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Pyrenacantha malvifolia to roślina naleŜąca do małej rodziny Icacinaceae, opisana w 1893 roku przez H.
Englera. Występuje w lasach deszczowych Afryki Środkowej i Wschodniej (Somalia, Kenia, Etipoia, Tanzania).
Pnącze to jest wykorzystywane w medycynie jako środek
wymiotny.
Gatunek ten moŜna teŜ spotkać pod nazwą Trematosperma cordatum, jednak synomim ten jest rzadko uŜywany. Roślina naleŜy do grupy Chamaephyte, czyli roślin
wytwarzających nadziemny caudex, który w jej przypadku
naleŜy donajwiększych, osiągając, nawet do 150cm obwodu
Caudex jest kulisty, o jasnym beŜowym zabarwieniu, z czasem staje się on ciemniejszy przybierając kolor
ceglasty bądź brązowy. Pyrenacantha jest pnączem, które
potrafi wyprodukować pędy sięgające nawet 15 metrów,
bywa jednak, Ŝe w naturalnym środowisku roślina przybiera wygląd miniaturowego drzewa. Liście są sercowate,
skórzaste, ciemno zielone. Pyrenacantha jest rośliną dwupienną, jednak odnalezienie kwiatów moŜe przysporzyć
sporo kłopotów, są one bardzo małe, ukryte na pędach u
nasady liścia. Ciekawostką mogą być sterylne owoce wytwarzane przez roślinę, przypominające omszony groszek.
Mogą się one dość długo utrzymywać na roślinie.
Jeśli chodzi o uprawę, to Pyrenacantha wymaga
Ŝyznego, lecz przepuszczalnego podłoŜa, z duŜą domieszką części mineralnych. Pojemniki powinny być dobrze

zdrenowane, niezbyt wielkie. W naturalnym środowisku
pędy wspinają się po drzewach, naleŜy więc przygotować
odpowiednie podpórki, bądź drabinki. Ja jednak staram się
trzymać „krótko” swoją roślinę, by siła wzrostu nie szła w
zieleninę lecz w caudex. Stanowisko powinno być jasne,
najlepsze będą miejsca o silnym lecz rozproszonym świetle, bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie zaszkodzi roślinie, jednak spowalnia wzrost.
Sezon wegetacyjny Pyrenacanthy trwa od wczesnej
wiosny do października. Podlewanie powinniśmy zacząć
dopiero w momencie, gdy pojawią się pierwsze liście i
zacząć od jednokrotnego silnego namoczenia substratu.
Pyrenacantha wymaga sporej ilości wody, jednak, jak to
bywa przy większości caudiciformów, przed kolejnym
podlaniem substrat powinien dobrze przeschnąć. Podlewanie kończymy w październiku. Zasuszoną roślinę moŜemy przechowywać w ciemniejszym miejscu, gdzie temperatura nie spada poniŜej 15 oC. W okresie zimowym jej
nie podlewamy.
RozmnaŜać najlepiej z nasion, choć łatwo teŜ ukorzeniać odcięte pędy, ale w tym drugim przypadku niestety nie otrzymamy tak poŜądanego, kulistego caudexu.
Innym bardzo ciekawym gatunkiem jest szybko
rosnącą Pyrenacantha kaurabassana o bardzo podobnych
wymaganiach.

Fig. 1 Pyrenacantha malvifolia.
Fot. & kol. Daniel Dytfeld

..

Fig. 2. Owoce Pyrenacantha malvifolia.
Fot. & kol. Daniel Dytfeld
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Witajcie Przyjaciele !
Przede wszystkim śpieszę wyjaśnić, Ŝe pogłoski o tym, jakoby KI staje się pismem
poświęconym tylko kaktusom brazylijskim są grubo przesadzone, jak napisałby Mark
Twain, gdyby był redaktorem KI. Rzeczywiście moŜna by odnieść takie wraŜenie patrząc na spis treści, w którym są cztery artykuły poświęcone „brazylijczykom”. Jest to
jednak wynikiem dość przypadkowej zbieŜności, poza tym znalazło się jednak miejsce
na Argentynę i Meksyk, a takŜe na arykuł odnoszący się do rodziny Cactaceae w sposób ogólny, traktujący o filotaksjii – temat bardzo rzadko pojawiający się w pismach
kaktusowych, a bardzo ciekawy. WciąŜ jest mało materiału o sukulentach innych niŜ
kaktusy, ale poniewaŜ to kaktusy wiodą prym wśród polskich miłośników kaktusów i
sukulentów, toteŜ podobnie jest i w KI.
No to teraz do rzeczy – rzeczywiście, macie rację - takiego spóźnienia jeszcze nie
było w historii KI! Pierwszy regularny numer dopiero w drugiej połowie roku! Nic to –
sądzę, Ŝe damy radę do końca roku wydać pozostałe trzy numery, tym bardziej, Ŝe w
obecnym część materiału się nie zmieściła, jest więc zaczątek kolejnego numeru. Ponownie chcę na moją obronę zaznaczyć, Ŝe spóźnienie było spowodowane moimi
sprawami Ŝyciowymi, równieŜ wiele czasu zajęło mi przygotowanie numeru specjalnego
o rodzaju Pilosocereus.
I kolejna, chyba najwaŜniejsza rzecz – mamy zarząd Towarzystwa (!) – moŜna się
z nim zapoznać na naszej stronie internetowej. Mnie się jego skład bardzo podoba, i
sądzę, Ŝe spodoba się równieŜ Wam!
I jeszcze drobnostka – mamy nowe logo – mam nadzieję, Ŝe trafi w Wasze gusta.
Tradycyjnie juŜ proszę o wyrozumiałość dla językowych wpadek w szybko przygotowywanym numerze. Sezon powoli zbliŜa się ku końcowi, mimo wszystko Ŝyczę Wam
Ŝeby był udany, i... oczywiście Ŝyczę teŜ miłej lektury!
edytor
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Filotaksja u kaktusów, czyli
zabawa natury z liczbami.
Dr Edyta Gola,

Phyllotaxis in cacti. In other words –
nature’s play with numbers.

Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski,
Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław, edytag@biol.uni.wroc.pl

Kaktusy są źródłem nieustannej fascynacji nie
tylko hobbystów, miłośników niecodziennych form i
kolorów u roślin, ale równieŜ przedmiotem obserwacji
botaników. Oprócz oczywistych zainteresowań modyfikacjami morfologicznymi, anatomicznymi i fizjologicznymi, będących wyrazem adaptacji kaktusów (i
innych sukulentów) do warunków skrajnej suszy, stały się one obiektem badań biologów, matematyków i
fizyków zajmujących się zjawiskiem filotaksji.

Filotaksja jako zjawisko
Czym jest filotaksja? Samo słowo pochodzi od
greckich słów: phýllon – liść oraz taxis – układ, ułoŜenie (elementów), jak równieŜ ruch w kierunku (stąd
w biologii "taksje") i w języku polskim oznacza
"ulistnienie". Sam termin ma szerszy zakres znaczeniowy i odnosi się nie tylko do ułoŜenia liści na łodydze, ale równieŜ do rozmieszczenia innych organów
bocznych: np. części kwiatów – pręcików i słupków,
samych kwiatów w kwiatostanach – np. w koszyczkach słonecznika, wreszcie struktur powiązanych
rozwojowo z liśćmi – np. pąków pachwinowych
(bocznych), areol u kaktusów. Regularność ułoŜenia
tych ostatnich (i "brodawek" u mammillarii) przyczyniła się do licznych obserwacji, które w sposób niekoniecznie świadomy nawiązują do filotaksji. Przejawem tego są podawane w kluczach przy opisach gatunków liczby "krzyŜujących się spiral"1, widocznych
na powierzchni u Mammillaria, Dolichothele, Coryphantha i innych kaktusów (Fig. 1). Mimo iŜ liczby
takich spiral są pozornie dowolne, to jednak nie są
one przypadkowe i podlegają precyzyjnemu opisowi
matematycznemu. Wyjaśnienie, skąd się biorą i czym
są te tzw. "krzyŜujące się spirale" wynika z prawidłowości rozwoju liści.
Co w takim razie widzimy i moŜemy "policzyć"
u kaktusów, u których zwykle brak jest typowych liści? U sukulentów liściowych sprawa jest względnie
1

Backeberg C. Die Cactaceae. Die Handbuch der Kakteenkunde. B. III. Cereoideae (Austrocactinae). (1959). B. V.
Cereoideae (Boreocactinae). (1961). VEB G.Fischer Verlag,
Jena; Backeberg C., 1979. Das Kakteenlexikon. Enumeratio
diagnostica Cactacearum. 5 wyd. VEB G.Fischer Verlag, Jena; Craig RT., 1945. The Mammillaria handbook. Abbey
Gard. Press, Pasadena; Rauh W., 1979. Kakteen an ihren
Standorten. P.Parley Verlag, Berlin und Hamburg. TakŜe w
opisach gatunków Engelmanna [Engelmann G., 1858. United
States and Mexican boundary survey.] pojawiają się liczby
spiralnie ułoŜonych brodawek mammillarii.
.4

prosta – posiadają liście mniej lub bardziej zmodyfikowane, np. przekształcone do łusek, ale ciągle rozpoznawalne. Natomiast u kaktusów głównie obserwujemy spiralnie ułoŜone areole i brodawki, uwypuklenia powierzchni, a takŜe mniej lub bardziej pionowo przebiegające Ŝebra. Wszystkie te struktury są
z punktu widzenia rozwoju rośliny powiązane ze
szczątkowymi liśćmi. Dwie podrodziny kaktusowatych, Pereskioideae i Opuntioideae2, zachowały
zdolność do wykształcania liści, są one jednak nietrwałe i bardzo szybko odpadają, zwłaszcza u Opuntioideae (Fig. 2). U trzeciej podrodziny, Cactoideae,
redukcja poszła znacznie dalej i w Ŝadnej fazie rozwojowej nie pojawiają się typowe liście. U nasady
liści formowane są pąki boczne, dzięki którym rośliny m.in. rozgałęziają się. Mimo Ŝe uśpione pąki
boczne są u kaktusów tworzone w pachwinie liści
szczątkowych w sposób typowy dla roślin kwiatowych, to jednak ich rozwój jest inny. Tworzą one
areole3 – silnie skrócone, zmodyfikowane pędy
boczne, na których osadzone są ciernie (przekształcone liście pędów bocznych), glochidy, a często takŜe róŜnego typu włoski. W areolach równieŜ pojawiają się kwiaty, a później rozwijają owoce.

Typy filotaksji
W świecie roślin wyróŜnia się kilka sposobów
rozmieszczenia liści na łodydze, czyli typów ulistnienia. Są to: filotaksja okółkowa, filotaksja spiralna
oraz ich modyfikacje: distichia i multijugie.
2

To tradycyjny podział na podrodziny, por. Wallace RS,
Gibson AC., 2002. Evolution and systematics. W: Cacti.
Biology and uses. Nobel PS. (ed.). University of California
Press, Berkeley, Los Angeles, London. W ostatnich latach
wyodrębnia się równieŜ podrodziny Maihuenioideae i Blossfeldioideae, a takŜe Rhipsalidoideae.
3
Boke NH., 1944. Histogenesis of the leaf and areole in
Opuntia cylindrica. Am. J. Bot. 31:299-316; Boke NH.,
1952. Leaf and areole development in Coryphantha. Am. J.
Bot. 39:134-145; Boke NH., 1953. Tubercle development in
Mammillaria heyderi. Am. J. Bot. 40:233-247; Freeman TP.,
1970. The developmental anatomy of Opuntia basilaris. II.
Apical meristem, leaves, areoles, glochids. Am. J. Bot.
57:616-622; Mauseth JD., Halperin W., 1975. Hormonal
control of organogenesis in Opuntia polyacantha (Cactaceae). Am. J. Bot. 62:869-877; Anderson EF., 2001. The cactus
family. Timber Press, Portland, Oregon. Terrazas Salgado T.,
Mauseth JD., 2002. Shoot anatomy and morphology. W:
Cacti. Biology and uses. Nobel PS. (ed.). University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
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Fig. 2. Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. (A) i
Nopalea cochenillifera (L.) SD. (B). Młode pędy z
wyraźnymi liśćmi (wskazanymi strzałkami), w pachwinach których rozwijają się areole (Ar).

Fig. 1. Mammillaria geminispina Haw. var.
geminispina (A, B) i M. centricirrha Lem. (C, D).
"KrzyŜujące się" spiralnie ułoŜone areole.
Wyraźnie
widocznych
jest
10
spiral
nachylonych na prawo (Z-owo), zaznaczonych
kolorem zielonym, oraz 16 na czerwono
zaznaczonych spiral nachylonych w lewo (Sowo) na zdjęciu B oraz 8 spiral nachylonych w
lewo oraz 13 przeciwnie zorientowanych na
zdjęciu D.
Fig. 3. Ulistnienie okółkowe, nakrzyŜległe, u
przedstawicieli rodzaju Crassula. W kaŜdym
węźle widoczna jest para liści (oznaczonych
tymi samymi cyframi) leŜących naprzeciw siebie; liście w kolejnym okółku są ułoŜone prostopadle względem następującej pary. Liście w
co drugim okółku leŜą wyraźnie nad sobą (B, C)
– jeśli połączymy ich nasady uzyskamy pionowe linie, tzw. ortostychy (C). Dla wzoru nakrzyŜległego będą to cztery linie. Przykładowe ortostychy pokazane są na zdjęciach C i E.

Fig. 4. Ulistnienie distichiczne u Gasteria verrucosa Duval (A,
B) i G. bicolor var. liliputiana (Poelln.) Jaarsv. "Variegata" (C,
D). Liście, oznaczone kolejnymi liczbami na zdjęciach C i D,
powstają pojedynczo na danym poziomie łodygi, naprzemiennie po dwóch stronach łodygi. Nadaje to charakterystyczny wygląd roślinie, której liście ustawione są wzdłuŜ
dwóch pionowych linii na łodydze - czyli na dwóch ortostychach (B, D).

.
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Fig. 5. x Graptoveria ‘Titubans’. Liście ułoŜone są na prawoskrętnej (Zowej; A) lub lewoskrętnej (S-owej; B) spirali ontogenetycznej. Kolejno
pojawiające się liście są ponumerowane z najmłodszym liściem
oznaczonym numerem jeden.

Fig. 7. Powierzchnia boczna pędu
Pachypodium lamerei Drake. Liście,
a właściwie ślady po nich, oraz ciernie powstałe z przekształcenia przylistków ułoŜone są spiralnie na powierzchni łodygi. Przecinające się
zbiory spiral (parastych) określają
wzór filotaktyczny. Przykładowe
parastychy nachylone na prawo (Zowe) i na lewo (S-owe) zaznaczone
są odpowiednio zielonymi i czerwonymi liniami.

Fig. 6. Aeonium percarneum (Murr.)
Pit et Proust. Liście są ponumerowane wg kolejności pojawiania się, z
najmłodszym
widocznym
liściem
oznaczonym
jedynką.
Powstają
wzdłuŜ spirali ontogenetycznej (B –
czarna linia). Zwinięcie spirali, jak w
spręŜynie, powoduje, Ŝe staje się ona
słabo widoczna, natomiast wyraźne
stają się wtórne spirale – parastychy.
Łączą one co n-ty liść, np. co drugi (C
– czerwone linie), trzeci (D – zielone
linie) lub co piąty (E – pomarańczowe
linie), a poniewaŜ muszą połączyć
wszystkie istniejące liście, to jest ich
odpowiednio dwie (C), trzy (D) lub
pięć (E). Kolejne grupy spiral – parastych, mają przeciwne nachylenie: w
tym przykładzie spirala ontogenetyczna jest prawoskrętna (Z-owa), zbiór
dwóch parastych jest nachylony na
lewo (S-owo), trzech parastych ponownie na prawo (Z) a pięciu znowu
na lewo (S).

.

Fig. 8. Młoda roślina Parodia ottonis (Lehm.) Taylor z
bijugią ciągu Fibonacciego. W bijugii (rodzaj multijugii)
liście powstają w parach, ale kolejne okółki są skręcone tak, Ŝe liście co drugiego okółka (zaznaczone na
zdjęciu B jednym kolorem) nie są nadległe, a łączące
je linie nie są pionowe – a więc w przeciwieństwie do
typowego ulistnienia okółkowego brak jest ortostych.
Wzór, opisany czterema spiralami nachylonymi w lewo
i sześcioma w prawo (4s:6z), naleŜy do ciągu 2, 2, 4,
6, 10, 16, … czyli jest to podwojony ciąg Fibonacciego
[2(1, 1, 2, 3, 5, 8,…)].

Filotaksja okółkowa powstaje, gdy więcej niŜ
jeden liść tworzy się w węźle4 na danym poziomie
łodygi, a liście w kolejnych okółkach są międzyległe znajdują się dokładnie w połowie odległości pomiędzy liśćmi poprzedzającego okółka. W efekcie liście
co drugiego okółka znajdują się dokładnie nad sobą;
łącząc je otrzymuje się linie o pionowym przebiegu,
tzw. ortostychy. Liczba ortostych odpowiada podwojonej liczbie liści w okółku. Najprostszym i jednym z
najczęściej spotykanych wzorów okółkowych jest
taki, w którym w kaŜdym węźle występują po dwa
liście a kolejne okółki są ustawione względem siebie
pod kątem prostym. Patrząc z góry daje to układ krzyŜa, stąd teŜ polska nazwa tego typu ulistnienia: nakrzyŜległe (Fig.3). Taki wzór ulistnienia jest powszechny u roślin np. z rodziny gruboszowatych,
Crassulaceae.
Szczególnym przypadkiem ulistnienia okółkowego jest distichia, gdy w węźle znajduje się tylko
jeden liść, a kolejny jest tworzony po przeciwnej stronie łodygi (czyli liście są oddalone od siebie o 180°).
Taka filotaksja charakterystyczna jest dla traw, a
wśród sukulentów pojawia się u np. Gasteria (Fig. 4),
Aloë plicatilis, które dzięki takiemu ułoŜeniu liści
mają charakterystyczny "wachlarzowaty" pokrój.
Powszechnie występującym u roślin typem
ulistnienia jest filotaksja spiralna. O filotaksji spiralnej mówimy, gdy na danym poziomie łodygi (w węźle) tworzony jest tylko jeden liść, a kolejno powstające liście ułoŜone są po spirali (helisie) i moŜna je połączyć na pędzie jedną wspólną linią, nazywaną spiralą lub helisą ontogenetyczną (Fig. 5 i 6). Helisa ontogenetyczna moŜe występować w dwóch konfiguracjach przestrzennych: jako lewoskrętna (S-owa) lub
prawoskrętna (Z-owa; Fig. 5). Gdy międzywęźla są
silnie skrócone – tak jak u większości kaktusów, spirala ontogenetyczna staje się niewidoczna a wyraźne
stają się wtórne spirale krzyŜujące się na powierzchni
pędu, tak zwane parastychy (Fig. 6). Te spiralne linie,
czyli parastychy, łączą liście powstające w regularnych odstępach czasu (np. co 3, 5 lub co 8 liść na łodydze). Jeśli spirale łączą co 3-ci liść to jest ich odpowiednio trzy, aby połączyć co 5-ty liść, to potrzeba
pięć takich linii itd. Kolejne zbiory spiralnych linii
mają naprzemiennie przeciwne nachylenie: na prawo i
na lewo. Dwie takie grupy najlepiej widocznych, najbardziej rzucających się w oczy linii – parastych,
przecinających się na powierzchni pędu pod kątem
prostym, nazywane są parą parastych kontaktowych
(Fig. 7). To właśnie one są tymi tajemniczymi "krzyŜującymi się spiralami", które pojawiają się w opisach
kaktusów.
Liczba spiralnych linii (parastych) w kaŜdej z
grup o przeciwnym nachyleniu jest określona przez
wzór filotaktyczny i nie jest przypadkowa. I tak na
4

Łodygę dzielimy na węzły – miejsca, w których osadzone są
liście, oraz międzywęźla – których wydłuŜanie prowadzi do
rozdzielania kolejno powstających liści; brak wydłuŜania
międzywęźli skutkuje rozetowym pokrojem rośliny, typowym
np. dla Haworthia, Aloë, Aeonium, ale takŜe Leuchtenbergia.
.
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 1

zdjęciu 6 – wszystkie liście moŜna połączyć w róŜny
sposób, ale tylko jedną, dwoma, trzema, pięcioma
lub ośmioma spiralnymi liniami; nie moŜna tego
zrobić z wykorzystaniem np. czterech, sześciu czy
siedmiu spiral. Wynika to ze sposobu przestrzennego
ułoŜenia liści. Kolejne moŜliwe do przeprowadzenia
połączenia liści tworzą pewien ciąg liczbowy, w którym kaŜde następujące po sobie dwie cyfry, odpowiadające przeciwnie zorientowanym grupom parastych, dają następny wyraz ciągu. Podane w przykładzie z Fig. 6 grupy spiralnych linii tworzą najczęściej
występujący u roślin ciąg, tzw. ciąg główny Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,.... . Suma dwóch następujących po sobie wyrazów w tym ciągu daje wyraz
kolejny, np. 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 itd. Tak więc licząc spiralne linie na powierzchni kaktusów (i innych roślin) nachylone w prawo i w lewo moŜemy
określić, jaki wzór występuje u danej rośliny.
Modyfikacją opisanego ulistnienia spiralnego
jest multijugia. W tego typu wzorze, podobnie jak we
wzorach okółkowych, w pojedynczym węźle znajduje się więcej niŜ jeden liść. Jednak w odróŜnieniu od
typowych wzorów okółkowych, okółki liści nie są tu
międzyległe ale skręcone względem kolejnego okółka, dlatego teŜ brak jest ortostych, a linie łączące
nasady liści co drugiego okółka są nachylone (Fig.
8). W zaleŜności od liczby liści w danym węźle mówimy o bijugii, gdy liście są w parach; trijugii, gdy
jest ich po trzy w danym okółku; rzadziej o tetrajugii
(4 liście).

Ciąg Fibonacciego
Choć do tej pory opisano kilkanaście wzorów
spiralnych i okółkowych, to zaskakujące jest to, Ŝe
zdecydowanie najpowszechniejszym wzorem w
świecie roślin jest ciąg główny Fibonacciego. Występuje on aŜ u ok. 95% zbadanych roślin z filotaksją
spiralną!
Ciąg główny Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13,... nazywany jest tak od swojego twórcy, Leonarda z Pizy (1170-1250) zwanego później Fibonacci
(syn Bonacciego = filius Bonacci=Fibonacci). Był on
matematykiem, teoretykiem, któremu m.in. zawdzięczamy upowszechnienie w Europie cyfr arabskich.
Zbiór liczb, jakie tworzą ciąg zwany jego imieniem,
był rozwiązaniem teoretycznej zagadki: ile królików
uzyskamy po roku w warunkach idealnych, przy załoŜeniu, Ŝe kaŜda para królików co miesiąc "produkuje" kolejną parę, a zdolność do rozmnaŜania uzyskuje po miesiącu. Uzyskane liczby (Fibonacciego)
ciągiem nazwał dopiero w XIX w francuski matematyk, Édouard Lucas, twórca innego ciągu (tzw.
ciągu Lucasa): 1, 1, 3, 4, 7, 11, 18, .... – drugiego co
do częstości pojawiania się u roślin ciągu.
ZaleŜności między liczbami w ciągu Fibonacciego są dość specyficzne. Dzieląc daną liczbę w
ciągu przez jej poprzedniczkę uzyskuje się wartość
zmierzającą do wartości tak zwanego złotego podziału – 1,618. Ta wartość, określająca sposób podziału
7

odcinka tak, aby dłuŜsza jego część do krótszej miała
się tak jak cały odcinek do dłuŜszego fragmentu5,
znana była juŜ w staroŜytnej Grecji i uwaŜana za idealną proporcję. Jako kanon piękna proporcję tę często
wykorzystywano w architekturze (np. przy konstrukcji Partenonu) i sztuce6.

RóŜnorodność filotaksji u kaktusów
Na tle dominacji ciągu głównego Fibonacciego
u roślin zaskakująca jest róŜnorodność wzorów filotaktycznych u kaktusów. Bogactwo kształtów i form
morfologicznych powoduje, Ŝe u kaktusowatych występują praktycznie wszystkie moŜliwe (i te niemoŜliwe7) wzory! Przedstawiciele podrodzin Pereskioideae i Opuntioideae zachowują się jak większość roślin
– występuje u nich przede wszystkim ciąg Fibonacciego. Co ciekawe, wzór ten jest często zachowany
podczas tworzenia spłaszczonych łodyg opuncji8 (Fig.
9). Niezwykła róŜnorodność wzorów pojawia się natomiast w podrodzinie Cactoideae. Spłaszczone pędy
Epiphyllum i Phyllocactus charakteryzuje distichia
(Fig. 10). U kaktusów kulistych i cylindrycznych,
cereoidalnych, występują najrozmaitsze wzory spiralne oraz okółkowe. W poszczególnych rodzajach moŜe
dominować jeden wzór - jest to wtedy zwykle ciąg
Fibonacciego, lub moŜe występować szeroki wachlarz
wzorów. Pierwsza z sytuacji występuje np. w rodzajach Dolichothele, Coryphantha, Notocactus/Parodia,
Mammillaria, dla których charakterystyczny jest wzór
Fibonacciego. Dla mammillarii spiralny układ brodawek i areol jest do tego stopnia regularny i wyraźny,
Ŝe róŜne liczby spiral, naleŜących do ciągu Fibonacciego, były wręcz traktowane jako cecha waŜna taksonomicznie, diagnostyczna przy oznaczaniu gatunków!9 Jak widać jednak na zdjęciach (Fig. 11), liczba
spiral moŜe być w róŜny sposób odczytana dla danej
rośliny, a ponadto w obrębie tego samego gatunku
mogą występować róŜne wzory (Fig. 1 i 12)!
Mniej danych na temat filotaksji dostępnych jest
dla innych rodzajów kaktusów; są to raczej pojedyncze wzmianki niŜ szczegółowe badania występujących wzorów. Wśród nich na uwagę zasługuje rodzaj
Rebutia ze względu na znaczną rozmaitość wzorów.
U gatunków tego rodzaju moŜe występować aŜ kilkanaście róŜnych wzorów i wcale niekoniecznie ciąg
5

M.in. tę zasadę wykorzystywał złoty prostokąt Pitagorejski.
Jeśli w jego kolejne kwadraty wpiszemy fragmenty okręgu, to
uzyskamy tzw. złotą spiralę. Kształt złotej spirali mają m.in.
muszle mięczaków (np. łodzika, Nautilus), a takŜe spiralne
linie parastych we wzorach filotaktycznych.
6
Takie proporcje mają np. Mona Lisa i Człowiek witruwiański
Leonarda da Vinci.
7
Wśród naukowców istnieje spór między teoretykami, głównie matematykami i fizykami, mówiącymi co "moŜliwe" w
przyrodzie i biologami eksperymentalnymi, odnajdującymi
"niemoŜliwe" z punktu widzenia teoretycznego wzory.
8
Gibson AC., Nobel PS., 1986. The cactus primer. Harvard
Univ. Press, Cambridge, MA, USA, London, UK.
9
Por. przypis 1.
.
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Fibonacciego musi być tym najczęściej spotykanym.
Wzory rzadkie (Fig. 13) lub nawet "nieistniejące"
według obliczeń teoretycznych (Fig. 14) spotyka się
teŜ i u innych przedstawicieli Cacteae.
W opisach gatunków kolumnowych często podawana jest liczba Ŝeber. Wartość ta zwykle jest
równieŜ jedną z liczb jakiegoś ciągu liczbowego.
Mogą to być ponownie liczby Fibonacciego, jak np.
u Ferocactus acanthodes10, ale takŜe liczby naleŜące
do zupełnie innych ciągów, np. u Echinocactus. Nie
wspominając juŜ o Echinofossulocactus! (Fig. 15).
Liczba Ŝeber moŜe się zmieniać w trakcie
wzrostu kaktusa: często u form kolumnowych pojawiają się rozwidlenia lub połączenia Ŝeber (Fig. 16).
Wynika to ze zmian wielkości kaktusa w trakcie
wzrostu. Konsekwencją dodawania lub redukcji Ŝeber, a więc i zmiany liczby umieszczonych na nich
areol, jest zmiana wzoru filotaktycznego. Proces ten
występuje nie tylko u kaktusów kolumnowych lecz
takŜe u form globularnych, choć u tych ostatnich
takie zmiany często są niezauwaŜalne pod masą cierni i włosków.
Bogactwem wzorów kaktusy przewyŜszają
inne rośliny kwiatowe. Tę róŜnorodność dostrzegł na
początku XX wieku Church podając w swym klasycznym juŜ opracowaniu filotaksji11 m.in. rodzaj
Echinopsis jako ilustrację róŜnych wzorów. Ta gama
wzorów jest teŜ przyczyną, dla której po kaktusy
sięgają współcześni badacze12, zajmujący się filotaksją a takŜe modelowaniem tego procesu13.
Przedstawione na zdjęciach kaktusy i sukulenty pochodzą z kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ogrodu Miejskiego Elfenau w Bernie.

English summary
Cacti catch attention of the hobbyists as well as
professional botanists due to their beauty, remarkable
diversity of forms, colors, and extremely regular arrangement of tubercles and areoles (Fig. 1). This surprising regularity related to the leaf development (Fig.
2) is an expression of the phenomenon called phyllotaxis. This term refers to the regular spatial distribution
of the lateral organs such as leaves, flowers and their
parts, and, in cacti, tubercles and areoles which are
modified dwarfed lateral shoots.
There are two main types of leaf arrangement at
the stem surface: the whorled and spiral phyllotaxes,
and their modifications, i.e. distichy and multijugy.
The whorled phyllotaxis occurs when more than
one leaf is formed at a given level of the stem, and
leaves in successive whorls are located exactly between
10

Robberecht R., Nobel PS., 1983. A Fibonacci sequence in
rib number for a barrel cactus. Ann. Bot. 51:153-155.
11
Church A.H., 1904. On the relation of phyllotaxis to mechanical laws. Williams and Norgate, London.
12
Mauseth JD., 2004. Giant shoot apical meristems in cacti
have ordinary leaf primordia but altered phyllotaxyand shoot
diameter. Ann. Bot. 94:145-153.
13
http://www.math.smith.edu/phyllo//
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Fig. 9. Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. – układ
areoli na płaskich łodygach przypomina siatkę krystaliczną.

Fig. 11. Filotaksja spiralna Fibonacciego u Mammillaria neleana. Na szczycie widocznych jest 8 spiral nachylonych na prawo (linie niebieskie) i 5 w lewo (linie czerwone). PoniŜej lepiej
widoczny staje się zbiór 13 linii nachylonych takŜe w lewo, ale o
bardziej pionowym przebiegu (linie pomarańczowe). Liczba
wyraźnych linii nachylonych na prawo (niebieskie linie) pozostaje bez zmian – 8.

those of previous ones. Thus, every second whorl overlies: the imaginary lines connecting such superimposed
leaves are vertical (=ortostichies; Fig. 3). Distichy is a
modification of this pattern in which only one leaf is
formed in a whorl and the next one occupies the opposite side of the stem (successive leaves are distant of
180⁰ ). As a result, the whole plant has a characteristic
fan-like form (Fig. 4).
The prevalent in the plant kingdom second type of
phyllotaxis, the spiral phyllotaxis, emerges when successive leaves are formed separately at the stem along one
spiral line. This line, connecting all leaves according to
the sequence of their appearance, is called an ontogenetic spiral (helix) and can wind up the stem clockwise
.KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 1

Fig. 10. Epiphyllum anguliger (Lehm.) G.
Don – spłaszczona łodyga o ulistnieniu distichicznym.

Fig. 12. Mammillaria geminispina Haw. var. geminispina –
rośliny o filotaksji innej niŜ Fibonacciego. A, B – wzór Lucasa
(ciąg: 1, 3, 4, 7, 11, 18, …) z 11 parastychami nachylonymi na
prawo (linie niebieskie; 11z) i 18 na lewo (linie czerwone; 18s).
C, D – podobnie jak na Fig. 1A, B, mammillaria z bijugią ciągu
Fibonacciego [2(1, 1, 2, 3, 5, 8,…)]. Widoczne są trzy grupy
spiralnych linii: 6 i 16 nachylonych w lewo (S-owo) i 10 w prawo
(Z-owo).

(S) or anticlockwise (Z; Fig. 5). In plants with the extremely short distances between following leaves, as in
the majority of cacti, the ontogenetic spiral becomes
compressed like a spring and almost invisible; instead,
the secondary spirals connecting every second, third,
fifth or eighth leaf are revealed and conspicuous
(=parastichies). To connect all leaves, 2, 3, 5 or 8 of
such secondary spirals (Fig. 6) have to be present, respectively. In each set, spirals have the opposite inclination: to the left (S) or to the right (Z; Fig. 7). The
modification of this pattern is multijugy, when two or
more leaves occur in a whorl but, in contrast to the
typical whorled phyllotaxis, following whorls are not
exactly in a half distance between leaves of previous
9

Fig. 13. Dwa nietypowe wzory filotaktyczne u Ferocactus
glaucescens (DC.) Br. Et R. A, B – wzór 5z:7s naleŜący do
rzadkiej serii tzw. obocznej: (1), 2, 5, 7, 12, 19,…. C, D – wzór
5s:6z reprezentujący ciąg 1, 5, 6, 11, 17,…

Fig. 14. Teoretycznie "nieistniejący" ciąg (1), 3, 8, 11, 19,….
Jest to bardzo rzadki wzór, sporadycznie występujący w przyrodzie. Na zdjęciach przedstawiony u Ferocactus glaucescens (A,
B) i Echinocactus grusonii Hild. (C, D).

Fig. 15. Liczba Ŝeber u
róŜnych kaktusów. A, B –
Ferocactus pilosus – oba
kaktusy o filotaksji Fibonacciego; w obu przypadkach liczba Ŝeber jest jedną z liczb ciągu: 21 (A) i 13
(B). C – Echinocactus visnaga Hook. z 11 Ŝebrami.
Filotaksja spiralna reprezentowana przez ciąg Lucasa: 1, 3, 4, 7, 11,… D –
Echinofossulocactus arrigens (Lk.) Br. et. R. Filotaksja Fibonacciego 5s:8z.
Dla tego rodzaju charakterystyczne są liczne pofalowane Ŝebra.

Fig. 16. Zmiana liczby
Ŝeber w trakcie wzrostu.
A, B – Ferocactus gracilis
Gat.; C – Echinocactus
platyacanthus; D – Ferocactus glaucescens; E, F
– Trichocereus sp. i Cereus jamacaru DC.

.
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whorls. Thus, they do not overlap and the pattern lacks
of ortostichies because lines connecting every second
whorl are inclined (Fig. 8).
The number of the spirals countable at the plant
surface are not random; they form the series of numbers
in which sum of every two successive elements gives the
following one in the series. Therefore, counting the
number of spirals winding clockwise and anticlockwise
it is possible to identify the phyllotactic pattern. The
most common spiral phyllotaxis is expressed by numbers belonging to the main Fibonacci series: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13,…. etc. (Fig. 6).
Conspicuousness and regularity of spirally arranged tubercles and areoles were the reasons for giving
their numbers in morphological descriptions of cactus
species, e.g. in Mammillaria, Dolichothele, Coryphantha. Moreover, in the genus Mammillaria the numbers of
the Fibonacci series were even thought to be of a diagnostic significance! However, different numbers of spirals can be noticeable in one specimen (Fig. 11) and
various patterns occur within one species (Fig. 1 and
12). In addition, the number of ribs in rib-forming genera is also an element of a certain phyllotactic series.
During the cactus growth ribs can split or be reduced
changing the areole arrangement and showing that phyllotactic patterns are developmentally changeable (Fig.
15). The variety of morphological forms in cacti results
in abundance of phyllotactic patterns: from the common,
like Fibonacci and Lucas series (1, 3, 4, 7, 11,…), to the
rare spiral phyllotaxes, and whorled and distichous patterns (Fig. 10). Some cacti are characterized by the wide
diversity of patterns with phyllotaxes only sporadically
occurring in plants (Fig. 13) and some of them even considered to be "impossible" from the theoretical mathematical view-point (Fig. 14)! Thus, variety of phyllotaxes causes that cacti were and are the objects of studies
in search of new phyllotactic patterns by biologists and
mathematicians.
Fig. 1. Mammillaria geminispina Haw. var. geminispina (A, B)
and M. centricirrha Lem. (C, D). "Crossing spirals" at the
cactus surface formed by regularly arranged areoles. 10
spirals marked with green inclined to the right (winding up
counterclockwise; Z) and 16 red ones, inclined to the left
(winding up clockwise; S), are the most conspicuous at the
cactus body (in the B), whereas the sets of 8 spirals oriented to
the left and of 13 oppositely winding lines are presented in D.
Fig. 2. Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. (A) and Nopalea
cochenillifera (L.) SD. (B). Young shoots with well-developed
leaves (shown with arrows) and areoles (Ar) formed in their
axils.
Fig. 3. A type of whorled phyllotaxis – the decussate pattern, in
representatives of the Crassula genus. Two opposite leaves
(marked with the same numbers) develop in each node. In
successive nodes (whorls) leaf pairs are perpendicular one to
another; it means that leaves of every second whorl overlap
(B, C) and lines connecting their bases are vertical (so-called
"ortostichies"; C). The number of ortostichies is duplication of a
number of whorl’s elements, what in case of the decussate
pattern makes four lines. Exemplary ortostichies are shown in
C and E.
Fig. 4. Distichy in Gasteria verrucosa Duval (A, B) and G. bicolor var. liliputiana (Poelln.) Jaarsv. "Variegata" (C, D). Successive leaves, numbered in C and D, are initiated one by one
alternately at the opposite stem sides (each at 180⁰ from the
previous one). It results in a characteristic fan-like habit of the
plant (viewed from the side) with leaves arranged along two
vertical lines (i.e. along two ortostichies; B, D).

.
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Fig. 5. x Graptoveria "Titubans". Two opposite spatial
configurations of the ontogenetic helix. Successive leaves,
which are numbered in such a way that the youngest leaf is
the number one, appear one by one in a spiral sequence
along the ontogenetic spiral winding up counterclockwise (Z;
A) or clockwise (S; B).
Fig. 6. Aeonium percarneum (Murr.) Pit et Proust. Successive
leaves, numbered according to their sequence of appearance
with the youngest leaf marked with the number one, lie along
the ontogenetic helix (B - black line). This helix is usually
strongly compressed, like a spring, and thus inconspicuous;
but instead, the secondary spiral lines, called "parastichies",
connecting every n leaf, become noticeable at the plant surface. Parastichies connect every second (C – red lines), third
(D- green lines) or every fifth leaf (E – orange lines) and to
connect all of them it has to be 2 (C), 3 (D) or 5 (E) such spirals, respectively. Groups of consecutive spirals (parastichies)
are opposed: here, for example, the ontogenetic helix is inclined to the right (Z), a set of two parastichies to the left (S), a
group of three to the right again (Z), and of five to the left (S).
Fig.7. Side-view of the Pachypodium lamerei Drake shoot
surface. Leaf-scars and thorns, being modified stipules, are
spirally arranged at the stem surface. Some spirals are oriented to the right (Z, marked with green color), while the other to
the left (S, red lines). Crossing groups of spirals (parastichies)
identify the phyllotactic pattern.
Fig. 8. The young plant of Parodia ottonis (Lehm.) Taylor
presenting the bijugy (a type of multijugy) of the main Fibonacci pattern. In each whorl leaves appear in pairs but successive pairs are shifted causing that the leaves of every
second whorl (marked with the same color in picture B) do not
overlap as in typical whorled (decussate) phyllotaxis. As a
result, lines connecting every second whorl are not vertical
but inclined, so, there is no ortostichies in this type of pattern.
This pattern, in which four spirals are oriented to the left and
six to the right (4s:6z), belongs to the 2, 2, 4, 6, 10, 16, …
series; it means it is the doubled main Fibonacci series [2(1,
1, 2, 3, 5, 8,…)].
Fig. 9. Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. – Crystal-like arrangement of areoles at the stem surface.
Fig. 10. Epiphyllum anguliger (Lehm.) G. Don – flattened
stem presenting distichous phyllotaxis.
Fig. 11. The main Fibonacci series in Mammillaria neleana.
The number of the most conspicuous parastichies depends
on the level of counting. At the top, there is a group of 8 spirals oriented to the right (blue lines) and 5 to the left (red lines). Below this level, the set of 13 left-oriented spirals become more obvious (orange lines) than the previous set of 5
lines; the number of right- oriented spirals remains the same
– 8.
Fig. 12. Mammillaria geminispina Haw. var. geminispina –
with phyllotaxis different than the main Fibonacci. A, B – the
Lucas pattern (belonging to the series: 1, 3, 4, 7, 11, 18, …)
expressed by 11 spirals inclined to the right (blue lines; 11z)
and 18 to the left (red lines; 18z). C, D – as in Fig. 1A and B,
the bijugy of the main Fibonacci series [2(1, 1, 2, 3, 5, 8,…)].
There are three gropus of parastichies noticeable at the
cactus surface: 6 and 16 oriented to the left (S) and 10 spirals
to the right (Z).
Fig. 13. Two unusual phyllotactic patterns in Ferocactus
glaucescens (DC.) Br. Et R. A, B – the 5z:7s pattern belonging to the rare anomalous series: (1), 2, 5, 7, 12, 19,…. C, D
– the 5s:6z pattern representing the series 1, 5, 6, 11, 17,….
Fig. 14. The theoretically "non-existing" series (1), 3, 8, 11,
19,... This pattern is extremely rare in plants, found in Ferocactus glaucescens (A, B) and Echinocactus grusonii Hild. (C,
D).
Fig. 15. The rib number in cacti. A, B – Ferocactus pilosus –
the main Fibonacci pattern; the number of ribs belongs also
to this series: 21 (A) and 13 (B). C – Echinocactus visnaga
Hook. with 11 ribs. Spiral phyllotaxis represented by the Lucas series: 1, 3, 4, 7, 11,… D – Echinofossulocactus arrigens
(Lk.) Br. et. R. The Fibonacci pattern: 5s:8z. The characteristic of this species are numerous undulated ribs.
Fig. 16. The change of the rib number during cactus growth.
A, B – Ferocactus gracilis Gat.; C – Echinocactus platyacanthus; D – Ferocactus glaucescens; E, F – Trichocereus sp.
and Cereus jamacaru DC.
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Historia ciekawego kaktusa.
To nie Echinopsis subdenudata !
Roy Price,

Sydney, Australia
royprice1@optusnet.com.au
Atilla Kapitany, Australia

A story of an interesting cactus.
This is not an Echinopsis subdenudata !

Ta kolumnowa, krzewiąca się roślina, na
zdjęciu, została kupiona przeze mnie 10 lat temu w
“Arizona Cactus Nursery”, w Sydney. Była to wtedy
mała kulista roślina, ukrywająca się pod nazwą
“Echinopsis subdenudata”. W tamtych czasach łączenie rodzaju Trichocereus z rodzajem Echinopsis,
nie było akceptowane. Prawdopodobnie moja roślina
została tak nazwana z uwagi na małe, do prawie
niewidocznych, ciernie. Nie znam jednak Ŝadnego
Echinopsisa z tak zapadniętymi areolami.
Na szczęście posadziłem moją “subdenudatę” w
gruncie, co pozwoliło jej na swobodny wzrost. I z
biegiem czasu rzeczywiście ona rosła, ale nie jak mały
krzewiący się Echinopsis, ale jak kolumnowy,
rozgałęziający się Trichocereus. Tak, więc oczywiście
wiedziałem, Ŝe był on źle oznaczony, ale co to było?
Później, gdy kaktus zakwitnął, byłem pod
duŜym wraŜeniem, ale bycie pod wraŜeniem nie pomogło mi odkryć co to było. Na przestrzeni lat kaktus
kwitnął obficie, kaŜdego roku ukazując więcej
kwiatów, aŜ do stanu, który teraz widzicie. Widoczne
cechy identyfikacyjne nie pomogły mi w tym. Ma on
krótką rurkę kwiatową, tak jak kwiat Lobivii, nie jest
jednak w ogóle barwny. Kwiat jest podobny do niektórych Trichocereusów, jak T. schickendantzii, ale on
kwitnie u szczytu, a nie w dolnej części korpusu. Jest
wiele Trichocereusów, jak T. chiloensis, które kwitną
w dolnej części, ale nie duŜym, otwartym kwiatem,
poza tym wszystkie one są mocno uciernione.
CóŜ więc mam? Roślinę, które jest gruba,
kolumnowa, krzewiąca się, bez cierni, z zapadniętymi
areolami, i duŜym, czysto białym kwiatem z krótką
rurką. Najprawdopodobniej to mieszaniec, ale z jakich
roślin? Co o niej wiem na pewno? Oczywiście
niewiele, tak więc, jesli ktoś z Was ma jakieś sugestie,
strzelajcie śmiało.

The columnar branching plant shown in the
photograph was bought by me a decade ago from
‘Arizona Cactus Nursery’ in Sydney. At that time it
was a small globular plant masquerading under the
name “Echinopsis subdenudata”. At that time the
merging of Trichocereus into the genus Echinopsis
had not been accepted. Presumably my plant was
identified as such because of the tiny to almost nonexistent spines. However I do not know of any Echinopsis with such sunken areoles.
Luckily I planted my “subdenudata” in the
ground, which allowed it to grow unrestricted. And
as time passed grow it did, but it grew not as a small
clumping Echinopsis, but as a columnar branching
Trichocereus. So naturally I knew its identity was
wrong, but what was it?
Then when it flowered, I was very impressed,
but being impressed didn’t tell me what it was. Over
the years it has flowered in several flushes, each year
showing more flowers, until what you see now. The
obvious identifying characteristics didn’t help me. It
has a short tube like a Lobivia flower but contains no
colour. It has a flower that is like the ones of some
Trichocereus, such as T. schickendantzii, but they
flower at the crown, not down the body. There are
many Trichocereus varieties such as T. chiloensis
that flower down the body, but not with the large
open flower, and they are all heavily spined.
So what have I got? A plant that is thickcolumnar, branching, without spines, with depressed
areoles, and large, pure white, short-tubed flowers.
Most likely it is a hybrid, but from what parents?.
What do I know for sure about it? Obviously nothing
much, so if anyone has any suggestions, fire away.

I odpowiedź, jakiej udzielił Atilla Kapitany.

I believe I can help with an answer to the question about his mystery plant. In the early to mid
1990’s I was with ‘Paradisia Nurseries’ in Melbourne, hybridising mostly spineless cacti that had
some commercial potential. Notably, hybrids at the
time were crossings using Echinopsis subdenudata as
a base (female parent) with various Lobivias and
Trichocereus. One of the most successful examples,
where numerous and relatively consistent seedlings

Sądzę, Ŝe jestem w stanie udzielić odpowiedzi
na pytanie o tę tajemniczą roślinę. Od początku do
połowy lat 90-tych, pracowałem w “Paradisia Nurseries” w Malbourne, hybrydyzując głównie kaktusy
bezcierniowe, które miały pewne komercyjne znaczenie. Mieszańce w znacznej mierze były wtedy
krzyŜówkami Echinopsis denudata, uŜywanym jako
.
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Ŝeńska roślina wyjściowa, z róŜnymi Lobiviami
i Trichocereusami. Jedna z najbardziej udanych
krzyŜówek, gdzie wykiełkowały liczne i dość
nie róŜniące się od siebie siewki, została
otrzymana przez skrzyŜowanie E. denudata z
Trichocereus scopulicolus. Obie rośliny wyjściowe kwitną obficie, prawie dokładnie takimi
samymi kwiatami, jak Twoje. W następnych
latach, “Paradisia” wysłała całe cięŜarówki kaktusów na sprzedaŜ do “Arizona Cactus Nursery”
w Sydney, gdzie roślina ta została kupiona.
______________________________________
germinated, was with using Echinopsis subdenudata crossed with Trichocereus scopulicolus.
Both parents flower prolifically with almost the
exact flowers that yours shows. During the
years that followed, ‘Paradisia’ sent truckloads
of cacti to be sold at ‘Arizona Cactus Nursery’
in Sydney, where the plant was purchased.
Fig. 1, 2, 3.
Echinopsis subdenudata x Trichocereus scopulicolus
Fot. & kol. Roy Price

.
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Przegląd kompleksu
Micranthocereus
flaviflorus
Tomasz Romulski,
Wrocław

Fig 1. Micranthocereus flaviflorus
ssp. flaviflorus.
Fot. Chico Ferreira (Brazylia)

Na początek trochę „zamieszania”, czyli... taksonomii rodzaju Micranthocereus. Jakie gatunki doń zaliczyć – nie jest do końca oczywiste. Przyjęło się w ostatnich latach zaliczać w poczet Micranthocereus równieŜ
gatunki rodzaju Austrocephalocereus Backeberg – nie
jestem pewien, czy wszystkie one na to zasługują, choć
niewątpliwie oba rodzaje są ze sobą blisko spokrewnione. Zanim Ritter w 1979r. je połączył, sytuacja z punktu
widzenia kaktusowego kolekcjonera była dość jasna.
OtóŜ tradycyjne Micranthocereusy Backeberga to małe
kaktusy, ledwo co, lub wcale, przekraczające 1m wysokości, o małych rurkowych, barwnych kwiatach, tworzące pseudocefalia (ze wyjątkiem M. streckeri, wytwarzającego prawdziwe cefalium), wyborne dla tych, którzy
chcieliby mieć na parapecie małe kaktusy kolumnowe. Z
kolei dawne Austrocephalocereusy osiągają powyŜej 2m
wysokości, ich kwiaty są białe (z wyjątkiem zwykle
purpurowych kwiatów Austrocephalocereus purpureus),
a w strefie kwitnienia pojawia się prawdziwe cefalium.
Osobiście najbliŜsza mi jest koncepcja rodzaju Micranthocereus wg. Brauna i Estevesa. Ci dwaj badacze kaktusów brazylijskich podzielili 4 gatunki nieszczęsnego
rodzaju Austrocephalocereus pomiędzy rodzaj Micranthocereus i… nowo utworzony przez nich rodzaj Siccobaccatus P. J. Braun & Esteves. Do Micranthocereus
powędrowały: Austrocephalocereus purpureus i A. albicephalus, a do Siccobaccatus – A. estevesii i A. dolichospermaticus. Zatem rodzaj Micranthocereus został tu
pomniejszony o dwa gatunki, w stosunku do ujęcia Rittera. Nie podejmując się roztrząsania dokładnniejszych
przesłanek botanicznych ku klasyfikacji Bauna i Estevesa, trzeba przyznać, Ŝe przynajmniej Siccobaccatus /
Micranthocereus / Austrocephalocereus estevesii znacznie odróŜnia się zewnętrznymi cechami od reszty
Micranthocereusów – wystarczy wspomnieć, Ŝe „potwór” ten ten osiąga 6 m wysokości, w przeciwieństwie
do pozostałych gatunków całej grupy – nie krzewi się,
.
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ma bardzo mocno zaznaczone cefalium, a jego kwiaty
nie są rurkowe, a lejkowate. Swoim wyglądem przypomina raczej meksykańskiego Cephalocereus
columna-trajani (!) niŜ „brazylijczyka”. RównieŜ
S./M./A. dolichospermaticus nie naleŜy do „ułomków”,
równieŜ ma „słuszne” cefalium, i równieŜ krzewi się
bardzo rzadko.
No to teraz rozwaŜmy dwa pytania, które być
moŜe juŜ sobie zadaliście.
1) Dlaczego rodzaj Austrocephalocereus jest/był
nieszczęsny?
2) Co się stało z popularnym A. dybowskii
Odpowiedź na pierwsze pytanie znajduje się na
stronie 31. Odpowiedź drugie jest juŜ duŜo prostsza –
A. dybowskii po prostu dość znacznie róŜni się od pozostałych Austrocephalocereusów, i dziś powszechnie
uznana jest dla nigo nazwa rodzajowa, jaką opatrzył go
w 1968r. F. Buxbaum – Espostoopsis dybowski.
PoniewaŜ, jak juŜ wspomniałem, jestem admiratorem koncepcji rodzaju Micranthocereus wg. Brauna i
Estevesa, przytaczam poniŜej nieco tylko zmienioną
przeze mnie klasyfikację tego rodzaju w oparciu w w/w
autorów.
Micranthocereus Backeberg 1938
podrodzaj Micranthocereus
M. auriazureus Buining & Brederoo 1973
M. flaviflorus Buining & Brederoo 1974
ssp. flaviflorus
var. flaviflorus
var. uilianus (Brederoo & Bercht 1984) P. J.
Braun & Esteves 1995
ssp. densiflorus (Buining & Brederoo 1974) P. J.
Braun & Esteves 1995
M. hofackerianus (Braun & Esteves 2002) M. Machado 2006
M. polyanthus (Werdermann 1933) Backeberg 1938
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ssp. polyanthus
ssp. alvinii M. Machado & Hofacker 2004
M. streckeri van Heek & van Criekinge 1986
M. violaciflorus Buining 1968
podrodzaj Austrocephalocereus (Backeberg 1938) P. J.
Braun & Esteves 1991
M. albicephalus (Buining & Brederoo 1973) F. Ritter
1979
M. purpureus (Gürke 1908) F. Ritter 1968
Są tu dwa małe odstępstwa od obecnej klasyfikacji
Brauna i Estevesa – var. uilianus figuruje w randze odmiany, a nie podgatunku, jak ostatnio go przeklasyfikowali autorzy, uwzględniony teŜ został Micranthocereus
hofackerianus (Braun & Esteves) Machado. Kaktus ten,
wykazujący podobieństwa zarówno do rodzaju Arrojadoa, jak i Micranthocereus, to jedna z największych
kaktusowych ciekawostek ostatnich lat – pierwotnie
został on opisany jako Arrojadoa hofackeriana P. J.
Braun & Esteves, a następnie przeklasyfikowany na
Micranthocereus przez Marlona Machado, na podstawie
badań genetycznych tego autora, sugerujących pokrewieństwo tej rośliny z M. polyanthus. Bardzo to ciekawy
kaktus, a artykuł o nim mozna przeczytać na forum brytyjskich kaktusiarzy.
PowyŜszy podział jest o tyle wygodny dla kaktusowego hobbysty, Ŝe wyróŜnia Micranthocereusy „tradycyjne”: M. auri-azureus, M. flaviflorus, M. polyanthus, M. streckeri, M. violaciflorus. Są to bardzo „praktyczne” rośliny z punktu widzenia parapeciarza – proste
w uprawie, nie zajmujące wiele miejsca, krzewią się od
podstawy, więc po pewnym czasie moŜna je rozmnoŜyć
przez odrosty, kwitną barwnymi i sympatycznymi kwiatami, i do tego jeszcze tworzą pseudocefalia. Wszystkie
z nich są.. po prostu piękne, kaŜdy trochę na inny sposób, wszystkie warte są osobnego omówienia. W pierwszym numerze KI (w 2004r.) spróbowałem omówić M.
violaceus. Teraz przyszła kolej na M. flaviflorus.
Micranthocereus flaviflorus moŜe być obiektem
szczególnego zainteresowania miłośników małych roślin
kolumnowych jako, Ŝe obok M. polyanthus, rośliny te
kwitną najobficiej ze wszystkich Micranthocereusów.
Braun i Esteves wyróŜniają w nim obecnie 3 podgatunki: ssp. flaviflorus, ssp. densiflorus i ssp. uilianus, tu
akceptowane są tylko dwa pierwsze. Wszystkie trzy taksony pochodzą z brazylijskiego stanu Bahia, z masywu
Chiapada Diamantina, gdzie rosną na kamienistych i
skalistych podłoŜach, nie cieniowane inną roślinnością.
Sa to niewysokie, krzewiące się od podstawy rośliny, o pędach zwykle nie przekraczających 4cm średnicy.
Małe kwiaty, do 18mm długości, i 6 mm szerokości,
pojawiają się z boku pędów, w pobliŜu wierzchołka
wzrostu. Są one samosterylne, w naturze zapylane przez
kolibry, a owoc jest mały, kulisty, koloru jasnoczerwonego. Areole w strefie kwitnienia wytwarzają niezbyt
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Fig 2. Micranthocereus flaviflorus ssp. densiflorus, Morro do
Chapeu, Bahia. MoŜna policzyć, Ŝe strefa kwitnienia obejmuje
tu aŜ 13 Ŝeber! Fot. Sthel Braga (Brazylia). Jest to starszy
egzemplarz – w kolekcjach zwykle strefa kwitnienia obejmuje
mniej niŜ połowę obwodu (patrz niŜej).

Fig 3. Micranthocereus flaviflorus ssp. densiflorus. Roślina w
uprawie. Tu strefa kwitnienia jest węŜsza, jednak sądzac po
ilości zwiędłych kwiatów, egzemplarz ten równieŜ „nie próŜnował”. Fot. Gerard Ardisson (Francja)

mocno zaznaczone pseudocefalium, z białą wełną, i
szczecinami do 1cm długości.
Najwcześniej z nich, bo w 1968r., odkryty został
podgatunek ssp. densiflorus. Opisany w 1974 r. przez
Buininga i Brederoo, początkowo w randze gatunku,
został w 1995r. sprowadzony przez Brauna i Estevesa
do rangi podgatunku M. flaviflorus. Rośnie on na skalistym płaskowyŜu na zachód od miasta Morro de Chapeu, w centralnej części Bahia. Na tych samych terenach rośnie teŜ M. polyanthus, kwitnący w tym samym
czasie, równieŜ w młodym wieku, i równieŜ obficie, ale
łatwo go odróŜnić po jego róŜowych kwiatach i większej osiąganej wysokości, podczas gdy ssp. densiflorus
nawet w naturze osiąga zwykle tylko 30-50cm, za to
rośnie wszerz, krzewiąc się juŜ w młodym wieku, tak,
Ŝe u starszych roślin trudno odróŜnić pęd główny od
pędów potomnych. Kwiaty są czerwone na zewnątrz, z
Ŝółtymi płatkami wewnętrznymi, i pojawiają się w wyjątkowo duŜych ilościach, o czym zresztą
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informuje nas sama nazwa podgatunkowa, która z łaciny
znaczy „gęsto kwitnący”. Niebagatelny jest fakt, Ŝe ssp.
densiflorus kwitnie juŜ poniŜej wysokości 20cm (!), zarówno w naturze, jak i w kolekcjach. Jest to obok M.
polyanthus gatunek najwcześniej wydający kwiaty, i
jeśli dochowamy się kępy, jednoczesne kwitnienie kilku
pędów jeszcze bardziej utwierdzi nas w przekonaniu,
Ŝe… warto było!
Podgatunek ssp. flaviflorus został odkryty w
1972r. przez Buininga i Horsta na północy stanu Bahia,
gdzie obok moŜna teŜ spotkać D. zehntneri ssp horstiorum. Opisany on został w tym samym roku, co ssp. densiflorus, ale kilka miesięcy wcześniej, tak więc to on
figuruje w randze gatunku. Kaktus ten jest najbardziej na
północ wysuniętym reprezentantem Micranthocereus. W
przeciwieństwie do ssp. densiflorus, kwitnie on w starszym wieku, osiąga większe rozmiary, do ok. 80cm,
krzewi się równieŜ dopiero w starszym wieku. Płatki
zewnętrzne kwiatów są zwykle nieco jaśniejsze niŜ u
ssp. densiflorus, mają barwę od pomarańczowej do jasno
czerwonej; płatki wewnętrzne są równieŜ Ŝółte (stąd
nazwa „flaviflorus”, która oznacza „z Ŝółtymi kwiatami”). Kwiaty występują w nieco mniejszych, ale równieŜ w dość duŜych ilościach, niestety trzeba na nie dłuŜej poczekać. Z tego względu podgatunek ten jest dla
kaktusiarzy bardziej cierpliwych.
Oba podgatunki w naturze nie występują obok
siebie, natomiast w kolekcjach moŜna je odróŜnić właśnie po wcześniejszym kwitnieniu i większej ilości
kwiatów u ssp. densiflorus. W przypadku gdy chcemy
rozróŜnić młode, niekwitnące egzemplarze, wskazówką
moŜe być fakt, Ŝe młode ciernie ssp. densiflorus na stoŜku wzrostu są ciemniejsze (mają brązowawy kolor) niŜ u
ssp. flaviflorus, generalnie teŜ ciernie ssp. densiflorus są
zwykle nieco dłuŜsze.
W 1974r.został odkryty koło Limoeiro, przez Buininga i Horsta, Micranthocereus uilianus Brederoo &
Bercht, sprowadzony następnie przez Brauna i Estevesa
do rangi odmiany, a ostatnio przez tych samych autorów
przeklasyfikowany na podgatunek. Wydaje się jednak,
Ŝe takson ten na rangę podgatunku nie zasługuje, jako Ŝe
niewiele się róŜni od ssp. flaviflorus – m.in. płatki zewnętrzne mogą przyjmować, ale nie muszą, ciemno róŜowy kolor, płatki wewnętrzne są jaśniejsze – białawe,
dłuŜsze są teŜ ciernie. Powszechnie traktuje się ten takson jako tylko odmianę stanowiskową ssp. flaviflorus.
Nazwą rośliny został upamiętniony holenderski miłośnik
kaktusów, G. E. M. Uil.
.
Pamiętając, Ŝe Micranthocereusy to kaktusy niemal
Ŝe tropikalne, przy ich uprawie, trzy współgrające ze
sobą czynniki są nieodzowne w okresie wzrostu – potrzebują one wtedy: 1) duŜo ciepła, 2) dość obfitego
podlewania, i 3) maksymalnej ilości nasłonecznienia.
DuŜo ciepła oznacza, Ŝe nie naleŜy ich „na siłę”
pobudzać do wzrostu wczesną wiosną – obfitsze podlewanie i nawoŜenie naleŜy rozpocząć nieco później niŜ
dla typowych kaktusów.
Obfite podlewanie nie oznacza, Ŝe podłoŜe powinno być stale wilgotne, nie mniej nie naleŜy dopuszczać
do wysuszenia rośliny. U roślin M. flaviflorus, (a takŜe
.
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M. polyanthus i M. violaciflorus), często główne pędy
po latach mogą zamierać – jest to do pewnego stopnia
naturalny proces – nie są one specjalnie długo Ŝywotne,
i jeśli będzie miało miejsce „zejście” pędu głównego,
rośliny będą kontynuować swoją „drogę Ŝyciową”
dzięki pędom bocznych. Jednak przesuszenie rośliny
spowoduje przyśpieszenie tego procesu. Dlatego winniśmy się trzymać zasady „im cieplej, tym wilgotniej”.
Najniebezpieczniejsze jest trzymanie rośliny wilgotnej
w chłodzie – wtedy skończy się to „zejściem” całego
egzemplarza. PodłoŜe powinno być przepuszczalne, z
duŜą ilością Ŝwirku lub innego mineralnego kruszywa, i
mieć odczyn kwaśny.
Słońca Micranthocereusy powinny mieć jak najwięcej, jednak nie kręćmy rośliną „w tę i we w tę”, bo
„zgłupieje” ona do szczętu i nie będzie wiedziała z której strony produkować kwiaty i pseudocefalium!
Micranthocereusy kwitną w europejskich warunkach jesienią, a kwiaty pojawiają się w duŜych ilościach, gęsto stłoczone w strefie kwitnienia. Ta pojawia
się od strony maksymalnego nasłonecznienia, obejmuje
kilka Ŝeber (czasem nawet ponad 10) w pobliŜu wierzchołka pędu. Atrakcją jest równieŜ długi okres kwitnienia, który moŜe trwać nawet ok. miesiąca lub dłuzej.
Pseudocefalium w naszych warunkach klimatycznych
jest zaznaczone słabiej niŜ w naturze, ale i tam nie jest
ono imponujące..
Micranthocereusy dobrze kiełkują z nasion, moŜna je teŜ rozmnaŜać przez odrosty, przy czym na sadzonki powinniśmy brać oderwane pędy boczne – wyrastając u podstawy rośliny mogą one juŜ mieć wytworzony w jakimś stopniu system korzeniowy. W przypadku sadzonki z uciętego fragmentu pędu, ukorzenianie trwa duŜo wolniej, choć teŜ jest moŜliwe – w tym
wypadku bardzo pomocna jest wilgotna atmosfera, i
nieodzowne ciepło.
Temperatura zimowego spoczynku nie powinna
spadać poniŜej 10 oC, jednakŜe warto zimować Micranthocereusy nieco cieplej i lekko wtedy spryskiwać.
Wybrana literatura:
BRAUN, P. J. & E. ESTEVES PEREIRA. 1990. Siccobaccatus P.
J. Braun & Esteves gen. nov. Een nieuw cactusgeslacht uit
Brazilie. Succulenta 69
BRAUN, P. J. & E. ESTEVES PEREIRA. 1991. Micranthocereus
Backb. subgenus Austrocephalocereus (Backb.) P. J. Braun
& Esteves. Een nieuw ondergeslacht (Cactaceae) uit Brazilie.
Succulenta 70
BRAUN, P. & ESTEVES PEREIRA, E. 2008. Zur Taxonomie von
Micranthocereus flaviflorus subsp. uilianus (Cactaceae) aus
Bahia, Brasilien. Kakt. and. Sukk. 59 (5).
BUINING & BREDEROO (1974) Micranthocereus flaviflorus
spec. nov. Kakt. and. Sukk. 25 (1)
BUINING & BREDEROO (1974) A new Micranthocereus species from Brazil. Cact. Succ. J. (US) 46 (3):.
CHARLES, G. 2002. Micranthocereus Backeberg. Brit. Cact.
Succ. J. 20 (1)
HERM ET AL. 2001. Cacti in Brazil.
MACHADO, M.C. 2006. Micranthocereus hofackerianus
(Cactaceae) - eine neue Kombination fur ein bemerkenswertes Taxon. Kakt. And. Sukk. 57
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Publikacja poniŜsza zawiera uaktualnienia w
stosunku do oryginalnego artykułu, w szczególności
uaktualnienia jeśli chodzi o informacje o stanowiskach róŜnych autorów w odniesieniu do wyszczególnionych taksonów (w nawiasach kwadratowych).
Przez prawie 20 lat naszych badań nad Mammillaria Seria Stylothelae, nasze zdanie zmieniało sie
wielokrotnie, i prawdopodobnie zmieni się bardziej, w
stopniu, na jaki pozwolą moŜliwości wypraw terenowych. PoniŜsza lista klasyfikacyjna i dychotomiczny klucz dotyczą rodzaju Mammillaria, podrodzaju
Mammillaria, Sekcji Hydrochylus sensu Hunt (Hunt,
D.R., Bradleya 3, str. 61, 1985) i odzwierciedlają nasz
obecny pogląd.

The following contains revisions to the original
article, particularly revisions to the parenthetic information noting taxonomic positions of various
authors in regard to the taxons listed.
Over the almost 20 years that we have been
studying the Mammillaria Series Stylothelae, our
position has undergone a number of changes and will
probably undergo more to the extent allowed by our
capacity to get into the field. The following classified
list and dichotomous key are within the Genus Mammillaria, subgenus Mammillaria, Section Hydrochylus sensu Hunt (Hunt, D.R., Bradleya 3, p61, 1985)
and reflect our current opinion.

Stylothelae sensu Fitz Maurice

Stylothelae sensu Fitz Maurice

Nawiasy kwadratowe [ ] przy nazwie taksonu
oznaczają, Ŝe nie akceptują go:
[A] Anderson, E. F., 2001, The Cactus Family, Timber Press
[F] Fitz Maurice, W. A. & Betty
[H] Hunt, Editor, 2006, The New Cactus
Lexicon, dh books
[P] Pilbeam, John, 1999, Mammillaria, The
Cactus File Handbook, Nuffield Press, Oxford

The brackets [ ] following a taxon indicate
that the taxon is not accepted by:
[A] Anderson, E. F., 2001, The Cactus Family, Timber Press
[F] Fitz Maurice, W. A. & Betty
[H] Hunt, Editor, 2006, The New Cactus
Lexicon, dh books
[P] Pilbeam, John, 1999, Mammillaria, The
Cactus File Handbook, Nuffield Press, Oxford

Lista klasyfikacyjna

Classified list

Grupa M. bombycina
Mammillaria bombycina Quehl
Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar [H]
Mammillaria bombycina ssp. perezdelarosae (Bravo & Scheinvar) Hunt
[AFP]
Mammillaria perezdelarosae ssp. perezdelarosae [AHP]
Mammillaria perezdelarosae ssp. andersoniana Fitz Maurice [nowy takson | new taxon]
Grupa M. crinita
Mammillaria anniana Glass & Foster
Mammillaria bocasana Poselger
Mammillaria bocasana ssp. bocasana [H]
Mammillaria bocasana ssp. eschauzieri (Coulter) Fitz Maurice [H]
Mammillaria eschauzieri Coulter) Craig [AFHP]
Mammillaria hirsuta Boedeker [AFHP]
Mammillaria knebeliana Boedeker [AFHP]
.
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Mammillaria kunzeana Boedeker & Quehl [AFHP]
Mammillaria longicoma (Britton & Rose) Berger [AFHP]
Mammillaria crinita De Candolle
Mammillaria crinita ssp. crinita [A]
Mammillaria aureoviridis Heinrich [AHFP]
Mammillaria aurihamata Boedeker [AHFP]
Mammillaria brevicrinita Reppenhagen [AHFP]
Mammillaria cadereyana Schmoll ex Backeberg [AHFP]
Mammillaria calleana Backeberg [AFHP]
Mammillaria criniformis De Candolle [AFHP]
Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boedeker) Hunt [AFP]
Mammillaria crinita ssp. duwei (Boedeker) Hunt [AFP]
Mammillaria crinita ssp. wildii (Dietrich) Hunt [AF]
Mammillaria duwei Rogozinski & Appenzeller [AF]
Mammillaria erectohamata Boedeker [AHFP]
Mammillaria felipensis Reppenhagen [AFHP]
Mammillaria gilensis Boedeker [AFHP]
Mammillaria leucantha Boedeker [AFHP]
Mammillaria moeller-valdeziana Appenzeller [AFHP]
Mammillaria mollihamata Shurly [AFHP]
Mammillaria monancistracantha Backeberg [AFHP]
Mammillaria nana Backeberg ex Mottram [AF]
Mammillaria painteri Rose ex Quehl [AFP]
Mammillaria puberula Reppenhagen [AFHP]
Mammillaria pygmaea (Britton & Rose) Berger [AFHP]
Mammillaria pubispina Boedeker [AFHP]
Mammillaria schelhasii Pfeiffer [AFHP]
Mammillaria tezontle Fitz Maurice [AFH]
Mammillaria wildii Dietrich [AFHP]
Mammillaria crinita ssp. scheinvariana (Ortega & Glass) Fitz Maurice [AHP]
Mammillaria scheinvariana Ortega & Glass [AF]
Mammillaria erythrosperma Boedeker
Mammillaria multiformis (Britton & Rose) Backeberg [AFHP]
Mammillaria fittkauii Glass & Foster
Mammillaria fittkaui ssp. fittkauii Luethy [AFP]
Mammillaria variablis Reppenhagen [AFHP]
Mammillaria glochidiata Martius
Mammillaria limonensis Reppenhagen [H]
Mammillaria fittkaui ssp. limonensis (Reppenhagen) Luethy [AFP]
Mammillaria manana Fitz Maurice [new taxon]
Mammillaria marcosii Fitz Maurice & Glass
Mammillaria mathildae Kraehenbuehl & Krainz
Mammillaria fittkaui ssp. mathildae (Kraehenbuehl & Krainz) Luethy [AFHP]
Mammillaria schwarzii Shurly
Mammillaria zeilmanniana Boedeker [A]
Grupa M. glassii
Mammillaria glassii Foster
Mammillaria ascensionis Reppenhagen [AFHP]
Mammillaria glassii ssp. ascensionis (Reppenhagen) Hunt [AFH]
Grupa M. mercadensis
Mammillaria brachythrichion Luethy [H]
Mammillaria gasseriana Boedeker [A]
Mammillaria chica Reppenhagen [AFPH]
Mammillaria viescensis Rogozinski & Appenzeller [AFHP]
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 1
.

19

Mammillaria mercadensis Patoni
Mammillaria berkiana Lau [AF]
Mammillaria flavihamata Backeberg [AFHP]
Mammillaria fuscohamata Backeberg [AFHP]
Mammillaria guillauminiana Backeberg [F]
Mammillaria jaliscana (Britton & Rose) Boedeker [F]
Mammillaria jaliscana ssp. zacatecasensis (Shurly) Hunt [AF]
Mammillaria kleiniorum Appenzeller [AFHP]
Mammillaria nazasensis (Glass & Foster) Reppenhagen [AFH]
Mammillaria pennispinosa ssp. nazasensis (Glass & Foster) Hunt [AFP]
Mammillaria zacatecasensis Shurly [AFHP]
Mammillaria moelleriana Boedeker
Mammillaria cowperae Shurly [AFHP]
Mammillaria pennispinosa Krainz
Mammillaria pennispinosa ssp. pennispinosa Glass & Foster [AFP]
Mammillaria pennispinosa ssp. nazasensis Glass & Foster [AFP]
Mammillaria rettigiana Boedeker [A]
Mammillaria posseltiana Boedeker [AFHP]
Mammillaria weingartiana Boedeker
Mammillaria unihamata Boedeker [AFHP]

Klucz dychotomiczny, Seria Stylothelae sensu Fitz
Maurice

Dichotomous Key, Series Stylothelae sensu Fitz
Maurice

A. brak sekwencji rpl16 intron chloroplasowego DNA
(Z alkaloidem Luethy’ego. Ze szczecinami w aksilach
[wyjątek: M. fittkaui rzadko ma szczeciny]. Owoc i
kwiaty płytko osadzone w aksilach [trudne do ocenienia]. Nigdy z lateksem [trudno pokazać sytuację
odwrotną]. Kwiaty z owalną zaląŜnią Kwitnienie
wiosną [nieco nieregularne]).

A. without DNA chloroplast rpl16 intron (With
Luethy’s alkaloid. With bristles in axils [exception: M.
fittkaui rarely has bristles]. Fruit and flowers shallowly
imbedded in axils [difficult to evaluate]. Never with
latex [difficult to prove the negative]. Flowers with
ovoid ovary. Spring flowering [somewhat irregular]).

Grupa M. crinita
B. Samopylne ..........................................M. limonensis
BB. Nie samopylne
C. Ze szczecinami w aksilach.
D. Tuberkuły ułoŜone w 8 x 13 spiral (dorosłe rośliny).
E. Mniej niŜ 80% tuberkuł z hakowatymi cierniami centralnymi
F. Grubość cierni radialnych poniŜej 0.06 mm
.......................................................M. anniana
FF. Grubość cierni radialnych większa niŜ
0.06 mm ........................................................M. marcosii
EE. Więcej niŜ 80% tuberkuł z hakowatym cierniami centralnymi.
F. Mniej niŜ 13 cierni radialnych.
G. Rosnące pojedyńczo lub krzewiące sie u
podstawy .....................................................M. mathildae
GG. Krzewiące się nieregularnie ....................
................................................M. glochidiata
FF. Ponad 12 cierni radialnych.
G. Nasiona z bocznym hilum (czerwone/brązowe, gładkie, okrągłe wgłębienia) ...................
..............................................................M. erythrosperma
GG. Nasiona ze spodnim hilum ..................
.............................................M. zeilmanniana

M. crinita Group
B. Self-fertilizing ...................................M. limonensis
BB. Not self-fertilizing
C. With bristles in axils.
D. Tubercles arranged in 8 x 13 spirals (mature
plants).
E. Less than 80% of tubercles with hooked central spines.
F. Radial spine dia less than 0.06 mm ............
......................................................M. anniana
FF. Radial spine dia more than 0.06 mm ........
.....................................................M. marcosii
EE. More than 80% of tubercles with hooked
central spines.
F. Less than 13 radial spines.
G . Solitary or branching from base .............
.................................................M. mathildae
GG. Irregularly cespitose ......M. glochidiata
FF. More than 12 radial spines.
G. Seed with lateral hilum (red/brn, smooth,
round pits) ..........................................M. erythrosperma
GG. Seed with basal hilum ..........................
...........................................M. zeilmanniana
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DD. Tuberkuły ułoŜone w 13 x 21 spiral (dorosłe
rośliny).
E. Mniej niŜ 80% tuberkuł z hakowatym cierniem centralnym.
F. Mniej niŜ 27 cierni radialnych ....M. manana
FF. Więcej niŜ 27 cierni radialnych ..................
......................................................M. schwarzii
EE. Więcej niŜ 80% tuberkuł z hakowatym cierniem centralnym.
F. Nasiona z bocznym hilum (czerwonawe,
gładkie, bez szyjki) ......................................M. bocasana
H. Ciernie radialne zwęŜające się do
włoskowatych (średnica w środku mniejsza niŜ
przeciętna średnica) ..............M. bocasana ssp. bocasana
HH. Ciernie radialne ostre (średnica na
środku większa niŜ śred. przeciętna) ................................
............................................M. bocasana ssp. eschauzieri
FF. Nasiona ze spodnim hilum. (brązowoczarne, szorstkie, z szyjką) ..............................M. crinita
G. Z hakowatymi cierniami centralnymi,
czasem ich brak .............................M. crinita ssp. crinita
GG. Brak hakowatych cierni centralnych,
czasem obecny prosty cierń centralny...............................
............................................M. crinita ssp. scheinvariana
CC. Mało szczecin w aksilach (mało szczecin in situ,
rzadko w uprawie) ..........................................M. fittkaui
AA. Posiada sekwencję rpl16 intron chloroplasowego
DNA (Brak alkaloidu Luethy’ego. Kwiaty z zaląŜnią o
płaskiej górnej części, lub kształtu jajowatego. Owoc i
kwiaty głębiej osadzone w aksilach. [trudne do ocenienia]. Kwitnienie w zimie. [nieco nieregularne]).
B. Ze szczecinami w aksilach.
C. Tuberkuły ułoŜone w 8 x 13 spiral (dorosłe rośliny).
Grupa M. glassii
D. Krzewiące się nieregularnie ...............M. glassii
i
Grupa M. bombycina
DD. Pojedyńcze lub krzewiące sie u podstawy.
E. Nasiona z bocznym hilum (małe regularne
wgłębienia) ................................................M. bombycina
EE. Nasiona ze spodnim hilum (bardzo nieregularne duŜe wgłębienia) ........................M. perezdelarosae
F. Z hakowatym cierniem centralnym ...............
..............M. perezdelarosae ssp. perezdelarosae
FF. Z prostym cierniem centralnym ..................
................M. perezdelarosae ssp. andersoniana
CC. Tuberkuły ułoŜone w 13 x 21 spiral.............brak
BB. Bez szczecin w aksilach....Grupa M. mercadensis
C. Tuberkuły ułoŜone w 8 x 13 spiral (dorosłe rośłiny).
D. Strofiola ponad 100% wielkości nasiona.............
........................................................M. pennispinosa
DD. Strofiola wielkości poniŜej 100% wielkości
nasiona.
E. Cierni radialnych mniej niŜ 25......M. rettigiana
EE. Cierni radialnych ponad 25.......M. gasseriana
.
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DD. Tubercles arranged in 13 x 21 spirals (mature
plants).
E. Less than 80% of tubercles with hooked central spine.
F. Less than 27 radial spines..........M. manana
FF. More than 27 radial spines....M. schwarzii
EE. More than 80% of tubercles with hooked
central spine.
F. Seeds with lateral hilum (reddish, smooth,
no neck) ......................................................M. bocasana
H. Radial spines tapering to hair-like (middle dia less than average dia) ..........................................
.............................................M. bocasana ssp. bocasana
HH. Radial spines acicular (middle dia more
than average dia) ..............M. bocasana ssp. eschauzieri
FF. Seeds with basal hilum. (brownish black,
rough, necked) ................................................M. crinita
G. With hooked central spines, occasionally
none ..............................................M. crinita ssp. crinita
GG. With no hooked central spine; occasionally with straight central spine ......................................
..........................................M. crinita ssp. scheinvariana
CC. Few bristles in axils (few bristles in situ, rarely
in cultivation) .................................................M. fittkaui
AA. With DNA chloroplast rpl16 intron (Without
Luethy’s alkaloid. Flowers with flat top to ovoid
shaped ovary. Fruit and flowers more deeply imbedded
in axils [difficult to evaluate]. Winter flowering [somewhat irregular]).
B. With bristles in axils.
C. Tubercles arranged in 8 x 13 spirals (mature
plants).
M. glassii Group
D. Irregularly cespitose .........................M. glassii
M. bombycina Group
DD. Solitary or branching from base.
E. Seed with lateral hilum (regular small pits)...
.....................................................M. bombycina
EE. Seed with basal hilum (very irregular large
pits)....................................................M. perezdelarosae
F. With hooked central spine ...........................
............M. perezdelarosae ssp. perezdelarosae
FF. With straight central spine.........................
.............M. perezdelarosae ssp. andersoniana
CC. Tubercles arranged in 13 x 21 spirals........None
BB. Without bristles in axils.....M. mercadensis Group
C. Tubercles arranged in 8 x 13 spirals (mature
plants).
D. Strophiole more than 100% volume of seed.......
.
......................................................M. pennispinosa
DD. Strophiole less than 100% volume of seed
E. Radial spines less than 25.......... M. rettigiana
EE. Radial spines more than 25...... M. gasseriana
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CC. Tuberkuły ułoŜone w 13 x 21 spiral (dorosłe
rośliny).
D. Mniej niŜ 80% tuberkuł z hakowatymi cierniami centralnymi...............................M. brachythrichion
DD. Więcej niŜ 80% tuberkuł z hakowatymi cierniami centralnymi
E. Cierni radialnych poniŜej 20......M. weingartiana
EE. Cierni radialnych więcej niŜ 20.
F. Dwa, lub więcej, hakowatych cierni centralnych .........................................................M. moelleriana
FF. Jeden, czasem więcej, hakowaty cierń centralny .......................................................M. mercadensis

CC. Tubercles arranged in 13 x 21 spirals (mature
plants).
D. Less than 80% of tubercles with hooked central spines ........................................ M. brachythrichion
DD. More than 80% of tubercles with hooked
central spines.
E. Radial spines less than 20.....M. weingartiana
EE. Radial spines more than 20.
F. Two or more hooked central spines ............
.
.................................................M. moelleriana
FF. One, occasionally more, hooked central
spine ......................................................M. mercadensis

Uwagi
Klucz ten jest oparty o reprezentatywne cechy
co najmniej sześciu roślin in situ z kaŜdej z ponad 385
populacji.
Podstawowy wiarygodny podział Stylothelae
jest oparty na obecności, lub braku, u danego gatunku
sekwencji rpl16 intron chloroplastowego DNA.
Ocena tego jest oczywiście zupełnie niemoŜliwa w
terenie. Zatem, tam gdzie obecność rpl16 intron jest
wymieniona jako definiujący parametr, inne cechy są
podane w nawiasach.
Ocena obecności alkaloidu Luethy’ego jest robiona chromatografią cienkowarstwową, dość łatwy
proces w laboratorium, choć obecność chlorofilu
często znacznie obniŜa wierność rezultatów.
Usunięcie chlorofilu to bardziej skomplikowany
proces.
M. stella-de-tacubaya została sprowadzona do
formy M. lasiacantha. M. gasseriana została przeniesiona do Serii Lasiacanthae.
Nasze
najpowaŜniejsze
odstępstwo
od
powszechnie uznawanych taksonów to sprowadzenie
M. jaliscana do synonimu M. mercadensis. Stosujemy
opis Patoniego z 1910r. dla M. mercadensis, razem z
identyfikacją Hunta (1985) dla M. mercadensis
H.8799, ok. 25 km na południowy wschód od
stanowiska typu. Szukaliśmy propozycji jak te dwa
taksony mogłyby być rozróŜnione, ale na próŜno. Nie
jesteśmy w stanie rozróŜnić ich morfologicznie w
oparciu o dość dokładne dane z ponad 50 bardzo
zmiennych populacji, zbadanych in situ, na obszarze
ponad 150 000 km2 zachodniej części meksykańskiego Altiplano.
ChociaŜ oryginalny opis Reppenhagena podaje
samopylność jako cechę M. limonensis, róŜne miarodajne teksty w języku angielskim nic o tym nie
wspominają. Cecha ta jest bardzo wyraźna, zarówno
w terenie (ok. 5 godzin jazdy tam i z powrotem na
grzbiecie osła, plus piesza wędrówka), jak i w
szklarni.
Długo uznawana cecha identyfikacyjna Grupy M.
crinita, szczeciny w aksilach, nie daje się utrzymać
wobec szczecin występujących w Grupach M. bombycina i M. glassii, oraz biorąc pod uwagę reprezentanta
Grupy M. crinita – M. fittkaui, u której na stanowisku
typowym szczecin jest mało, i zwykle nie ma ich u
roślin w uprawie (uprawiane rośliny były jednymi,

Notes
This key is based on representative characteristics of a minimum of six plants in situ from each of
more than 385 populations.
The basic reliable division within the Stylothelae is given by whether or not the species has DNA
chloroplast rpl16 intron. This determination is obviously quite impossible to make in the field. As a consequence, where the presence of rpl16 intron is listed
as the determining factor, alternative characteristics
are given in parentheses.
The determination of the presence of Luethy’s
alkaloid is done with Thin Layer Chromatography, a
fairly easy process in the laboratory, although the
presence of chlorophyll often significantly reduces
the clarity of the results. The removal of the chlorophyll is a more complex process.
M. stella-de-tacubaya has been reduced to a
form of M. lasiacantha. M. gasseriana has been
moved to Series Lasiacanthae.
Our most significant departure from commonly
accepted taxa is our synonomizing M. jaliscana with
M. mercadensis. We use Patoni’s 1910 description
for M. mercadensis together with Hunt’s (1985)
identification of M. mercadensis H.8799 about 25
km southeast of the type locality. We have solicited
suggestions as to how these two taxa might be separated but without success. We are unable to morphologically differentiate between them based on fairly
detailed data from more than 50 very variable populations examined in situ over about 150,000 sq km on
the western part of Mexico’s Altiplano.
Although Reppenhagen’s original description
gives self-fertilization as a character of M. limonensis, the various authoritative texts in English provide
no mention of that. The characteristic is very distinct
in both the field (about five hours to and from on
burro back plus walking) and the greenhouse.
A long used identifying characteristic of the M.
crinita Group, bristles in the axils, fails in the case of
the bristles present in the M. bombycina and M. glassii Groups as well as with the M. crinita Group M.
fittkaui where bristles are few in situ at the type locality and usually absent in cultivation (cultivated
plants were the only ones seen by Glass & Foster
when they described M. fittkaui axils as naked). It
also fails to some extent with Reppenhagen’s

.
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jakie widzieli Glass & Foster, kiedy opisywali aksile
M. fittkaui jako nagie). Cecha ta zawodzi teŜ do pewnego stopnia w przypadku M. variabilis Reppenhagena (M. fittkaui), gdzie często nie ma szczecin.
Zarówno M. anniana jak i M. limonensis z pewnością
mają szczeciny w aksilach, mimo, iŜ czasem twierdzi
się inaczej.
Okres kwitnienia, jak równieŜ kolor i kształt
owocu, takŜe są poŜytecznymi cechami, ale trudnymi do
oceny. Płytko osadzone kwiaty i owoce, jak równieŜ
jajowaty kształt zaląŜni w Grupie M. crinita są łatwiejsze do oceny.
Według nas analiza DNA jest jedyną pewną
definiującą cechą dla Grupy M. crinita. Najprawdopodobniej alkaloid Luethy’ego moŜe być drugą, ale
jeszcze wystarczająco tego nie oceniliśmy. Zostało
potwierdzone, Ŝe wszystkie gatunki wyszczególnione
powyŜej w Grupie M. crinita, wykazują brak sekwencji DNA rpl16 intron.
UŜyliśmy liczby spiral w kluczu jako wiodącą
róŜnicującą charakterystykę dopiero po dogłębnych
badaniach. Liczba spiral 8x13, zastosowana do identifikacji M. zeilmanniana, pojawia się w kilku inych
szeroko rozrzuconych populacjach M. crinita, niektórych o róŜowych kwiatach. Wydaje się więc, Ŝe określenie M. zeilmanniana jako gatunek jest dość słabe.
W pozostałych przypadkach, cecha ta jest dość stała w
odniesieniu do dorosłych roślin, i przy uwzględnieniu
większej z moŜłiwych liczb, gdy występuje
niepewność. Mimo, Ŝe jak się okazuje, u M. rettigiana
i M. moelleriana występuje duŜa liczba anomalii jeśli
chodzi o liczbę spiral, badanie kilku roślin w populacji dawało dość dobre wyniki. W ośmiu populacjach
roślin Grupy M. crinita, które odnotowaliśmy z obszaru Barranca de Metztitlan, 30 do 60 km na północ
od Pachuca, zwykle ilość spiral nie do końca moŜna
było jednoznacznie określić. Uwzględnialiśmy więc
liczby większe. Sądzimy, Ŝe liczba spiral jest podstawowym kryterium przy tak często słyszanym
stwierdzeniu: “wygląda inaczej”.
W wielu przypadkach, potrzeba jednej róŜnicującej cechy w dychotomicznym kluczu, powoduje nie
uwzględnienie innych cech, które umoŜliwiają w istocie dość dobrą identyfikację. Chodzi tu m.in. o
róŜnicę pomiędzy M. bombycina i M. perezdelarosae,
gdzie nasiona nie tylko róŜnią się kształtem, ale
równieŜ wielkością (średnia róŜnica wielkości przekracza stosunek 5:1), a takŜe kształtem wgłębień,
powierzchnią i kolorem testy. Cechy te są widoczne
przy pomocy lupy o powiększeniu 10:1, i wszystkie
one mogłyby być uŜyte, kaŜda z osobna, w dychotomicznym kluczu.
Obecność lateksu jest często brana pod uwagę
jako cecha róŜnicująca, ale pokazuje ona w wiarygodny sposób tylko to, Ŝe jeśli jest on obecny, roślina
nie naleŜy do Grupy M. crinita ani M. glassii. Nasze
pierwsze badanie lateksu w Stylothelae miało miejsce
podczas zbioru M. rettigiana. Wyhodowaliśmy do
dorosłości ponad 30 roślin z nasion zebranych w
naturze z tej samej populacji, u których na przestrzeni
.
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M. variablis (M. fittkaui) where bristles are often
absent. Both M. anniana and M. limonensis most
certainly have axillary bristles in spite of claims to
the contrary.
Flowering time as well as fruit color and shape
are also useful characteristics but difficult to evaluate. The shallowly set flowers and fruit as well as the
ovoid ovary shape seen in the M. crinita Group are
easier to evaluate.
We find the DNA analysis to be the single positive defining characteristic for the M. crinita Group.
Luethy’s alkaloid may well be another but we have
not sufficiently evaluated it. All of the species listed
under the M. crinita Group above, have been confirmed to have the rpl16 intron missing.
We have used the spiral counts as an early divisive characteristic in the key only after considerable
study. The 8x13 spiral count used to identify M. zeilmanniana appears in a few other widely scattered M.
crinita populations, sometimes with pink flowers.
That appears to make M. zeilmanniana a somewhat
weak species designation. Otherwise, this characteristic has fairly good consistency when measured on
mature plants and using the larger of the numbers
where ambiguity is found. While M. rettigiana and
M. moelleriana were found to have large numbers of
spiral count anomalies, the measurement of several
plants in a population provided reasonably clear results. The eight populations of M. crinita Group
plants we have identified in the Barranca de Metztitlan area, 30 to 60 km north of Pachuca, usually provide some spiral count ambiguity. There we used the
larger numbers. We believe spiral count to be a basic
element in the “it looks different” conclusion so frequently heard.
In a number of cases, the requirement for a single differentiating characteristic in a dichotomous
key ignores other characteristics which, in the sum,
make identification rather clear. A case in point is the
difference between M. bombycina and M. perezdelarosae where the seeds differ not only in basic shape,
but in volume (a mean volumetric difference of more
than 5:1), and also in the shape of the pits, testa surface and color. These characteristics are visible with
a 10:1 loupe and are all characteristics that could be
individually used in a dichotomous key.
The presence of latex is often used as a differentiating characteristic but it only serves reliably to
show that when it appears, the plant is not in the M.
crinita or the M. glassii Groups. Our first experience
with latex in the Stylothelae was while collecting M.
rettigiana. This was followed by our propagation to
maturity of more than 30 plants from field collected
seeds from that same population with no latex ever
found in spite of repeated testing over several years.
In our years of working with M.bombycina, we have
found latex only one time in the lower stem of one
plant. We have not, however, explored this characteristic at the cellular level, rather assuming that if latex
is present during the flowering time, it will be detec23

kilku lat nigdy nie stwierdzono śladów lateksu, mimo
powtarzanych testów. Podczas naszej wieloletniej
pracy z M. bombycina, znaleźliśmy lateks tylko raz, u
jednej rośliny, w jednym z pędów u podstawy. JednakŜe nie badaliśmy tej cechy na poziomie komórki,
zakładając, Ŝe jeśli lateks jest obecny w czasie kwitnienia, będzie go moŜna wykryć poniŜej umiejscowienia kwiatu lub u podstawy pędu.
Zrobiliśmy obszerne badania wysokości tuberkuł, średnicy, kształtu, pozycji środek-środek, bez
statystycznie zadowalających rezultatów. Szczególnie
w przypadku grupy M. mercadensis, znaczna zmienność w obrębie danej populacji oraz pomiędzy pobliskimi populacjami, wymaga wielu pomiarów by
wykryć małą róŜnicę pomiędzy areałami populacyjnymi. W najlepszym wypadku moŜna zauwaŜyć
słabą zmienność idącą od północnego-zachodu w
kierunku południowo-wschodnim, na przestrzeni ok.
450 km, która jak się wydaje, nie zasługuje na taksonomiczne uznanie.
Zarówno Hunt, jak i Luethy proponowali róŜne
umieszczanie grup M. mercadensis, M. bombycina i
M. glassii, poza Serią Stylothelae. Nie mamy Ŝadnych
obiekcji przeciwko takiej zmianie.
PowyŜszy artykuł opiera się o ten, który został
przygotowany dla The Journal of the Mammillaria
Society w październiku 2005, i opublikowany w
2006r, vol. 49, str. 3-8. Od tego czasu wprowadzono
wiele róŜnych poprawek i zmian, m.in. dodanie cechy
samopylności u M. limonensis.
Chętnie przyjmiemy krytyczne komentarze od
czytelników tego opracowania Stylothelae, i na
wszystkie odpowiemy.

table below the flower inset or in the base of the
stem.
We have done considerable measuring of tubercle height, diameter, shape, center-to-center
position without statistically reliable results.
Particularly in the case of the M. mercadensis Group,
the remarkable variation within and between nearby
populations requires a large number of measurements
to determine a small difference in mean results
between areas of populations. At best there is a small
drift from northwest to southeast over about 450 km
that does not seem to justify taxonomic recognition.
Both Hunt and Luethy have variously proposed
placing the M. mercadensis, M. bombycina and M.
glassii Groups outside of Series Stylothelae. We have
no argument against such a change.
The above is basically the article that was submitted to The Journal of the Mammillaria Society in
Oct 2005 and published in 2006, Vol. 49, p. 3-8. A
number of corrections and changes, including the
addition of the self-fertilizing characteristic of M.
limonensis, have been made as of this date, 5 Jul
2009.
We solicit critical comments from the readers
of this Stylothelae description and we will respond to
all received.

Edytor dziękuje Leszkowi Wetesko z Gniezna, za udostępnienie zdjęć mammillarii.
The editor owes thanks to Leszek Wetesko from Gniezno,
Poland, for providing Mammillaria pictures.

Nowości wśród kaktusów i sukulentów
Cactus Adventures International
2009, 82

Cactus Adventures International
2009, 81

Aloe fontainei N. Rebmann

Aloe rapanarivoi J-P Castillon

Aloes ten pochodzi z Madagaskaru,
osiąga szerokość liści u nasady do
9cm, szerokość rozety do 50cm, długość łodygi do 1m. Rośnie na skałach
w rejonie pomiędzy Antsirabe i Ambatotsipihina. Jest spokrewniony z A.
silicicola.
Cactus Adventures International
2009, 81

Roślina zwykle tworząca rozety przy
ziemi, czasem, rosnąc w terenie zalesionym wytwarza łodygę, niekrzewiąca
się, o liściach zwykle do 50cm długości i
6cm szerokości. Kwiatostan moŜe przekroczyć 1m wysokości, rozgałęziony na
6-12 kiści. Kwiaty zółte lub jasnoczerwone. Aloes ten pochodzi z Madagaskaru, gdzie rośnie na wschód od miasta Antsohihy

Aloe capitata var. angavoana J-P
Castillon

Kakteen und andere Sukkulenten
2009, 60 (3)

Roślina ta tworzy rozety przy ziemi,
szerokości do ok. 60cm, często duŜo
mniejsze, o liściach do 5cm szerokości.
Praktycznie się nie krzewi. Kwiatostan
do 70cm, rozgtałęziony na 2-3 kiście,
kwiaty Ŝółte, w duzych ilościach, 60100 w kiści. Pochodzi ona z Madagaskaru, z gór Angabo, koło Angazobe.

Estevesia alex-bragai Perea, Ferrari,
Las Panas, R. Kiesling

.
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Mamy więc nowy rodzaj w rodzinie
Cactaceae - Estevesia. Jest on na razie
monotypowy, tzn. obejmuje jeden gatunek – E. alex-bragai. Autorzy twierdzą,
Ŝe wykazuje podobieństwa do Mirabel-

la, Pseudoacanthocereus, i Harrisia.
Pochodzi on z południowo-wschodniej
cześci stanu Goias, Brazylia, gdzie
rośnie na wysokości 790m npm, na
terenach typu campo cerrado, w towarzystwie bromeliowych i Epiphyllum
phyllanthus ”saxicola”.
Roślina ta tworzy cienkie pędy, do
wysokości 68cm, i 2,4-3cm średnicy,
podzielone na 7-10 Ŝeber. Kwiaty są
duŜe, 13,5-17cm długości, i ok 11cm
szerokości, nocne. Bez kwiatów i owoców roślina ta nie prezentuje się specjalnie interesująco, jednak kwitnąca
jest całkiem ładna, atrakcyjnie wyglądają równieŜ zółte owoce.
Kakteen und andere Sukkulenten
2009, 60 (2)
Gymnocalycium marianae Perea,
Ferrari, Las Penas, R. Kiesling
Vide: artykuł w numerze..
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M. bocasana ”roseiflora”

M. bocasana ssp.
bocasana

M. crinita ssp. crinita ”nana”

M. crinita ssp. crinita ”tezontle”

M. zeilmanniana

M. bocasana ”multilanata”

M. crinita ssp. crinita ”duwei”

M. crinita ssp. scheinvariana

M. zeilmanniana ”roseiflora”

M. bocasana ssp. eschauzieri

M. crinita ssp. crinita ”duwei”

M. glassii ”ascensionis”

M. perezdelarosae ssp. perezdelarosae

M. crinita ssp. crinita
”painteri, monstruosa”

M. bombycina

M. perezdelarosae ssp.
andersoniana

Wszystkie zdjęcia | All the pictures – Leszek Wetesko, Gniezno, wetesko@poczta.onet.pl

.
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Nowość z Argentyny.

Gymnocalycium marianae. Odkrycie
i porównanie z G. baldianum.

Lic. Mario Perea,
Avenida Los Misioneros 700. CP 4700.
Catamarca. Argentina
marioperea1964@yahoo.com
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Catamarca

A NEW RECORD FOR ARGENTINA
Gymnocalycium marianae.
Discovery and comparison
with G. baldianum

Fig 1. Habitat G. marianae charakteryzuje się pofalowanymi wzgórzami, z niskodrzewiastą i krzaczastą roślinnością
El hábitat de G. marianae se caracteriza por colinas onduladas con vegetación arbórea baja y arbustiva.

Odkrycie

Descubrimiento

Prowincja Catamarca leŜy na północnym zachodzie Republiki Argentyny i duŜa część jej terytorium
charakteryzuje się rzeźbą górską i klimatem pustynnym. Rozmaite pasma górskie tworzą doliny ze stale
płynącymi lub sezonowymi rzekami. Dzięki temu
powstają mikroklimaty geograficznie odseparowane
od siebie, kaŜda z własnym biologicznym bogactwem,
które rozwinęło się i przystosowało do edaficznego* i
klimatycznego charakteru danego miejsca. W środowiskach takich moŜna napotkać gatunki, które nie
zostały jeszcze opisane.
W szczególności kaktusy były badane przez szerokie grono badaczy-podróŜników z róŜnych części
świata, jednak docierali oni jedynie w miejsc, do których prowadziły drogi. Obecnie, otwarcie nowych
dróg, umoŜliwiło poznanie róŜnorodności występującej w miejscach, które nie były nigdy wcześniej badane przez botaników.
W roku 2004, przeprowadzony został przegląd
kaktusów prowincji Catamarca, podczas którego trzeba było zbadać kaŜdy zakątek prowincji, do którego
moŜna było dotrzeć. Pozwoliło to zidentyfikować 73
gatunki i róŜne odmiany juŜ opisane, a takŜe wiele
innych, które są obecnie badane. To podczas tego

La provincia de Catamarca se ubica al noroeste
de la republica a Argentina y la mayor parte de su
superficie se caracteriza por el relieve montañoso y
el clima árido. Los diversos cordones montañosos
generan valles con ríos de curso permanente o estacionales. Estas características permiten que se generen microclimas aislados geográficamente, con una
diversidad biológica propia que ha evolucionado y se
ha adaptado a las características edáficas y climáticas
del lugar. En estos ambientes es posible encontrar
especies que no han sido descriptas aún.
Las cactáceas en particular fueron estudiadas
por una amplia diversidad de investigadores viajeros, provenientes de distintas partes del mundo, pero
que sólo accedieron a lugares donde existían caminos
que se los permitían. Actualmente la apertura de nuevos caminos facilita el conocimiento de la diversidad existente en lugares nunca antes exploraros por
botánicos.
Durante el año 2004, se realizó un relevamiento
de las cactáceas de la provincia de Catamarca, para
lo que se debió recorrer cada rincón de la provincia
donde fuera posible ingresar, esto permitió identificar unas 73 especies y algunas variedades ya

.
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Fig 2. Pierwsze zdjęcie G. marianae zrobiono na
początku grudnia 2004r.
La primera fotografía de G. marianae se registró los primeros días de diciembre de 2004.
Fig 3. Owoce G. marianae dojrzewają około końca stycznia i początku
lutego
Los frutos de G. marianae maduran hacia fines de enero y
primeros días de febrero.

Fig 4. Gymnocalycium baldianum ma korpus duŜo
Fig 5. W lecie 2009 zebrano w naturze dojrzałe owoce. Z nich pobrano
mniejszy, a ciernie giętkie i przyległe.
nasiona, które wysiali Omar i Marcelo Ferrari w mieście La Plata.
Gymnocalycium baldianum tiene cuerpo mucho
Durante el verano de 2009 se cosecharon frutos maduros en hábimás pequeño y espinas adpresas y flexibles.
tat de los que se extrajeron semillas que son sembradas por Omar
y Marcelo Ferrari en la ciudad de La Plata.

przeglądu, w trakcie badań prowadzonych 5-go grudnia 2004r. na północnym wschodzie prowincji, około
południa, na terenie o kamienistych i pofałdowanych
wzgórzach, zauwazono, Ŝe spod karłowatego drzewka
(Prosposis nigra), wyróŜniały się intensywnością
swojego czerwonego koloru, kwiaty gatunku kaktusa
naleŜącego do rodzaju Gymnocalycium, biorąc jednak
pod uwagę korpus i ciernie rośliny (duŜe), nie odpowiadała ona Ŝadnemu gatunkowi, których opisy przejrzeliśmy (Anderson, 2001; Backeberg, 1959; Hunt et
al, 2006; Meregalli, 1985; Metzing et al 1995; Pilbeam, 1995). Następnie zrobiono zdjęcie, pobrano niektóre rośliny, oraz zbadano teren, aby określić zasięg
populacji i towarzyszącą florę.
.
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descriptas, además de otras tantas actualmente en
estudio. Es en este marco que durante un recorrido
realizado el 5 de diciembre de 2004 por el noroeste
de la provincia, en horas del mediodía, en un área de
colinas pedregosas y onduladas se observó que bajo
arbolitos achaparrados (Prosposis nigra) sobresalían
por su intensa coloración roja las flores de una especie de Cactáceas perteneciente al género Gymnocalycium, pero que por el tamaño del cuerpo y la espinas
de la planta (grande), no se correspondía con ninguna
especie cuya descripción se haya revisado (Anderson
2001; Backeberg, 1959; Hunt et al, 2006; Meregalli,
1985; Metzing et al, 1995; Pilbeam, 1995). Se
procedió tomar fotografía, extraer algunas plantas y a
27

Fig 6. G. marianae w uprawie, kwitnący i produkujący nasiona
.
G. marianae florece y produce semillas en cultivo.
Fig 7. Około końca stycznia kwitnienie jest rzadkie, zarówno
jeśli chodzi o ilość roślin kwitnących, jak i ilość kwiatów
na rośłinie.
Hacia fines de enero la floración es poco importante tanto en cantidad de plantas que florecen co
mo en cantidad de flores por individuo.
Fig 8. G. marianae tworzy w naturze formy grzebieniaste
G. marianae presenta formas crestadas en hábitat

.

Pobrane rośliny były uprawiane w odpowiednim
rozsadniku, skąd otrzymano nasiona, potrzebne do
określenia podrodzaju.
Oprócz zbioru pierwotnego, trzech z autorów
wizytowało to miejsce w maju 2005r., pobierając do
badań róŜne egzemplarze, które były uprawiane przez
M. Pereę w Catamarca i O. Ferrariego w La Plata. Z
tej ostatniej hodowli pobrano holotyp i materiał do
badań kariotypu, które przeprowadziła Laura Las Peñas w prowincji Córdoba (Argentyna).
Areał występowania Gymnocalycium marianae
nie nakłada się, ale sąsiaduje z areałem G. baldianum
(Speg.) Speg., przynaleŜącego do tego samego podrodzaju Gymnocalycium (=Ovatisemineum Schutz,
nom. illeg.), i bardzo prawdopodobne, Ŝe spokrewnionego. Jednak ze względu na swoją morfologię,
rozmiar rośliny, inne uwarunkowania ekologiczne,
oraz róŜnice w badanych kariotypach*, wolimy przyznać mu rangę gatunku.
Opis Gymnocalycium marianae został po raz
pierwszy opublikowany w Kakteen und andere Sukkulenten w lutym 2009r., a jego autorami byli Mario
Perea, Omar Ferrari, Laura Las Peñas i Roberto Kiesling. Niniejszy artykuł jest jedynie odniesieniem do
oryginalnego.

Porównanie morfologiczne z G. baldianum
Obok róŜnic w kariotypie, istnieją pomiędzy
Gymnocalycium
marianae
i
Gymnocalycium
baldianum znaczne róŜnice morfologiczne, dla
których zobrazowania sporządziliśmy poniŜsze
porównanie czterech cech.
Cecha
morfologiczna
śebra
Korpus

Gymnocalycim
marianae
13-16 ostre
Zwykle kulisty,
11cm średnicy

Ciernie

Radialne sztywne, od 1,5 do
2cm dług., centralne do 2,5cm
dług.
Do 9 jednocześnie, 3,5-4,5
cm dług. RóŜne
odcienie czerwieni – na tej
samej roślinie i
jednocześnie .
Grubsza i
krótsza

Kwiaty

Rurka
kwiatowa

Gymnocalycium
baldianun
5-10 tępe
Bardziej
spłaszczony, 6-7
cm średnicy
Wszystkie
radialne, przyległe, giętkie, do
1,5cm długości
Mniej niŜ 4 jednocześnie, 3,4 do
4cm dług. Czerwone, pomarańczowe, róŜowe, a
nawet białe, na
róŜnych roślinach
DłuŜsza i cieńsza

recorrer el área para determinar los límites de la
población, y flora acompañante.
Las plantas extraídas fueron cultivadas en vivero propio donde su obtuvieron semillas para la determinación del subgénero.
Además de la colección inicial, se efectuó una
visita al lugar por tres de los autores, en Mayo de
2005, obteniendo varios ejemplares para ser estudiados; los que fueron cultivados por M. Perea en Catamarca y por O. Ferrari en La Plata. De este último
cultivo se confeccionó posteriormente el holotipo y
se obtuvo el material para el estudio del Cariotipo
realizado por Laura Las Peñas en la provincia de
Córdoba (Argentina).
El área de dispersión de Gymnocalycium
marianae no se superpone, pero es contigua, con la
de G. baldianum (Speg.) Speg., del mismo subgénero
Gymnocalycium (=Ovatisemineum Schutz, nom.
illeg.) y muy posiblemente relacionado. Sin embargo, por su morfología, tamaño, por sus diferentes
requerimientos ecológicos y diferencias en el examen
cariotipico, preferimos adjudicarle el nivel de especie.
La descripción de Gymnocalycium marianae
fue publicada por primera vez en Kakteen und andere Sukkulenten en febrero de 2009, por Mario Perea,
Omar Ferrary, Laura Las Peñas & Roberto Kiesling,
por lo cual en este artículo no haré referencia esta.
Comparación morfológica con G. baldianum

Además de las diferencias cariotipicas existen
importantes diferencias morfológicas entre Gymnocalycium marianae y Gymnocalycium baldianum,
para reconocerlas se pone a consideración el siguiente cuadro comparativo.
Carácter
morgológico
Costillas
Cuerpo

Espinas

Flores

Tobo floral

Gymnocalycim
marianae
13-16 agudo
Por lo general
globoso, de 11
cm de diámetro
Radiales rígidas
de 1,5 hasta 2
cm de longitud,
la central hasta
2,5cm.
Hasta 9 a la vez
de 3,5-4,5cm de
largo. Diversos
tonos del rojo
en un mismo pie
y en simultáneo.
Mas grueso y
más corto

Gymnocalycium
baldianun
5-10 obtuso
Más deprimido de
6-7cm de diámetro
Todas radiales
adpresas, flexibles, hasta 1,5cm
de longitud
Menos de 4 a la
vez de 3,4 a 4cm
de largo. Rojo,
naranja, rosado e
incluso blanco en
distintos pie.
Mas largo y
angosto

* Charakter edaficzny – róŜnorodne właściwości gleby
warunkujące Ŝycie w niej organizmów. Kariotyp – kompletny zestaw chromosomów, będący cechą charakterystyczną
dla
osobników tegodla
samego
gatunku.
suche i z małą ilością roślinności, obszary centralnej i północnocharakterystyczną
osobników
tegoPrepuna
samego to
gatunku.
zachodniej Argentyny, leŜące na wysokościach 2000-3500m npm. Chaqueña to region na północy Argentyny, charakteryzujący się duŜym zalesieniem, stanowiący cześć większego, południowoamerykańskiego regionu – Gran Chaco.
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Porównanie habitatów

Comparación de Hábitat

Środowisko populacji G. marianae, jest obszarem przejściowym (ekotonem) pomiędzy regionami
prepuna* i „pastwiskową” częścią chaqueño*, leŜącym w wąskim pasie pomiędzy najbardziej północną
częścią pasm górskich Ambato i najbardziej południową częścią pasm górskich Aconquija. Środowisko
to jest uwaŜane za słabo zaludnione, jednak zdegradowało się dzięki obecności od ponad 300 lat bydła,
co nadaje mu inny aspekt w stosunku do tego, który
istniał przed kolonizacją, gdy obszar ten był zamieszkany przez tubylców (Calchaquies), ślady których
przetrwały tam do dziś.
Przechodząc do porównania G marianae i G.
baldianum. Ich populacje na siebie nie zachodzą, choć
przylegają do siebie, a wysokość występowania nie
odgrywa tu roli, poniewaŜ G. baldianum spotyka się
na wysokościach odpowiadających G. marianae. Istnieją róŜnice co do ilości opadów w kaŜdym z habitatów, dla G. baldianum podaje się ją jako 585mm
rocznie, a dla G. marianae od 350 do 412mm rocznie.
Prawdopodobnie najwaŜniejszą róŜnicą moŜe być
edafika, jako Ŝe podłoŜa są dość odmienne; G. baldianum na tym obszarze spotyka się na płaskowyŜach
z głębokimi glebami, podczas gdy G. marianae preferuje gleby płytsze, kamieniste, rosnąc na pofałdowanych wzgórzach.
MoŜna stwierdzić w skrócie, Ŝe róŜnice klimatyczne nie odgrywają roli; natomiast ma znaczenie
nachylenie i typ podłoŜa, które pozwalają na szybszy
odpływ wody – bardziej kamieniste podłoŜe szybciej
wysycha. Zostało to potwierdzone przez zauwaŜoną w
uprawie mniejszą odporność G. marianae na wilgoć.

El hábitat de la población de G. marianae, es
un área de transición (ecotono) entre un pastizal
chaqueño y una prepuna, que se ubica en una franja
angosta entre el extremo norte del las sierras del
Ambato y el extremo sur de las Sierras de Aconquija.
Se trata de un ambiente con escasa presencia humana, aunque si degradado por la presencia de ganado
desde hace más de 300 años, lo que le da un aspecto
distinto al que probablemente tuvo antes de la colonización, cuando era habitado por aborígenes (Calchaquies), cuyos vestigios aún subsisten en la zona.
Siguiendo con la comparación entre G marianae y G. baldianum, las poblaciones no se superponen aunque son contiguas; la altitud pierde importancia en la comparación ya que G. baldianum se encuentra dentro del rango actitudinal del G. marianae. Si
existen diferencias en cuanto a las precipitaciones
pluviales, que recibe cada hábitat, estimadas para G.
baldianum superiores 585mm y G. marianae entre
350 y 412mm anuales. Quizás la diferencia más importante puede ser edáfica, ya que los suelos son bastante distintos; G. baldianum de esta zona se encuentra generalmente en mesetas con suelos profundos
y G. marianae, prefiere suelos menos profundos,
pedregosos en colinas onduladas.
En síntesis se concluye que la diferencia climática no es significativa; si resulta importante la pendiente y el tipo de suelo, que permite el escurrimiento más rápido del agua y el suelo al ser más bien rocoso drena rápido. Esto se vería confirmado por la
menor resistencia de G. marianae a la humedad comprobada en cultivo.
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ciąg dalszy ze str. 40
W rzeczywistości jednak, w większości przypadków, ta gra kolorów jest mniej efektowna – naskórek ma tylko słaby niebieskawy, lub szarawy odcień, a ciernie są zwykle bladoŜółte. W kolekcjach równieŜ niebieskawy odcień zaznaczony jest bardzo słabo, lub nieobecny. Ponadto kaktus ten ma pędy typu „wąska, nieciekawa tyczka” i początkowo właściwie jedyną jego atrakcją
moŜe być biała wełna w górnej części rośliny. Na szczęście P. glaucochrous naleŜy do szybko kwitnących Pilosocereusów –
kwiaty mogą się pojawić juŜ przy wysokości ok. 80 cm, a kaktus szybko rośnie. W uprawie naleŜy mu zapewnić maksimum
słońca i minimalną temperaturę zimowania 10oC. RozmnaŜać najlepiej jest przez odrosty, które szybko się ukorzeniają.
Opis: kaktus krzewi się ponad ziemią, osiągając 3-5 m wysokości; pędy dość zdrewniałe, 3-7 cm średnicy, o 5-10 Ŝebrach
(młode siewki mogą mieć nawet tylko 3 Ŝebra), z wyraźnymi poprzecznymi wcięciami pomiędzy areolami; naskórek od niebieskawego do szaro-zielonego; ciernie od szarych do złotawych, cierni centralnych 2-5, długości 2-4 cm, cierni radialnych 7-14,
długości 0,8-1,5 cm; areole czarne; obecna jest wełna niepseudocefaliowa, głównie na szczycie rośliny, czasem niŜej; kwiaty 45 cm długości, do 2,5 cm średnicy, róŜowe do czerwonych na zewnątrz, z białymi płatkami wewnętrznymi, pojawiają się w pobliŜu szczytu pędu; pseudocefalium zwykle brak, czasem słabo zaznaczone, na szczycie pędu lub nieco niŜej, obejmujące 2-5
.
Ŝeber, tworzone przez dodatkową ilość białej wełny.

Opowieść o pewnym prawdziwym
i „fałszywym” Austrocephalocereus
Tomasz Romulski,

Fig 2. Prawdziwy Austrocephalocereus purpureus, czyli Micranthocereus purpureus, fot.
Sthel Braga (Brazylia)

Fig 2. „Fałszywy
Austrocephalocereus
purpureus”, czyli
Coleocephalocereus
goebelianus w ogrodzie dr Zehntnera.
Zdjęcie z ksiąŜki Brittona i Rose.

Fig 3. Prawdziwy Austrocephalocereus
purpureus, czyli Micranthocereus purpureus, fot. Glauco Umbelino (Brazylia)

W artykule o Micranthocereus flaviflorus w obecnym
numerze, pojawiło się stwierdzenie, Ŝe rodzaj Austrocephalocereus jest „nieszczęsny”. Wyjaśnienie jego „nieszczęsności”
wiąŜe się z zamieszaniem, jakie dotyczy typu dla całego rodzaju, czyli Austrocephalocereus purpureus (klasyfikowanego
dziś jako Micranthocereus purpureus – vide: artykuł w numerze), a nawet... „dwóch” (!) A. purpureus.
OtóŜ w 1908r. prof. Gürke opisał Cephalocereus purpureus, kaktusa znalezionego przez niemieckiego botanika, Ernsta Ulego w masywie Sierra do Sincora, w brazylijskim stanie
Bahia. Jednak w 1933r., Werdemann, w swojej znanej ksiąŜce
Brasilien und seine Saulenkakteen, pod nazwą Cephalocereus
purpureus przytoczył obserwacje mocno róŜniące się od opisu
Gürkego, a dotyczące, jak się potem okazało, zupełnie innej
rośliny – mianowicie kaktusa znanego dziś pod nazwą Coleocephalocereus goebelianus Vaupel (Buining). Następnie w
1938r., w oparciu o obserwacje Werdermanna dotyczące owego „fałszywego” C. purpureus, Backeberg ustanowił nowy
rodzaj Austrocephalocereus. Jako typ został wybrany Cephalocereus purpureus Gürke (juŜ jako Austrocephalocereus
purpureus) Ciąg pomyłek przerwał dopiero Friedrich Ritter,
który w 1965r. wizytował naturalne stanowisko „prawdziwego” C. purpureus, i stwierdził, Ŝe roślina ta w Ŝadnym razie
nie odpowiada danym Werdermanna, a zbliŜona jest do
.
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rodzaju Micranthocereus, utworzonego równieŜ przez Backeberga, i równieŜ w 1938r.
Jak doszło do tego zamieszania? Wszystko zaczęło się
w ogrodzie, szwajcarskiego botanika, dr Leo Zehntnera, w
Joazeiro, w Brazylii, w którym trzymał on swoje kaktusy. To
od niego Britton i Rose, autorzy słynnej ksiąŜki The Cactaceae, dostali zdjęcia, nasiona i kwiaty, jak się potem okazało,
nie właściwego, a „fałszywego” C. purpureus. W konsekwencji w drugim tomie swojego dzieła (1920) autorzy ci,
pod nazwą C. purpureus przedstawili kaktusa dr Zehntnera
(czyli, jak juŜ wspomniano, dzisiejszego Coleocephalocereus
goebelianus, roślinę opisaną przez Vaupela jako Cereus
goebelianus dopiero trzy lata później (1923)). Kiedy więc
Werdermann bawił na południu stanu Bahia, przy granicy z
Minas Gerais, i znalazł wspomniane rośliny, był przekonany,
opierając się na Brittonie i Rose, Ŝe odkrył kolejną populację
C. purpureus, i pod taką nazwą przedstawił ją w swojej
ksiąŜce (prawdopodobnie nie znał opisu Gürkego), a opis
Vaupela, co naturalne, potraktował jako synonim. Backeberg, jak się łatwo domyślić, powtórzył jeszcze opis Werdermanna, a nie Gürkego, potwierdzjąc po raz kolejny błędną
identyfikację.
PoniewaŜ dr. Zehntner zmarł nim wojaśniła się nieporozumienie (1961r.), a kolekcja jego uległa zniszczeniu, nie
poznamy bezpośredniej przyczyny pomyłki, choć najprawdopodobniej miało tu miejsce błędne oznaczenie roślin zebranych w naturze, a nie... pomylenie etykietek w kolekcji.
Młode egzemplarze Coleocephalocereus goebelianus wykazują pewne powierzchowne podobieństwo do Cephalocereus
/ Micranthocereus purpureus, choć z czasem osiągają znacznie większe rozmiary, i wytwarzają mocniej zaznaczone
boczne cefalium. Napotkane w naturze, mogły więc być
wzięte za prawdziwego C. purpureus, który znany był wtedy
jedynie z opisu Gürkego (Monatsschrift fur Kakteenkunde
18: 86, 1908). Jak podawał Alfred Buining, Ernst Ule przedstawił Gürkemu rośliny zasuszone, i jak moŜna przypuszczać, to na ich podstawie był robiony protolog, zatem z wyjątkiem Ulego, nikt chyba nie wiedział jak wygląda Ŝywy,
prawdziwy C. purpureus, równieŜ dr. Zehntner, kiedy wyszukiwał w naturze kaktusy do ubogacenia swojego ogrodu!
Wszystko to pokazuje, jak łatwo było stworzyć „wirusa” pomyłek w świecie kaktusów, i jak łatwo się on rozprzestrzeniał. W dzisiejszych czasach jest juŜ trochę inaczej jako,
Ŝe w dobie internetu i częstych wizyt na stanowiskach naturalnych, znaleziska i opisy są duŜo łatwiej weryfikowane.
„Fałszywy” Cephalocereus purpureus rzeczywiście
zasługiwał na utworzenie odrębnego rodzaju. Jako gatunek
typowy, została jednak z formalnego punktu widzenia wzięta
inna roślina, nie ta, dla której był „szyty” nowy rodzaj. Dodatkowym paradoksem moŜe być jeszcze to, Ŝe „fałszywy”
C. purpureus jest dziś klasyfikowany, w rodzaju Coleocephalocereus, który równieŜ został utworzony przez Backeberga (w którym roku? – oczywiście w 1938). I głównie
dlatego to rodzaj Austrocephalocereus jest nieszczęsny. O
innych przyczynach jego „nieszczęsności” opowiem następnym razem.
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Nietypowe środowiska
kaktusów.
Quite unnatural cactus „habitats”

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

.
Fig. 4.

Tomasz Kuryłło (wyszukał zdjęcia | found out the pictures)
Tomasz Romulski (opatrzył komentarzami | provided them with comments)
Jeśli się nad tym trochę zastanowić, nie ma nic
specjalnie dziwnego w tym, Ŝe kaktusy moŜna znaleźć w
miejscach jak te, które są pokazane w tym artykule, co
więcej, np. Meksykańczycy byli by dość zdziwieni, Ŝe
środowiska te moŜna nazwać „dziwaczne”. Ale sądzimy,
Ŝe dla europejskiego miłośnika kaktusów, szklarniowca
lub parapeciarza, zdjęcia te mogą być interesujące.

If you think about it, there is really nothing very
strange in the fact that cacti can be found in places like
the ones presented in this article, more to say, the
Mexicans, for example, would be quite amazed to hear
that these „habitats” may be called „unnatural”. But for
a Europaean cactus lover, a greenhouse or windowsill
grower, these pictures might be of interest.

Fot. 1. Autor: Joe photo. Płoty z kaktusów sa dość często widywane w wiejskich częściach krajów, w których
występują kaktusy. Ale ten, tworzony przez Pachycereus marginatus, został „postawiony” w Mexico City.
Fig. 2. Autor: Carlos de las Piedras. To jest nasze ulubione zdjecie. Kaktus rosnący na kopule kościoła, gdzieś
w stanie Guanajuato, Meksyk.
Fot. 3. Author: <<graham>>. Kaktus rosnący na dachu, gdzieś w stanie Oaxaca, Meksyk.
Fig. 4. Author: Jenni Scott (Wlk. Brytania). Niezidentyfikowane kaktusy rosnące na dachu kafejki w Buzios,
Brazylia. Rozdrobniona cegła jest często uŜywana w
uprawie kaktusów, jako dobre kruszywo mineralne. Tu
kaktusy rosną wśród dachówek z tego samego materiału.
PodłoŜe mineralne, „nawoŜone” przez ptaki, pod gołym
niebem, i nawadniane przez deszczówkę – co innego
potrzebują jeszcze kaktusy, by lepiej rosnąć? A tak na
marginesie, to jeśli jesteście miłośnikami kaktusów na
wakacjach w Buzios, i szukacie czegoś „na ząb”, wiecie
gdzie pójść!

Fot 1. Author: Joe photo. Cactus fences are quite
often seen in rural parts of countries in which cacti are
found. But this one, composed of Pachycereus marginatus, was „raised” in Mexico City.
Fig. 2. Author: Carlos de las Piedras. This one our
favourite photo. A cactus growing on a church copula
in some place of Guanajuato state, Mexico.
Fot. 3. Author: <<graham>>. A cactus growing on a
roof in some place of Oaxaca state, Mexico.
Fig. 4. Author: Jenni Scott (UK). Unindentified cacti
growing on a roof of a cafe in Buzios, Brazil. Crushed
brick is often used in cactus culture as a good mineral
component. Here the cacti grow among tiles, made of
the same material. Mineral „soil”, „manured” by birds,
under the open sun, and watered by rain – what else
could one expect from cacti to grow better? Anyway, if
you are cactus lovers on holidays in Buzios, looking for
something to snack, you know where to go!
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Sedum spurium. Rozchodnik kaukaski
Dr BłaŜej Gierczyk,

Poznań

Rozchodnik kaukaski - Sedum spurium M.B. (S. oppositifolium Sims, S. involucratum Marschall von
Bieberstein, Asterosedum spurium (Marschall von
Bieberstein) Grulich, Spathulata spuria (Marschall
von Bieberstein) Löve & Löve)
Sedum spurium jest rośliną luźnodarnistą. Pędy
generatywne są nietrwałe, zasychające po wydaniu
nasion. Zimują trwałe, nadziemne, korzeniące się pędy wegetatywne. Mięsiste łodygi kwiatonośne osiągają 25 cm wysokości. Pokryte są drobnymi gruczołkowatymi włoskami i rzadko rozmieszczonymi liśćmi.
Mięsiste, lecz płaskie liście, kształtu odwrotnie jajowatego, rozmieszczone są naprzeciwlegle lub po 3 w
okółku. Ich szczyty są tępe lub prawie ścięte, przechodzące w nasadzie klinowato w ogonek. Krawędzie
liści u ich nasady są gładkie, przy wierzchołku nieregularnie karbowane. Powierzchnia liści pokryta jest
drobnymi gruczołkami, natomiast ich brzegi sztywno
orzęsione. Krótkoszypułkowe lub prawie siedzące
kwiaty zebrane są w szczytowe podbaldachy. Działki
kwiatów są mięsiste, zielone (czasem czerwono nabiegłe), podłuŜnie trójkątno lancetowate, zaostrzone,
2 do 3 razy krótsze od płatków. BladoróŜowe do
czerwonopurpurowych płatki, kształtu lancetowatego
do podłuŜnie jajowatego, osiągają 15 mm. Ich szczyty
są zaostrzone i wydłuŜone. Przechodzący w krótką
ostkę nerw środkowy jest zazwyczaj ciemniej zabarwiony. Dorównujące długością płatkom pręciki mają
białe, czasem czerwono nabiegłe, nitki. Będące owocami rozchodnika kaukaskiego mieszki, są wzniesione, podługowate, z dość długą szyjką. Podługowate
nasiona są dość duŜe, osiągają 1 mm długości. Gatunek ten kwitnie na przełomie lipca i sierpnia.
Ten pochodzący z Kaukazu, Armenii i północnego Iranu gatunek hodowany jest często jako roślina
ozdobna o właściwościach okrywowych, stosowana
jest takŜe do umacniania rabat i grobów. W naturze
występuje na łąkach i skałach piętra subalpejskiego i
alpejskiego. Łatwo się aklimatyzuje i dziczeje – w
efekcie znany jest z szeregu stanowisk półnaturalnych
na terenie Europy i Ameryki Północnej. W naszym
kraju często spotykany na całym obszarze, głównie na
murach i w miejscach kamienistych, na opuszczonych
cmentarzach i siedliskach ruderalnych. Znanych jest
szereg odmian uprawnych, róŜniących się wielkością i
barwą kwiatów, oraz kształtem i kolorem liści.
.
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Caucasian Stonecrop, Dragon's Blood Sedum, Tworow Stonecrop - Sedum spurium M.B. (S. oppositifolium Sims, S. involucratum Marschall von Bieberstein, Asterosedum spurium (Marschall von Bieberstein)
Grulich, Spathulata spuria (Marschall von Bieberstein) Löve & Löve)
Sedum spurium is a loose turf plant. The generative stems are transitory and drying up just after
forming of seeds. The perennial, overground, rooting
vegetative stems are the most hardy, hibernating
parts of this plant. The succulent, inflorescence carrying stems grow up to 25 cm in height. They are
covered by minute, glandulary hairs and loosely arranged leaves. Fleshy and plane leaves are obovate in
shape and are in opposite or whorled pattern (3 in a
whorl). They are obtuse or truncate at the apex, with
the cuneate base, shrinked into the short petioles. The
leaf edges are continuous at the base, irregularly indented in the upper part. Leaves’ sides are covered
by minute glands, next their edges are stiffly ciliate.
The short pedicel or almost sessile flowers are arranged in the uppermost cymes. Sepals are succulent,
green (sometimes suffused red), oblong-triangularlylanceolate, acute, 2-3 times shorter than petals. The
light-pink to red-purple petals of a lanceolate to olbolg-ovate shape reach 15 mm in length. Their
apexes are elongated and acuted. The short-husk
formed central rib is usually darker than the rest of
the petal. The stamens, which are as long as petals,
have white (rarely red-suffused) filaments. The follicles, being the S. spurium fruits, are erect, oblong
and have a long neck. Oblong seeds are quite long,
they are reaching about 1 mm. It blooms on the turn
of July and August.
This species, coming from Caucasus, Armenia
and north Iran, is widely cultivated as a decorative
plant of a covering character, used also for a stabilization of flower-beds and graves. In nature it grows
in grasslands and rocky places in alpine and subalpine zones. It shows a tendency to naturalization and
running wild – in consequence S. spurium is known
from many semi-natural locations in Europe and
North America. In Poland it is widely distributed,
mainly on walls and in rocky places, on neglected
cemeteries and ruderal habitats. Many cultivars, differ in color and size of flowers or color and shape of
leaves, are known.
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Fig. 1. & 2. Sedum spurium. Fot. BłaŜej Gierczyk
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Fig. 3. & 4. Sedum spurium. Fot. BłaŜej Gierczyk

.

”Uebelmannia” z kwiatami
Arrojadoa, czyli... Prawie wszystko

o Pierrebraunia bahiensis.
Tomasz Romulski,

Wrocław

Pierrebraunia bahiensis, jak wskazuje to sama
nazwa, pochodzi ze stanu Bahia – oczywiście brazylijskiego. Odkryta została przez Eddiego Estevesa Pereirę
w 1988r, i w mojej ocenie jej droga do kaktusowych
kolekcji „zwykłych” kaktusiarzy, wlekła się chyba dość
długo, jak na tak piękną roślinę. Winna jest tu pewnie
sama Pierrebraunia, bo zachciało jej się rosnąć w
Brazylii, a nie w Meksyku – gdyby była ona kaktusem
meksykańskim, to pewnie została by juŜ namnoŜona
przez naszych czeskich kolegów na Pereskiopsisach w
olbrzymich ilościach, i któreś z rzędu jej pokolenie
moŜna by juŜ było dziś kupić za bezcen. A tak, amatorzy
tej piękności muszą dziś uganiać się za jej nasionami po
róŜnych zagranicznych firmach w internecie – bo ofert
“gotowych” roślinek niestety tam nie ma – te moŜna
sobie załatwić tylko “po znajomości”, lub po prostu
mieć szczęście gdzieś na nie trafić.
Ale tak to juŜ niestety jest z kaktusami, które występują na obszarach rzadziej odwiedzanych przez kaktusowych obieŜyświatów. Wydaje się jednak, Ŝe Pierrebraunia miała „pecha” niezaleŜnie od tego, pochodzi ona
bowiem z Chapada Diamatina – najbardziej znanego z
kaktusów, i odwiedzanego przez kaktusiarzy miejsca w
Brazylii, i nie jest ona tam bardzo trudna do wypatrzenia, zwłaszcza, Ŝe dość mocno rzuca sie w oczy
podczas kwitnienia. Marcelo Piraja z Brazylii, którego
zdjęcia tytułowej rośliny ilustrują niniejszy artykuł, bynajmniej jej nie szukał, a po prostu lubi spędzać czas „w
tych pięknych okolicznościach (oczywiście brazylijskiej) przyrody”, cytując śp. Himilsbacha, gdzie miał on
to szczęście stanąć w oko w oko z tym klejnotem
brazylijskiej flory kaktusowej.
Pierrebraunia bahiensis ma bardzo ciekawy wygląd, jako Ŝe wygląda jak... wydłuŜona Uebelmannia z
kwiatami Arrojadoa. Podobieństwo do Uebelmannia
bierze się z gęsto ułoŜonych areol, z których wyrastają
proste ciernie. WzdłuŜ wyraźnie zarysowanych Ŝeber
formują się w ten sposób „grzebienie”, podobnie jak to
jest u gatunków Uebelmannia. Natomiast kwiaty u Pierrebraunii są typowo „arrojadowe” – rurkowate, przystosowane do zapylania przez kolibry, róŜowe na zewnątrz.
Mają one takŜe białe płatki wewnętrzne, przypominając
kwiat Arrojadoa dinae, które równieŜ są w podobny
sposób dwukolorowe.
Pierrebraunia bahiensis początkowo została opisana jako gatunek rodzaju Floribunda Ritter – Floribunda bahiensis P. J. Braun & Esteves (1993). Był to
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drugi gatunek w tym rodzaju, obok Floribunda pussiliflora Ritter, a rodzaj ten został wybrany przez autorów
opisu, z uwagi na podobne kwiaty i pewne podobieństwa cech zewnętrznych do F. pusilliflora.
Podobne rurkowe kwiaty mają teŜ gatunki Micranthocereus i Arrojadoa. Czemu więc nie one? OtóŜ
moŜliwość zaliczenia Pierrebraunii do Micranthocereus
została szybko wykluczona, z uwagi na róŜnice w budowie nasion i owocu, a takŜe nieco w strukturze
kwiatów – nie miały one typowej dla Micranthocereusów błony zamykającej komorę nektarową (chodzi tu
o gatunki Micranthocereus w rozumieniu zawęŜonym –
vide: artykuł obok). RównieŜ cechy zewnętrzne Pierrebraunii odróŜniają ją znacznie od gatunków Micranthocereus – nie tworzy ona pseudocefalium, kwiaty
wyrastają na wierzchołku rośliny, a nie z boku, jak to
ma miejsce u Micranthocereusów, ma ona takŜe mniej
Ŝeber, za to mocniej zaznaczone.
Wykluczony został takŜe początkowo rodzaj Arrojadoa, od gatunków którego Pierrebraunia znacznie
róŜni się cechami zewnętrznymi – ma grubsze pędy,
wydatniejsze Ŝebra, a takŜe nie wytwarza wierzchołkowego cefalium, tak charakterystycznego dla
wszystkich gatunków Arrojadoa. Dokładniejsze
badania potwierdziły jednak, Ŝe rodzaj Arrojadoa jest
bardzo bliski Pierrebraunii, i szybko została ona przeklasyfikowana na Arrojadoa bahiensis (P. J. Braun &
Esteves) N. P. Taylor & Eggli 1993.
Odkrywca kaktusa, Eddie Esteves Pereira, nie
pogodził się z zakwalifikowaniem swojej Floribunda
bahiensis, czyli Pierebraunii, do Arrojadoa, a poniewaŜ
samo istnienie rodzaju Floribunda budziło duŜe watpliwości, utworzył dla niej odrębny rodzaj, i opisał ją
jako Pierrebraunia bahiensis (P. J. Braun & Esteves)
Esteves 1997. Czy to z poczucia humoru, czy to z przekory, nazwą rodzajową uhonorował swojego kaktusowego druha, Pierra Brauna, nieodłączną połowę taksonomicznej spółki P. J. Braun & Esteves. To wyjaśnia,
dlaczego opis nowego rodzaju firmuje sam Eddie Esteves – niezręcznie wyglądałoby gdyby Pierre Braun
opisywał nowy rodzaj nazwany swoim własnym imieniem! Na marginesie wspomnę, Ŝe Pierre Braun zrewanŜował się przyjacielowi rodzajem... Estevesia,
ustanowionym zupełnie niedawno, bo... A.D. 2009r. –
piszemy o nim w rubryce Nowości wśród kaktusów i
sukulentów.
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Zatem Arrojadoa, czy Pierrebraunia? David Hunt
w The New Cactus Lexicon zachował dla niej nazwę
rodzajowa Pierrebraunia, co wynikło z nierozstrzygniętego stopinia pokrewieństwa pomiędzy P. bahiensis,
a drugim gatunkiem tego rodzaju, opisanym w 1997r,
równieŜ przez Brauna i Estevesa, P. brauniorum, ze
stanu Minas Gerais. Ta druga oślina znacznie róŜni się
cechami zewnętrznymi od P. bahiensis, znaczniej teŜ
odróŜnia się od Arrojadoa. Miejsce występowania P.
brauniorum jest trzymane przez odkrywców w tajemnicy, i najprawdopodobniej nikt oprócz nich nie widział
tego kaktusa w naturze. Gdyby się okazało, Ŝe pokrewieństwo pomiędzy obiemia Pierrebrauniami jest
większe niŜ pomiędzy P. bahiensis a Arrojadoa,
naleŜałoby pozostawić P. bahiensis w rodzaju Pierrebraunia. Gdyby z kolei okazało się, Ŝe obie Pierrebraunie nie są ze sobą blisko spokrewnione, moŜna by
było przenieść P. bahiensis do Arrojadoa, jednakŜe poniewaŜ jest to gatunek typowy dla rodzaju Pierrebraunia, rodzaj ten by „zniknął” i naleŜałoby dla P.
brauniorum utworzyć bądź to nowy rodzaj, bądź to umieścić go w innym (chyba, Ŝe okazałoby się, iŜ równieŜ i
ten kaktus jest blisko spokrewniony z Arrojadoa). Aby
jednak tego dokonać, wypadałoby go dokładniej przebadać, co jednak jest obecnie niemoŜliwe, bo z wyjątkiem odkrywców, nikt nie ma do kaktusa dostępu! W
Europie P. brauniorum znajduje się najprawdopodobniej
tylko w dwóch kolekcjach – Wernera Uebelmanna w
Szwajcarii i Rene Zahry z Malty, w obu przypadkach są
to młode rośliny, na podstawie których trudno wyrokować o taksonomii. [Zupełnie na marginesie, pozwolę
sobie jeszcze w tym miejscu, na zwrócenie uwagi, Ŝe
wizerunek P. brauniorum został uwidoczniony na znaczku wydanym przez pocztę Malty. Zatem Rene Zahra
nie próŜnuje jeśli chodzi o propagowanie kaktusów!]
Wróćmy do P. bahiensis. Do wymienionych juŜ w
artykule cech odróŜniających ją od gatunków Arrojadoa
(znacznie grubsze pędy i brak cefalium), dodać naleŜy
obecność znacznie większej ilości duŜych komórek z
klejem roślinnym w korze i rdzeniu, niŜ u pozostałych
gatunków Arrojadoa, choć nie jest potwierdzone znaczenie taksonomiczne tej cechy. Są teŜ pewne inne
drobne róŜnice w budowie wewnętrznej (dotyczące
struktury tkanki parenchymatycznej), ale są teŜ i duŜe
podobieństwa. Zatem czy traktować nasŜą Pierrebraunię
jako Arrojadoę, czy teŜ nie, zaleŜy po prostu od tego, jak
szeroko przyjmiemy granice rodzaju Arrojadoa.
Niewątpliwie jednak, przy włączeniu do Arrojadoa, Pierrebraunia zasługiwałaby na utworzenie dla niej rangi
podrodzaju.
Czy to Arrojadoa, czy to nie-Arrojadoa, Pierrebraunia jest bardzo charakterystyczna, ciekawa, i... po
prostu piękna. Eddie Esteves Pereira w swoim pierwotnym opisie, nie ujawnił miejsca znaleziska – zaznaczył
tylko, Ŝe stanowisko typowe jest w Chapada Diamantina. W kolejnych latach odkryto jednak kilka innych
lokalizacji tego pięknego kaktusa, choć niestety dzięki
temu wiele egzemplarzy skończyło w workach zbyt
chciwych kaktusiarzy. Na szczęście jednak Pierrebraunia nie jest mocno zagroŜona w naturze – wiele eg.
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zemplarzy rośnie na trudno dostępnych dla stopy ludzkiej skałach, a nasiona są juŜ obecne w sprzedaŜy w
Europie, co zmniejszyło popyt na importowane rośliny.
MoŜna ją teŜ spotkać w europejskich kolekcjach, choć
przeglądając internet nie spotkałem się niestety z ofertami “gotowych” rośłin na sprzedaŜ – oferowane są
tylko nasiona.
Pierrebraunia bahiensis w naturze występuje na
wysokościach 1000-1850m npm., gdzie rośnie w szczelinach skał z piaskowca, w których zbiera się niewiele
organicznego materiału z rozkładających się szczątków
roślinnych. Rośliny mogą rosnąć zarówno na otwartym
słońcu, jak i są czasem cieniowane przez trawy, w obu
przypadkach z czasem lekko się nachylają w kierunku
maksymalnego nasłonecznienia, a niekiedy bardzo
długie pędy mogą się nawet płoŜyć. Z innych kaktusów, na ich stanowiskach moŜna napotkać m. in.
Micranthocereus (Austrocephalocereus) purpureus i
Stephanocereus luetzelburgi.
Przyjrzyjmy się teraz naszej piękności. Ciemnozielone, dość miękie pędy osiągają 6-10 cm średnicy,
czasem więcej (Patricia Soffiati znalazła roślinę o średnicy 18 cm!), są podzielone na 10-14, czasem więcej,
dość ostrych Ŝeber. Siewki i młode rośliny są kuliste,
ale szybko się wydłuŜają i nachylają w stronę słońca.
W naturze mogą przekraczać 0,5 m wysokości, a najwyŜsze odnotowane egzemplarze przekraczały nawet 1
m. Rośliny w starszym wieku mogą się krzewić,
zwykle od podstawy, choć bardziej leciwe egzemplarze
mogą wypuścić odrost ponad ziemią.
Ozdobą P. bahiensis są niewątpliwie piękne
kwiaty – dwukolorowe – z płatkami zewnętrznymi
koloru od ciemnoróŜowego do purpurowego, i z białoŜółtawymi płatkami wewnętrznymi. Mają do ok. 4 cm
długości, ok. 1-1,5 cm średnicy, i pojawiają się w
duŜych ilościach dookoła szczytu, lub na samym szczycie rośliny, pięknie ją zdobiąc. W naturze są zapylane
przez kolibry. Owoce są róŜowe, mięsiste, o średnicy 12 cm.
Drugą piękną ozdobą są proste brązowawe ciernie, do 3 cm długości, które wyrastając z gęsto ułoŜonych areol, i zwykle nie odstając bardzo na boki,
formują w ten sposób wspomniane juŜ piękne „grzebienie” lub „płoty”. Ciernie w starszym wieku jaśnieją.
Ozdobą jest równieŜ krótka, biała wełna młodych areol,
która dodatkowo zdobi szczyt rośliny.
Habitat, w którym rośnie P. bahiensis jest jak na
Brazylię dość chłodny, a takŜe dość wilgotny, gatunek
ten więc nie naleŜy do najbardziej ciepłolubnych
“brazylijczyków, jednak w okresie spoczynku zimowego temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 10 oC,
choć roślina moŜe znieść krótkie spadki temperatury w
okolicach 0 oC. Najlepiej jest zimować ją w temperaturze nieco wyŜszej, i od czasu do czasu lekko spryskiwać/mgławicować.
Pierrebraunia bahiensis uprawiana w pełnym
słońcu, średnio nawadniana i średnio nawoŜona, oraz
chroniona przed zimnem, rośnie bezproblemowo, z
rocznymi przyrostami ok. 2 cm. Kwitnie po około 10
latach od wysiewu – to nie tak krótko, więc jeśli
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 1

Fig 1. Pierrebraunia bahiensis, Serra do Cruzeiro Oeste,
Mucuge, Bahia. Fot. Marcelo Piraja (Brazylia)

chcemy ją wysiewać, musimy się uzbroić w cierpliwość,
lub przyśpieszyć wzrost i kwitnienie przy pomocy
szczepienia. PodłoŜe powinno być przepuszczalne,
zawierające przynamniej w połowie gruboziarniste
kruszywo, a doniczki niezbyt duŜe. Dobrze jest nie przesuszać nadmiernie rośliny w okresie wzrostu.
Pierrebraunię najlepiej rozmnaŜać z nasion, z czym
nie ma problemów. Kusi jednak by uławić sobie Ŝycie
rozmnaŜaniem jej przez odrosty, które się często stosuje
w przypadku kaktusów kolumnowych. Niestety Pierrebraunia niezbyt lubi się krzewić, a jeśli się na to zdecyduje, to dopiero w starszym wieku. Częściowe
“zniszczenie” kaktusa, tzn. ścięcie wierzchołkowej
części pędu, spowoduje wprawdzie wytworzenie
odrostów; nie mam jednak wiadomości dotyczących ich
ukorzeniania, i nie jestem pewien czy odbyłoby się to
bezproblemowo – z reguły kaktusy o miękich pędach, a
takie ma Pierrebraunia, ukorzeniają się dość wolno. Co
więcej, boczne pędy są w jej przypadku grube, a krótkie
– oderwane będą miały duŜą powierzchnię rany w stosunku do swojej wielkości, co bardzo spowolniłoby ich
ukorzenienie Gdybyśmy zatem przypadkiem dochowali
sie odrostu, warto go raczej zaszczepić, niŜ próbować
ukorzeniać.
Pierrebraunia bahiensis to z pewnością jeden z
piękniejszych i ciekawszych kaktusów – łączy on w sobie charakterystyczną dla gatunków Arrojadoa, cechę

Fig 2. Pierrebraunia bahiensis, Salvador de Bahia. Kaktus
z uszkodzoną częścią wierzchołkową wypuścił dwa
odrosty. Fot. Gerard Ardisson (Francja)
Fig 3.
Pierrebraunia
bahiensis,
Serra do Cruzeiro
Oeste, Mucuge,
Bahia.
Fot. Marcelo Piraja
(Brazylia).

obfitego kwitnienia małymi pięknymi kwiatami, z wyglądem korpusu dość podobnym do gatunków Uebelmannia. W sklepie jej nie dostaniemy, ale gdyby nam
się nadarzyła jakaś inna okazja Ŝeby ją nabyć...
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Kolibrowy Pilosocereus

.

Pilosocereus glaucocrous to trochę dziwny gatunek w rodzaju, bo jako jeden z nielicznych Pilosocereusów ma czerwone kwiaty, podczas gdy znaczna większość gatunków ma
kwiaty białe. Kwiaty tego Pilosocereusa otwierają się w nocy i są wtedy zapylane przez nietoperze, ale mogą być teŜ otwarte w godzinach rannych i wieczornych – ich czerwony kolor
przyciąga wtedy drugą grupę zapylaczy – kolibry. Zakłada się, Ŝe jest to jedyny gatunek z
całego rodzaju wykazujący „kolibrowy” syndrom.
Kaktus ten pochodzi z masywu Chapada Diamantina, w centralnej części brazylijskiego
stanu Bahia. MoŜe on być dość ładną rośliną – w naturze moŜna spotkać egzemplarze o niebieskawym naskórku, złotych cierniach wyrastających z czarnych areol, i ze szczytową częścią pędu pokrytą białą wełną.
ciąg dalszy na str. 30
Pilosocereus glaucochrous, Morro do Chapeu, Bahia. Fot. Graham Charles (Anglia)

Kaktusowe ciekawostki | Cactus curiosities

This is of course not a pure curiosity – cacti can
amaze us with different ways, including such ample
flowering as is pictured above. However such amount
of flowers at one time is not a frequent sight.
Till the time that I saw this picture of Aylostera
heliosa taken in Cristian’s Neciu collection (Romania), I
associated the number 51 with a song of a Polish heavy metal band from the early 80-ties, TSA, a song
called ”51”. But now the number 51 will also remind me
of the number of flowers on Cristian’s Aylostera heliosa. You may count for ourself if you do not believe it!
Edytor

Oczywiście to nie bardzo wielka niezwykłość –
kaktusy są w stanie zadziwiać nas na róŜne sposoby,
m.in. tak obfitym kwitnieniem, jak na powyŜszym zdjeciu.
Jednak taka ilość kwiatów „za jednym zamachem” to
nieczęsty widok.
Do czasu gdy zobaczyłem to zdjęcie Aylostera
heliosa, zrobione w kolekcji Cristiana Neciu (Rumunia),
liczba 51 kojarzyła mi się z utworem polskiej grupy heavymetalowej początku lat 80-tych, TSA, pod tytułem
„51”. Ale teraz liczba 51 będzie mi równieŜ przypominać
ilość kwiatów na Aylostera heliosa Cristiana. Jeśli nie
wierzycie, moŜecie policzyć sami !
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