, że ta żółto ucierniona / 
żółto kwitnąca odmiana, występuje mniej więcej raz 
na 5000-10000 kaktusów beczkowych. 
         Zaraz po zdobyciu pierwszych dwóch egzempla-
rzy, Chris pomyślał o wzajemnym ich zapyleniu, aby 
otrzymać hodowlany kultywar, i zaczął się konsulto-
wać z innymi znanymi hodowcami Ferocactusów w 
okolicy. Częściowo te pierwsze próby okazały się 
udane, i jest teraz ok. 15 7-letnich, żółto uciernionych 
roślin, które być może zakwitną tego lata. 
         Nasiona otrzymane w lecie 2005 r. mogły zostać 
wyprodukowane dzięki czterem zapylonym roślinom, 
i ten pierwszy zbiór, liczący ponad 1000 nasion został 
wysiany na początku 2006 r. z wyjątkowo dobrą kieł-
kowalnością, w efekcie czego otrzymał te wcześniej 
nieznane rośliny, które mogły zostać rozdane uczest-
nikom konwencji CSSA w La Paloma, którzy świę-
towali także Złotą Rocznicy istnienia Towarzystwa 
Kaktusowo-Sukulentowego Tucson.   

    
 
 
 
         Chris Monrad has been a TCSS member for 
nearly 20 years (now a paid life member) and was a 
co-founder of the Cactus Rescue program in 1999. 
During the numerous cactus rescues that he assisted 
with, he began noticing and marveling at the wide 
variety of spination patterns (black, brown, maroon, 
short, long, skinny, fat, nearly straight, highly recu-
rved, etc) present in our local barrel cactus, Ferocac-
tus wislizenii. (This interest in spination also spilled 
over into the Ocotillo / Fouquieria but that is another 
story).  
         This fascination led to a keen interest in the 
entire genus Ferocactus and also the genus Echino-
cactus. His collection of these plants now includes 
several plants of nearly every species in each genus 
and he is now dedicated to the pollination and seed 
collection for many of these species as well. 
         During an early cactus rescue project at Sadd-
lebrooke near Catalina, Chris noticed a barrel cactus 
specimen with bright and pure yellow flowers as well 
as spines with a strong golden yellow cast. This plant 
would be the first of only five such specimens that 
would be collected by the Chris over the next five 
years of rescue projects, with sites ranging from 
Saddlebrooke Ranch north of Oracle Junction to a 
new school site in Corona de Tucson, over 45 miles 
away from Saddlebrooke. Chris estimates this yellow 
spined / yellow flowered variety to occur in somet-
hing like one in every 5,000 or 10,000 barrel cacti, 
based upon his numerous plant surveys and rescue 
activities. 
         Soon after acquiring the first two specimens, 
Chris wondered about the possibility of performing 
selective pollination between those two plants to 
develop a purpose-bred Ferocactus cultivar and be-
gan to consult with other noted Ferocacti propagators 
in the area. Some of the early results from the first 
efforts were encouraging and there are approximately 
15 seven year old yellow spined plants that may blo-
om this summer. 
         The summer of 2005 seed crop benefited from 
the presence of four available seed parents and the 
first crop of over one thousand seeds was planted in 
early 2006 with outstanding germination results and 
the ultimate reward of having numerous never-
before-available plants to be given to attendees of the 
2009 CSSA Convention at La Paloma and the cele-
bration of the Golden Anniversary of the TCSS.  

Ferocactus wislizenii  
f. flavispinus nom. prov.  
 

zdjęcia: Chris Monrad, USA, ferowiz@comcast.net   
tekst: Desert Breeze, pismo TCSS 
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Fig. 1  Jedna z roślin podarowana budynkowi biura stanowego Arizony.  
          Donated one plant to Arizona state office building. 
 

Fig.2 & 3  Dwoje „nasiennych rodziców”. 
                Two seed parents. 

Fig. 4  Marzec 2009 – rośliny 3 lata od wysiewu. 
          March 2009 – 1 gallon plants, 3 years from seed. 
 

Fig. 5  2009 – 3-letnie siewki 
          6 ‘’ and gallon pots 2009 – 3 year old seedlings 
 

Chris podczas 
jednego z projek-
tów ratunkowych.  
Chris during one of 

the cactus rescue 
projects. 
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Fig. 7  Natura atakuje. Larwa ćmy Cactobrosious niszczy 2% wysiewów. 
Natural order strikes. Cactobrosious moth larvae damage 2% of the crop. 
 

Fig. 6  2009 – 3-letnie siewki 
6 ‘’ and gallon pots 2009 – 3 year old seedlings. 
 

Fig. 8 & 9  Te siewki zaatakował miejscowy „wgryzacz” (Cactobrosis fernaldialis). Larwa 
tej ćmy ma niebieskawy kolor i nie żeruje koloniami. Rzadko powoduje on śmierć więk-

szych kaktusów, ale może zdziesiątkować gęsto upakowane siewki.  
This seedling is infested by the native blue cactus borer (Cactobrosis fernaldialis). The 
larva of this moth is bluish in color and do not feed in colonial groups. This native rarely 

causes lethal damage to larger cacti but can decimate closely packed seedlings. 
 

Fig. 11  Marzec 2009.  
7-letnie rośliny. Zakwitną 
prawdopodobnie w lecie 
2009 (???) 
March 2009.  
7 year old plants 2 gallon 
pots; flowering expected in 

Summer 2009 (???) 
     

Fig. 10  Marzec 2009 – 3 letnie siewki 
          March 2009 – 3 year old seedlings. 
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Rodzaj Astrophytum w uprawie.  
 
         W ostatnim artykule poruszyłem temat zagmatwa-
nej systematyki rodzaju Astrophytum, jednak większość 
z Nas jest bardziej zainteresowana wiedzą praktyczną. 
Tak, więc chciałbym tym razem napisać o uprawie tych 
fascynujących roślin. 
         Każdy posiada swoje sprawdzone metody, nie 
chciałbym nikogo nakłaniać do stosowania konkretnych 
sposobów uprawowych. Mam jednak nadzieję, że poniż-
sze rady będą przydatne dla wszystkich, którzy chcą 
zacząć przygodę z tymi roślinami. Ale nie tylko z nimi, 
gdyż niektóre z tych wiadomości z powodzeniem można 
odnieść do innych rodzajów.  
         W naturze astrofyta rosną na glebach ciepłych, 
marglowych, a temperatura minimalna utrzymuje się na 
poziomie 3 oC (przy zdarzających się przymrozkach 
temperatura gleby nigdy nie spada poniżej zera) (Hinz, 
Abramowicz 1986). Wymagają one gleby lekko kwaśnej 
ewentualnie obojętnej (pH 6,5-7), dobrze przepuszczal-
nej, bogatej w składniki pokarmowe, zwłaszcza potas. 
Jednak to nie wszystko. Rośliny te potrzebują także 
wapnia, jednak nie w postaci tlenku wapnia (CaO), lecz 
siarczanu (CaSO4) czyli gipsu (Wery 1989).   
         Astrofyta uchodzą za dość trudne w uprawie – 
spowodowane jest to ich wrażliwością na zbyt dużą 
wilgotność substratu glebowego, oraz kruchymi korze-
niami, które łatwo ulegają uszkodzeniu podczas zbyt 
częstego przesadzania. Mówiąc od nadmiernej wilgotno-
ści mam na myśli przede wszystkim długotrwałe utrzy-
mywanie się jej w podłożu. Rośliny te dużo lepiej radzą 
sobie z niedoborem wody, niż z jej nadmiarem, który 
powoduje obumieranie korzeni i gnicie rośliny (jest to 
cecha większości kaktusów). Pojawia się pytanie, jakie 
podłoże oraz pojemnik zastosować? Dla roślin takich jak 
astrofyta polecić mogę doniczki ceramiczne (nie poma-
lowane). Jest to rozwiązanie dość kosztowne, jednak 
osobie początkującej ułatwi utrzymanie odpowiedniej 
wilgotności. Cechą tych doniczek jest to, że parowanie 
jest bardzo duże (praktycznie cała powierzchnia pojem-
nika), dzięki czemu substrat osuszany jest bardzo szyb-
ko. Mamy wtedy pewność, że rośliny będą posiadać 
odpowiednią wilgotność (w każdym razie zabezpieczy 
to nas przed nadmiarem wilgoci). Przy korzystaniu z 
tego typu doniczek musimy również pamiętać, że w 
wyniku częstszego podlewania substancje odżywcze są 
wypłukiwane, więc powinniśmy dbać o odpowiednią 
zawartość substancji mineralnych w podłożu oraz jego 
pH (woda wodociągowa powoduje zmianę pH na zasa-
dowe z powodu obecności dużej ilości jonów wapnia i 
magnezu). Oczywiście doniczki plastikowe mają swoje 
zalety – m.in. są tanie, wytrzymałe oraz, co najważniej-
sze, łatwe do dezynfekcji. Jednak w tym przypadku mu-
simy bardziej dbać o to, aby wilgotność podłoża nie była 
zbyt duża. Są one doskonałe dla doświadczonych ho-

dowców, z dużym bagażem doświadczenia. Stosowane 
są także do upraw towarowych, gdzie wilgotność kon-
trolują systemy elektroniczne. 
         Przejdźmy więc do podłoża. Tak jak wspomina-
łem, powinno być ono ciepłe, o pH lekko kwaśnym, i 
dobrze przepuszczalne. Każdy z hodowców poleca inne 
składy mieszanek. Nie chcę ustosunkowywać się do 
żadnego z nich. Pamiętajmy jednak ze podłoża mine-
ralne zawierają niewiele substancji odżywczych i rośli-
ny w nich rosnące powinniśmy częściej zasilać nawo-
zami, natomiast podłoża zawierające więcej frakcji 
organicznej – rzadziej, gdyż są w nie bogatsze. Niestety 
materia organiczna może być przyczyną gnicia roślin. 
Substraty mineralne mają jeszcze jedną dużą przewagę 
– zapewniają lepsze natlenienie gleby, a tym samym 
lepszy dostęp tlenu do korzeni. Nie możemy zapominać 
że korzeń to niezwykle ważny organ, który także musi 
oddychać, a jego zdrowie odbija się później na kondy-
cji całej rośliny. Substrat glebowy nie odgrywa takiego 
znaczenia w przypadku roślin szczepionych gdyż pod-
kładki z reguły są odporne na nasze niedociągnięcia. 
Do tej pory spotkałem się z kilkoma rodzajami podłoży 
stosowanych do uprawy tych roślin, mianowicie: 

1. tradycyjna ziemia do kaktusów (będąca złem ko-
niecznym początkujących hodowców), 
2. kruszywa ceglane (posiadające wiele zalet), 
3. substrat mineralny (Wery 1989). 

         Każde z powyższych przykładów posiada swoje 
wady i zalety, gdyż nie ma idealnych substratów. Tak 
zwana „tradycyjna ziemia do kaktusów”, którą zakupić 
może każdy początkujący w sklepie, charakteryzuje się 
stosunkowo niską ceną i nie wymaga od nas nakładów 
pracy na jej przygotowanie (po prostu kupujemy ją i 
sadzimy). Jednak nic nie jest bezbolesne – mieszanki 
takie zawierają często w swoim składzie torf, który 
owszem utrzymuje kwaśne pH, jednakże jako materia 
organiczna może przy nadmiernej wilgotności gnić, 
oraz po pewnym czasie zmienia swoje właściwości 
fizyko-chemiczne. Ulega wtedy zmianie struktura pod-
łoża oraz jego odczyn. Często zdarza się, że „ziemia do 
kaktusów” którą możemy zakupić niema nic wspólnego 
z uprawą kaktusów, a każdy producent ma inny jej 
skład. Oczywiście czasem zdarzają się wyjątki. Jak już 
wspomniałem jest to zło konieczne, początkujący ho-
dowcy muszą w końcu od czegoś zacząć, poza tym 
posiadając tylko kilka roślin nieopłacalne było by przy-
gotowywać profesjonalną mieszankę. W opozycji do 
kupnych substratów stoi kruszywo ceglane, które różni 
hodowcy modyfikują dodatkiem gruboziarnistego pia-
sku, bądź ziemi gliniastej. W żwirku ceglanym znajduje 
się – najczęściej w odpowiedniej ilości – niezbędny dla 
astrofytów wapń (Wery 1989). Takie podłoże posiada 
stosunkowo stałe właściwości fizyko-chemiczne oraz 
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zachowuje odpowiednie stosunki wodno-powietrzne w 
glebie. Spotkałem się też z zaleceniem, aby ziemię 
umieścić w dolnej części doniczki a drobnymi kamie-
niami obłożyć wrażliwą szyjkę korzeniową (Wojnow-
ski). Przyznam, że może być to dobre rozwiązanie w 
przypadku, gdy nie mamy dostępu do kruszywa. Sam 
przez długi czas stosowałem ten sposób z dobrymi rezul-
tatami. Łączy on zalety obu substratów, kruszywo ce-
glane (żwirek) w wierzchniej części doniczki zapewnia 
ochronę szyjce korzeniowej, a ziemia w dolnej części 
odpowiednią ilość substancji odżywczych. Oczywiście 
nie możemy zapominać o warstwie drenażu w każdej 
doniczce. Na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze jeden 
sposób utrzymania roślin mianowicie jest to mieszanka 
mineralna ponadawana przez Heinz’a Wery’ego (1989). 
Autor z bardzo dobrym skutkiem uprawia astrofyta w 
podłożu składającym się z 10% mocno gliniastego pia-
sku oraz po 30% procent żwirku bazaltowego, pumek-
sowego i ceglanego. Substrat powinien być wypłukany z 
części pylistych, aby na dolnej części roślin nie tworzył 
się osad, oraz aby w wierzchniej części doniczki nie 
tworzyła się skorupa.  
         Astrofyta także możemy szczepić jednak nie je-
stem zwolennikiem tego sposobu uprawy, gdyż przy 
zastosowaniu odpowiedniego podłoża nie sprawiają 
większych problemów. Jednak dla zainteresowanych 
podam, że rośliny te szczepimy na uniwersalnej pod-
kładce, a mianowicie na Echinopsisach. Echinopsisy są 
najbardziej odpowiednie dla A. asterias, A. capricorne i 

A. coahuilense. Natomiast dla A. myriostigma i A. orna-

tum stosuje się Trichocereus spachianus i bridgesii, jak 
również Eriocereus jusbertii, który jednak w zimie wy-
maga łagodniejszych temperatur (Wery 1989).    
         Mógłbym zalecić także jak najrzadsze przesadza-
nie (związane jest to z kruchością korzeni). Jest to moż-
liwe przy posadzenie rośliny do „za dużej” doniczki, 
stosując przy tym podłoże mineralne (żwirek ceglany 
bądź mieszankę). W ten sposób korzenie mają miejsce 
do wzrostu przez wiele lat, a ubytki substancji odżyw-
czych uzupełniamy nawozem.   
         Rośliny nawozimy tylko w okresie wzrostu, stosu-
jąc standardowe nawozy do kaktusów, zawierające nie-
wielkie ilości azotu (by astrofyta nadmiernie nie wyra-
stały), zazwyczaj co 2 tygodnie. Woda powinna być 
zakwaszona niewielkim dodatkiem kwasu siarkowego, 
aby w wyniku reakcji obecne w substracie wapno prze-
szło w w postać przyswajalnego dla astrofytów gipsu. 
Obecnie zakwaszanie wody nie zawsze jest potrzebne, 
gdyż wiele nawozów jest już „kwaśna” i posiada w 
swym składzie jony siarczanowe reagujące z substratem.  
         Kolejną ważną kwestią jest nasłonecznienie, 
wszystkie gatunki Astrophytum lubią duże nasłonecznie-
nie i ciepło – tylko wtedy kwitną, i to już kilkuletnie 
okazy (Senta 1969), jednak na wiosnę należy je powoli 
przyzwyczajać do słońca, gdyż mogą ulegać poparzeniu. 
Szczególnie wrażliwymi gatunkami są A. asterias oraz 
wszystkie formy nie posiadające białych kłaczków, tak 
zwane formy nagie. Objawami nadmiaru słońca jest 
brązowienie roślin, a następnie ich zamieranie. Przez 
długi czas uważano, że astrofytów nie powinno się 

utrzymywać na otwartej przestrzeni, jednak z dobrym 
skutkiem od wielu lat utrzymuję je całe lato na tarasie, 
a rośliny te odwdzięczają się pięknymi kwiatami. 
Astrofyta w takim wypadku musimy jednak chronić 
przed deszczem, gdyż zagrażać im będzie wtedy nad-
miar wilgoci.  
         Astrofyta charakteryzują się dwoma okresami 
wzrostu, mianowicie na wiosnę i w jesieni. Lato oraz 
zima są ich okresem spoczynku z tym że, w przypadku 
lata, w przeciwieństwie do zimy, zahamowany jest 
wzrost, roślina jednak pobiera nieznaczne ilości wody. 
Związane jest to z utrzymaniem procesów metabolicz-
nych. W okresie letnim możemy rośliny spryskiwać 
późnym popołudniem tak, aby woda odparowała przed 
nocą – może być to dobre rozwiązanie w czasie letnie-
go spoczynku. Dotyczy to jednak roślin nie posiadają-
cych wełnistych kłaczków, gdyż są one niezwykle hi-
groskopijne i intensywnie chłoną wodę kranową, wraz 
z zawartymi w niej solami wapnia i magnezu, które 
następnie tworzą brzydką skorupę na skórce (Wróblew-
ski 2004). Niektórzy zalecają, aby w lecie w ogóle nie 
podlewać roślin (Wojnowski), jednak w takim wypad-
ku nie mogą one znajdować się w zbyt nasłonecznio-
nym miejscu. Oczywiście, gdy nasze rośliny rosną w 
okresie lata nie musimy zmniejszać podlewania (tym 
bardziej całkiem go zaprzestać), i nie powinniśmy się 
tym martwić. Dzieje się tak, gdy lata są mniej upalne i 
warunki środowiskowe są optymalne do wzrostu – 
możemy wtedy rośliny normalnie podlewać. Czasem 
mimo optymalnych warunków rośliny nie rosną, wtedy 
powinniśmy skontrolować system korzeniowy. Pamię-
tajmy jednak, że w przypadku tej grupy roślin jest on 
niezwykle delikatny i czasem nawet grube korzenie 
odrywają się u nasady rośliny. 
         Naszych ulubieńców zimujemy w temperaturze 6-
10 oC (Hinz, Abramowicz 1986), w całkowitej suszy, 
pamiętajmy jednak, że rośliny te wrażliwe są na wilgoć 
i jej obecność w miejscu zimowania może spowodować 
duże straty w kolekcji. Niektórzy autorzy zalecają, aby 
A.ornatum utrzymywać w nieco wyższych temperatu-
rach, mianowicie powyżej 10 oC, jako że w stanach 
Hidalgo i Queretaro panują cieplejsze zimy i przy-
mrozki praktycznie nie występują (Bartylak 2007). 
Efektem niskiej temperatury w trakcie zimowania są 
brązowe plamy na skórce, a w ekstremalnych przypad-
kach utrata rośliny. Według niektórych źródeł rośliny te 
odpowiednio zahartowane mogą znieść krótkotrwałe 
przymrozki (z wyjątkiem A. capricorne), jednak osobi-
ście nigdy tego nie próbowałem. 
         Mam nadzieje, że powyższy artykuł przybliżył 
Państwu w niezwykle skrótowej formie te fascynujące 
rośliny, i że będę miał jeszcze okazję podzielić się wie-
dzą i doświadczeniami.  
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Przewdzięczne mrozo-Escobarie 
 

 
Tomasz Romulski, Wrocław 
                                                                     

         Tematem tego artykułu są dość podobne i dość 
spokrewnione ze sobą rośliny, określane jako kom-
pleks/grupa E. sneedii. Zanim jednak przejdziemy do ich 
omówienia i dumań nad ich mrozoodpornością, przyj-
rzyjmy się pobieżnie jak były one, i cały rodzaj Escob-

raia, klasyfikowane na przestrzeni ostatnich lat.    
           Najbardziej znaną systematykę rodzaju Escobaria 
opracował w roku 1983, Nigel Taylor [9]. W zarysie 
rzecz ujmijąc, sprowadzała się ona do tego, iż autor po-
dzielił rodzaj na 4 sekcje. Sekcja Pleurantha składała się 
z dwóch gatunków, które wydają swoje kwiaty nie na 
szczycie korpusu, jak to ma miejsce u reszty Escobarii, 
ale nieco niżej, z boku – to E. chihuahuensis oraz E. 

henricksonii, którą omówiłem w [7], i która obecnie jest 
traktowana jako podgatunek E. chihuahuensis (warto na 
chwilę powrócić do tamtego artykuliku). Sekcja Escoba-
ria z koleji charakteryzowała się m.in. białawymi, różo-
wymi lub fioletowymi działkami znamienia, natomiast u 
roślin trzeciej sekcji Neobesseya, działki znamienia są 
zielone lub zielono-żółte. Gatunki ostatniej sekcji Acha-
ragma wyróżniały się m.in. brakiem bruzd na tuberku-
łach. W wymienionej wyżej sekcji Escobaria, autor 
utworzył m.in. grupę E. sneedii, w której znalazły się: E. 

sneedii, E. orcuttii, E. organensis, E. sandbergii, E. vil-

lardii, E. albicolumnaria oraz E. laredoi. Ta ostatnia nie 
jest dziś uważana za przynależną do tego kompleksu i 
nie będzie tu omawiana.   
         W 1985 r. Allan Dale Zimmerman [11] podniósł 
sekcję Acharagma do rangi rodzaju, a resztę gatunków 
Escobaria umieścił w Coryphantha, przy czym interesu-
jące nas tu rośliny potraktował jako odmiany tylko jed-
nego gatunku, Coryphantha sneedii.   
         W 1986 r. S. Brack i K. D. Heil opisali E. guada-

lupensis [2], kolejny gatunek pokrewny z E. sneedii.   
         W 1995 r. Jonas Luthy wszystkie tu omawiane 
taksony potraktował jako podgatunki E. sneedii [6].   
         W 2004 r. Zimmermann i Bruce D. Parfitt ponow-
nie umieścili rodzaj Escobaria (bez rodzaju Acharagma) 
w Coryphantha, a wszystkie taksony grupy E. sneedii 
sprowadzili do synonimów tej ostatniej [12].  
  
 
5. Wery H., Czy szczepić astrofyta?, Biuletyn PTMK odział Wro-
cław, str. 9-12, Wrocław 1989 
6. Wojnowski W., Kaktusy, ZG PTMK, str. 7, Chorzów 
7. Wróblewski A. K., Astrofyta, Świat Kaktusów, str. 15-25, 2004 
8. http://www.astrobase.de/ 
9. http://www.astrophytum.republika.pl/ 
10. http://www.astrophytum.de/ 

 

         W 2005 r., na podstawie swoich badań genetycz-
nych, pani Crozier (2005) potwierdziła odrębność ro-
dzaju Acharagma, wyodrębniła również jako samo-
dzielny rodzaj Neobesseya dla N. missouriensis i N. 

robbinsorum. [3].  
         W 2006 r. Hunt, Taylor i Charles w The New 
Cactus Lexicon [5] również uznali Acharagma za od-
rębny rodzaj, a rodzaj Escobaria zostawili podzielony 
na 3 pozostałe sekcje Taylora. Grupa E. sneedii została 
tam rozdzialona na 2 podgatunki: ssp. sneedii i ssp. 

orcutii. Dotychczasowa odmiana E. sneedii var. leei 

została sprowadzona do synonimu E. sneedii, natomiast 
E. albicolumnaria, E. guadalupensis, E. organensis, E. 

sandbergii, E. villardii, oraz odmiany: E. orcuttii var. 

macraxina i E. orcuttii var. koenigii, zostały potrakto-
wane jedynie jako synonimy ssp. orcutii.  

         Tyle taksonomii. Moje natomiast poglądy takso-
nomiczne dotyczące kompleksu E. sneedii są najbliższe 
ostatniej klasyfikacji (NCL), jednakże ze względu na 
to, iż w kwestii mrozoodporności kaktusów należy brać 
pod uwage miejsca występowania w naturze poszcze-
gólnych roślin, zdecydowałem się używać nomenklatu-
ry „splitterskiej”, konserwującej stare nazwy, które są 
powiązane z konkretnymi lokalizacjami. Pragnę jednak 
zwrócić uwagę na to, że podział kompleksu na 2 pod-
gatunki: ssp sneedii i ssp. orcuttii, dobrze odpowiada w 
tym przypadku widocznym różnicom w wyglądzie 
roślin – rośliny podgatunku ssp. sneedii mocniej się 
krzewią i są mniejsze, ale mają za to nieco większe 
kwiaty od roślin podgatunku ssp. orcutii.  
        Cała grupa E. sneedii charakteryzuje się bardzo 
gęstym uciernieniem i małymi kwiatami, i zamieszkuje 
południe amerykańskiego stanu Nowy Meksyk, przy 
czym E. orcuttii zahacza również o Meksyk, i nie-
znacznie o Arizonę, E. guadalupensis występuje głów-
nie w Teksasie, natomiast E. albicolumnaria rośnie 
głębiej w Teksasie, na niższych wysokościach niż po-
zostałe, i z pewnością nie jest mrozoodporna, nie bę-
dzie więc tu ona omawiana.   
         Jeden jeszcze problem należy podkreślić – w na-
turze rośliny w poszczególnych populacjach rozmiesz-
czone są dość rzadko, populacje stykają się ze sobą lub 
na siebie zachodzą, a poszczególne osobniki mogą się 
w ich obrębie dość mocno różnić, zakłada się też, że 
występuje hybrydyzacja (na marginesie, potwierdza to 
mocno słuszność skomasowania dawnych taksonów 
tylko do obecnych dwóch podgatunków). Zatem gdy 
zdarzy się, że nie znamy nazwy naszej rośliny, to 
 

Gór Nowego Meksyku 
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niestety w wielu przypadkach trudno będzie nam roślinę 
zidentyfikować, co więcej, nawet wtedy, gdy jest ona 
oznaczona, często nie do końca możemy być pewni, że 
prawidłowo. Stąd ważne jest bardziej niż kiedykolwiek, 
aby mieć w miarę dokładne dane o lokalizacji w naturze 
miejsca, skąd zebrane zostały nasiona.  
         Ze wszytkich tych taksonów najbardziej chyba 
godna uwagi i charakterystyczna jest typowa E. sneedii, 
która rośnie u północnego krańca gór Franklina, na wy-
sokościach 1300 do 1500 m, w hrabstwie Doña Ana.  
Jest ona mała, osiągaa co najwyżej 2,5 cm średnicy 
głównego pędu, pokryta tak gęsto cierniami, że zielone-
go korpusu w ogóle nie widać. Przy prawidłowej upra-
wie, ciernie mocno zakrywają roślinę, a z białą powłoką 
ładnie kontrastują małe czerwone kwiaty (jak już wspo-
mniałem małe kwiaty na tle gęstej białej powłoki to 
cecha wszystkich omawianych tutaj Escobarii, stąd po-
wyższy tytuł artykułu). Kwiaty E. sneedii var. sneedii 

mają co najwyżej do 2 cm średnicy, podczas gdy np. 
kwiaty niektórych form bardzo rozprzestrzenionej E. 

vivipara osiągają nawet do 6 cm średnicy.   
         Ten mały kaktusik się mocno krzewi. Podobnie 
jest w kolekcjach, jednak słabsze nasłonecznienie powo-
duje, że „główki” się wydłużają. Najważniejsze jest 
jednak to, że E. sneedii jest kaktusem mrozoodpornym, 
przynajmniej we Wrocławiu – przetestowałem ją w tym 
względzie z powodzeniem. Moja E. sneedii var. sneedii 

znajduje się w zimie w niszy okiennej, osłonięta od zim-
nych wiatrów oraz większości opadów śniegu i deszczu. 
Sądze, że dla innych części Polski również można sią 
pokusić o próby mrozoodporności. Kaktus ten łatwo się 
rozmnaża z odrostów, zatem można wcześniej zrobić 
„zapas” siewek i nawet jeśli pojawi się strata, nie będzie 
ona nieodwracalna.  
        Odmiana var. leei jest bardzo podobna do var. sne-

edii, ale krzewi się jeszcze bardziej, tworząc po latach w 

naturze kępki czasem nawet do 100 „główek”.  a więc 
jest równie wdzięcznym kaktusem. Jej małe główki, 
osiągają najwyżej 2,5 cm średnicy, i również są bardzo 
gęsto pokryte białymi cierniami. Tu i ówdzie za granicą 
pojawiły się doniesienia o jej mrozoodporności, ale w 
Polsce o ile wiem nie była testowana. 
         W swoim habitacie var. leei występuje na nie-
wielkim obszarze – znane są tylko dwie jej populacje z 
północno-zachodniej części gór Guadalupe, przy grani-
cy z Teksasem, gdzie rośnie ona na wysokości do 1400 
m. Ponad 50 km na południowy zachód, w tych samych 
górach, występuje spokrewniona E. guadalupensis. Od 
zachodu populacje var. leei graniczą z populacjami, 
które zostały zidentyfikowane jako hybrydy pomiędzy 
var. leei i var. sneedii, oraz pomiędzy var. sneedii i E. 

guadalupensis (warto nadmienić, że typowe stanowi-
sko, var. sneedii, znajduje się ponad 200 km na zachód 
od stanowisk var. leei) [1]. Czemu tak na to zwracam 
uwagę? Otóż wcześniej te przejściowe populacje uwa-
żano za formy var. sneedii (tak np. są ona zidentyfiko-
wane w pozycji [8], w której to z koleji poprawna ty-
powa lokalizacja var. sneedii nie została odnotowana), 
lub za hybrydy pomiędzy var. leei i E. guadalupensis. 
Może to wszystko budzić wątpliwości co do prawidło-
wej proweniencji roślin wysianych z nasion zebranych 
w naturze. Istnieje jednak teoria poparta badaniami [1], 
która mówi, że można odróżnić od siebie var. sneedii i 
var. leei po tym, że u tej drugiej przeciętna długość 
najbardziej środkowych cierni w areoli jest mniejsza 
niż 5 mm, a ilość cierni radialnych jest większa od 40, 
podczas gdy u odmiany var. sneedii, jest odpowiednio: 
większa niż 5 mm, i mniejsza niż 40.       
         Przejdźmy teraz do omówienia roślin zebranych 
obecnie w podgatunku E. sneedii ssp. orcuttii. 
         Efekt „pozytywny” pod pod kątem mrozoodpości 
w Polsce stanowi co najmniej dawna E. organensis, 

Rozmieszczenie rodzaju Escobaria na południu Nowego Meksyku i okolicach. 
1a E. orcuttii Bod 1b E. orcuttii var. macraxina Castetter, Pierce & Schwerin 1c E. orcuttii var. koenigii Ca-
stetter, Pierce & Schwerin 2a E. sneedii var. sneedii Br. & R. 2b E. sneedii var. leei (Bod) D.R. Hunt 3 E. 
organensis (Zimmermann) Pierce & Schwerin 4 E. guadalupensis Heil & Brack 5 E. villardii Castetter, Pierce 
& Schwerin 6 E. sandbergii Castetter, Pierce & Schwerin 
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która została z powodzeniem przetestowana przez Janu-
sza Gumnego (Owińska k/Poznania). Kaktus ten tworzy 
gęste kępy pędów, a jego ciernie mają w naturze często 
żółtawy odcień. Roślina występuje w hrabstwie Doña 
Ana, w północnej części gór Franklina i w górach Orga-
nowych, na wysokości od 1350 do nawet 2600 m, a jej 
populacje zachodzą na populacje E. sneedii var. sneedii, 
z którymi prawdopodobnie do pewnego stopnia hybry-
dyzują. Roślina przetestowana przez Janusza Gumnego 
nosi numer polowy Horsta Kuenzlera HK 307, który 
odpowiada roślinom z Gór Organowych, czyli z wyżej 
położonych stanowisk.  
         W niemieckim czasopismie KuaS 3 (58) ukazał się 
ciekawy artykuł Waltera Grabera, w którym przedstawia 
on swoje mrozo-Escobarie. Autor wymienia E. sneedii i 
E. organensis jako mrozoodporne w jego kolekcji w 
Muhlethal, a oprócz nich jeszcze typową E. orcuttii. 
Zimy w Niemczech są wprawdzie łągodniejsze niż w 
Polsce, jednak nie zaszkodzi sprawdzić, czy aby E. or-

cuttii nie polubi również kraju nad Wisłą. Rośnie o jed-
nak na niższych wysokościach niż E. organensis, więc 
istnieje duze prawdopodobieństwo, że się u nas nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

przyjmie. Jej populacje występują na po-
łudniowym zachodzie stanu, sięgając do 

Arizony i meksykańskiego stanu Chihuahua.  
         Obiecującym obiektem do testów może być chyba 
E. guadalupensis – rośnie ona od 1900 do 2565 m npm, 
gdzie doświadcza prawdopodobnie jeszcze niższych 
spadków temperatur niż E. sneedii var. sneedii, a na 
dodatek ma kilka form jeśli chodzi o barwę kwiatów – 
jej kwiaty mogą być żółte, kremowe lub różowe. Osią-
ga ona większe rozmiary pędów, i krzewi się słabiej niż 
pozostałe nowomeksykańskie Escobarie. E. guadalu-

pensis występuje głównie po teksańskiej stronie grani-
cy, nieznacznie tylko zahaczając o Nowy Meksyk. 
         Escobaria villardii charakteryzuje się na tle całe-
go kompleksu m.in. tym, że jej ciernie centralne są 
sztywne, odstające, dość długie, i mają odcień czerwo-
ny brązowy, co widać także u roślin w uprawie. Typo-
wa lokalizacja E. villardii znajduje się w hrabstwie 
Otero, na zachodnich zboczach Gór Sacramento, ale są 
doniesienia, że podobne rośliny są znajdowane również 
na większych wysokościach, w obrębie populacji var. 
sneedii i var. leei w północnych górach Franklina. Nie 
znalazłem żadnych potwierdzonych doniesień o jej 
większej mrozoodporności, prawdopodobne jednak 

Fig. 2  Escobaria sneedii var. sneedii. Fot. Carstor 
 

Fig. 4  Escobaria organensis HK 307 w Polsce. 
Fot. Piotr Modrakowski. Kol. Janusz Gumny 

Fig. 3  Escobaria sneedii var. leeii 
 

Fig. 1  Escobaria sneedii var. sneedii 
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jest że egzemplarze z Gór Franklina, o ile rzeczywiście 
takowe tam występują, mogą ją wykazywać.                
         Ostatnim omawianym taksonem jest E. sandbergii 
– dość niepewnym dla mnie, bo istnieją wątpliwości co 
do miejsca jej typowej lokalizacji. David Ferguson 
twierdzi, że stanowisko typowe tej rośliny nie znajduje 
się w hrabstwie Sierra, jak dotychczas sądzono, ale w 
hrabstwie Doña Ana, gdzie rosną blisko E. organensis, a 
ponieważ oba te taksony są do siebie dość podobne, być 
może więc okaże się, że E. sandbergii to po prostu E. 

organensis. Myślę, że jeśli zobaczymy tę roślinę lub jej 
nasiona w jakimś katalogu, to powinniśmy zwrócić 
uwagę na lokalizację stanowiska, sprawdzić na dokład-
nej mapie na jakiej wysokości ono leży, i tym się suge-
rować przy ewentualnym zakupie tej Escobarii w celu 
testów na mrozoodporność. 
         Przy uprawie Escobarii pamiętajmy, że powinno 
mieć dodatek wapnia, bo tylko na takich podłożach ro-
śną w naturze wszystkie wymieniane w artykule rośliny, 
i że niepotrzebne jest w ich przypadku wczesnowiosenne 
cieniowanie. Naturalnie, należy stosować ogólne reguły 
uprawy kaktusów mrozoodpornych.   
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Zdjęcie tego kaktusa-pnącza pochodzi z 
Florydy, gdzie możecie tu i ówdzie na nie-
go natrafić. Jednak jego prawdziwe natu-
ralne stanowiska znajdują się w Meksyku, 
i tam również uprawia się go z uwagi na 
jego jadalne owoce. Na Florydę ten Sele-
nicereus został przywleczony przez osad-
ników, a następnie z uprawy szybko „wy-
mknął się na wolność”. Jeśli spojrzycie na 
zdjęcie, które na pewno jest dowodem je-
go niespożytej chęci samoreprodukcji, to 
istotnie trudno się dziwić jego samoistne-
mu rozprzestrzenieniu się. 

Fig. 5  Escobaria guadalupensis 
 Fig. 6  Escobaria villardii. Egzemplarz ma ok. 5 cm wy-

sokości. Fot. Marek Snowarski, www.atlas-roslin.pl. 
Kol. Marek Snowarski 
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Zofia Pyjek – maestra polskiego 
kaktusiarstwa. Wspomnienie.     
 
         Mało chyba w Polsce jest, i było w przeszłości, 
osób, które nieprzerwanie, przez kilkadziesiąt lat, potra-
fili łączyć swoją pasję kaktusową z działalnością popula-
ryzatorską, oraz pomocą zarówno początkującym, jak i 
zaawansowanym miłośnikom kaktusowego hobby, czyli 
jednym słowem. Jednym z takich niestrudzonych pol-
skich kaktusiarzy była p. Zofia Pyjek. 
         Zofia Pyjek, była aktywna w kaktusowym hobby 
od czasu, gdy w latach 50-tych tworzyła ze swoim mę-
żem Wincentym najbogatszą kolekcję na Dolnym Ślą-
sku. Wraz z Nim, stała się w 1962 r. jedną ze współzało-
życieli pierwszego po wojnie stowarzyszenia kaktusia-
rzy w Polsce – Klubu Miłośników Kaktusów „Kaktu-
sik”, zawiązanego we Wrocławiu. Z powodów formal-
nych klub musiał wkrótce zawiesić działalność, jednak 
w 1966 r. państwo Pyjkowie ponownie stają się współ-
założycielami, tym razem wrocławskiego oddziału two-
rzonego właśnie Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Kaktusów. 
         Poniżej publikuję cytat z pisma „Biuletyn” wyda-
wanego w latach 70-tych przez wrocławski oddział 
PTMK (nawiasem mówiąc było to w latach 70-tych 
bardzo dobre pismo kaktusiarskie). Autorem artykułu, 
który dotyczył podsumowania 10-lecia działalności wro-
cławskiego oddziału, był redaktor naczelny, Henryk 
Ostrowski.  
        Państwo Zofia i Wincenty Pyjkowie to ludzie wyjąt-

kowi. Współorganizatorzy ruchu kaktofilskiego we Wro-

cławiu od zarania jego narodzin, nigdy nie sięgali po 

zaszczyty czy głośne słowa uznania. Właściciele gospo-

darstwa ogrodniczego, sprawy kaktusowe traktowali 

przede wszystkim jako ulubione hobby, a nie źródło do-

chodów. Oboje imponują wiedzą praktyczną, znawstwem 

jakże licznych rodzajów i gatunków, znakomicie opano-

wali arkana techniki wysiewu i szczepienia, okazując 

przy tym żywe zainteresowanie dla nowych pomysłów i 

metod. Ich rośłiny, podziwiane na licznych wystawach, 

przynoszą Im uznanie i nagrody. Oboje niezwykle ofiarni 

i hojni; nie jest tajemnicą, że niejeden zbiór powstał 

(względnie powiększył się) dzięki Ich szczodrości i bezin-  

 
         Selenicereus pteranthus on powszechnie także na 
Wyspach Dziewiczych, też tylko dlatego, że został tam 
zawleczony. Oba te rejony mają klimat sprzyjający tego 
typu epifitycznym kaktusom – ciepła i wilgotnej atmosfe-
ry jest tam normą, a to selenicereusy lubią. Nie szkodzi 
im również lekki półcień, ani umiarkowanie wilgotne 
podłoże w okresie wzrostu. Niestety jako pnącze jest 
nieporęczny w uprawie w naszych polskich warunkach – 
co innego na Florydzie, gdzie może rozrastać się na 
zewnątrz, czepiając się drzew, palm, płotów, i wszyst-
kiego czego się da, Odwdzięczy się natomiast za to 
właścielom pięknymi, dużymi i pachnącymi kwiatami, z  

 
teresowności. A ileż radości sprawiały rośliny wyloso-

wane na loteriach kaktusowych, których zorganizowa-

nie umożliwiała właśnie ofiarność Państwa Pyjków. Ich 

pełna skromności, a jakże owocna działalność – oce-

niana z perspektywy 10-lecia – zasługuje na najwyższe 

uznanie.” 

         I dalej: „Niezawodną atrakcją wielu zebrań były 

loterie kaktusowe, organizowane dzięki wielkodusznej 

ofiarności państwa Zofii i Wincentego Pyjków. Piękne i 

nietuzinkowe rośliny pochodzące z Ich hodowli, stano-

wiły zawsze przedmiot zrozumiałego zainteresowania”. 
         Szczególnie w trudnych czasach PRL-u, kolekcja 
państwa Pyjków stanowiła coś w rodzaju „punktu 
zbiorczego” wrocławskich kaktusiarzy, na jej bazie 
powstało wiele innych kolekcji, a rośliny z tego zbioru 
stanowiły główną część i atrakcję wrocławskich, a tak-
że ogólnopolskich wystaw kaktusów.  
         Po śmierci męża Wincentego w 1977 r., pani Zo-
fia nadal opiekowała się dużą kolekcją i nadal była 
aktywna – obdarowywała swoimi roślinami kolekcję 
sukulentów Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego, 
nadal była głównym „dostarczycielem” kaktusów dla 
wrocławskich kaktusiarzy, często też można było za-
uważyć jej stoisko na giełdach przyrodniczych. Ale 
pomagała nie tylko hobbystom – mam przed sobą na-
ukowy artykuł z czasopisma Acta Societatis Botanico-

rum Poloniae dotyczący filotaksji u kaktusów – nasio-
na do badań dostarczyła właśnie p. Zofia Pyjek. Pani 
Zofia zbierała również literaturę kaktusową, której 
bardzo pokaźny zbiór przekazała niedługo przed śmier-
cią oddziałowi wrocławskiemu PTMK. Posiadała nie 
tylko dużą wiedzę praktyczną, ale i teoretyczną. Od-
wiedzała też często czeskie kolekcje, nierzadko gościła 
w swojej kolekcji kaktusiarzy z Czech i Niemiec. 
       Pani Zofia zmarła 1 stycznia 2009 r. w wieku 88 
lat. 

edytor 

 
Zdjęcie p. Zofii ((w swojej kolekcji) można zobaczyć w 

KI  nr. 4 (2006) 

 
białymi i zielonymi płatkami, ozdobą będzie też jego 
czerwony owoc. 
         Selenicereus pteranthus wyróżnia się wśród in-
nych Selenicereusów bardzo krótkimi oraz dość gru-
bymi cierniami (choć na tej samej roślinie mogą być 
także pędy bezcierniowe), a także dość grubymi pęda-
mi, nawet 5cm grubości, gdy u większości innych ga-
tunków tego rodzaju są one z reguły dużo cieńsze. 
Kaktus ten nie jest polecany do uprawy w Polsce nawet 
„szklarniowcom”, więc jego owocami nie będziecie się 
rozkoszować, kwiatów nie ujrzycie, ani nie poczujecie 
ich zapachu, ale przecież są zdjęcia!. 
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Uebelmannia crebrispina n.n. 
      
 
                                                                                               
                       
                                                                                                                             
         Diamantina – jak już sama nazwa pozwala przy-
puszczać, historia tego miasta, położonego w sercu 
brazylijskiego federalnego stanu Minas Gerais, jest 
ściśle związana z kamieniem szlachetnym o tej samej 
nazwie. Założona na początku XVIII w., Diamantina 
szybko się rozwinęła dzięki bogatym złożom złota i 
diamentów, w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z 
najbogatszych miast w kraju. Jeszcze obecnie liczne 
budowle we wspaniałym barokowym stylu świadczą o 
bogactwie tego miasta. Dziś chodzi tu raczej o zaspa-
ne miasteczko uniwersyteckie, liczące około 50 tys. 
mieszkańców. Choć w 1999 r., zostało ono przez 
UNESCO podniesione do rangi dziedzictwa kultury 
światowej, Diamantina prowadzi, chyba także ze 
względu na swoje odosobnione położenie, bardzo 
spokojne życie. 
         Miasto leży na wysokości Serra de Espinhaço, 
t.j. łańcucha górskiego, który się rozciąga w przybli-
żeniu na 1000 km długości i 50-100 km szerokości, 
poprzez faderalne stany Minas Gerais i Bahia. Góry 
wznoszą się tutaj na wysokość ok. 2000 m, a sama 
Diamantina leży na wysokości ok. 1200 m. Typ ro-
ślinności należy przyporządkować do znanego Campo 
Rupestre (znane także jako Campo Cerrado). Charak-
teryzuje się on krajobrazami sawanny, z osobno ro-
snącymi krzewami i drzewami, często przeplecionymi 
krystalicznym kamieniem skalnym. Z krajobrazu tego 
wyrastają bardziej lub mniej wysokie skały i masywy 
skalne. Skały te są często miejscami znalezisk kaktu-
sów z gatunku Uebelmannia Buining. Rosną tutaj 
często razem z Pilosocereus aurisetus (Werdermann) 
Byles & Rowley (Pilosocereus werdermannianus v. 
diamantinensis F. Ritter), Cipocereus minensis ssp. 
leiocarpus N.P. Taylor & Zappi, oraz na płaskich, 
sawannowych częściach krajobrazu, razem z Disco-

cactus placentiformis Lehmann. Można tu też okazyj-
nie znaleść sukulentyczną Euforbię, Euphorbia sipoli-

sii N.E. Brown. Z uwagi na wysokie położenie, nocne 
temperatury z zimie mogą spadać na krótko poniżej 
punktu zera. W każdym razie wzrastają one wciągu 
dnia, najczęściej znowu powyżej 15 °C. Ciemny ka-
mień rozgrzewa się w ciągu dnia tak, że temperatury 
przy gruncie leżą zawsze znacznie powyżej granicy 
przymrozku. Stosunkowo duże różnice temperatury 
prowadzą także do częstego tworzenia się mgły, co 
spowodowała rozwój swoistej roślinności.  

 
         Diamantina – how the name itself already let us 
suppose, the history of this town situated in the heart 
of the Brasilian federal state Minas Gerais, is closely 
connected with the precious stone of the same name. 
Founded at the beginning of the 18-th century, Dia-
mantina rapidly developed thanks to the rich gold 
and diamond findings in the immediate vicinity of 
one of the richest towns of the land. Still today nu-
merous constructions in the splendid baroque testify 
the wealth of the town. 
         Today it concerns rather a sleepy university 
small town with about 50,000 inhabitants. Although 
in 1999 UNESCO raised it to the world cultural heri-
tage, Diamantina leads, probably also because of the 
remote localization, a rather peaceful life. 
         The town lies at the height of the Serra de Es-
pinhaço, a mountain range which stretches about a 
distance of roughly 1,000-kilometre in length and 50-
150-km wide over the federal states Minas Gerais 
and Bahia. The mountains here rise to an altitude of 
approximately 2,000 m, and Diamantina lies at 
approximately 1,200 m. The type of vegetation 
should be assigned to the so called Campo Rupestre 
(also called sometimes Campo Cerrado). It is charac-
terized by savanna-like sceneries with sporadically 
standing bushes and trees, often interspaced with 
crystalline cliff rock. From this scenery there rise 
more or less high rocks and cliff massifs. These 
rocks are often the finding place of cacti of the genus 
Uebelmannia Buining. Often they grow here together 
with Pilosocereus aurisetus (Werdermann) Byles 
and Rowley (Pilosocereus werdermannianus v. dia-

mantinensis F. Ritter), Cipocereus minensis ssp. le-

iocarpus N.P. Taylor & Zappi, as well as with Di-

scocactus placentiformis Lehmann in the more level, 
savanna-like parts parts of the scenery. Also succu-
lent Euphorbia, Euphorbia sipolisii N.E.Brown is 
found here and there. On account of the high altitude, 
the temperatures in winter may go down at night 
even below the point of zero, for a short time. All in 
all, however, then they rise during the day again, 
mostly to more than 15 °C. The dark rock heats up 
during the day, so that the temperatures near the gro-
und always are clearly above the frost border.    
         The relatively big differences in temperature 
also causes frequent formation of fog and thus a  

Uebelmannia crebrispina n.n. A beautiful form 
of Uebelmannia pectinifera from Minas Gerais 

 

Piękna forma U. pectinifera z Minas Gerais 
Andreas Hofacker                                                                       
Neuweilerstr. 8/1, D-71032  
Böblingen, Niemcy (Germany)                                  
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Fig. 1  Uebelmannia crebrispina AH 263  
na stanowisku „typowym”, na zachód od Diamantina 
a the "type" location west, of Diamantina 
 

Fig. 2  Uebelmannia flavispina AH 253 
na stanowisku typowym, z szarymi cierniami (tak jak ma je 
większość roślin) 
at type location, with grey spines (as many plans have) 
 

Fig. 3  Uebelmannia pectinifera var. multicostata AH 267 
z długimi cierniami 
with long spines 
 

Fig. 4  Uebelmannia crebrispina AH 549 
kilka kilomatrów od AH 263 
few km away from AH 263 
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         Diamantina jest także ojczyzną występującego 
endemicznie w Brazylii rodzaju kaktusów Uebelman-

nia Buining. Taksony opisane jako Uebelmannia pec-

tinifera, U. pectinifera var. multicostata Buining & 
Brederoo, U. pectinifera var. pseudopectinifera Bu-
ining i U. flavispina Buining & Brederoo pochodzą 
właśnie z okolicy Diamantina. Traktuje się je dziś na 
ogół jako jeden stosunkowo zróżnicowany gatunek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unique vegetation has developed. 
         Diamantina is also the native country of the 
cactus genus endemic to Brazil – Uebelmannia Bu-
ining. The described Taxa: Uebelmannia pectinifera, 
U. pectinifera var. multicostata Buining & Brederoo, 
U. pectinifera var. pseudopectinifera Buining and U. 

flavispina Buining & Brederoo come from the area 
of Diamantina.  

Fig. 5  Uebelmannia crebrispina AH 542 
na północny zachód od Diamantina 
northwest of Diamantina 
 

Fig. 6  Discocactus placentiformis (alteolens) AH 257 
 

Fig. 7  Pilosocereus aurisetus (werdermannianus var. 
diamantinensis) i Tilliandsia streptocarpa AH 255 

Fig. 8  Cipocereus minensis ssp. leiocarpus 
ze swoimi typowymi niebieskimi owocami 
with its typical blue fruits 
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Od kilku lat pod zbiorczym numerem HU 642 jest 
również reprezentowana w zbiorach jeszcze jedna 
roślina – określana jako Uebelmannia crebrispina n.n. 
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „creber“, co 
oznacza „licznie, gęsto stłoczony“, i odnosi się ona do 
cierni wystepujących liczniej i gęściej, w porównaniu 
z innymi taksonami.  
         Pierwotne znalezisko Uebelmannia crebrispina 

n.n. znajduje się około 20 km na zachód od Diamanti-
na, przy potoku. Rośliny znajdują się tutaj na skraju 
stosunkowo gęstego lasku, w prawie czystym humu-
sie. Jednak w międzyczasie odkryto w bliższej i dal-
szej okolicy również kolejne znaleziska. Uebelmannia 
ciągle jest znajdowana na stosunkowo mocno ograni-
czonych powierzchniach, w niezbyt dużych ilościach 
egzemplarzy. W każdym wypadku taksony tego ga-
tunku są nadzwyczaj zmienne. Nie tylko w obrębie 
populacji znajduje się często godne uwagi zwykłe 
różnice, lecz duże zróżnicowanie istnieje także mię-
dzy poszczególnymi taksonami. Problematyczne jest 
występowanie licznych form przejściowych między 
opisanymi „gatunkami“. Uniemożliwiają one dokona-
nie jasnego przyporządkowania. Istnieją wszystkie 
formy pośrednie między „gatunkami“, tak, że osta-
tecznie należy wyjść od idei tylko jednego gatunku. 
Dotyczy to także Uebelmannia crebrispina. Różnice 
w stosunku do również wielożebrowej Uebelmannia 

pectinifera var. multicostata są trudne do uchwycenia, 
gdyż ona też występuje w tej samej okolicy, co 
Uebelmannia crebrispina. Jednakże omawiamy tu 
pękną formę, która z pewnością jest warta uprawy. 
         Uebelmannia crebrispina nie stawia innych 
wymagań w uprawie niż reszta gatunków tego rodza-
ju. Rośłiny powinny być uprawiane w jasnym świetle, 
ale nie całkowicie w pełnym słońcu. Należy unikać 
urzymującego sie gorąca. Substrat stosunkowo bogaty 
w humus oraz wystarczające nawadnianie dają zada-
walający wzrost. Także dawki nawozów nie powinno 
być zbyt małe. W zimie rośliny znoszą temperatury 8-
10 oC, przy czym powinny one mieć wtedy ciepłe 
podłoże. Lepsze są temperatury 12-15 oC. Uebelman-
nie posiadają cienkie korzenie włókniste, które giną 
przy zimnych i mokrych warunkach. Rośłiny należy 
wtedy z trudem ponownie ukorzenić. Szczepione ro-
śliny są bardzo odporne. Nie tracą one taeż wtedy z 
reguły typowego wzrostu. Możliwa jest także uprawa 
w czystym pumeksie, przy czym należy wtedy czę-
ściej nawozić. Rozmnażamy wyłącznie z nasion, po-
nieważ wszystkie gatunki rodzaju Uebelmannia się 
nie krzewią. Małe żółtawo-zielone kwiaty pojawiają 
sie od grudnia do marca.   
 
 
 
 
 

         Today they are generally referred to as one 
relatively variable species. For some years another 
plant is represented in collections under the collec-
tive number HU 642, called Uebelmannia crebrispi-

na n.n.. The name comes from the Latin word‚ ‘cre-
ber' meaning ‘numerously, closely packed’ and it 
refers to more numerous and more closely packed 
spines in comparison to other taxa.  
         The original finding place of the Uebelmannia 

crebrispina is approximately 20 km west of Diaman-
tina near a stream. The plants stand here on the edge 
of a relatively thick forest in almost pure humus. 
However, in the meantime, some other finding places 
were also discovered in the closer and other surroun-
dings. Uebelmannia are found always only on rela-
tively small surfaces in not very large number of 
plants. In fact, the Taxa of this genus are extremely 
variable. Not only within a population one finds 
often noteworthy habit differences, but also between 
the particular Taxa a big variability exists. Only the 
occurence of numerous transitional forms between 
the described "species" is problematic. These make it 
impossible to reach a clear allocation. All forms be-
tween the "species" exist, so that at last it is to be 
gone out only from one single species. This also ap-
plies to Uebelmannia crebrispina. Differences to 
equally many-ribbed Uebelmannia pectinifera var. 
multicostata are difficult to put out, particularly be-
cause the latter is also found in the same area as 
Uebelmannia crebrispina. However a nice form is 
concerned here which is absolutely worth of culture. 
         Uebelmannia crebrispina presents no other 
requirements in culture than all the other species of 
this genus. The plants should be cultivated brightly, 
but not in full sun. Standing heat has to be avoided. 
A relatively humus-filled substrate and enough water 
application leads to a proper growth. Also fertilizer 
application should not be too small. In winter the 
plants will put up with the temperatures of 8-10°C 
and then they should have a warm foot. Temperatu-
res of about 12-15 °C are better. Uebelmannia have 
fine fiber roots which easily rot with too wet and 
cold conditions. Then the plants are hard to re-root. 
Grafted plants are substantially more insensible. 
They also do not lose as a rule the typical growth 
form then. Also possible is culture in pure pumice 
but then more frequent fertilization is necessary. 
         Propagation is carried out only from seed, be-
cause all the species of the genus Uebelmannia do 
not sprout. The small yellowish-green blossoms 
appear from December to March.  
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To co najpiękniejsze.  
 
Jerzy Woźniak                                                                          
Warszawa 
 
Było już o wielu wilczomleczach teraz przyszedł czas 

na najbardziej okazałe, te tworzące w doniczce ko-

lumny, zaś w naturze potężne drzewa nawet do 20 

metrów wysokości.  

 
         W odróżnieniu od kaktusów, wilczomlecze ko-
lumnowe są najbardziej odpowiednimi sukulentami 
do dekoracji biur, rozległych, widnych holi czy nowo-
czesnych wnętrz mieszkalnych. Pewnie niektórzy 
zatwardziali kaktusiarze się nieco tu obruszą, ale w 
odróżnieniu od kolumnowych kaktusów wilczomlecze 
mimo, że są do nich bardzo podobne, znoszą nie tylko 
suche powietrze biur, ale też doskonale w nich rosną, 
nawet gdy nie są wystawione bezpośrednio na słońce. 
Wynika to z tego o czym pisałem w pierwszym od-
cinku o tych roślinach. Są bowiem o wiele wytrzy-
malsze i bardziej adaptywne niż bardziej wyspecjali-
zowane kaktusy. Dlatego poczciwy wilczomlecz trój-
żebrowy (E. trigona) rośnie w tak wielu mieszka-
niach, a kolumnowe kaktusy są rzadko spotykane 
nawet w szklarniach.  
 Wszystkie kolumnowe wilczomlecze są nawet 
w ogrodach botanicznych opisywane jako wilczo-
mlecz abisyński (E. abyssinica), dlaczego – nie wiem, 
świadczy to jedynie o tym że rośliny te (nie tylko ga-
tunki kolumnowe) są bardzo mało znane, stąd błędy w 
ich opisach nazbyt częste. Większość gatunków, na-
wet tych popularnych w mieszkaniu, jak wspomniany 
wilczomlecz trójżebrowy, są w naturze mniejszymi 
lub większymi drzewami o dość potężnym pniu, za-
kończonym wiechą długich pędów. Wygląda to dość 
dziwacznie, tak jakby ktoś zaszczepił na pniu drzewa 
nasze poczciwe E. trigona. Gdy po raz pierwszy zo-
baczyłem w RPA te wspaniale rośliny nie mogłem się 
nadziwić, że mogą być tak ogromne i trwałe. Mają 
gdzieś upały, ulewy, chłody i inne niedogodności 
klimatyczne. Piekący sok zaś sprawia, że chyba jedy-
nymi zwierzętami które je czasem podgryzają są no-
sorożce. To prawdziwi twardziele, i to o jakiej pięknej 
aparycji!  
 Jak pisałem, w domu spotykamy je rzadko, a 
jeśli już to oprócz E. trigona także E. pseudocactus. 
Obie rosną prawie w każdych warunkach i nawet z 
dala od okna nie wychylają się w kierunku światła co 
jest upierdliwą ☺ cechą większości roślin doniczko-

wych. Rosną jakby nigdy nic do sufitu i wcale im nie 
przeszkadza, że światło nie pada od góry jak w ich 
ojczyźnie.  
 Przeważnie w takich artykułach rozpisujemy 
sie o podłożach, doniczkach, warunkach uprawo-
wych, itp. Tu oprócz ciężkich i obszernych donic, o 
szerokiej podstawie, utrzymujących w pionie nawet 
najokazalsze gatunki, można nie pisać nic. Te gadzi-
ny rosną w prawie każdym podłożu, nawet tym … 
☺, który sprzedają w kwiaciarniach pod tytułem 
„Ziemia do kwiatów”. Rosną doskonale zarówno w 
prawie czystym piachu jak i najbardziej wymyślnie 
skopanych ☺ kwiaciarnianych mieszankach dla su-
kulentów.   
 Jedyny problem to miejsce, i choć rośliny te 
doskonale znoszą cięcie, i to nawet bardzo restryk-
cyjne, to jednak przez dłuższy czas po nim są nieco 
oszpecone. Radzę więc wybierać nieco mniejsze 
gatunki, choć jak pisałem i te ogromne w uprawie 
domowej raczej nie osiągają okazałych rozmiarów. 
Co innego w szklarni tu dają popalić swym właści-
cielom, ale ich wielką zaletą jest brak dużych cierni, 
nie trzeba się więc obawiać, że urwany  kawał gałęzi 
naszpikuje kogoś 15-centymetrowymi cierniami, jak 
to wielokrotnie miało miejsce w szklarniach Andrze-
ja Hinza. W szklarni można je posadzić w gruncie, 
gdzie dobrze rosną i znoszą zimowe chłody. Wbrew 
temu co sie myśli, mimo że większość gatunków 
pochodzi z Afryki, to znoszą nawet spadki tempera-
tury w okolice zera. Na Wyspach Kanaryjskich, 
gdzie czasem pada nawet śnieg, robiłem zdjęcia tych 
roślin przysypane śniegiem. Jednak z temperaturami 
należy być ostrożnym i czasem nie wystawiać ich na 
dwór gdy mają nadejść większe przymrozki. Wil-
czomlecze te doskonale rosną na dworze, na sło-
necznym i zadaszonym miejscu. Jednak w tych wa-
runkach musimy nieco kontrolować ich wzrost i ra-
czej nie sadzić ich w zbyt żyznych substratach. Poni-
żej kilka najbardziej efektownych gatunków. 
 
E. abyssinica 
Niezbyt efektowny drzewiasty wilczomlecz o charakte-
rystycznych kanciastych pędach, z niewielkimi prze-
wężeniami żeber. Mimo, że w slangu nazywane są tak 
prawie wszystkie kolumnowe wilczomlecze, 
 

Wilczomlecze kolumnowe. 
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Fig. 1  Kto by pomyślał, że to nasza poczciwa E. trigona. 
Co ciekawe drzewo to ma co najwyzej 20 lat. 
 

Fig. 2  Wiele kolumnowych wilczomleczy jest w cieplej-
szych krajach używanych do dekoracji klombów. Mało kłu-
ją a wyglądają pięknie. E. candelabrum ssp. erythraea 
 

Fig. 3  Na pierwszy rzut oka to jakieś egzotyczne drzewo później 
dopiero widać, że to wielki drzewiasty gatunek wilczomlecza tu 
mający co najmniej 12 m wysokości i o koronie prawie tej samej 
średnicy. E. cussonioides sfotografowana w Kenii może mieć do 25 
m wysokości. Fig. 4  To stosunkowo młoda E. tetragona, choć już 

ma około 8 metrów wysokości. 
 

KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 4                                                                                                                      159
 



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdj. 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wilczomlecze, sama abyssinica jest 
rzadko spotykana w uprawie. Mało 
efektowna, bo pędy tworzą raczej luźne 
kandelabry i stosunkowo mało się roz-
gałęziają. 
E. candelabrum 
Piękna kolumnowa roślina, tworząca 
duże drzewa do 10 m wysokości. Pędy 
są czworokątne, o głęboko wciętych, 
wąskich żebrach, w jasnozielonym ko-
lorze. Dekoracyjna, ale pędy są dość 
okazałe, i nie nadaje sie do uprawy w 
mieszkaniu. Rośnie w Sudanie, gdzie 
jest wykorzystywana w wielu prakty-
kach magicznych i leczniczych 

E. canariensis 
Rośnie tylko na wyspach Kanaryjskich 
i składa się z nierozgałęzionych, czwo-
rokątnych pędów, o wysokości do 4 
metrów. Odrostkując u podstawy rozra-
sta się w ogromne majestatyczne kępy. 
Jeden z nielicznych gatunków kwitną-
cych i owocujących w uprawie.  
 

Fig. 5  E. canariensis ma nie tylko piękne pędy, 
ale też kwiaty i pokazane na zdjęciu owoce 
 
 
Fig. 6  Owoce większości kolumnowych wilczo-
mleczy są niezwykle dekoracyjne, a na dodatek 
pojawiają się w oszałamiających ilościach 
 
 
Fig. 7  Piękne owoce u jednej z odmian barw-
nych E. candelabrum. 
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E. cooperi 
Wielkie bydlę o wspaniałych pędach, w pięknym złota-
wo-zielonym kolorze. Ekstra, choć w mieszkaniu nie jest 
tak efektowna. Najliczniej występuje w Natalu, gdzie 
tworzy okazałe drzewa do 5-7 m wysokości. Pędy mają 
charakterystyczne przewężenia, nadające całej roślinie 
niecodzienny wygląd. 

E. grandialata 
Piękne, niesymetryczne pędy, są pokryte dość gęstymi i 
długimi cierniami. Jeden z tych gatunków, co nie rosną 
szybko, i nawet w naturze nie osiągają więcej niż 3-4 m 
wysokości. Pospolity chwast w Transvaal’u. Pędy czte-
rokanciaste, z przebarwieniami w kolorze żółtawym i 
jasno zielonym, kwiatostany żółte. Uwaga: pachną pa-
dliną i są zapylane przez muchy. 

E. grandicornis 
Jak nazwa wskazuje jeden z gatunków o największych 
cierniach w rodzaju. Ale nie ciernie są jej ozdobą, ale 
trójkątne nieregularne pędy, przebarwione na różne od-
cienie koloru złocisto-zielonego. Starsze pędy są szara-
we. Jeden z najwolniej rosnących i niewielkich do 2 m 
wysokości gatunków. Bardzo dekoracyjna i oryginalna 
roślina. W naturze, w Południowej Afryce, to krzew do 
2-3 m wysokości. 

E. lactea 
Ma kolorowe pędy i osiąga co najwyżej 2 m wyskości. 
Pędy silnie odrostkują, tworząc dość ładne kandelabry. 
Często mylona z E. trigona. Kwitnie także w uprawie, 
kwiatostany żółte, osadzone na krótkich szypułkach. 

E. pseudocactus 
Popularna, choć rzadziej spotykana niż E. trigona. Pędy 
mają ładne, żółtawe lub białozielone przebarwienia. Są 
stosunkowo cienkie, 3-5-kanciaste. Mocno się krzewi i 
osiąga co najwyżej 2m wysokości. Należy ją uprawiać w 
szerokich misach. Efektowna roślina na taras.  

E. tetragona 
Olbrzym, drzewiasta roślina, o pniu do 60 cm średnicy. 
Pędy podobne do pędów cereusów, czterożebrowe sino-
zielone, osiągają do 20 cm średnicy. Nie nadaje się na-
wet do większych szklarni, ale jaka jest efektowna! Aż 
szkoda, że jest taka wielka. 
E. tirucalli 
Dobrze znana, ale w uprawie domowej jest mocno 
stłamszona i niepozorna. Na parapecie jej pędy mają 
grubość zapałki, zaś w naturze prawie 2 cm średnicy. 
Rośnie prawie na całym obszarze Afryki, dochodząc do 
12 m wysokości, i konarach grubych jak ręka. Łatwa 
uprawie, ale w domu nic ciekawego. 

E. trigona 
Najpopularniejsza w uprawie. Istnieje wiele odmian o 
pstrych pędach, z żółtymi lub białymi przebarwieniami. 
W naturze drzewo z grubym pniem, do 8 m wysokości. 
Stosunkowo duże liście dość długo utrzymują się na 
pędach. 
 
Summary: The columnar Euphorbias are as a rule very 
easy in cultivation. They are more adaptive then cacti, 
and so are often used as decorative plants in offices, 
where dry air and the lack of light do not affect adversely 

their growth. Even if they do not receive much light 
,they do quite well and often do not even bend in the 
sun direction. Morover, they grow almost in every sub-
strate possible. The only restriction is space, and the 
only crucial thing is a big pot or container. The tempe-
ratures around 0 oC are not dangerous for a short time. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciąg dalszy ze strony 188 
E. saint-pieana w kolekcjach, a po prostu słaba znajo-
mość tej pięknej formy.                
         Ale oprócz dostarczania żywności robaczkom i 
podtrzymywania Tillandsii, Eulychnie pełnią jeszcze 
inne pożyteczne funkcje w przyrodzie – zrelacjonowa-
łem je krótko w moim artykuliku „Przetrwać na Ataca-
mie”, zamieszczonym w ostatnim numerze biuletynu 
Eulychnia (nomen-omen), z którego cytuję:  
        Chilijska pustynia Atacama pod względem śred-
niej ilości opadów rocznie jest najsuchszym miejscem 
na świecie. Zdarza się, że przez wiele lat nie pada tam 
ani jedna kropla deszczu, można też napotkać domo-
stwa, które nie posiadają… dachu.  
        Jednak blisko wybrzeża żyją zwierzęta, m.in. gu-
anaco (krewniak lamy) i lisy. Ale jak udaje się im prze-
trwać, skoro każde stworzenie do życia potrzebuje 
wody? Z pomocą przychodzą im kaktusy. Na zdjęciach 
widać, że guanaco czerpią wilgoć po pierwsze przez 
podgryzanie Copiapoł, a po drugie – dzięki zjadaniu 
pąków kwiatowych  i owoców Eulychnii. […] 
         Ale jak lisy, które przecież nie dosięgają pąków, 
ani owoców znajdujących się u szczytu pędu kaktusa 
kolumnowego, pozyskują wilgoć? One też wykorzystują 
kaktusy, dzięki wylizywaniu wody zarówno z wełny, jak 
i porostów pokrywających często kaktusy chilijskie.  
         W przypadku młodych egzemplarzy E. saint-
pieana, pokrycie wełną jest duże, więc osadzona na 
roślinach wilgoć z przedpołudniowych mgieł, jest „zma-
gazynowana” w jej obfitej wełnie w większych ilościach 
niż u innych Eulychni.         

Międzynarodowe Towarzystwo 
Przyjaciół Notokakusów INTERNOTO 

www.internoto.de 
specjalistyczny kwartalnik, listy nasion,  

inne udogodnienia. 

The Hawothia Society 
www. haworthia.org 

Specjalistyczny kwartalnik Haworthiad, listy nasion, 
wymiana roślin.  
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S u k u l e n t y  P o l s k i  7  

 
Błażej Gierczyk, Poznań 
                                                                                                                                                              
         Rozchodnik alpejski Sedum alpestre Vill. (S. re-

pens Schleich.) 
         Rozchodnik alpejski jest kolejnym gatunkiem, 
pokrojem przypominającym S. acre. Jest rośliną nie-
wielką i delikatną, tworzącą luźną darń. Jej nagie pędy 
mają czystozieloną barwę, przybierającą czasami (pod-
czas kwitnienia) czerwony odcień. Płożące się i korze-
niące łodyżki wydają wzniesione, ulistnione pędy wege-
tatywne i generatywne. Łodyżki płonne są niewysokie i 
niezbyt gęsto pokryte liśćmi, ułożonymi skrętolegle, 
choć nie tworzącymi wyraźnych szeregów. Liście są 
ciemnozielone, mięsiste, nieznacznie spłaszczone i w 
efekcie płasko wałeczkowate, podługowato odwrotnie 
jajowate lub łopatkowate. Odstają one od łodygi pozio-
mo lub są nieznacznie przygięte łukowato ku dołowi. 
Szczyty liści są zaokrąglone, przeważnie nieznacznie 
rozdęte. Nasada liści nie jest przedłużona w wyrostek. 
Łodyżki kwiatostanowe wznoszą się łukowato i osiągają 
8-10 cm wysokości. Ich ulistnienie jest luźniejsze niż 
pędów wegetatywnych, a pokrywające je liście opadają 
krótko po przekwitnieniu. Zwieńczone są one zwartym, 
nielicznokwiatowym (zawierającym 2-5 kwiatów) pod-
baldachem. Osadzone na krótkich szypułkach kwiaty 
mają symetrię pięciokrotną. Działki kielicha są mięsiste, 
zielonawe, kształtu jajowatego, języczkowatego lub 
odwrotnie jajowatego, o tępym końcu. Płatki korony 
mają barwę jasnożółtą z wyraźnym, często czerwono 
nabiegłym, nerwem środkowym, są podługowatojajowa-
te, tępe, około 1,5 razy dłuższe od działek, osiągają 3,5-
4 mm długości. Pręciki dorównują długością płatkom. 
Nitki pręcików są żółte. Owocem są mieszki, gwiazd-
kowato rozchylone po dojrzeniu. Nasiona tego gatunku 
są drobne, podługowate, osiągające 0,5-0,7 mm długo-
ści, krótko oskrzydlone. Kwitnie od czerwca do sierpnia.  
         Niższe taksony wyróżniane czasem w obrębie tego 
gatunku raczej nie mają wartości systematycznej. 
         Siedliskiem S. alpestre są ubogie w wapń skały, 
wilgotny żwir, piargi i wyleżyska. Rozpowszechniony 
jest w wyższych partiach gór Europy środkowej i połu-
dniowej. W Polsce znany z Karkonoszy, pasma Babiej 
Góry, Tatr i Pienin. 
 
 
 

ciąg dalszy ze strony poprzedniej 
Tak więc nasza Eulychnia wielce pomaga lisom-
witalisom ☺ w przetrwaniu na Atacamie.  
         Eulychnia saint-pieana w uprawie jest wrażliwa na 
zbytnią wilgotność podłoża, a bardzo odporna na jego 
przesuszenie, i lubi nocne lub ranne mgławicowanie / 
spryskiwanie. Rośnie dość wolno – około półmetrową 
wysokość osiąga dopiero po kilkunastu latach, dlatego  

Sedum alpestre Vill. (S. repens Schleich.) 
         Sedum alpestre is the next genus, similar in habit 
to the S. acre. It is a small and gentle plant, forming a 
loose turf. Its glabrous shoots have a pure green color, 
sometimes (during flowering period) suffused red. The 
leaved vegetative and generative stems grow from a 
prostrate, rooting shoots. Vegetative stems are rather 
short and loosely covered by leaves, which are arranged 
spirally, but they do not form district rows. Leaves are 
dark green, succulent, slightly flattened and, in conse-
quence, flat-cylindrical, oblong-obovate or spatulate. 
They come off from the stem horizontally or are 
slightly arching. Apexes of the leaves are truncated and 
mostly slightly expanded. The leaves’ bases are not 
extended into the appendix. Generative stems rise 
archly and grow up to 8-10 cm. They are leaved more 
loosely than the vegetative ones and the leaves covered 
them fall shortly after blossom cease. The dense, few-
flower (number 2-5 flowers) inflorescence is cyme 
type. The short pedicels flowers have a pentagonal 
symmetry. Sepals are succulent, greenish, ovate, lin-
guiniforme or obovate in shape, obtuse at the apex. 
Petals are light-yellow with a distinct, often red-
suffused, central rib. They are oblong-ovate, obtuse, 
about 1,5 times longer than sepals and attain 3,5-4 mm 
in length. Stamens are as long as petals; filaments are 
yellow. The fruits of S. alpinum are follicle type and 
they are starlikely half-open after a maturing. Seeds are 
minute, oblong, reaching 0,5-0,7 mm in length, shortly 
winged. It forms flowers from June to August. 
         The lower taxons described within this species 
has rather no scientific values. 
         The S. alpester occurs on non-calciferous rocks, 
humid gravels, screes and snowbeds. It is common in 
the higher parts of South and Central Europe moun-
tains. In Poland this species is known from Karko-
nosze, Mountains, Babia Góra massif, Tatry Mountains 
and Pieniny Mountains 
 

żeby przyśpieszyć wzrost często się ją szczepi. Należy 
jednak zaznaczyć, że siewki rosną dość szybko, i już 
od wczesnej młodości roślinka ta jest bardzo atrakcyj-
na, choć nie wytwarza jeszcze długich cierni. Kiełko-
walność nasion jest dobra, a siewki są bardzo odporne 
na przesuszenie. Jedynym mankamentem przy upra-
wie tej pieknej formy jest brak kwiatów – Eulychnie 
kwitną w starszym wieku i na ich kwiaty trzeba czekać 
dziesiątki lat, jednak biała wełna na tyle pięknie zdobi 
E. saint-pieana, by warto było się postarać o sprowa-
dzenie jej pod dach swojej szklarni (nawet jeśli są tam 
na razie same „kulki”) 
 

Sedum alpestre. Rozchodnik alpejski 
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Fig. 1  Sedum alpestre 
 

Fig. 2  Sedum alpestre (forma z białymi kwiatami) 
 



  

Kaktusy wysp Bonaire i Curaçao 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekst: 
Tomasz Romulski, Wrocław 
zdjęcia: 
William & Patricia Ciesla,  
USA 

Fig. 1  Melocactus macracanthos,  
Bonaire. Fot. William Ciesla,  
Forest Health Management International, Bugwood.org 
 
Fig. 2  Melocactus macracanthos, Bonaire. Fot. Patricia M. Ciesla,  
           Forest Health Management International, Bugwood.org 
 

Fig. 3  Pilosocereus lanuginosus,  
Bonaire. Fot. William Ciesla,  

Fig. 4  Stenocereus griseus.  
Fot. Forest & Kim Starr, USA,  



  

         Aruba, Bonaire i Curaçao, to trzy wyspy, tworzące 
mały, należący do Holandii archipelag, który często jest 
potocznie określany mianem ABC, pochodzącym od 
pierwszych liter nazw tych trrzech wysp. Kiedyś 
wszystkie one wchodziły w skład tzw. Antyli Holender-
skich, później wyspa Aruba została zeń wyłączona i 
obecnie ma odrębny status administracyjny. W kolejnej 
serii artykułów o kaktusach Karaibów, wyspy Margarita, 
przypominają dużo bardziej kaktusową florę Wenezueli.  
         Trzeba też zaznaczyć, że jeśli chodzi o warunki 
klimatyczne, roślinność, faunę i budowę geologiczną, 
wszystkie trzy wyspy stanowią jeden ekoregion, który w 
przeciwieństwie do reszty Wysp Karaibskich, charakte-
ryzuje się bardzo suchym klimatem. Wiąże się to z ich 
geograficznym położeniem w miejscu, gdzie rzadko 
sięgają deszcze tropikalne, za to wyspy są wystawione 
na wschodnie, stale wiejące i wysuszające klimat pasaty, 
oraz silne nasłonecznienie, tych okołorównikowych 
szerokości geograficznych. Opady nie przekraczają 550 
mm rocznie, co stwarza dobre warunki do rozwoju kak-
tusów. Zamiast więc typowej flory tropikalnej Kara-
ibów, na wyspach występuje roślinność typu sawanny, 
dość rzadka i niska, nad która górują drzewiaste kaktusy.  
         Na archipelagu występują trzy drzewiaste gatunki, 
każdy z nich reprezentuje inny rodzaj: Stenocereus gri-

seus, Cereus repandus i Pilosocereus lanuginosus. 
Wszystkie one tworzą niesamowicie malownicze pejza-
że, wszystkie z nich można spotkać na każdej z trzech 
wysp. Były one już wszystkie omawiane we wspomnia-
nym artykule o kaktusach wyspy Margarita, więc nie 
będę się tu nad nimi specjalnie rozwodził, dodam jedy-
nie, że przynajmniej dwa pierwsze z nich pełnią kluczo-
wą funkcję w przyrodzie, bowiem owocują w okresach 
suszy, kiedy ich owoce stają się naturalną koleją rzeczy 
głównym źródłem pożywienia dla ponad 200 tamtej-
szych gatunków ptaków, kilku gatunków nietoperzy, 
oraz… iguan, dla których wspięcie się na kilkumetrowe-
go kaktusa po owoce nie stanowi żadnej trudności. 
Zwierzęta te oczywiście przy okazji zapylają kaktusy i 
roznoszą ich nasiona, a mają też i inny dobroczynny 
wpływ, bo jak potwierdzają badania naukowców, nasio-
na, które przeszły przez cykl trawienny ptaków i nieto-
perzy, wykazują się dużo wiekszą i szybszą kiełkowal-
nością, aniżeli nasiona rozsiewane wprost z owocu. 
         Kaktusy kuliste z kolei są w mniejszości, jeśli cho-
dzi o ich występowanie. Jeśli zaś chodzi o ilość takso-
nów, prawdopodobnie należy uznać cztery: Melocactus 

macracanthos (Aruba, Bonaire, Curaçao), Melocactus 

stramineus (Aruba), M. curvispinus ssp. koolwijkianus 
(Aruba) i Mammillaria mammillaris (Bonaire, Curaçao). 
O tej ostatniej również nie będę tu rozprawiał, bo znaj-
dzie sobie ona miejsce w innym artykule.  
         Z wszystkich trzech wysp odnotowano też Acan-

thocereus tetragonus, niezbyt atrakcyjny kaktus, wspo-
mniany już w artykule o wyspie Margarita.  
         Przejdźmy teraz do pewnie najciekawszego punktu 
tego artykułu, mianowicie kwestii Melocactusów wysp 
ABC – użyłem słowa „kwestia”, bo jak to zwykle bywa 
w przypadku popularnych wśród kolekcjonerów rodza- 

jów Cactaceae, tak i tutaj pojawiły się duże problemy 
dotyczące klasyfikacji. By spojrzeć na to zagadnienie, 
niezbędne jest przytoczenie minimum historii. Otóż za 
sprawą holenderskiego profesora Valckeniera Suringa-
ra (1864-1932), status tamtejszych populacji Melocac-
tusów stał się tematem chyba największego rozdrob-
nienia takonomicznego w rodzinie Cactaceae. Badacz 
ten, pod koniec XIX i na początku XX w., opisał z 
omawianych trzech małych wysp równo… 100 (!) tak-
sonów dla rodzaju Melocactus (jeśli dobrze policzyłem 
– ich dokładny wykaz podają Britton i Rose w The 
Cactaceae, a także pozycja [1], która jest dostępna w 
internecie). Było to wyjątkowo nietrafione, ponieważ 
nawet niemała zmienność tamtejszych melokaktusów, 
nie dawała podstaw do aż tak „splitterskiego” podej-
ścia. Opisy były dokonywane w oparciu o bardzo nie-
wielkie różnice w długości i ilości cierni, czy koloru 
naskórka. Britton i Rose uznali wszystkie opisy Surin-
gara za równoważne M. macracanthos (Salm-Dyck) 
Link & Otto, pierwszemu ważnie opisanemu taksono-
wi, opisanemu w 1823 r. 
         W latach 80-tych i 90-tych XX w. populacje na 
trzech wyspach badał Austriak, prof. Helmut Antesber-
ger, który z wyspy Aruba opisał dodatkowo M. lauii, 

M. bozsingianus ioraz M. barbarae (początkowo jako 
M. barbarensis), z Curaçao – M. citrispinus, oraz z 
Bonaire i Curaçao – M. inclinatus. Najnowsze, dokład-
niejsze badania Thomsona, zaowocowały kolejnymi, 
tym razem lepiej udokumentowanymi zmianami w 
spojrzeniu na systematykę kaktusów wysp ABC. Dla 
Aruby, obok M. macracanthos, Thomson wymienia 
dwa taksony zaproponowane przez Antesbergera jako 
M. barbarae i M. laui. Ponieważ jednak zostały one 
zidentyfikowane jako te, które opisał jeszcze Suringar, 
tak więc ze względu na priorytet nazwy wcześniejszej, 
obu zostały przywrócone pierwotne epitety Suringara: 
M. stramineus Suringar 1886 (syn. M. barbarae An-
tesberger 1988) i M. curvispinus ssp. koolwijkianus 
(Suringar 1886) Thomson 2002 (syn. M. laui Antesber-
ger 1991). Trzeci gatunek Antesbergera z Aruby, M. 

bozsingianus, został uznany przez Thomsona za natu-
ralnego mieszańca, pomiędzy M. stramineus i M. curvi-

spinus ssp. koolwijkianus, i opisany przez niego po-
nownie jako M. x bozsingianus. Ponieważ jednak nie 
widziałem na oczy kaktusów z Aruby, ani nie znam ich 
opisów, ograniczę dalszą częśc artykułu tylko do wysp 
Bonaire i Curaçao.  
          Dla Curaçao i Bonaire Thomson wymienia jedy-
nie jednego Melocactusa – M. macracanthos, uznając 
wszystkie pozostałe tamtejsze taksony za synonimy. 
Podstawą były tu badania statystyczne cech morfolo-
gicznych kilkunastu populacji na Curaçao, które po-
twierdziły, że mamy tam do czynienia z jednym zmien-
nym gatunkiem. Różne są długości i kolor cierni – od 
jasnożółtych, poprzez złotawe, do brązowego, a czasem 
czarnego odcienia, występują też znaczne różnice w 
ilości i długości brązowych szczecin w cefalium, a 
niekiedy nie ma ich prawie wcale, za wyjątkiem rzad-
kiej obwódki szczecin tuż u jego podstawy. Takim  
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prawie białym cefalium miał się wyróżniać opisany 
przez Antesbergera M. inclinatus, ale egzemplarze z 
mniej lub bardziej białymi cefaliami nierzadko rosną 
obok roślin posiadających cefalia gęściej pokryte szcze-
cinami, i pokrycie to jest również zmienne (na Arubie 
można spotkać egzemplarze z zupełnie białym cefalium, 
pozbawione szczecin nawet u swojej podstawy).  
         Melocactus macracanthos można spotkać jedynie 
na skałach – wapiennych lub pochodzenia wulkaniczne-
go – również na półkach zupełnie pionowych ścian, oraz 
na bardzo kamienistym podłożu. W każdym razie ilość 
humusu jest mała lub minimalna, i jest to chyba warunek 
jego egzystencji, co w tym wypadku jest wyjątkiem od 
reguły mówiącej, iż najlepszym podłożem do uprawy 
Melocactusów jest mieszanka oparta na humusie. Być 
może dlatego ten piękny kaktus, z gęstymi i mocnymi 
cierniami, jest tak rzadki w europejskich kolekcjach, 
mimo, iż jest znany od 200 lat. W naturze dość często 
można spotykać egzemplarze z wielokrotnymi cefaliami, 
tworzacymi się w ten sposób, że kolejne, potomne cefa-
lia wyrastają z podstawy cefalium pierwotnego – M. 

macracanthos jest pod tym względem najbardziej zna-
nym Melocactusem, obok kubańskiego M. borhidii, z 
tym, że u tego drugiego cefalium rozkrzewia się w wyż-
szej części. Jeśli cefalium jest pojedyńcze, może osią-
gnąć wysokość 20 cm, a jeśli wielokrotne, to jego mak-
symalna wysokość jest mniejsza i z reguły nie przekra-
cza 10 cm. Ciekawą cechą jest to, że cefalia w swojej 
górnej części najczęściej są białe – ich nowe przyrosty 
pozbawione są bowiem szczecin, lub szczeciny wpraw-
dzie występuja, ale krótkie i w niewielkich ilościach. Na 
Curaçao występują też formy o cefalium gęsto pokrytym 
szczecinami również w swojej górnej części, i dużo 
szerszym niż u innych form. Te rośliny Antesberger 
opisał jako M. citrispinus. 
         Same korpusy, mogą być kuliste, nieco wydłużone, 
lub nieco płaskokuliste, mogą osiągać do 30 cm średni-
cy, i są opatrzone grubymi cierniami, z których najdłuż-
szy może mieć do 7 cm długości. Mocne ciernie to ce-
cha, która leży u genezy nazwy tego pięknego kaktusa 
(„macracanthos” z greckiego: „z dużymi cierniami”). 
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         Jak wytrawni kaktusiarze wiedzą, dystrybutorzy 
nasion lubią czasem, w celu zwiększenia sprzedaży,  
uciekać się do „triku” polegającego na sztucznym 
zwiększeniu „nowości” w swoich katalogach, poprzez 
nadawanie nowych nazw starym roślinom. Pal licho, 
jeśli te rzeczywiście wykazują chociażby drobne różni-
ce w porównaniu z roślinami typowymi dla danego 
gatunku czy odmiany. Gorzej jest jednak, gdy takie 
postępowanie nie jest na pewno nowym znaleziskiem.  
         Znany czeski łowca i dystrybutor południowo-
amerykańskich kaktusów, mimo, że niejednokrotnie 
zasłużony w dziedzinie nowych odkryć, Karel Knize, 
ma niestety nienajlepszą renomę w wyżej przedstawio-
nym względzie, jest też chyba rekordzistą w generowa-
niu nazw opatrzonych skrótem n.n. (nomen nudum, t.j.  
„nazwa goła”). Jedną z ostatnich nowości z jego kata-
logów jest Matucana bolivariensis n.n., opatrzona nu-
merem polowym KK 2065, „znalezisko” z okolicy 
Balsas, na wysokości 1600 m, oczywiście w Peru. Ta-
jemnicze nowości sprzedają się pewnie dopóty, dopóki 
w świat nie pójdą zdjęcia pierwszych roślin wyhodo-
wanych z takich nasion, co niniejszym czynimy. 
         Prezentujemy mianowicie zdjęcia kwitnących 
roślin Matucana bolivariensis n.n. z kolekcji Cristiana 
Neciu. Jak każdy choćby początkujący matucanista 
może stwierdzić, rośłina ta to Matucana krahnii (Do-
nald) Bregman, znana wcześniej pod nazwą rodzajową 
Backeberga Submatucana, którą nadawano gatunkom 
posiadającym wełnistą rurkę kwiatową, co jest cechą 
również M. krahnii, jak można zauważyć na zdjęciach 
Cristiana. Na wszelki wypadek jeszcze podaję, że M. 

krahnii rzeczywiście rośnie wokół Balsas, czyli tam, 
gdzie została zebrana M. bolivariensis. 
         M. krahnii należy do grupy  M. paucicostata – 
roślin prostych w uprawie, wcześnie i łatwo kwitną-
cych, i chyba są to najczęściej widywane Matucany w 
kolekcjach. Istotnie, rośłiny Cristiana kwitły już w trze-
cim sezonie od wysiewu, przy średnicy poniżej 2,5 cm. 
Gatunek ten zatem jest wielką gratką dla miłośników 
„maleństw”, tym bardziej, że z drobnymi wymiarami 
korpusu rośliny kontrastuje przepiękny duży kwiat, o 
długości nawet do 8,5 cm, i średnicy 7 cm (!), przy 
czym błona odgradzająca komorę nektarową tworzona 
przez prymarne pręciki (istnienie takiej błony to cecha 
znacznej większości Matucan) ma piękny purpurowy 
odcień (co akurat widać tylko częściowo na zdjęciach 
Cristiana) i dzięki temu kwiat M. krahnii wyróżnia się 
urodą nawet na tle innych Matucan. Trzeba jednak 
uczciwie zaznaczyć, że z czasem że to „maleństwo” 
urasta do większych rozmiarów, a nawet się nieco krze-
wi w starszym wieku, ale przecież jeśli ktoś się uprze 
tylko na „miniatury”, zawsze może ją sprezentować – 
koleżance/koledze kaktusiarzowi, lub swojej dziewczy-
nie ☺. 
         Niemiecki znawca kaktusów peruwiańskich, Hol-
ger Wittner, potraktował prowizorycznie M. bolivarien-

sis n.n. jako synonim M. formosa. Nie można się z tym 
zgodzić. Ta ostatnia wprawdzie też jest spokrewniona 
 
 

166                                                                                                                      KAKTUSY I INNE Vol. 5 (2008) No. 4 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
z M. krahnii, jednak nie ma ona tak wydatnych tuberkuł, 
nie kwitnie w aż tak młodym wieku, a jej ciernie są pro-
ste, podczas gdy u M. krahnii/bolivariensis część cierni 
jest zawsze z lekka zakrzywiona w górę. Także typ 
wzrostu jest inny w starszym wieku –  M. formosa pozo-
staje kulista lub płaskokulista, podczas gdy M. krahnii 
się wydłuża, co podobno jest również cechą M. boliva-

riensis.  

 

 
 
 
 
 
         M. krahnii można spotkać często w kolekcjach pod 
nazwą M. calliantha – to epitet, jakim obdarzył ją Fried-
rich Ritter, jednak roślina została już opisana 2 lata 
wcześniej przed Ritterem jako Borzicactus krahnii przez 
Donalda, co sprowadziło nazwę Rittera do synonimu. 
         Na marginesie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę 
na to, że M. bolivariensis w żadnym razie nie ma nic 
wspólnego z Bolivią – prawdopodobnie jej nazwa po-
chodzi po prostu od jakiejś miejscowości o nazwie Bo-
livar. Gdyby w Boliwii odkryto jakąś Matucanę – to 
byłaby dopiero sensacja! 
         Matucana krahnii to niewątpliwie piękna roślina, a 
jej nieznajomość w naszym kraju wynika chyba tylko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
z generalnie małej popularności Matucan, bo za granicą 
gatunek ten jest jednym z popularniejszych spośród 
tego ciekawego rodzaju. Wiem jedno – miłośników 
małych kaktusów powinien on zainteresować jak naj-
bardziej, zwłaszcza, ze jest prosty w uprawie. Życzę 
udanych łowów! 
 
Wybrana literatura: 
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Summary: Matucana bolivariensis n.n. is just a Matu-
cana krahnii. Photos from Cristian Neciu’s Collection 
(Romania). 

 
 

P i ękne  k ak tu s y  d l a  
począ tku j ą c y ch  
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii 
(Halda & Horacek) Gertel & Wahl 
         Ta piękna i bardzo charakterystyczna Sulcorebu-
tia po raz pierwszy pojawiła się w katalogu Karela Kni-
ze jako S. senilis, a następnie została opisana w 2001 
r. przez czeskich autorów, panów Halda i Horacek, jako 
Sulcorabutia crispata ssp. hertusii. W tym samym roku 
też została opisana po raz drugi, jako Sulcorebutia 
gerosenilis, przez innych czeskich autorów, panów 
Riha i Arandia, którzy stwierdzili, że autorzy pierwotne-
go opisu nie złożyli holotypu, co jednak się nie potwier-
dziło. W 2004r. Niemcy, panowie Gertel i Wahl, prze-
klasyfikowali tę roślinę na podgatunek S. tarabucoen-
sis, co o ile wiem, nie budzi kontrowersji. 
         S. tarabucoensis spp. hertusii należy z pewnością 
do jednych z ładniejszych kaktusów, a to za sprawą 
charakterystycznego, pięknego białego „owłosienia”, 
przy czym „włosy” te to po prostu bardzo długie, cienkie 
i giętkie ciernie. Kaktus szybko krzewi się od podstawy, 
tworząc płaskie kępy. Całości dopełniają piękne „ma-
gentowe” kwiaty.  
         Kaktusiarze mają z reguły swoje ulubione typy, 
nawet wśród rodzajów, których nie uprawiają. Takim 
moim typem w rodzaju Sulcorebutia jest właśnie ssp. 
hertusii, i podejrzewam, że wkrótce zdetronizuje ona 
najbardziej popularną sulkę – S. rauschii. Nie stało się 
to jeszcze chyba tylko dlatego, że jest to dość nowa i 
jeszcze mało znana roślina. Jej nasiona są wprawdzie 

Matucana bolivariensis n.n. 
Nowa Matucana ? 

Matucana krahnii (bolivariensis). Widać nieco piękne 
purpurowe pręciki.   
Fot. Cristian Neciu. Kol. Cristian Neciu 

Tomasz Romulski, Wrocław 
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oferowane w Rep. Czeskiej od kilku lat, ale po dość 
wysokich cenach.   
         S. tarabucoensis ssp. hertusii występuje na połu-
dnie od Zudañez (Chiquisaca, Boliwia), rosnąc na wyso-
kości do 2750m, w szczelinach skalnych, gdzie jest mało 
innej roślinności. Prawdopodobnie jednak nie jest spe-
cjalnie trudna w uprawie, ponieważ nie posiada korzenia 
palowego, ale każda główka ma swoje własne małe, 
choć mięsiste korzenie. Roślinka może zakwitnąć w 3-
cim roku od wysiewu. 

         Warto zaznaczyć, ze 30 km dalej, na wsch. od 
Presto, znajduje się stanowisko podobnej, również 
owłosionej, i jeszcze nowszej Sulcorebutii, S. tarabuco-
ensis ssp. patriciae. Roślinę tę odkrył Brian Bates, a 
opisali ją w 2003 r. panowie Bates, Halda, Hertus i Ho-
racek. Odróżnia się ona od ssp. hertusii zółtym, a nie 
białym, kolorem „włosów”, oraz z reguły niekrzewiącym 
się typem wzrostu. Podgatunek ten występuje na wys. 
do 2600m, w innym typie habitatu niż ssp. hertusii, czę-
sto bowiem ssp. patriciae rośnie wśród mchów i jest 
częściowo cieniowana krzewami. Jej kwiaty są prawie 
identyczne jak u „siostry”, a jedyną różnicę stanowi kolor 
nitek pręcików – u ssp. hertusii są one w kolorze magen-
ta, u ssp. patriciae – jest to kolor żółtawy lub jasna ma-
genta. Nasiona obu podgatunków są również prawie 
identyczne. Podgatunek ssp. patriciae posiada korzeń 
palowy i z tego powodu będzie on trudniejszy dla po-
czątkujących.  
 

Eulychnia saint-pieana Ritter i jej znacze-
nie dla środowiska 
         Wtajemniczeni od wielu lat zadają sobie pytanie, 
czemu ta roślina jest tak słabo znana. „Wtajemniczeni” 
to oczywiście ci kaktusiarze, którzy wiedzą o jej istnieniu 
– od dzisiaj również i Wy zaliczacie się do tej grupy, i Wy 
prawdopodobnie także będziecie sobie zadawać to py-
tanie. Kaktus to kolumnowy, więc pewnie to jest przy-
czyną jego małej popularności – kaktusiarze lubiący 
„kulki” po prostu nie zadają sobie trudu by poznać „ko-
lumienki”. Wielu jednak z Tych miłośników „kulek”, któ-
rzy dowiedzą się o jej istnieniu, również i ją chce mieć w 
swojej kolekcji. To za sprawą gęsto ułożonych areoli z  
 

 
dużą ilością białej wełny, która nadaje mu ten piękny i 
charakterystyczny wygląd. Kaktus ten został początko-
wo opisany jako gatunek, następnie traktowano go jako 
bardziej wełnistą formę szerzej rozprzestrzenionej E. 
breviflora, a ostatnio autorzy The New Cactus Lexicon 
potraktowali go jako synonim E. iquiquensis. Ponieważ 
taksonomia Eulychnia nie jest uporządkowana, stosuję 
tu dla tego taksonu pierwotną rangę gatunku. E. saint-
pieana występuje w słynnym z kaktusów chilijskim par-
ku narodowym Pan de Azucar. W naturze osiągają do 
5m wys., krzewiąc się przy tym głównie od dołu, a sła-
biej w wyższych partiach. 
         Egzemplarze E. saint-pieana i inne Eulychnie 
wyglądają w naturze inaczej niż w kolekcjach – ponie-
waż rosną w strefie mgieł, często są pokryte porostami, 
a niekiedy też Tillandsiami (rośliny epifityczne z rodziny 
Bromeliaceae, często zaliczane do sukulentów), są 
także pouszkodzane przez wiatr i guanaco (Lama gu-
anicoe – to ssak z rodziny parzystokopytnych, spo-
krewniony z Lamą), a u starszych roślin dolne partie są 
zdrewniałe. Starsze egzemplarze E. saint-pieana tracą 
wełnę, i już nie wyglądają tak atrakcyjnie.        
          E. saint-pieana rośnie w dużych ilościach, jest 
ona jednak doświadczana pewną przypadłością – otóż 
jej owoce, oraz znajdujące się w nich nasiona, są przy-
smakiem pewnego robaka, który zjada je jeszcze nim 
te dojrzeją, stąd bardzo trudno znaleźć dojrzały owoc z 
nasionami. Ekspedycje kaktusowe poczytują sobie za 
sukces, jeśli z setek, czy nawet tysięcy kaktusów, uda 
im się zebrać choć jeden dojrzały owoc, stąd w katalo-
gach nasiennych rzadko spotyka się ofertę E. saint-
pieana. Jednak jeśli nasiona E. saint-pieana widnieją 
już w jakimś katalogu, to nie są one specjalnie drogie – 
byłoby inaczej, gdyby kaktus ten był bardziej popularny 
wśród kolekcjonerów, a tak nie jest. Zatem to nie ogra-
niczony dostęp do nasion jest tu przyczyną rzadkości 
ciąg dalszy na str. 161 
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Eulychnia saint-pieana 
Fot. Cristian Neciu. Kol. Cristian Neciu 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. hertusii 
Fot. Cristian Neciu. Kol. Cristian Neciu 
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