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Rodzina bromeliowatych, lub inaczej, ananasowatych, obejmuje ponad 50 rodzajów roślin występujących na
obu kontynentach amerykańskich. Większośc z nich to rośliny epifityczne, zamieszkujące tropikalne lasy, cześć bromeliowatych jednak, to rośliny naziemne, rosnące zwykle w
suchych środowiskach, razem z kaktusami i innymi sukulentami. Wiele z nich określa się często jako sukulenty,
faktycznie jednak ich sukulentyzm rozumiany jako obecność tkanek magazynujących wodę jest znacznie mniej
wyraźny niŜ u innych, typowo sukulentycznych roślin rozetowych, takich jak agawy, czy aloesy, lub teŜ nie występuje
wcale, a za przetrwanie w suchych środowiskach odpowiada raczej ich kserofityzm, pozwalający na spowolnienie
cyklu Ŝyciowego podczas suchych pór roku.
Obok dość znanych rodzajów obejmujących gatunki
umownie określane mianem sukulentów, takich jak Dyckia,
Hechtia, Encholirium, czy Deuterocohnia, istnieje takŜe
mniej znany rodzaj Orthophytum, równieŜ zaliczany do „sukulentycznych” Bromeliowatych, z wieloma atrakcyjnymi
gatunkami. Rodzaj ten został opisany przez Beer’a w
1854r. i zalicza się obecnie do niego ok. 35 gatunków z
północno-wschodniej Brazylii.
Ortofyta moŜna podzielić na trzy grupy. Pierwszą
grupę stanowią gtaunki wytwarzajace wyprostowany kwiatostan – to grupa pierwsza, druga obejmuje gatunki z kwiatostanem nieznacznie wystającym ponad rozetę, natomiast
gatunki trzeciej grupy mają kwiaty zagłębione w rozecie. Do
tej ostatniej naleŜy m.in. Orthophytum albopictum, bardzo
atrakcyjny gatunek pochodzący z bogatego równieŜ w kaktusy, brazylijskiego masywu Chapada Diamantina.
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Liście tej pięknej rośliny przy duŜym nasłonecznieniu
przyjmują bordową lub nawet czerwoną barwę, podczas
gdy środek rozety jest biały, w nim pojawiają się równieŜ
białe kwiaty. Po spojrzeniu na zdjęcie O. albopictum, wielu
miłośników sukulentów pomyślałoby zapewne, Ŝe jest to z
pewnością najbardziej popularny i ceniony gatunek w rodzaju. Jednak bardziej popularne wśród „bromeliarzy” są
choćby O. gurkenii, czy O. burle-marxii, co tylko pokazuje,
jakie ładne rośliny moŜna spotkać wśród ortofytów, chociaŜ
istotnie O. albopictum naleŜy do jednych z najbardziej
spektakularnych gatunków
Obszar Chapada Diamantina jest stosunkowo chłodny na tle reszty Brazylii – nocne temperatury mogą tam
o
spadać w okolice zera C, oraz relatywnie wilgotny – mimo
małych opadów deszczu, w nocy często tworzą się mgły, z
których to tamtejsze bromeliowe czerpią wilgoć. Dzięki temu dobrze czują się one w uprawie europejskiej, jednak
przy spełnieniu warunku przepuszczalnego podłoŜa. O.
albopictum jest bowiem gatunkiem, który rośnie na skałach,
z korzeniami penetrującymi ich szczeliny, zawierające bardzo małą ilość materii organicznej. Aby więc nie doprowadzić do gnicia rośliny, naleŜy w uprawie stosować podłoŜe
przepuszczalne, mimo, iŜ dla bromeliowych stosuje się
zwykle mieszanki oparte na humusie. WaŜną teŜ rzeczą
jest zapewnienie dostatecznej ilości miejsca dla tych krzewiących się z czasem roślin, oraz jak
najwięcej słońca, aby wybarwienie
rozet było jak najbardziej zbliŜone
do kolorystyki roślin z natury.
Fig. 1, 2 Orthophytum albopictum
Chapada Diamantina, Bahia, Brazylia
Fot. Marcelo Piraja (Brazylia)
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Edytorial
Witajcie Przyjaciele !
Niestety moje osobisto-zawodowe sprawy sprawiły, Ŝe mało czasu mogłem poświęcić na kaktusowe hobby, w tym czasopismo, i stąd numer jest o miesiąc później niŜ
planowałem. NajwaŜniejsze jednak, Ŝe jest.
Z powodu mojego braku czasu, prawdopodobnie pewne rzeczy w Kaktusy i Inne
bedą musiały ulec zmianie. Dotychczas jednocześnie zbierałem materiały, składałem
czasopismo, a takŜe pisałem artykuły i dodatki. Od następnego numeru szykuje się
jednak „podział ról” w Ki. Prawdopodobnie od teraz moja aktywność w KI będzie polegała głównie na zbieraniu materiału i przekazywaniu go nowemu edytorowi. Szukamy
równieŜ osób chętnych do „dodatków”. Po pierwsze, osoby do działu „nowości wśród
kaktusów i sukulentów”, która zechciała by robić zestawienie opisów, pojawiających się
w innych czasopismach (patrz str. 65), i które wcale nie muszą być opatrzone komentarzami). Poszukujemy równieŜ osobę do działu „ksiąŜki”. Dział ten niekoniecznie musi
zawierać recenzje, wystarczą informacje o nowościach wydawniczych. Niestety KI nie
jest pismem dochodowym, i projekt ten to jedynie działalność społeczna, ale mam nadzieję, Ŝe byłaby satysfakcjonująca.
Subskrybcja KI bardzo spadła w ostatnim czasie – większość czytelników KI to
obecnie ci, którzy preferują wersję elektroniczne Ki, czyli po prostu tzw. skany. Proszę
Was więc o zachęcanie innych kaktusiarzy do subskrybcji wersji papierowej, bo tylko
zwiększenie nakładu spowoduje poprawienie szaty graficznej i obniŜenie ceny pisma.
Dość duŜo nam juŜ przyszło artykułów na kolejne dwa numery i mimo obecnego
spóźnienia, sądzę, Ŝe uda nam się je wydać do końca roku. Będę miał teraz więcej
czasu, by zbierać materiały do KI i zachęcać kaktusiarzy do pisania, i mam nadzieją, Ŝe
następne dwa numery, oba planowane na grudzień, zaczniemy „z wielkim hukiem”.
W obecnym numerze nie wszystek materiał się zmieścił, ale wydaje mi się, Ŝe jest
on bardzo dobry, i mam nadzieję, Ŝe kaŜdy z Was znajdze tu coś dla siebie. Wasze
kaktusy juŜ pewnie śpią, tym milszej Ŝyczę więc lektury!
edytor
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Między nami „cefaliakami”.
„Potwór” z Bahia.
Tomasz Romulski
Po spojrzeniu na tego włochatego „stwora” na
zdjęciu obok, słowo „potwór” w tytule tego artykułu
stanie się chyba zrozumiałe. A „potwór” ten to Coleocephalocereus goebelianus, kaktus którego moŜna
spotkać na wielu stanowiskach na południu brazylijskiego stanu Bahia. Gatunek ten mnie zainteresował
pewien czas temu, i zacząłem zbierać o nim wiadomości, które zdecydowałem się teraz przedstawić.
Zanim jednak zaprezentuję bliŜej tego konkretnego
reprezentanta rodzaju Coleocephalocereus, pozwolę
sobie wrócić do mojego artykuł z Kaktusy i Inne 3 (1),
2006, z którego się nieco „powtórzę” w odniesieniu
do rodzaju Coleocephalocereus jako całości.
„Wiele zostało powiedziane w przeszłości o ścisłych zwiazkach rodzajów Coleocephalocereus i Melocactus (oba rodzaje występują w plemieniu Cereeae). Oba te rodzaje sa podobne jeśli chodzi o kwiaty,
owoc i nasiona. RównieŜ geograficzne rozmieszczenie Coleocephalocereus leŜy w obrębie obszaru wielu
melocactusów. Młode siewki Coleocephalocereus
mają pokrój bardziej kulisty niŜ wiekszość innych
kaktusów kolumnowych. Jest troche gatunków, zarówno w Coleocephalocereus jak i w Melocactus,
które mają haczykowate ciernie, przynajmniej w stadium siewki, co według Taylora jest cechą wyjątkową
w Cereeae. Występuje rówieŜ duŜe podobieństwo w
cefaliach. Cefalia coleocephalocereusów mają drobną
gęstą wełnę i duŜo długich szczecin, więc znów są
podobne raczej do cefaliów melokaktusów i diskokaktusów niŜ innych kolumnowych cefaloidów.”
Rzeczywiście, młode siewki Coleocephalocereus goebelianus istotnie rosną kuliście, a takŜe posiadają haczykowate ciernie centralne, dzięki czemu,
przypominają w tym stadium raczej melokaktusa, niŜ
kaktusa kolumnowego. Kulistość jest zaznaczona do
ok. 5 cm średnicy, potem coraz wyraźniej widać juŜ,
Ŝe rośliny się wydłuŜają, przestają się teŜ pojawiać
haczykowate ciernie. Dla porównania warto zaznaczyć, Ŝe znaczna większość innych kaktusów kolumnowych, przy wysokości 5 cm ma duŜo mniejszą grubość, i na odwrót – 5 cm średnicy oznacza dla nich
duŜą większą wysokość.
Coleocephalocereus goebelianus występuje
głównie w stanie Bahia, zahaczając teŜ na południowym krańcu swojego areału o stan Minas Gerais. W
naturze moŜe osiągnąć ponad 6 m wysokości, choć
bardzo rzadko spotyka się tak wysokie egzemplarze.
Jego „potworność” ma jednak swoje źródło nie w
rozmiarach, ale w cefalium, które jest wyjątkowo im.
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The cephaloids.
A „monster” from Bahia
ponujące i tylko kilka innych kaktusów moŜe się
poszczycić równie efektownym. Obejmuje ono bardzo wiele Ŝeber – czasem nawet ponad połowę obwodu pędu, osiągając wtedy nawet do 20 cm szerokości (!). Tworzą je biała, gęsta wełna, i zakrzywione
szczeciny w kolorze od brązowego do czarnego. W
starszym wieku biała wełna w dolnych partiach odpada, i cefalium przyjmuje w tych miejscach ciemny
kolor szczecin.
Cefalium pojawia się od strony maksymalnego
nasłonecznienia, i w danej populacji wszystkie rośliny „wystawiają” je w jednym kierunku, co wygląda
bardzo malowniczo. Ritter pisał, Ŝe w przypadku
roślin rosnących na otwartym słońcu cefalium moŜe
się pojawić juŜ przy wysokości 40 cm, zwykle jednak ma to miejsce przy większej wysokości rośliny,
0,5-1,5 m, a w przypadku roślin cieniowanych, cefalium pojawia się jeszcze później, lub czasem moŜe
się zdarzyć, Ŝe nie pojawi się wcale. Na zdjęciu 2
widnieje egzemplarz zaczynający wytwarzać cefalium przy wysokości ok. 1 m.
Nie miejsce tu na rozwaŜanie innych cech morfologicznych, poniewaŜ jednak opis podany przez
Andersona w popularnej ksiąŜce The Cactus Family
(dostępny w internecie) jest nieco błędny, podaję
lepszą charakterystykę C. goebelianus, sporządzoą
przez Rittera dla C. pachystele, która to nazwa jest
synonimem C. goebelianus (patrz: niŜej). Opis ten
równieŜ nie podaje całej rozpiętości cech, poniewaŜ
areał rozmieszczenia C. goebelianus jest dość duŜy, i
pewnie cechy te są dość zmienne, a dostępne opisy
odnoszą się jedynie do niektórych populacji, i mogą
nie do końca odpowiadać duŜej części roślin (np. w
rzeczywistości C. goebelianus moŜe osiągnąć aŜ do
20 cm średnicy, a nie jedynie podawane tam 12cm).
C. pachystele osiąga od 1,5 do ponad 6 m wysokości, zwykle rośnie pojedyńczo, czasem się niewiele krzewi u podstawy; pędy do 12 cm średnicy,
Ŝeber u dorosłych roślin 14-27, młode siewki mogą
mieć nawet tylko 9 Ŝeber, cierni centralnych 4-8, 1-6
cm długości, radialnych 12-18, 1-1,5 cm długości.
Kwiaty białe, nocne, do 2,5-3 cm średnicy, 4-5,5 cm
długości, wystają z cefalium na ok. 2 cm długości.
W poprzednim numerze Kaktusy i Inne opisałem historię zamieszania, które doprowadziło do tego, Ŝe C. goebelianus został błędnie przedstawiony
w ksiąŜce Brittona i Rosego, jako Cephalocereus
purpureus Gurke, zanim jeszcze został on formalnie
opisany, i do czasu odkrycia w 1965r. pomyłki przez
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2

Fig. 1 „Potwór” z Bahia w całej swojej
okazałości – bardzo wiekowy i
wysoki egzemplarz Coleocephalocereus goebelianus. Egzemplarze o takiej wysokości
spotyka się rzadko. Cefalium
obejmuje znaczną część obwodu rośliny, wygląda na to, Ŝe
ponad połowę. W dolnej części
cefalium biała wełna odpadła,
pozostawiając tylko czarne
szczeciny.
Fot. Graham Charles (Anglia)

.

Fig. 3 Młody egzemplarz Coleocephalocereus goebelianus w polskiej kolekcji.
Najbardziej dolne ciernie centralne w
areoli są haczykowato zakończone.
Tego typu ciernie centralne są
obecne tylko u młodych roślin C.
goebelianus, mających nie więcej
niŜ kilka cm wysokości. Warto teŜ
zwrócić uwagę na to, Ŝe egzemplarz
ten, który ma ok. 6cm wysokości, ma
pokrój zbliŜony do kulistego, będąc
tylko nieznacznie wydłuŜony, w
przeciwieństwie do siewek typowych
kaktusów kolumnowych, które przy
tym samym wzroście, mają znacznie
węŜszą średnicę. C. goebelianus
osiągaja znaczną średnicę juŜ w
młodym wieku, i w starszym przyrost
pędu na grubości jest stosunkowo
słaby. Młode rośliny C. goebelianus
przypominają raczej siewkę melokaktusa, niŜ kaktusa kolumnowego.
Fot. Tomasz Romulski.

Fig. 2 Młody egzemplarz Coleocephalocereus goebelianus o wysokości ok.
1m, rozpoczął wytwarzanie cefalium.
Warto zwrócić uwagę na zwiększającą się ilość Ŝeber – moŜna oszacować, Ŝe u podstawy jest ich ok.
10, a w górnej części ok. 20.
Fot. Graham Charles (Anglia))

Friedricha Rittera, nikt sobie z niej nie zdawał sprawy. ”Oficjalnie” natomiast, kaktus został opisany juŜ
w 1923r. w Zeitschrift fur Sukkulentenkunde, jako
Cereus goebelianus. Opisu dokonał niemiecki botanik, Friedrich Johann Vaupel dla roślin znalezionych
przez innego niemieckiego botanika, dr. Philipa von
Lützelburga, w Serra das Almas, w stanie Bahia. Prof.
Erich Werdermann, znalazł te rośliny takŜe koło Caitite Tremedal, przy granicy ze stanem Minas Gerais,
ale był przekonany, Ŝe są to Cephalocereus purpureus. Werdermann badał holotyp złoŜony przez Vaupela i stwierdził, Ŝe opisany przez niego Cereus
goebelianus to ta sama roślina. Ritter, miał jednak
wątpliwości, czy Cereus goebelianus Vaupela
.
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rzeczywiście moŜe być z nimi utoŜsamiany, i stwierdził, Ŝe rośliny Werdermanna zasługują na odrębne
potraktowanie, zaczem opisał je pod nazwą Coleocephalocereus pachystele Ritter. Dopiero Alfred Buinig odwiedził stanowiska roślin Vaupela w Sierra
das Almas, i potwierdził, Ŝe rzeczywiście odpowiadają one roślinom Werdermanna, co sprowadziło
nazwę Rittera do synonimu. W kategoriach taksonomicznych zatem, pierwszeństwo miała nazwa
goebelianus przed pachystele, i tak Buining przeklasyfikował ten gatunek – Coleocephalocereus goebelianus (Vaupel) Buining. PoniewaŜ holotyp Cereus
goebelianus złoŜony przez w Berlinie został zniszKAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2

czony podczas alianckich nalotów w czasie II Wojny
Światowej, Buining złoŜył neotyp w herbarium Uniwersytetu w Utrechcie, w Holandii.
Jak widać na zdjęciach Grahama Charlesa, C.
goebelianus w naturze to bardzo interesujący kaktus.
Czy jednak w kolekcjach okaŜe on chociaŜ część swojej „potworności?
Przyznam się, Ŝe nie wiem czy nasz „potwór”
wytworzy cefalium w polskim klimacie – osobiście
nie słyszałem o Ŝadnym egzemplarzu wyhodowanym
w europejskiej kolekcji, który doczekał się cefalium,
jednak to nie znaczy, Ŝe takowych nie ma, i Ŝe jest to
niemoŜliwe, choć kaktus wolno rośnie i na (ewentualne) cefalium trzeba byłoby dość długo czekać. Nie
mniej C. goebelianus tworzy całkiem ładne kolumienki nawet bez cefalium, i sądzę, Ŝe miłośnicy kaktusów kolumnowych mogą rozwaŜyć włączenie go do
swych kolekcji. W uprawie naleŜy go wtedy traktować jak większość „brazylijczyków”, czyli warto by
miał bardziej wigotną atmosferę niŜ kaktusy w uprawie standardowej, oraz zapewnić nieco cieplejsze zimowanie, około 15 oC, spryskując go wtedy lekko co
jakiś czas. Stosujmy teŜ przepuszczalny substrat, poniewaŜ w naturze goebelianus rośnie albo na skałach,
albo na zwykle Ŝwirowych podłoŜach.
Obecnie kaktusy objęte są ochroną i nie wolno
juŜ ich sprowadzać ze stanowisk naturalnych. W czasach jednak, gdy nie obowiązywał ten zakaz, przywieziono do Europy trochę nieukorzenionych sadzonek z cefaliami. Niestety okazało się, Ŝe ich ukorzenianie natrafiało na bardzo duŜe trudności (czytałem
dwie takie relacje, w internecie moŜna teŜ znaleźć
informację podaną przez Boba Resslera, amerykańskiego miłośnika kaktusów kolumnowych, mówiącą o
tym, Ŝe w jego przypadku ukorzenienie cefaliowego
odrostu C. goebelianus zajęło aŜ... 3 lata.). O innych
próbach ukorzeniania sadzonek z cefaliami pisze teŜ
Thomas Bolliger a artykule obok. Być moŜe wyjaśnieniem leŜy w tym, Ŝe wytworzenie cefalium i wejście
rośliny w stan „dorosłości”, zmienia w niej strukturę
hormonalną w sposób, który ma negatywny wpływ na
wytwarzanie auksyn – hormonów odpowiedzialnych
m.in. właśnie za rozwój korzeni.
Dziś juŜ takich importowanych odrostów nie moŜna nabyć, jednak postanowiłem zwrócić uwagę na ten
problem, bo zagadnienie to samo w sobie jest ciekawe, a
być moŜe zetkniemy się kiedyś z sadzonkami z cefalium, pobranymi z roślin, które zostały wyhodowane w
europejskich warunkach.
Na zakończenie tej prezentacji sylwetki „potwora” z Bahia, chcę jeszcze dodać, Ŝe Nigel Talor
stwierdził, iŜ odróŜnia się on na tyle od innych gatunków Coleocephalocereus, Ŝe zasługuje na odrębny
podrodzaj w obrębie rodzaju, i utworzył dla tego tylko
gatunku podrodzaj Simplex, obok wcześniej juŜ wyróŜnianych podrodzajów Coleocephalocereus i Buiningia.
I jeszcze jedna drobna, uspokajająca uwaga –
oczywiście nazwa kaktusa nie ma nic wspólnego z
obrzydliwą postacią ministra propagandy III Rzeszy –
.
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uhonorowany nią został natomiast niemiecki botanik,
Karl Goebel (1855-1932).
W Brazylii występują jeszcze conajmniej dwa
równie „potworne” stwory – postaram sie je omówić
w najbliŜszym czasie. A wracając do goebelianusa,
wspomnę jeszcze, Ŝe moŜna go nabyć w hipermarkecie – nie jest on juŜ wtedy niestety tak „straszny” jak
jego pobratymcy w habitacie, być moŜe jednak dla
niektórych z Was juŜ sama świadomość posiadania
na parapecie takiego małego „potworka” moŜe mieć
swój urok, a zresztą... nigdy nie wiadomo co z niego
wyrośnie „z biegiem lat, z biegiem dni”.
Literatura:
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English summary
One of the most bizzare Brazilian cacti is shortly presented here, the monstrosity of which consists in its
very broad cephalium, and sometimes large dimentions.
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Rozwój sadzonek dorosłych
kaktusów kolumnowych.
Dr Thomas Bolliger
Schöpfbrunnenweg 4, CH-8634 Hombrechtikon,
Szwajcaria (Switzerland), thombol@sunrise.ch

PoniŜszy artykuł jest krótkim opisem obserwacji
sadzonek trzech róŜnych gatunków kaktusów osiągających wysoki wzrost, opatrzonym komentarzem.
Sadzonki dorosłych kaktusów kolumnowych często
trudno się ukorzeniają. Szczególnie dobrze jest to
znane w przypadku gatunków cefalonośnych, z
wyraźnie rozgraniczonymi fazami rozwoju juwenalnego (młodocianego – przyp. ed.) i maturalnego
(dojrzałego – przyp. ed.).
Pierwszy przykład dostarcza w tej kwestii interesujących obserwacji. Historia rozpoczęła się wiele
lat temu, kiedy w komorze celnej w Szwajcarii skonfiskowano nieprawidłowo zadeklarowaną przesyłkę z
sadzonkami Pachycereus militaris (dawna nazwa:
Backebergia militaris), w widoczny sposób pochodzące ze środowiska naturalnego, wszystkie z cefaliami. Zostały one oddane do kolekcji sukulentów
Zurichu (ZSS). Do tego momentu większość sadzonek
Pachycereus militaris zginęła. Dwie z tych, które
przeŜyły, zostały posadzone w otwartym rozsadniku
w kolekcji sukulentów Zurichu, gdzie przez dobrych
kilka lat, nie rozpoczęły wzrostu, ale teŜ nie zginęły.
Potem jeden z odrostów nieznacznie rozpoczął wzrost
wprost ze swojego cefalium, ponownie ukazując pęd
juwenalny (Fig. 1). Druga roślina wypuściła boczny
odrost tuŜ pod cefalium, równieŜ juwenalny. Kiedy
ten pęd osiągnał ok. 2m, został odcięty w celu ukorzenienia. W miejscu odcięcia pojawiły się ponownie
dwa odrosty, które równieŜ moŜna było wykorzystać
jako juwenalne sadzonki. JednakŜe później cefalium
rośliny matecznej odpadło, i rośłina mateczna w
końcu zginęła.
Drugi przykład dotyczy drzewiastego gatunku
Cylindropuntia. Aby wymalować południową ścianę
budynku, 2,5-metrowa Cylindropuntia spinosior
musiała zostać w czerwcu 2007r. przycięta, zaraz po
kwitnieniu. Część odgałęzień została posadzona na
słonecznym skraju ogrodu, i tam zostawiona na zimę.
Zima była łagodna, i Ŝadna z sadzonek nie zginęła.
Następnej wiosny (2008r.) nie pojawił sie Ŝaden przyrost, ale do czerwca pojawiło się wiele pąków, dzięki
czemu miał później miejsce ładny pokaz kwiatów.
(Fig. 2). Następna zima była dość ostra i wiosną
2009r. kilka bocznych pędów u części sadzonek zginęło, jednak Ŝadna z sadzonek nie zginęła całkowicie.
Do maja wszystkie one zaczęły obficie wypuszczać
nowe młode pędy, rosnąc juŜ dalej raczej krzaczasto
(Fig. 3). Ale tym razem nie pojawiły się wcale kwiaty.
.
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Growth of cuttings from
adult columnar cacti
This is a short description of observations of
cuttings of three different species of tall growing
cacti, followed by an interpretation. Cuttings of adult
columnar cacti are often difficult to root. This is especially well known for cephalia-bearing species
with distinct juvenile and adult growth.
A first example concerns an interesting observation in this regard. It started many years ago, when
the customs of Switzerland confiscated a not properly declared delivery of cuttings of Pachycereus
militaris (old name Backebergia militaris), obviously
of wild origin, all with cephalia. These were given to
the Succulent plant collection of Zurich (ZSS). By
the time, most cuttings of Pachycereus militaris did
rot. Two of the survivors were planted in an open
bed at the Succulent plant collection of Zurich where
for quite some years they did not show any growth
but did not die either. Slightly, one of the cuttings
began growing straight through its cepahlium, showing again a juvenile stem (Fig. 1). The other plant did
sprout just from beyond the cephalium with a sideshot, also a juvenile stem. When this branch had
reached about 2m, it was cut off to get rooted. At the
original cutting, this resulted again in two new offsprouts which again could be taken as juvenile cuttings. But later the cephalium of the mother plant
fell off and the mother plant finally died.
A second example concerns a tree-species of
Cylindropuntia. In order to paint the south facing
house-wall at home, a 2.5 m high Cylindropuntia
spinosior had to be cut back in July 2007, just after
flowering. Some branches were planted at a sunny
edge of the garden and left there over winter. It was a
mild winter and none of them did rot. The next
spring (2008), no sign of new growth appeared, but
by June, many buds were forming resulting later in a
nice flower show (Fig. 2). The next winter was rather
rough and in spring 2009 several side-branches of
some of the cuttings had rotten, but none of the cuttings died completely. By May they all started to
sprout profusely with new young growth, resulting in
a rather bushy growth (Fig 3). But now, no flowers
had formed.
In a third example, a cutting of Myrtillocactus
geometrizans, another similar behaviour could be
observed. A rooted adult stem showed a few flowers
in the first year (2008) and started flowering tremendously the second year (Fig. 4 & 5, year 2009).
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W trzecim przypadku, u sadzonki Myrtillocactus
geometrizans, po raz kolejny moŜna było zaobserwować podobne zachowanie. Ukorzeniony maturalny
pęd wydał kilka kwiatów w pierwszym roku (2008r.),
a w następnym zaczął gwałtownie kwitnąć (Fig. 4 i 5,
2009r.). Nie widać jednak śladów wzrostu.
Ogólny wniosek, jaki moŜna wysnuć jest taki, Ŝe
sadzonki maturalnych cefalonośnych pędów trudno
się ukorzeniają, i jeśłi to się uda, będą one często albo
nadal kwitnąć przez pewien czas, i póŜniej zginą, albo
rozpoczną rozwój juwenalny. Rozwój cefaliów w
przypadku tych roślin zwykle się zatrzyma, i jeśli
rzeczywiście rozpoczną one przyrost, zwykle będzie
on miał miejsce u podstawy. Inne kolumnowe gatunki
kaktusów mogą się zachowywać inaczej, szczególnie
kiedy róŜnica między fazą rozwoju juwenalnego i
maturalnego nie jest tak widoczna i wyraźna. Zwykle
jednak, kiedy pojawia się nowy młody przyrost, rośliny te przestają kwitnąć, do czasu, gdy ponownie
osiągną rozmiar rośłiny dorosłej.
Zdjecia:
Fig. 1. Przerastanie cefalium Pachycereus militaris, w wyniku czego ma miejsce przyrost juwenalny, jest dość rzadko
spotykane (kaktus kolumnowy po prawej stronie). Zdjęcie to
zostało zrobine w kolekcji rośłin sukulentycznych Zurichu
(Zürich Succulent Plant Collection) w lipcu 2009.
Fig. 2. Sadzonki pobrane z Cylindropuntia spinosior po
roku, w lecie 2008r.. MoŜna zobaczyć zeszoroczne owoce,
nowe pąki, i otwarty kwiat.
Fig. 3. Te same sadzonki Cylindropuntia spinosior, które są
na zdjęciu 2, sfotografowane latem 2009r. Nie pojawiły się
teraz owoce, ale wyrasta wiele młodych pędów. W dolnych
partiach roślin, widać owoce z zeszłorocznych kwiatów.
Fig. 4. Bardzo duŜa ilość pąków na sadzonce pobranej z
dorosłego pędu Myrtillocactus geometrizans.
Fig. 5. Ta sama sadzonka, jak na zdjęciu 4, z pięcioma
otwartymi kwiatami. Kwiaty Myrtillocactus otwierają się rano
i więdną tego samego dnia.

Yet, no signs of new growth are visible.
As a conclusion in general, cuttings of adult
cephalia-bearing branches are difficult to get rooted
and if so, will often either just continue to flower for
some time and later die, or sprout with juvenile
growth. Growth of cephalia in these plants will usually stop and if they do sprout, they will rather sprout
from below. Other columnar cactus-species may behave differently, especially when the difference between juvenile and adult growth is not so clearly
visible and distinct. But usually, when new young
growth has started, these plants will stop flowering
until they have reached again an adult size.
Figures:
Fig. 1. The growth through a cephalium of Pachycereus
militaris, resulting in the juvenile growth form is rather rarely seen (columnar cactus at right). The picture was taken
at the Zürich Succulent Plant Collection in July 2009.
Fig. 2. Cuttings made from Cylindropuntia spinosior after
one year in summer 2008. They show last year’s fruits and
new buds and an open flower.
Fig. 3. The same cuttings from Cylindropuntia spinosior as
in picture two, photographed in summer 2009. No buds
were formed now, but many young stems are growing. At
the bottom parts of the plants, fruits of last year’s flowers
are visible.
Fig. 4. The profusely produced buds on a stem-cutting of
an adult branch of Myrtillocactus geometrizans.
Fig. 5. The same stem as in picture 4, showing five open
flowers. Individual Myrtillocactus flowers open in the morning and pass away during the same day.
All the pictures by Thomas Bolliger

Wszystkie zdjęcia: Thomas Bolliger
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Leuchtenbergia principis Hooker.

Wodny kaktus
Jerzy Bartylak
Wrocław

Leuchtenbergia principis jest bardzo oryginalnym
i interesującym kaktusem. Tworząc niezwykle długie i
wąskie brodawki, upodobniła się do innych roślin nie
naleŜących do rodziny kaktusowatych – jak Aloe,
Agave czy Echeveria – a rosnących w tych samych
warunkach. O ile tamte tworzą rozety liściowe, to u
leuchtenbergii rozetę tworzą pędy. W botanice tego
typu zjawisko upodobnienia się nazywane jest konwergencją cech.
Roślina ta znana jest od 1848 roku za sprawą Williama Hookera, który opisał ją w Curtis Botanical
Magazine i od razu umieścił w monotypowym rodzaju. Jej nazwę nadał na cześć przyrodniego brata Napoleona Bonaparte, który władał w Leuchtenbergu, a
prywatnie był wielkim miłośnikiem roślin egzotycznych. Opis Hookera był na tyle trafny, Ŝe przez ponad
160 lat status tej rośliny pozostaje niezmienny. Autor
opisu popełnił tylko jeden błąd, podając miejscowość
Real del Monte w stanie Hidalgo jako rejon jej występowania. Niestety, roślina ta aŜ tak daleko na południe nie sięga, chociaŜ pojawiały się niezbyt pewne
informacje o jej znalezieniu w stanie Guanajuato. Natomiast Real del Monte, leŜące jeszcze dalej na południe, w tamtych czasach pełniło rolę stacji wysyłkowej dla roślin zbieranych w bliŜszych, a niekiedy i
dalszych okolicach.
W rzeczywistości roślina ta pojawia się nieco dalej na północ, rozciągając się w kierunku północnym
na dystansie ok. 500 km. Jest to olbrzymi obszar północno-środkowego Meksyku obejmujący kilka stanów – sprawdzone informacje mówią o stanowiskach
leŜących w stanach: Coahuila (pomiędzy Parras de la
Fuente a Ramos Arispe), Zacatecas (w północnowschodniej części), Nuevo Leon (w części południowo-zachodniej), Tamaulipas (wschodnie rejony przygraniczne), San Luis Potosi (na południwy wschód od
miast San Luis Potosi, Matehuala). Podobno spotykano tę roślinę równieŜ w Durango (Cuencame, San
Juan de Guadelupe) i Guanajuato. I chociaŜ roślina ta
nie występuje w stanie Chihuahua, to warunki w jakich rośnie określa się mianem pustyni Chihuahua, a
naukowo – matorral. Dominującymi tu roślinami są
Agave, Prosopis, Fouquieria oraz inne krzewy, zrzucające liście w okresach suszy. Panują tu bardzo surowe warunki, a suma rocznych opadów waha się
pomiędzy 200 a 400 mm. Między styczniem a majem
jest całkiem sucho.
Leuchtenbergie rosną przewaŜnie w pobliŜu niskich krzewów lub innej roślinności dającej częścio.
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Leuchtenbergia principis Hooker.
An aquatic cactus
wą ochronę przed palącym słońcem. Tylko w tych
miejscach siewki mają największe szanse na przeŜycie. Rosną w luźnym podłoŜu z duŜą ilością wapiennych skalnych okruchów. Najczęściej znajdowane są
przy okazji poszukiwań innych kaktusów, a dzieje
się tak dlatego, Ŝe poszczególne egzemplarze występują w znacznym rozproszeniu, nie tworząc skupisk
typowych dla innych gatunków. Fakt ten – w połączeniu z surowością warunków, w jakich występują
– spowodował, Ŝe gatunek ten uznano za zagroŜony i
wpisano na listę Cites I. Jednak raporty wielu ekspedycji udowodniły, Ŝe jest to roślina bardzo często
spotykana. Według C.A. Purpusa w trudno dostępnych rejonach górskiej pustyni w Sierra de la Paila,
na wysokości ok. 1800 m npm. znajdują się dość
bogate stanowiska tych roślin. Wszystkie te informacje spowodowały przesunięcie gatunku na listę Cites
II, czyli do grupy roślin mniej zagroŜonych, a biorąc
pod uwagę olbrzymi obszar występowania moŜna
uznać, Ŝe jego populacja jest dość liczna.
Leuchtenbergia principis jest kaktusem dość duŜym. ChociaŜ w tych trudnych warunkach większość
egzemplarzy ma od 20 do 35 cm wysokości, to napotykano osobniki dorastające do 50 cm, a sporadycznie nawet do 70 cm wysokości. Jej długie, trójgraniaste brodawki mogą dorastać nawet do 15 cm długości
tworząc piękną foremną rozetę, która w okresie suszy zwiera się ku wierzchołkowi, a jej gęste ciernie
osłaniają ją przed palącym słońcem. A ma się czym
chronić – wyjątkowo długie i płaskie („papierowe”)
ciernie dorastają do 12 (-15) cm długości. Są koloru
Ŝółtego i ładnie eksponują się na tle niebieskozielonego naskórka. W części wierzchołkowej na
końcach najmłodszych brodawek z areoli wyrastają
duŜe, lejkowate Ŝółte kwiaty. Są naprawdę imponujące, bo osiągają do 8 cm długości i 5-6 cm średnicy,
utrzymują się około tygodnia i na dodatek pięknie
pachną. Dość łatwo zawiązują duŜe (2x3 cm) zielone
owoce o gruszkowatym kształcie, a sporych rozmiarów (2x3 mm) czarne nasiona kiełkują na tyle dobrze, Ŝe oprócz wcześniejszego namoczenia nie wymagają Ŝadnych innych zabiegów ułatwiających kiełkowanie.
Leuchtenbergia jest łatwiejsza w uprawie, niŜ
mogłoby się wydawać po przeczytaniu powyŜszych
rozwaŜań. Jeśli traktuje się tę roślinę surowo, to
efektem będą brzydkie, poschnięte, prawie brązowe
brodawki, mocno przyhamowany wzrost, krótkie
ciernie i co najwyŜej jeden kwiat w roku. Bo leuchKAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2

Fig, 1, 2 Leuchtenbergia principis. Fot. & kol. Jerzy Bartylak

tenbergia to naprawdę jest „wodny” kaktus! Nasi
przyjaciele z południa dla tych roślin sami kleją wysokie i wąskie doniczki, aby zmieścił się w nich długi
korzeń palowy, i ustawiają je na podstawkach, w których jeszcze przez 2-3 dni po podlaniu stoi woda. Ta
roślina musi się „napić”, a wtedy odwdzięczy się nasyconą barwą naskórka, bardzo długimi cierniami i
pięknymi kwiatami, wychodzącymi po kolei przez
całe lato aŜ do późnej jesieni. Uprawiana w bardzo
przepuszczalnym podłoŜu, w pełnym słońcu przy dostępie świeŜego powietrza – rośnie szybko i zdrowo.
Lubi teŜ jasne, całkowicie suche i chłodne (6-10 ºC)
zimowanie.
NajbliŜej spokrewnionym rodzajem jest ... Ferocactus. Ich wspólne cechy – takie same kwiaty i owoce – potwierdziły się przy udanych próbach krzyŜowania. Mimo to w dalszym ciągu status monotypowego rodzaju Leuchtenbergia wydaje się nie zagroŜony.
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English summary
Leuchtenbergia principis in fact is an „aquatic”
cactus, harsh culture of which results in unsightly look
of its tubercules, slow growth, short spines, and one
flower during a growing season. But more experienced
cactophiles know, that it deas like water. Watered quite
abundantly, grown in high and narrow pots to accomodate its long taproot, in a very porous soil, in full sun
with fresh air and quite ample amount of water available, it grows quite fast and healthly. Some cactophiles
make high and narrow pots of their own for Leuchtenbergia, and put them on saucers on which the water is
present even 2-3 days after watering.
Wszystkie zdjęcia | pictures by:
Jerzy Bartylak
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Fig. 3 & 4 Leuchtenbergia principis. Fot. & kol. Jerzy Bartylak
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Właściwości podkładek w

szczepieniu kaktusów.
Echinopsis – szara eminencja.
Piotr Modrakowski
piotr.modrakowski@gmail.com, Bydgoszcz

Szczerze mówiąc artykuł o Echinopsis jako roślinie ‘podkładkowej” powinien rozpoczynać cykl o
podkładkach, ale jak to szara eminencja – skromnie i
na końcu, cierpliwie czekała…
Dziś w taksonomii rodzaju Echinopsis panuje
ogromne zamieszanie, gdyŜ włączono do niego szereg
roślin, które dawnymi czasami naleŜały do rodzajów:
Trichocereus, Lobivia, Pseudolobivia, Soehrensia,
Helianthocereus. W rodzinie tej jest wiele „kundli”,
czyli mieszańców, są równieŜ hybrydy „szlachetne”, z
nazwami, będące przedmiotem zachwytu wielu kaktusiarzy, ceniących sobie wielkie i wielobarwne kwiaty.
Nas interesują jednak szczególna grupa tych
roślin, a mianowicie gatunki Echinopsis eyriesii,
E.oxygona, E.multiplex, E.inermis, E.werdermanii i
mieszańce między tymi gatunkami – to one są w zasadzie bohaterami tejŜe pisaniny. Występują one w
Paragwaju, Urugwaju, Brazylii i Argentynie, do wysokości 200 m. n.p.m, w wilgotnym i ciepłym środowisku, gdzie temperatura roczna zawiera się w granicach 23-26 oC, dzienna amplituda temperatury w granicach -6 do +40 oC, a opady to 800 mm.
Echinopsisy to najlepsze podkładki do nauki
szczepienia – miękka tkanka, duŜe wiązki przewodzące, duŜa zgodność ze zrazami, moŜliwość szczepienia
w ciągu całego roku (dla ratunkowego szczepienia),
łatwość rozmnaŜania – to najwaŜniejsze atuty. Wady
to: obumieranie pod zrazami, szczególnie tymi, które
osiągają duŜe rozmiary, ciągłe wypuszczanie odrostów, nieodporność na duŜą suszę i niskie temperatury. Zalety jednak przewyŜszają wady.
Echinopsis najlepiej rozmnaŜać generatywnie, a
nasiona pozyskiwać z roślin, które słabo się krzewią.
Nadają się one do szczepienia siewek wszystkich gatunków kaktusów – osobiście nie stwierdziłem nigdy
Ŝadnych problemów z niezgodnością genetyczną, jak
ma to często miejsce u Pereskiopsis czy Cereus. Rosną na nim świetnie siewki tak odległych. rodzajów
jak np. Sclerocactus i Eriosyce. Siewki moŜna juŜ
szczepić nawet jeden dzień po wykiełkowaniu, co jest
waŜne np. przy siewkach bezchlorofilowych.
Do szczepienia tak małych siewek wystarczą
nam „echinopsy” o średnicy około 3 cm – mniej się
nie zaleca, bo zbyt szybko wysychają zimą. Na pod.
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kładkach o większej średnicy moŜemy zaszczepić
nawet kilka siewek.
Zrazów takich nie potrzeba wcale obciąŜać –
wystarczy je połoŜyć na wiązkach przewodzących
podkładki – podobnie jak u Pereskiopsis – tyle, Ŝe w
tym przypadku wiązki są większe, a co za tym idzie,
prawdopodobieństwo dobrego zrośnięcia się roślin –
równieŜ duŜo większe. Większe siewki szczepimy na
odpowiednio większych podkładkach i stosujemy
tradycyjne metody mocowań.
Echinopsis moŜe być świetną i trwałą podkładką pod wiele rodzajów kaktusów – najlepiej się
sprawdza dla: Ariocarpus, Astrophytum, Coryphantha, Echinofossulocactus, Gymnocalycium, Frailea,
Lophophora, Thelocactus, Turbinicarpus.
Odkryte tkanki podkładki zraza obsypuję węglem leczniczym w proszku – na razie okazała się to
być najlepsza metoda dezynfekcji ran u kaktusów.
Nie zalecam opryskiwania świeŜo zaszczepionych
roślin środkami grzybobójczymi – owszem, florą
grzybową moŜe się i wytępi, ale zwiększają się szanse rozwoju szkodliwych bakterii, co objawia się
szybko powiększającymi się czarnymi, sączącymi się
plamami.
Rośliny po zaszczepieniu umieszczamy w ciepłym, 20-25 oC, i wilgotnym miejscu – np. mnoŜarka
na okres 10-14 dni. Przy temperaturze powyŜej 25 oC
i suchym powietrzu, szczepienia juŜ się nie udają, a
zeschnięte podkładki często nie są juŜ w stanie pobrać wody. Na Echinopsis moŜemy szczepić nawet w
środku zimy – np. w celu ratowania roślin – wystarczy wtedy na okres około 2 tygodnie umieścić ‘echinopsy” w ciepłym miejscu i podlać, aby nabrały turgoru. Ja w ten sposób uratowałem wielkie Ariocarpus retusus i Sclerocactus parviflorus – podkładki w
takich przypadkach muszą mieć około 10 cm średnicy.
Jeśli szczepienie się udało, a statystycznie w
90% tak jest, zaszczepione rośliny ustawiamy w takim miejscu, aby zrazy miały optymalne nasłonecznienie, a podkładka miała podłoŜe zawsze lekko wilgotne. Gdy zbyt przesuszymy „echinopsa” w pierwszym roku po zaszczepieniu, w zasadzie nigdy juŜ
nie pobierze wody i są małe szanse, Ŝe przetrwa
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okres zimowy. Zaszczepione na Echinopsis rośliny,
przez około 4 lata nie powinny być równieŜ wystawiane na otwartą przestrzeń – zbyt szybko tracą wodę,
chyba, Ŝe ich średnica przekracza 6 cm.
Zimą, przez około 4 lata – to zaleŜy od wielkości podkładki – im większa tym szybciej zdrewnieje –
podlewamy je delikatnie co 1,5 miesiąca, po czym
wstawiamy do pomieszczenia o temperaturze około
15 oC, aby podeschły, potem znów wstawiamy je w
chłodniejsze miejsce, o temperaturze nie niŜszej jednak niŜ 8 oC.
Po upływie około 4 lat podkładki są juŜ przewaŜnie niewidoczne pod zrazami, i na tyle zdrewniałe, Ŝe moŜna je przetrzymywać całkiem sucho, i zniosą większe chłody, do nawet 5 oC. Wytrzymają równieŜ sporadyczne przymrozki do -5 oC, ale tylko gdy
są dobrze przesuszone, i nie dłuŜej niŜ 2-3 dni. Nie
warto jednak ich naraŜać na takie przechłodzenie –
nie są do tego zwyczajnie przystosowane. Istnieją co
prawda gatunki rosnące na większych wysokościach,
które bez problemu znoszą chłodniejsze zimowanie,
mają one jednak twardsze i bardziej „suche” tkanki,
na których to szczepienie nie zawsze się udaje.
Jeśli potrzeba podkładki o równie dobrych „parametrach” jak Echinopsis, ale znoszącą większe
chłody, to naleŜy uŜyć roślin z rodzaju Trichocereus,
które to będą bohaterami dalszej części opowieści o
podkładkach kaktusowych.

„Cactus del Extremo Norte de
Chile” – Raquel Pinto
Starsi czytelnicy Kaktusy i Inne być moŜe pamiętają, Ŝe mamy w Chile koleŜankę, która jest przyjaciółką
KI i niejednokrotnie wspierała nasze pismo, zarówno
artykułami, jak i zdjęciami i komentarzami. Mam na myśli Raquel Pinto, która zna florę kaktusową Chile tak
dobrze, jak chyba nikt inny.
Raquel od dawna zajmuje się naukowymi badaniami chilijskich kaktusów, i po napisaniu wielu artykułów na ich temat, postanowiła wydać ksiąŜke. KsiaŜka
ta, zatytułowana „Cactus del Extremo Norte de Chile”,
która jest bardzo dobrą i wartościową pozycją, omawia
kaktusy najbardziej północnej części Chile, gdzie występuje 19 gatunków Cactaceae, zawiera takŜe rozdziały o nasionach, zastosowaniach tamtejszych kaktusów,
ich uprawie, oraz zwierzętach Ŝyjących w tamtejszych
ekosystemach.
Nie tylko jednak miłośników „chilijczyków” na mawiam do jej nabycia – ta pięknie wydana ksiąŜka, formatu 220x220 mm, zawiera na 250 stronach, oprócz 22
map, przede wszystkim 500 doskonałej jakości kolorowych zdjęć, zrobionych przez Arturo Kirberga, i jest
świetnym materiałem dla miłośników przyrody.

Wszystkie zdjęcia
Piotr Modrakowski

Archiwalne numery

Kaktusy i Inne na CD
6 niedostępnych juŜ numerów:
2, 4, 5, 6, 8, 10-ty.
Cena płytki: 7 zł + koszt wysyłki
Zamawiać prosimy na
kaktusy-i-inne@europe.com

.
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Drodzy przyjaciele, nasza koleŜanka się bardzo
napracowała. Wielu z Was wie, z jakim ryzykiem wiąŜe
się wydanie monografii o kaktusach, która siłą rzeczy
jest zawsze wydawnictwem niskonakładowym. Dlatego
warto takie inicjatywy w miarę moŜliwości wspierać. A
ksiaŜka jest bardzo dobra i nawet jeśli nie macie zamiaru uprawiać Trichocereusa atacamensis czy Eulychnii,
warto ją mieć po prostu z ciekawości do kaktusowego
świata. Jest ona równieŜ bardzo rzetelna pod względem naukowym – jej materiał jest oparty o wielokrotne
terenowe badania Autorki kaktusów północy Chile.
Wiecej informacji o ksiąŜce Raquel moŜna znaleźć na stronie: http://librodecactus.blogspot.com. Dla
osób, które zechcą zamówić ją indywidualnie, cena
jednego egzemplarza, wraz z kosztem wysyłki, wynosi
90$ (bardzo proszę wtedy wspomnieć, Ŝe dowiedzieliście się o niej z Kaktusy i Inne). W naszym Towarzystwie równieŜ organizuję jej zbiorcze zamówienia –
ksiąŜka będzie rozprowadzana w cenie 68$ (z wliczonym w nią kosztem wysyłki). Osoby zainteresowane jej
nabyciem, proszę o składanie zamówień na mój e-mail:
mrcactustommy@yahoo.com. W kaŜdym razie gorąco
zachęcam !
Tomasz Romulski
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Fig, 1 2-miesięczna siewka A. ‘Onzuka’

Fig, 2 Astrophytum ‘Superkabuto’ – 4 lata po zaszczepieniu

Fig, 4
Coryphantha gladiispina – 7 lat po zaszczepieniu

Fig, 3 Ariocarpus trigonus – 10 lat po zaszczepieniu

Fig, 5 3-miesięczne hybrydy Sclerocactus x Toumeya

Fig, 6 3 rośłiny Leuchtenbergia principis 4 lata po zaszczepieniu

.
Fig, 7 13-miesięczny Sclerocactus polyancistrus

Fig, 8 Trichocereus pasacana ‘Aurea’

Gymnocalycium

bodenbenderianum „triacanthum”.

Mirosław Mazurkiewicz
Opole

Zarówno botanicy, jak i
hobbyści, mają swoje pomysły
odnośnie klasyfikacji kaktusów i
pewnie długo nie będzie wśród
nich zgody w tej kwestii. Tak teŜ
jest w rodzaju Gymnocalycium.
Ja jednak nie będę się nią tu
specjalnie zajmował, a napiszę
po prostu parę słów o jednym z
ciekawszych moim zdaniem
gymnocalyciów, Gymnocalycium
triacanthum, które według ostatniego opracowania Grahama
Charlesa,
zostało
zakwalifikowane jako forma G. bodenbenderianum.
Według tego autora, G.
bodenbenderianum
obejmuje
obecnie równieŜ G. riojense z
odmianami. Ten ostatni gatunek
ustanowili Austriacy, H. i W.
Till., budził on jednak od samego
początku wątpliwości poniewaŜ
rośliny te są bardzo podobne do
Szczepione Gymnocalycium bodenbenderianus „triacanthum”.
G. bodenbenderianum. Wydaje
Fot. & kol. Mirosław Mazurkiewicz
się więc, Ŝe zaproponowane
nowe spojrzenie na G. bodenbenderianum jest co rośliny. Nie kwitną one takŜe tak wcześnie, jak np.
najmniej racjonalne. W takim poszerzonym ujęciu, G. równieŜ brązowawe G. ragonesei, które mimo, Ŝe
bodenbenderianum zajmuje większość argentyńskiej wolno rosnące, kwitnie juŜ przy bardzo małej średprowincji La Rioja, duŜą część prowincji Catamarca, i nicy. Radą na osiągnięcie przez te kaktusy większych
małą część prowincji San Juan.
rozmiarów moŜe być szczepienie. O szczepieniu
Rośliny wchodzące obecnie w skład Gymnoca- gymnocalyciów nie mówi się wiele, dlatego, Ŝe w
lycium bodenbenderianum naleŜą do jednych z zasadzie nie jest ono konieczne, i z wyjątkiem kobardziej popularnnych gatunków wśród miłośników lorowych form G. michanovichii, gymnocalycia nie
“Gymno”, charakteryzują się one bowiem zwykle są szczepione. Procedura ta jednak okazuje się pobrązowym, lub co najmniej szarawym kolorem mocne w przypadku wolno rosnących roślin z grupy
naskórka. Jego intensywność zaleŜy od warunków G. bodenbenderianum.
oświetlenia, a takŜe od formy stanowiskowej. W
Kilka lat temu, zaszczepiłem na Pereskiopsis
naturze gatunek ten występuje na wielu stanowiskach, kilkumiesięczną siewkę G. triacanthum, która jest
i nawet rosnąc w cieniu krzewów przyjmuje brązową jedną z form G. bodenbenderianum. Wzrost został
barwę.
przyśpieszony, chociaŜ rośliny nie rosły bardzo szyKaktusy o brązowym naskórku mogą być dla bko. NajwaŜniejsze jednak było to, Ŝe szczepiony
części kaktusiarzy atrakcją w kolekcji, niestety egzemplarz nie stracił na urodzie cierni, i zachował
wszystkie formy G. bodenbenderianum bardzo wolno swój brązowy kolor, otrzymując bezpośrednie
rosną, co jest prawdopodobnie związane z faktem nasłonecznienie tylko w godzinach przedpołudniowprzenikania mniejszej mniejszej ilości światła przez wych – w pozostałej części dnia był on wystawiony
brązowy naskórek do tkanek asymilujących wewnątrz tylko na światło rozproszone. Brązowe zabarwienie
.
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było zachowane równieŜ w zimie. Praktycznie nie
nastąpiła teŜ deformacja korpusu. Młode rośliny G.
triacanthum na własnych korzeniach są wprawdzie
płaskie, ale starsze przybierają kształt bardziej kulisty.
Mój szczepiony egzemplarz ma obecnie rozmiar odpowiadający starej roślinie i wciąŜ jest lekko
spłaszczony. Dziś moje Gymnocalycium “triacanthum” rośnie wciąŜ wśród innych gymnocalyciów, na
tej samej podkładce, ale skróconej i ukrytej w podłoŜu, i wygląda tak naturalnie, Ŝe nikt chyba nie
odkryłby, iŜ ma do czynienia z egzemplarzem
szczepionym. Podkładka Pereskiopsis okazała się
więc odpowiednia, i jak widzicie, czasem szczepienie
gymnocalyciów moŜe być poŜyteczne.
Roślina na zdjęciu została wysiana z nasion
opatrzonych numerem polowym P 124, austriackiego
zbieracza kaktusów, Jörga Piltza, i brązowy kolor
naskórka jest w tym wypadku wyrazisty i
równomierny. Na zdjęciach, równieŜ w internecie,
widziałem jednak niejednokrotnie egzemplarze z tym
samym numerem polowym, o barwie zielonej. Jeśli
więc chcemy by G. “triacanthum” było “czekoladowe” – warto zapewnić roślinie trochę ultrafioletu.
Gymnocalycium triacanthum zostało opisane w
1959 r. przez niemieckiego badacza, Curta Backeberga (jak się potem okazało opis okazał się
niewaŜny), a opis został sporządzony na podstawie
roślin, które nabył on w Buenos Aires od jednego z
tamtejszych sprzedawców kaktusów. Autor opisu nie
znał jednak miejsca, gdzie roślina została znaleziona.
Dopiero w latach 60-tych rośliny odnalazł w masywie
Sierra de Ancasti, w argentyńskiej prowincji Catamarca, argentyński zbieracz kaktusów Helmut Fechser, który wysłał je do niemieckiej firmy Uhlig Kakteen. Z tej to firmy pochodziły pierwsze egzemplarze
w europejskich kolekcjach. W następnych latach kolejne rośliny z Sierra de Ancasti trafiały do Europy,
przywoŜone przez innych zbieraczy. Wygląd roślin,
zarówno tych dostarczonych przez Fechsera, jak i
tych zebranych w późniejszych latach, bardzo dobrze
się zgadza z pierwotnym opisem, i dlatego uwaŜane są
dziś, niemal ze stuprocentową pewnością, za te same,
które przywiózł i opisał Backeberg.
Oto skrótowy opis. Gymnocalycium triacanthum
osiąga do 10 cm średnicy, korpus jest podzielony na
10-13 Ŝeber, naskórek przyjmuje barwę od oliwkowozielonej do brązowej, cierni z reguły tylko 3, czasem
5, radialne, od biało-Ŝółtawych do jasnobrązowych,
zakrzywione nieco w kierunku korpusu, młode ciernie
mają czarne końcówki, cierni centralnych brak. Wewnętrzne płatki kwiatu są białe, zewnętrzne mają oliwkową smugę pośrodku.
Moja roślina ma 5 cierni w areoli, częściej jednak spotyka się egzemplarze o trzech cierniach, od
czego zresztą pochodzi nazwa rośliny: „triacanthum”
(“trzycierniowe”), 3 ciernie ma takŜe część innych
form G. bodenbenderianum. Natknąłem się teŜ na
informację, Ŝe pod nazwą “triacanthum” były niegdyś
rozprowadzane trzycierniowe formy G. stellatum.
.
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PoniŜej podaję listę synonimów G. bodenbenderianum, wg. Grahama Charlesa.
G. pilziorum Schutz 1982 (nazwa prawdopodobnie
niewaŜna)
G. riojense Fric ex H. Till & W. Till 1991
G. riojense ssp. kozelskyanum H. Till & W. Till 1991
G. riojense ssp. paucispinum H. Till & W. Till 1991
G. riojense ssp. pilziorum H. Till & W. Till 1991
G. stellatum ssp. occultum H. Till & W. Till 1966
G. triacanthum Backeberg 1959 (nazwa niewaŜna)
English summary
Gymnocalyciums are not grafted except for colourful forms of
G. michanovicii, but Gymnocalycium “triacanthum” P 124
grows slowly and grafting on Pereskiopsis speeds up to some
extent the growth rate, and the plants do not become elongated. When given some open sun before noon, they retain a
nice brown colouration.

KsiąŜki

A. Michael Powell, James F. Weedin &
Shirley A. Powell
Cacti of Texas
A Field Guide, with Emphasis on the
Trans-Pecos Species
Texas Tech University Press, 2008, USA, ISBN 9780896726116
Miękka oprawa, 400 stron, 314 kolorowych zdjęć zdjęć,
124 mapy
W Teksasie moŜna znaleźć 132 gatunki, podgatunki, i odmiany kaktusów. Około setki z nich występuje w
rejonie Trans-Pecos, jednym z najbogatszych w kaktusy
regionów USA. KsiąŜka ta jest przewodnikiem słuŜącym
do identyfikacji rodzajów, gatunków i odmian teksańskich
kaktusów, z mapami pokazującymi ich rozmieszczenie.
Oparty na naukowej i całościowej pozycji Cacti of the
Trans-Pecos and Adjacent Regions (2004), której autorami są A. Michael Powell i James F. Weedin, przewodnik
ten podaje krótsze i mniej dokładne opisy gatunków całego stanu, dla czytelników bez wykształcenia botanicznego.
Ponad 300 pięknych kolorowych zdjęć kaktusów z kwiatami i owocami, kaŜde umieszczone przy odpowiednim
opisie w tekście, są niewątpliwą atrakcją ksiąŜki. Czytelnik
moŜe zidentyfikować kaktusy na podstawie kolorowych
zdjęć, kluczy botanicznych, map występowania, oraz opisów cech wegetatywnych, kwiatów i owoców.
Wstęp – obfitujący w wiele szczegółów dotyczących
biologii i morfologii rodziny Cactaceae, oraz ich zastosowań, uprawy, i ochrony w przyrodzie – stanowi poŜyteczną
porcję wiedzy dla czytelników. Wykaz terminów, wyczerpujące zestawienie literatury, i dokładny indeks, zamyka
ksiąŜkę.
Przewodnik ten został przygotowany zarówno dla
miłośników przyrody i hobbystów, jak i dla zaawansowanych badaczy. Dla osób zwiedzających parki narodowe,
stanowe, i inne obszary Teksasu, ksiąŜka ta będzie podstawową pozycją do identyfikacji kaktusów.
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A. Michael Powell to emerytowany profesor biologii i
kierownik Herbarium Stanowego Uniwersytetu Sul Ross.
James F. Weedin to profesor biologii i geologii na
Community College of Aurora, w stanie Colorado, i badacz
współpracujący z Chihuahuan Desert Research Institute.
Shirley A. Powell to emerytowana nauczycielka, autorka, i botaniczna ilustratorka.
Informacja ze strony internetowej:
http://www.ttup.ttu.edu/BookPages/9780896726116.html

Ladislav Horáček
Sulcorebutia 2008
wydana prywatnie, 2008, Kmsko, Rep. Czeska
288 stron, 230 kolorowych zdjęć, 13 map, twarda oprawa
KsiąŜka ta jest napisana przez czeskiego miłośnika
sulkorebucji, autora wielu opisów i rekombinacji w tym rodzaju, chociaŜ wzbudzających kontrowersje, który odwiedził
teŜ wiele stanowisk sulcorebucji w naturze. Autor reprezentuje bardzo „rozdrobnione” podejście do taksonomii rodzaju, wymieniając liczbę aŜ 103 akceptowanych przez siebie
taksonów. To rozdrobnienie taksonomiczne jest w pewnym
sensie zaletą tej pozycji, poniewaŜ przytoczone są wiadomości o taksonach powszechnie nieuznawanych (synonimach), do których w inny sposób trudno byłoby dotrzeć –
chodzi m.in. o opisy publikowane w czeskim czasopiśmie
Acta Musei Richnoviensis, wspólnie z kontrowersyjnym
czeskim botanikiem, Josefem Haldą. Sądzę jednak, Ŝe
klasyfikacja rodzaju podana przez Autora prawdopodobnie
nie uzyska akceptacji miłośników Sulcorebutia, właśnie z
powodu pojawienia się wielu nazw szerzej nieznanych, i
odrzucanych przez innych znawców.
Zaletami ksiąŜki są ponadto dobrej jakości zdjęcia i
komentarze na temat występowania sulkorebucji w środowisku naturalnym, oraz prezentacja zdjęć powszechnie
nieuznawanych taksonów. Większość ksiąŜki jest w języku
czeskim, zawiera ona jednak takŜe pokaźną część w języku
angielskim, która podaje tłumaczenia opisów roślin.
Grzegorz Makała

“The Great Cacti: Ethnobotany and Biogeography”
Davida Yetmana to wspaniała ksiąŜka na wspaniały temat.
Ta zawierająca prawie 300 stron i ponad 350 kolorowych
zdjęć pozycja, wydana przez University of Arizona Press,
to coś więcej niŜ tylko zabijający nudę folder prezentujący
fascynującą pustynną scenerię. Jej łatwy w czytaniu tekst i
15 kolorowych map, zarówno podają czytelnikowi wiedzę,
jak i słuŜą za poŜyteczny przewodnik turystyczny. Słowniczek, dokładny indeks, i przydatna lista odniesień do literatury, sprawiają, Ŝe ksiązka jest w takim samym stopniu
praktyczna, w jakim jest i ciekawą lekturą.
KsiąŜka jest podzielona, w nierówny, ale w trafny
sposób, na trzy główne części. Pierwsza – zatytułowana
„Olbrzymie kaktusy” – jest wstępem, przedstawiającym
130 omawianych roślin (duŜe, kolumnowe kaktusy, z cylindrycznymi odgałęzieniami), i opisującym historię ich
ewolucji, biogeografię, ekologię, i zastosowania w Ŝyciu
miejscowej ludności. Dowiadujemy się teŜ, Ŝe cześć gatunków jest długowieczna, Ŝe większość najlepiej się czuje
na terenach pustynnych, i Ŝe niektóre mogą przekroczyć
16 m wysokości i waŜyć do 25 ton.
Drugą cześć stanowią prezentacje. Czytelnicy mogą
zobaczyć kolorowe zdjęcia kaŜdego kaktusa (zwykle w
swoim naturalnym środowisku), poznają jego nazwy zwyczajowe, i dowiadują sie o jego róŜnych zastosowaniach,
od spoŜywczych przysmaków, przez materiał budowlany,
do ciekawostek ogrodniczych. Tu teŜ poznajemy takie
straszliwe olbrzymy jak „słup telefoniczny”, czy „meksykańskie saguaro”, róŜnego typu meksykańskie „kaktusy
organowe”, masywne “chicomejo”, i argentyńską „wykałaczkę”. Moim ulubionym jest „viejito” z Oaxaca – nierozgałęziony kaktus kolumnowy z róŜowymi kwiatami, który
moŜe przekroczyć 10 m wysokości, i jest przyozdobiony
szarymi, wełnistymi włosami, na skierowanym zawsze na
północ pniu.
Krótki rozdział końcowy przynosi ilustrowany atlas
najwaŜniejszych miejsc, gdzie rosną kaktusy kolumnowe,
wiele z nich nie oddalonych więcej niŜ jeden dzień drogi z
południowej Arizony. Cześć miejsc leŜy dalej, ale wśród
nich są tak łatwo dostępne, jak meksykańskie doliny Tehuacán i Balsas, obszar wokół Arequipa w Peru, i karaibskie wyspy Aruba, Bonaire and Curaçao. Jeden z obszarów, region wokół Salta w Argentynie, ciekawi mnie najbardziej. Nie mogę się doczekać, by zacząć planować
swoje następne wakacje.

David Yetman
The Great Cacti
Ethnobotany and Biogeography

David E. Brown
Recenzja ze strony:
http://www.azgfd.gov/i_e/pubs/ReviewGreatCacti.shtm

The University of Arizona Press, 2007, Tucson, USA, ISBN
978-0-8165-2431-0
297 stron, 366 kolorowych zdjęć, 17 map, twarda oprawa

Mario E. Véliz Pérez
La Cactáceas de Guatemala

Czy pamiętacie, jak bardzo Was to zaciekawiło, gdy
po raz pierwszy zobaczyliście z bliska saguaro? śyjąc, tak
jak i my, na pustyni Sonora, większość Arizończyków zapomina, jak bardzo te cierniste i bezlistne cuda potrafią
fascynować, gdy się je po raz pierwszy napotka. Tak imponująca jest nasza stanowa roślina i botaniczna ikona, Ŝe w
Arizonie dla jej ochrony zostały ustanowione dwa narodowe
pomniki natury, a takŜe kolejny dla ochrony innego naszego
kaktusa kolumnowego – kaktusa organowego. Jednak mało
Arizończyków wie, Ŝe kraj, który sąsiaduje z nami od południa, ma pół tuzina wielkich kaktusów – niektóre z nich, jak
„sahueso” czy „cardon”, nawet jeszcze większe od saguaro.

.
60

Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008, Guatemala, ISSN 1022-5897
129 stron, kolorowe zdjęcia na 64 stronach, miękka oprawa
To pierwsza ksiąŜka o kaktusach Gwatemali. W
kraju tym występują głównie kaktusy epifityczne, a takŜe
po kilka gatunków Mammillarii, Melokaktusów, kaktusów
kolumnowych, opuncjowatych, i Pereskii. Ta całościowa i
fachowa pozycja, omawia wszystkie gwatemalskie gatunki, ich występowanie i zastosowanie, wraz z botanicznym
kluczem do ich oznaczania. KsiąŜkę moŜna zamówić u
autora pod adresem email: marioeveliz@yahoo.com .
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Rhodiola rosea – RóŜeniec górski
Dr BłaŜej Gierczyk
Poznań, hanuman@amu.edu.pl

Succulents of Poland. Part 9.
Rhodiola rosea – Rose-root

RóŜeniec górski – Rhodiola rosea L. (R. arctica Boriss., R. elongata Fisch. & C.A.Mey., R. hideoi Nakai,
R. iremelica Boriss., R. maxima Nakai, R. minor Mill.,
R. odora Salisb., R. roanensis Britton, R. sachaliensis
Boriss., R. scopolii Simonk., R. sibirica Sweet, R.
tachiroei (Franch. & Sav.) Nakai, Sedum altaicum G.
Don, S. rhodiola DC., S. roseum (L.) Scop., S. scopolii Simonk., Tetradium odoratum Dulac)

Rose-root – Rhodiola rosea L. (R. arctica Boriss., R.
elongata Fisch. & C.A.Mey., R. hideoi Nakai, R.
iremelica Boriss., R. maxima Nakai, R. minor Mill.,
R. odora Salisb., R. roanensis Britton, R.
sachaliensis Boriss., R. scopolii Simonk., R. sibirica
Sweet, R. tachiroei (Franch. & Sav.) Nakai, Sedum
altaicum G. Don, S. rhodiola DC., S. roseum (L.)
Scop., S. scopolii Simonk., Tetradium odoratum Dulac)

RóŜeniec górski jest nagą rośliną, o mięsistych
liściach i łodygach. Pędy płonne i generatywne wyrastają z podziemnego, ukośnego lub poziomego kłącza,
cechującego się w stanie świeŜym delikatnym, róŜanym zapachem. Wyprostowane lub łukowato wznoszące się łodygi osiągają 10-35 cm wysokości. Gęsto
pokrywające pędy (szczególnie w części szczytowej)
liście, rozmieszczone są skrętolegle. Są one płaskie,
sinawozielone (często nabiegłe czerwono), o nasadzie
klinowatej lub sercowatej, siedzące. Liście górne są
węŜsze, podługowate do podługowatoklinowatych,
dolne zaś szersze, odwrotnie jajowate do okrągławych. Szczyty liści są przewaŜnie zaostrzone, ich
krawędzie w części szczytowej są ostro piłkowane, u
nasady gładkie.
Gatunki naleŜące do tego rodzaju są roślinami
dwupiennymi, znane są jednakŜe populacje róŜeńca
górskiego, w skład których wchodzą osobniki wydające kwiaty zarówno męskie jak i Ŝeńskie. Kwiaty
cechuje symetria 4-krotna, choć spotyka się teŜ kwiaty 3- i 5-krotne. Szypułki kwiatowe są róŜnej długości. Płatki kwiatów pręcikowych są dobrze rozwinięte,
podługowate, Ŝółte lub róŜowawe, do 2 razy dłuŜsze
od działek. Cztery nierozwinięte, płonne słupki otoczone są przez 8 pręcików, dłuŜszych od płatków.
Kwiaty Ŝeńskie, o silnie zredukowanych, często w
ogóle nieobecnych płatkach i zmarniałych pręcikach,
zawierają 4 słupki. Owocami róŜeńca są rozchylone,
wzniesione mieszki o krótkich szyjkach. Nasiona mają kształt podługowaty; osiągają 1,5 mm długości.
Kwitnienie tego gatunku rozciąga się od czerwca do
sierpnia.
RóŜeniec górski wykazuje znaczną zmienność
lecz wartość taksonów niŜszej rangi jest dyskusyjna.
Okazy z terenu Polski zaliczane są do var. vulgaris
Maxim., charakteryzującej się kwiatami dłuŜszymi od
szypułek, wybitnie sinymi, wydłuŜonymi liśćmi, i

Rhodiola rosea is a glabrous plant with succulent leaves and stems. Vegetative and generative
sprouts grow from a sloping or horizontal, underground rhizomes, which have a characteristic rose
smell when being fresh. Erect or archly rising up
stems are up to 10-35 cm high. The leaves, densely
covering sprouts (especially in they upper part) are
spirally arranged. They are plane, grey-green (often
suffused red), cuneate or cordate at the base and sessile. The upper leaves are slender, oblong to oblongcuneate, while the lower ones are broader, obovate to
suborbicular. The leaves’ apexes are acute in most
cases, with edges continuous at the base, sharply
dentate at the apex.
Species belonging to this genus are dioecious,
but there are known populations with individuals
having both male and female flowers are known.
Flowers show the tetragonal symmetry, but sometimes also trigonal and pentagonal occurs. The pedicel lengths differ in wide ranges. The petals of the
male flowers are perfectly formed, oblong, yellow or
rose, about two times longer than sepals. Four reduced, barren styles are surrounded by 8 stamens,
longer than petals. The petals of the female flowers
are strongly reduced or absent, stamens are reduced
and barren, styles number is four. The fruits of
Rhodiola rosea are erect, short-necked, fleshy follicles. Oblongs seeds are up to 1,5 mm long. The
flowering period lasts from June to August.
The species described shows a significant variability, but the value of lower taxa is controversial.
The specimens from Poland are included into var.
vulgaris Maxim., characterized by flowers longer
than pedicels, distinctly glaucous, elongated leaves,
and nectaries scales about two times longer than
wide.
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łuskami miodnikowymi około 2 razy dłuŜszymi niŜ
szerokimi.
Siedliskiem dla róŜeńca są wilgotne skały, piargi, skaliste murawy i tundra. Zasiedla zarówno podłoŜa wapienne, jak i skały o małej zawartości CaCO3
(piaskowce, granity). Jest gatunkiem alpejskoarktycznym, znanym z Eurazji, Ameryki Północnej,
Islandii oraz Grenlandii. W Europie występuje w części północnej oraz na większości górskich obszarów
Europy środkowej, gdzie występuje na duŜych wysokościach, poczynając od piętra kosówki. Z obszaru
Polski znany z najwyŜszych partii Karkonoszy
(ŚnieŜne Kotły, okolice ŚnieŜki), masywu Babiej Góry, Tatr (powyŜej 1075 m n.p.m.) i Bieszczadów
(Tarnica); objęty ścisłą ochroną.
Na północy Polski pędy i liście róŜeńca spoŜywano jako składnik sałatek, bądź po ugotowaniu.
Przypisywane są mu właściwości lecznicze, podobne
do aloesu – stosowany miejscowo, ma łagodzić podraŜnienia oraz ukąszenia, oraz przyśpieszać gojenie
się oparzeń, a preparaty z niego przygotowane mają
mieć właściwości wzmacniające układ odpornościowy. Według dawnych wierzeń, kłącze tego gatunku
ma być silnym afrodyzjakiem – nalewka na tym
składniku do dziś stosowana jest w tym celu na Ukrainie.

John Pilbeam & Bill Weightman
Ariocarpus et cetera.
The special, smaller genera of Mexican
cacti
British Cactus and Succulent Society, 2006, Wielka Brytania, ISBN: 0-902099-78-7
140 stron, 250 kolorowych zdjęć, 2 mapy, twarda oprawa
Jakoś tak się stało, Ŝe na pomysł, w oczywisty sposób
atrakcyjny, wydania pozycji zbiorczo omawiającej popularne wśród kolekcjonerów małe kaktusy meksykańskie,
wpadł dopiero John Pilbeam, który zrealizował go z pomocą fotografa Billa Weightmana. Nawet jeśli zauwaŜyć, Ŝe o
gatunkach tych napisano juŜ wiele artykułów, i wydano
wiele monografii, taka pozycja jak Ariocarpus et cetera
zawsze znajdzie szeroki oddźwięk wśród miłośników tych
roślin.
W tej pięknie wydanej, i opatrzonej pieknymi zdjęciami ksiąŜce, autorzy omówili 84 gatunki i podgatunki z 17
rodzajów: Acharagma, Ariocarpus, Astrophytum, Aztekium,
Cumarinia, Ephithelantha, Geohintonia, Leuchtenbergia,
Lophophora, Neolloydia, Obregonia, Ortegocactus, Pelecyphora, Stenocactus, Strombocactus, Toumeya i Tubinicarpus. Ściśle rzecz biorąc, nie jest to pozycja omawiająca
tylko i wyłącznie małe kaktusy – trudno za taki uznać np.
Leuchtenbergia principis, moŜna teŜ mieć wątpliwości, czy
n.p. astrofyta i stenocactusy są „małe”, z drugiej strony nie
objęła ona np. rodzaju Coryphantha, czy Mammillarii. Pomysł polegał raczej na zebraniu razem rodzajów obejmujących małą ilość gatunków – Meksyk nie tylko jest obszarem
o największym zagęszczeniu kaktusów, ale teŜ i o największej ich róŜnorodności – podczas gdy w Ameryce Południowej rodzajów Cactaceae jest mniej, za to są one liczniejsze, to w Meksyku z kolei występuje wiele
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The habitat of Rhodiola rosea may be humid
rocks, screes and rocky grasslands. It grows both on
the calciferous as well as non-calciferous rocks
(sandstones, granites). This alpine-arctic species is
known from Eurasia, North America, Iceland and
Greenland. In Europe it occurs in north and in most
mountain regions of Central Europe, where it grows
at high altitudes, from the dwarf mountain pine zone.
In Poland Rhodiola rosea was found in the highest
part of Karkonosze Mountains (Mały ŚnieŜny
Cirque, Mały Staw Cirque), Babia Góra Masiff, Tatry Mountains (over 1075 m above sea level) and
Bieszczady
Mountains
(mountains:
Tarnica,
Krzemiń, Kopa Bukowa); it is strictly protected species in Poland.
In northern parts of Poland, the leaves and
stems of Rhodiola rosea are edible as salad or potherb. It is assumed that this species has a therapeutic
value similar to that of aloe herb – when used locally
it soothes burns, bites, and other irritations, and medicaments obtained from Rhodiola rosea may increase a immunity. According to old legends, it is a
powerful aphrodisiac – a cordial obtained from its
rhizomes is used untill present days on Ukraine.

rodzajów z małą liczbą gatunków.
Dla osób, które głębiej interesujących się wymienionymi rodzajami, ksiąŜka ta nie wniesie specjalnie nic nowego w sensie poznawczym, zaletą jej jest jednak to, iŜ
jest to ładnie wydana pozycja popularyzatorska, w jakich
specjalizuje się John Pilbeam.

Attila Kapitany
Australian Succulent Plants.
An Introduction.
Kapitany Concepts, 2007, Victoria, Australia, ISBN 0-64646381-0
240 stron, 650 kolorowych zdjęć, twarda oprawa
MoŜna przyjąć, Ŝe w Australii występuje co najmniej
400 gatunków sukulentów. Ta ksiąŜka przedstawia ok.
100 gatunków z ok. 40 rodzajów i 16 rodzin. Nie jest ona
całościowym botanicznym opracowaniem, a jedynie zarysowaniem tematu, jednak wydanie takiej pozycji to z pewnością dobry pomysł, bo o ile mi wiadomo, nie było dotychczas Ŝadnego opracowania omawiającego sukulenty
Australii.
Sukulenty australijskie nie cieszą się specjalnym
zainteresowaniem wśród kolekcjonerów – w innych częściach świata występuje wiele ciekawszych kolekcjonersko rodzajów, o bardziej zaznaczonym sukulentyźmie.
Ponadto w uprawie w europejskich warunkach sukulenty
australijskie byłyby nieco nieporęczne. Nie mniej ta bogato
ilustrowana ksiąŜka jest bardzo dobrym, ogólnym przedstawieniem tej mało znanej grupy sukulentów, dla osób
ciekawych sukulentowego świata.
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Fig 1, 2, 3, 4 Rhodiola rosea
Fot. BłaŜej Gierczyk
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Nietypowe środowiska kaktusów.
Cześć 2

Quite unnatural cactus ‘habitats’.
Part 2

Tomasz Kuryłło, Warszawa

Fig. 1 Opuncja rosnąca na konarze drzewa,
w charakterze kaktusa „epifitycznego”.
San Cristobal de la Barranca, Jalisco, Meksyk.
Fot. Wonderlane (USA)
Fig. 2 Gdzieś na wybrzeŜu Chile – niezidentyfikowany
Trichocereus lub Eulychnia. I kto to z Was mówił, Ŝe
kaktusy to rośliny pustynne?
Fot. Antifama (Chile)
Fig. 3 Tacinga inamoena i niezidentyfikowane kaktusy
kolumnowe na dachu wiejskiego domostwa gdzieś w
Brazylii.
Fot. Sthel Braga (Brazylia)

.

Agave albopilosa. Zdjęcie dzięki uprzejmości autora,
Ismaela Cabrala. Pierwotnie ukazało się ono w czasopiśmie Acta Botanica Mexicana 80: 51-57 (2007)

Nowości wśród kaktusów i sukulentów

Acta Botanica Mexicana 80, 2007
Agave albopilosa I. Cabral, Villarreal & A. E. Estrada
Z pewnością jest to jedna z
ciekawszych agaw, która wśród ich
miłośników wzbudziła poruszenie. A
chodzi o jej ciekawą cechę, jaką jest
obecność u szczytu kaŜdego liścia,
tuŜ pod terminalnym cierniem, małej
kępki białych włosów. Kępki takie nie
występują u Ŝadnego znanego obecnie gatunku w tym licznym rodzaju.
Co więcej, A. albopilosa nie osiąga
duŜych rozmiarów – średnica rozety
wyności tylko 20-40cm, jest to więc to
kolejny gatunek dla osób zainteresowanych małymi agawami. Mały nierozgałęziony kwiatostan, osiąga tylko
do 50cm wysokości, liście są wąskie,
do 1,5cm szerokości, i jest ich 100180 w rozecie.
A. albopilosa pochodzi z rezerwatu La Huasteca, w Sierra Madre
Oriental, Meksyk, gdzie rośnie na
skałach, w małych skupiskach lub
pojedyńczo, i cała populacja jest
niestety nieliczna. Nie ma jeszcze tej
interesującej rośliny w handlu, odkrywcy trzymają dokładniejsze dane
jej miejsca występowania w tajemnicy, i prawdopodobnie przez pewien
czas będzie jeszcze ona niedostępna. Jej zdjęcia moŜna zobaczyć w
internecie.
Agaves del Occidente de México.
J. A. Vázquez-García et al. Wyd.:
Universidad de Guadalajara, 2007
Agave arcedianoensis Cházaro, O.
Valencia & A. Vázquez
Gatunek ze stanu Jalisco, Meksyk.
Cactus Adventures Intern. 83, 2009
Aloe accutissima Perrier var. itampoloana J-B Castillon .
Aloe antandroi ssp. toliarana J-B
Castillon
Rośliny z Madagaskaru.
Catus and Succ. Journal 80(2), 2008
Aloe altimatsiatrae J-P Castillon
Gatunek z Madagaskaru.
Excelsa 21, 2007
Aloe aufenisi McCoy
Aloe porporystachys Mc Coy
Aloe pseudorubroviolacea McCoy
Gatunki z Arabii Saudyjskiej
Catus and Succ. Journal, 80(3), 2008
Aloe elegantissima McCoy, Lavranos
Gatunek z północnej Somalii
CactusWorld 26(4), 2008
Aloe ifanadianae J-B Castillon
Gatunek z Madagaskaru.

.
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CactusWorld 27(1), 2009
Aloe johannis-philippei J-B Castillon
Gatunek z Madagaskaru.
Excelsa 21, 2007
Angolluma cucullata Plowes
Angolluma fenestrata Plowes
Angolluma fenestrata Plowes var. flava
Plowes
Trzy rośliny z Jemenu
Asklepios 103, 2008
Angolluma doddsiae Plowes, McCoy
Gatunek z Kenii.
Excelsa 21, 2007
Caralluma darfurensis Plowes
Gatunek z Sudanu
Cactus and Succ. Journal 80(2), 2008
Dorstenia lavrani McCoy & Massar
Gatunek z północnej Somalii, pokrewny popularnej D. foetida. Znany
wśród miłośników pachycauli juŜ od czasu odkrycia w 1973r., pod nazwą Dorstenia sp Taba’a Gorge, pochodzącą od
miejsca, gdzie gatunek ten endemicznie
występuje – Taba’a Gap.
D. lavrani to gatunek dla miłośników
małych pachycauli – będąc niską rośliną,
do 20 cm wysokości, z mocno widocznym
zgrubieniem pędu, i wiechą atrakcyjnych
liści na szczycie, stanowi naturalne bonsai w kształcie palmy.
Jest to równieŜ gatunek bardzo
interesujący z botanicznego punktu widzenia – podczas gdy w strukturach kwiatowych dorstenii są obecne zarówno
kwiaty męskie, jak i Ŝeńskie, D. lavrani,
jako jedyna w rodzaju, jest rośliną dwupienną, t.j. poszczególne rośliny mają
tylko kwiaty męskie, lub tylko Ŝeńskie –
do jej zapylenia, i uzyskania nasion potrzebaby zarówno egzemplarz Ŝeński, jak
i męski. Z komentarzy hodowców wynika,
Ŝe roślina ta jest prosta w uprawie.
Cactus and Succ. Journal 80(4), 2008
Dyckia richardii P.J. Braun & Esteves
Dyckia grandidentata P.J. Braun & Esteves

Gatunki z południowego Meksyku
Cactus and Succ. Journal 80(5), 2008

Melocactus alex-bragai P. J. Baun &
Esteves
Jest to dość charakterystyczny
Melocactus, z uwagi na rzadko spotykane w tym rodzaju biało-kremowe
ciernie. RównieŜ cefalium jest białoszare. Kaktus odkryty został juŜ 40 lat
temu, jednak znany był tylko pod prowizoryczną nazwą M. iacuensis, jaka
pojawiła się w spisie numerów polowych Wernera Uebelmanna z 1972r.,
dla roślin wysianych z nasion zebranych przez Leopolda Horsta i Alberta
Buininga pod numerem polowym HU
166 z okolic Iacu, Bahia. Dopiero jednak w 2007r. kaktus został ponownie
odnaleziony.
Acta Botanica Mexicana 83, 2008
Pachyphytum contrerasii E. PerezCalix, I. Garcia & Chazarro
Gatunek z Jalisco
Cactus and Succ. Journal 80(4), 2008
Pachypodiumi brevicaule Baker ssp.
leucoxanthum Lüthy
Podgatunek z Madagaskaru, znaleziony koło Andrembesoa, odróŜniający
się od typu m.in. białymi kwiatami.
Kakteen und andere Sukk. 60(5), 2009
Rebutia borealis Diers & Krahn
Gatunek podobny do Rebutia (Aylostera) tarijensis, od której odróŜnia się
m.in. zdolnością do krzewienia się, czasem wytwarzaniem 1-2 cierni centralnych, brakiem korzenia palowego, krótszym słupkiem, dłuŜszą komorą nektarową, i swoją samosterylnością. Pochodzi z regionu na północ od Tarija, w
kierunku Rio Pilaya, departament Tarija,
prowincja Mendez, Boliwia. Autorzy
sądzą, Ŝe gatunek ten moŜe być łącznikiem pomiędzy rebuciami w wąskim
sensie, a gatunkami dawnego rodzaju
Aylostera

Gatunki z zach.-centralnej Brazylii.
Acta Botanica Mexicana 78, 2007
Echeveria patriotica I Garcia & PerezCalix
Gatunek ze stanu Jalisco, Meksyk.
Acta Botanica Mexicana 85, 2008
Hechtia lepidophylla I Ramirez
Gatunek ze stanów Queretaro i Hidalgo, Meksyk.
Acta Botanica Mexicana 78, 2007
Hechtia nuusaviorum Espejo & Lopez
Ferrari
Hechtia perotensis. I Ramirez & Martinez-Correa

Tym razem lista opisów jest trochę
dłuŜsza, ale to teŜ nie wszystkie, które
się w ostatnim czasie pojawiły. Mam
nadzieję, Ŝe wraz z następnym numerem uda nam się „wyjść na prostą” i
wymienić „prawie” wszystkie zaległe –
„prawie”, poniewaŜ wiele opisów ukazuje się w pismach ogólnobotanicznych, a
nie tylko kaktusowo-sukulentowych,
więc łatwo je przeoczyć (tak jak n.p. w
przypadku Acta Botanica Mexicana).
RównieŜ do części pism k&s, nie mamy
dostępu.
edytor
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Echinocactus grusonii ze stanu
Zacatecas.

W A & Betty Fitz Maurice, Hermanos Infante 225, 78250, San Luis Potosí, SLP, Meksyk,
fitzwa@prodigy.net.mx
autorami zdjęć są: | with photos by

Julia Etter & Martin Kristen, editors@globetrotters.ch
W 2005r. Gottfried Unger i R Huber opublikowali artykuł, opisujący to co według nich było, według wszelkiego prawdopodobieństwa, nową lokalizacją Echinocactus grusonii Hildmann, a którą odkryli
w 2003r. G. Pichler, R. Huber, H. Englacher, i T. Fredriks, około 550 km na północny zachód od stanowiska typowego. Badaliśmy ten teren i znaleźliśmy to
miejsce. Nasze badania morfologii tych roślin potwierdzają opinię Ungera i Hubera, Ŝe stanowisko to
jest kolejną lokalizacją E. grusonii.
Dr Hector M. Hernandez, z Instituto de Biologia, na Universidad Nacional Autónoma de Mexico,
przysłał nam kopię artykułu Ungera i Hubera, i zapytał czy widzieliśmy wskazanego tam Echinocactus
grusonii podczas naszych badań, które prowadziliśmy
na tym obszarze. Odpowiedzieliśmy Hernandezowi,
Ŝe nie odnotowaliśmy tej rośliny podczas naszych
badań polowych niedaleko lokalizacji Ungera i Hubera, jednak pomyśleliśmy, Ŝe warto by było ją odnaleźć
podczas kolejnej wizyty. Zaplanowaliśmy więc w tym
celu podróŜ, i zaprosiliśmy na nią równieŜ naszych
przyjaciół – Julię Etter i Martina Kristena. Zapoznali
się oni z artykułem Ungera i Hubera i entuzjastycznie
przyjęli propozycję. Jeszcze przed rozpoczęciem podróŜy, Hernandez napisał, Ŝe jego kolega, Dr. Rolando Barcenas, który ostatnio wizytował ten teren wraz
z pewnym botanikiem z Uniwersytetu Reading, równieŜ znalazł tę roślinę. Jako, Ŝe wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na tą wyprawę, postanowiliśmy
zacząć ją realizować.
Byliśmy wcześniej na miejscu Ungera i Hubera
„koło wioski San Juan Capistrano” z zachodnim Zacatecas kilka razy od 1993r., i zatrzymywaliśmy się
wtedy w hotelu w mieście Huejuquilla, w stanie Jalisco. W tym teŜ hotelu spotkaliśmy się z Etter i Kristenem, zainstalowaliśmy się w nim, i rozpoczęliśmy
poszukiwania.
Opuściliśmy Huejuquilla, kierując się na San
Juan Capistrano, przewidując ok. 25 km jazdy Ŝwirową i bardzo wyboistą drogą, ale ku naszemu zaskoczeniu, droga została utwardzona. Wydaje się, Ŝe to
Federalny rząd Meksyku zarządził budowę drogi pomiędzy Huejuquilla i WybrzeŜem Pacyfiku, odległym
o ok. 180 km w linii prostej, do Tepic, w stanie Nayarit. Jej budowa postępuje z dwóch stron. Wyjazd
Huejuquilla na zachód przebiega przez piękną okoli.
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cę. Ta nowo wyłoŜona droga wije się wieloma zakrętami do mostu nad rzeką Rio Atengo, która na przestrzeni milionów lat wyrzeźbiła w czerwonej skale
głęboki Ŝłób. Przed nami otwarł się widok daleko w
głąb Sierra Los Huicholes, z widokami na wyniosłe
łańcuchy górskie we wszystkich odcieniach koloru
niebieskiego. Nieco ponad mostem mieliśmy fantastyczny widok na wijącą się Rio Atengo, sunącą
przez krajobraz podobny do Doliny Monumentów
(Monument Valley) w USA, z wyjątkiem tego, Ŝe nie
ma tu turystów.
Wkrótce odotarliśmy do skrętu w bok do San
Juan Capistrano. Zakurzoną drogą jechaliśmy powoli
w kierunku wsi, a potem przez nią, cały czas mając
nadzieję ujrzeć dom z zasadzonym E. grusonii,
wspomniany w artykule Ungera i Hubera. Nim wyruszyliśmy w podróŜ, wszyscy myśleliśmy, Ŝe będzie
to najprostszy sposób na zlokalizowanie rośliny –
coś jak „veni, vidi, vici”. Ale nie wydawało się to
takie proste! W kaŜdym razie, z okna samochodu
widzieliśmy tylko gerania, oleandry, i inne rośliny
liściaste, które nas tak bardzo nie interesowały. Później przez przypadek, wdaliśmy się w rozmowę z
Don Fulano de Tal, mieszkańcem San Juan Capistrano, który, jak się wydawało, zna tę okolicę bardzo
dobrze. Odpowiadając na nasze pytanie o biznagas
(duŜe kuliste kaktusy), powiedział, Ŝe wie o czy mówimy. Doświadczeni wcześniejszymi rozczarowaniami, dopytywaliśmy się bardziej szczegółowo, i
opisaliśmy rośliny, których szukaliśmy. Świetnie,
powiedział – mówił o tych samych biznagas, o których i my. Chciał nam teŜ pokazać te rośliny w pobliskiej barranca (wąwozie) następnego dnia, wcześnie rano tak, by uniknąć popołudniowego upału.
Wskazał kierunek, w którym będziemy szli, i powiedział, Ŝe będziemy mogli podjechać całkiem spory
kawałek mueble (dosłownie „meblem” – wiejskie
określenie samochodu), do miejsca, gdzie zaparkujemy, i skąd pójdziemy pieszo do roślin.
Aby jak najlepiej wykorzystać resztę dnia, pojechaliśmy dalej wgłąb Sierra Los Huicholes. Droga
była utwardzona prawie na całej długości do Las
Canoas, i wjechaliśmy nią w góry pokonując niezliczone zakręty. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy się by
naszymi lornetkami przeczesać wzgórza w poszukiwaniu duŜych, Ŝółtych, kulistych kaktusów, ale bez
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2
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powodzenia. Zatrzymaliśmy się w miejscu, które Alfred Lau pokazał nam wiele lat wcześniej – to ściana
pozostała po osuwisku, niebezpiecznie umiejscowiona
ok. 10 m poniŜej drogi, na wysokości 2500 m. Niedawna budowa drogi pozostawiła wiele materiału na
części osuwisk, choć nie wszystkich. Tu, w zacienionych szczelinach skalnych, rośnie dobrze Sedum hintonii, i było w pełni kwitnięcia. Znaleźliśmy teŜ trzy
Lophophora williamsii, kwitnącą Echeveria agavoides, Agave maximiliana, Dasylirion weeleri ssp. durangense, drzewiastą, o niebieskich liściach Nolina
parviflora, Mammillaria petterssonii, czerwono kwitnący Echinocereus sp.i ogromną Bromelia sp., równieŜ kwitnącą. Na najbardziej widocznych skałach, i
równieŜ wzdłuŜ drogi, miejsce to było gęsto znaczone
religijnymi symbolami, uŜywanymi przez miejscowych Huicholi w celu oznaczenia świętych miejsc, i
przypuszczaliśmy, Ŝe zasadzili oni Lohophora, roślinę
waŜną w ich ceremoniach religijnych, ale nie występującą w tych okolicach. Powietrze cudownie pachniało od sosen, i wiał lekki wiaterek. Byliśmy zachwyceni widokami na szeroką dolinę Rio Atengo, i
cieszyliśmy się, Ŝe uciekliśmy od upału.
Wróciliśmy do Huejuquilla, i do restauracji koło
plaza (rynek wiejski), poleconej przez właściciela
hotelu, której specjalnością były gorditas, popularne
danie zrobione z grubej tortilli, otworzonej, nafaszerowanej, i smaŜonej. Wyborne! Potem siedzieliśmy
sobie na ławeczce na plaza, obserwując jaskrawo haftowane ubrania i skomlikowanie zaprojektowaną
biŜuterię przechodzących Huicholi. Ten kolorowy
strój moŜna często zobaczyć w Huejuquilla, a najbardziej byliśmy zaskoczeni, gdy ujrzeliśmy go w połączeniu z kaskami niektórych Huicholi, pracowników
przedsiębiorstwa elektrycznego.
Następnego ranka, prawie dokładnie o umówionej porze, przyjechaliśmy około 8.00 pod dom Don
Fulano w San Juan Capistrano. Niestety nie było ani
śladu niego, ale zostaliśmy zapewnieni, Ŝe wróci do
nas „horita” („szybko”, określenie oznaczające od
kilku minut do kilku miesięcy). Znaliśmy pojęcie
„horita” i bardzo wątpiliśmy, czy nasz przewodnik
szybko się pojawi. Po ponad pół godzinie czekania,
pojechaliśmy w orientacyjnym kierunku, który Don
Fulano wskazał nam dzień wcześniej. W dali, na drugiej stronie jakiejś barranca, zauwaŜyliśmy, z pomocą naszych lornetek, jakieś zółte kuliste kaktusy na
pionowych skalnych ścianach. To muszą być nasze
rośliny! Woleliśmy pojechać z powrotem do domu
naszego przewodnika, niŜ próbować znaleźć własny
sposób na dotarcie do urwiska. I nasz przewodnik był,
czekając na nas niecierpliwie, świeŜo pachnący wodą
kolońską. Okazało się, Ŝe tydzień wcześniej nie zmienił czasu na swoim zegarku na zimowy.
Don Fulano dokładnie wiedział gdzie zaparkować samochód, i w końcu rozpoczęliśmy wędrówkę w
dół, w obrębie i obok suchego koryta strumienia, w
kierunku arroyo (koryta rzeki) poniŜej. Po dojściu do
suchego koryta rzeki, szliśmy wzdłuŜ niego i coraz
bardziej w jego obrębie, wspinając się po duŜych ska. KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2

łach. Zwróciły naszą uwagę niesamowicie grube korzenie i pędy skalnego fikusa, Ficus petiolaris. Ze
swoimi zielonymi liśćmi, jest to chyba jedyne źródło
cienia o tej porze roku. Ściany barranca stawały się
coraz bliŜsze i wyŜsze, i teraz Ŝółte kule mogliśmy
zobaczyć bez lornetki. Szybko odkryliśmy pierwszego E. grusonii w zasięgu krótkiej wspinaczki (Fig. 1
& 2). Głęboko zacienione wschodnie ściany były
bogato zasiedlone roślinami. Większość z nich rosła
wysoko poza naszym zasięgiem, na prawie pionowych skałach, i tylko bardzo ryzykowna wspinaczka
mogłaby zakończyć się sukcesem.
Choć widzieliśmy wiele młodych roślin (Fig.
3), nie zauwaŜyliśmy Ŝadnych z czerwonymi cierniami, o jakich donosili Unger i Huber. Większość
roślin zakończyła juŜ kwitnienie, i miała małe kapsuły nasienne. Wdrapaliśmy się w kilku miejscach na
ściany by sfotografować detale roślin, i znaleźliśmy
jeden egzemplarz jeszcze kwitnący. Oprócz E. grusonii znaleźliśmy takŜe Ŝółto-zieloną Hechtia,
Mammillaria petterssonii, Echinocereus sp., Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus queretaroensis,
Pilosocereus alensis, Agave vivipara (często zwana
A. angustifolia), i ponownie, na bardzo ocienionych
zboczach, Sedum hintonii, tym razem na wysokości
około 1050m. Oszacowaliśmy, Ŝe na przestrzeni odległości, którą przeszliśmy korytem rzeki, liczba roślin wysoko na pionowych skałach to kilka niewielkich setek. Nasza wędrówka zaprowadziła nas 150m
niŜej i na odległość 2,5km od naszego samochodu, w
sumie cztery godziny tam i z powrotem.
Odjechaliśmy z tej okolicy, a nasz przewodnik
pokierował nas utwardzoną drogą za wzgórza, do
opuszczonego obecnie rancza, tak blisko, jak moŜna
było tylko dojechać, oddalonego kilka kilometrów,
gdzie pracował jakieś 30 lat temu. Nigdy nie było tu
dojazdu samochodem. Don Fulano dobrze pamiętał,
Ŝe są tu te same E. grusonii na pobliskich ścianach
arroyo. Oceniliśmy, Ŝe to miejsce jest oddalone około 10km na północny zachód od lokalizacji E. grusonii, z której właśnie przybyliśmy. Puściliśmy naszego przewodnika do domu z gorącymi podziękowaniami, i postanowiliśmy zbadać obszary wokół San
Juan Capistrano trochę dokładniej. Oczywiście znaleźliśmy inne tereny, gdzie ujrzeliśmy E. grusonii,
rosnące niemal na pionowych ścianach (Fig. 4)
wzdłuŜ innej rzeki. Cały czas się nam wydawało, Ŝe
rosną one dobrze w przybliŜeniu na tej samej wysokości npm., i na tej samej wulkanicznej skale. Obszar
ten jest tak duŜy, i prawie nietknięty, Ŝe jesteśmy
pewni, iŜ w okolicy jest więcej miejsc z tą rośliną.
Wróciliśmy do Huejuquilla, i ponownie do poleconej restauracji. Tym razem zamówiliśmy gorditas z chorizo, ostrą meksakańską kiełbaską, tak ostrą,
Ŝe mogłaby podpalić mokry beton. Wyborne!
Naszym zdaniem kwiaty i nasiona E. grusonii z
pierwotnej lokalizacji w Cadereyta de Montes, Querétaro, i z okolic San Juan Capistrano, nie róŜnią się
znacznie. Nasiona roślin z San Juan Capistrano są
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nieco mniejsze od tych ze stanowiska pierwotnego,
równieŜ mają one ciemniejszy brązowy kolor, choć
brakuje nam wystarczających danych by podać dokładną analizę. Z pewnością, te małe róŜnice są zupełnie normalne, biorąc pod uwagę duŜą odległość
pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. Struktura kwiatu wydaje się być taka sama na obu stanowiskach.
Rośliny z pierwotnego stanowiska E. grusonii w Queretaro – bardzo przerzedzona populacja, zostały prawie całkowicie wyzbierane przez roślinnych kłusowników, zarówno amatorów, jak i handlowców, dodatkowo duŜa cześć areału została zatopiona w związku
z dość niedawną budową Presa Zimapán, duŜego
przedsięwzięcia hydroelektrycznego. Anderson pisał o
E. grusonii, Ŝe jest on „prawie wymarły w naturze”,
ale teŜ, Ŝe jest to „prawdopodobnie najpowszechniej
rozmnaŜany ze wszystkich kaktusów [...] i obecny jest
prawie we wszystkich prywatnych i publicznych kolekcjach, jak równieŜ na wielu parapetach”. Obok
innych ostatnich doniesień o kolejnych E. grusonii,
rosnących obok pierwotnej lokalizacji, odkrycie, jakiego dokonali Günther Pichler, Rudolf Huber, Hugo
Englacher i Thomas Fredricks, to bardzo dobra wiadomość.
Kilka miesięcy po naszej podróŜy do San Juan
Capistrano, Julia Etter i Martin Kristen zauwaŜyli
obok tej wioski nowy ogród, obok skrętu z utwardzonej drogi – kolejna nowa lokalizacja E. grusonii!
Czekamy z zainteresowaniem na wyniki wspólnego pojektu Uniwersytetu Reading, Uniwersytetu
Querétaro, i Uniwersytetu Meksykańskiego, który ma
na celu zbadanie DNA tego, i pokrewnych gatunków,
co powinno wskazać moŜłiwe ścieŜki ewolucyjne,
prowadzące do i od E. grusonii.
Literatura:
ANDERSON, E. F. 2001. The cactus family Timber Press, Portland, Oregon, USA.
HILDMANN, H. 1891. Echinocactus grusonii Hildm., Monatsschr. Kakt.-kunde 1(0): 4-5, 7. 1891.
UNGER, G. & HUBER, R. 2005. Neuer Standort von Echinocactus grusonii Hildmann, Kaktusblüte (Wiesbadener Kakteenschau) 22: 20-22

Jedząc

Pilosocereusy
Eating Pilosocerei

Chico Ferreira, chico56@gmail.com,
Alex Ferreira & Simone Barboza, Brazylia
Wszystkie te fotografie obok zostały zrobione
w Chapada Diamantina, Bahia, w północnowschodniej Brazylii. W tych rejonach Brazylii, ubodzy ludzie często uŜywają niektórych gatunków kaktusów jako poŜywienie. Prezentujemy serię forografii
zrobionych przez nas, na których nasz przewodnik,
Raymond Cruz, demonstruje całą procedurę, na którą
składa się podpalenie kaktusa (Pilosocereus gounellei – przyp. ed) w celu usunięcia cierni (Fig. 1, 2, 3),
a następnie usunięcie naskórka (Fig. 4, 5), i jedzenie
wewnętrznych części (Fig. 6, 7). Skosztowaliśmy
tego kaktusa (Fig. 8) – jego smak jest pomiędzy
kwaśnym a gorzkim, ale kaktus jest bardzo soczysty.
All these photographs were made in the Chapada Diamantina, Bahia, northeastern Brazil. In these
parts of Brazil, it is common for poor people to use
certain species of cacti for food. We are presenting a
series of photos made by ourselvels where our travel
guide, Raymond Cruz, demonstrates the procedure,
which consists in burning the cactus (Pilosocereus
gounellei – editor’s note) to remove the thorns (Fig.
1, 2, 3), and then remove the bark (Fig. 4, 5) and feed
on the inner parts (Fig. 6, 7). We tasted this cactus
(Fig. 8), and the flavor is intermediate between sour
and sweet, but very juicy.

Nota edytora.
Tekst artykułu ukazał się pierwotnie w CactusWorld 24(4),
2006, czasopiśmie Brytyjskiego Towarzystwa KaktusowoSukulentowego.
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Kaktusy miasta Inków.

Cacti of an Inca town
Cacti of an Inca town
Tomasz Romulski, Wrocław

Fig. 1 Corryocactus erectus w inkaskich ruinach w
Pisac, Święta Dolina, Peru
Corryocactus erectus in the Inca ruins in
Pisac, Sacred Valley, Peru..
Fot. Silvio Pereira Costa (Brazylia)

Fig.2 Inca Pisac – widok na jedną z części
kompleksu
Inca Pisac – a view at one of the parts of
the complex
Fot. Ivan Mlinaric (Słowenia)

.

Pomysł na napisanie tego artykułu powstał w
mojej głowie dokładnie wtedy, gdy po raz pierwszy
ujrzałem Corryocactus erectus rosnący w ruinach
inkaskiego miasta koło miejscowości Pisac, w Peru
(Fig. 1). Początkowo chciałem jedynie opublikować
tylko zdjęcia z krótkimi komentarzami na temat kaktusów, które tam występują, ale niepostrzeŜenie komentarze te przerodziły się w artykuł.
Opowieść ta snuta jest w peruwiańskiej Świętej
Dolinie Inków, po hiszpańsku: El Valle Sagrado de
los Incas. Dolina ta, utworzona przez rzekę Urubamba, ma bardzo łagodny klimat, dobry dla upraw rolniczych, co więcej, dzieki swojemu połoŜeniu geograficznemu, była w dawnych czasach łatwa do obrony.
Najprawdopodobniej to właśnie były powody, dla
których Inkowie wybrali ją na jedną ze swoich głównych siedzib.
Dzisiejsza wieś Pisac, leŜąca na południowowschodnim krańcu doliny, jest znana z dwóch atrakcji. Jedną z nich jest targ, który odbywa siękaŜdej
niedzieli, przyciągając wielu turystów z pobliskiego
Cuzco. Kaktusy jednak nie są tam sprzedawane, nie
ona więc jest dla nas najwaŜniejsza. Drugą
turystyczną atrakcją są ruiny inkaskiego miasta, znane
jako Inca Pisac. LeŜą one na wzgórzu u wejścia do
Świętej Doliny, i są jednym z bardziej znanych archeologicznych stanowisk w Peru. Jednak nie tylko dla
archeologów czy miłośników kultur prekolumbijskich
mogą być one interesujące, ale teŜ dla... kaktusiarzy.
To inkaskie miasto składaja się z czterech
części, i zostało wybudowane przez jednego z
inkaskich władców, Pachacuti, który rozpoczął okres
inkaskiego podboju, i zdobył pobliski region. Kompleks został zbudowany w drugiej połowie XV w.,
choć nie wiadomo dokładnie kiedy. Miał on znaczenie
militarne, religijne, a takŜe rolnicze – doskonale
widoczne są rolnicze tarasy, utworzone przez
przetransportowanie wyŜej bogatych gleb z niŜszych
terenów (Fig. 2).
Miasto zostało zniszczone przez konkwistadorów Pizarra około roku 1530. Opuszczone siedliska
ludzkie często są opanowywane przez chwasty, ale
czasem te chwasty mogą byc całkiem atrakcyjne,
zwłaszcza jeśli są to... kaktusy. I rzeczywiście, od
tego czasu, kaktusy stały się głównymi mieszkańcami
ruin. Ten stan byłby niczym więcej, jak tylko smutnym aspektem tej sytuacji, jednak w końcu ludzie
jednak wrócili do tego miejsca jako turyści, nie tylko
oglądając szczątki wymarłej cywilizacji, ale równieŜ
mając okazję oglądać kaktusy,dzięki czemu moŜemy
przedstawić tu zrobione przez nich zdjęcia.
Oto spojrzenie na cztery takie “chwasty” –
wszystkie z nich zamieszkują całą długość Świętej
Doliny, aŜ do Ollantaytambo, kolejnego miasta
Inków, leŜącego na drugim końcu doliny. Areały występowania wszystkich z nich sięgają takŜe poza
dolinę.
Najmniejszy areał występowania z nich ma Corryocactus erectus (Backeb.) F.Ritter, który rośnie tylko w centralnej części departamentu Cuzco. C. erec.
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An idea to write this article was born in my
head just at the very momen when I saw for the first
time Corryocactus erectus growing in the Inca ruins
at Pisac, in Peru (Fig. 1). At first I just intended to
publish only pictures with shorts comments about
cacti found at this place but unnoticeably those
comments turned into a full article.
This story takes place in the Peruvian Sacred
Valley of the Incas, or in Spanish: El Valle Sagrado
de los Incas. The valley, which is formed by the
Urubamba river, has very pleasant climate, well suited for farming. Moreover, its geographical placement made it easily defendable in past times. Most
probably those were the reasons why the Inca chosedthe valley for one of their main settlements.
The present-day village Písac lying at the southeastern end of the valley, is known for two attractions. One of them is the market held every Sunday,
with many tourists coming here from the nearby
Cuzco. However the cacti are not sold there, so it is
not of the major interest to us. The second turist attraction are ruins of an Incan town, known as Inca
Pisac. These lie on a hill at the entrance to the Sacred
Valley, and are one of the more known archeological
sites in Peru. However they may be of interest not
only for archeologists or pre-Coulmbian cultures’
fanciers, but also for... cactophiles.
This Inca town is composed of four parts, and
was erected by an Inca Emperor Pachacuti who
began an era of Inca conquest, and conquered the
region. The complex was built in the second half of
the 15-th century though it is not known when exactly. It served military, religious, and also agricultural
purposes – one may see agricultural terraces, that
were constructed by transporting the soil from the
lower lands. (Fig. 2).
The town was destroyed by the Pizarro’s
conquistadores in the early 1530s. Abandoned human settlements often turn to weeds, but sometimes
those weeds can be quite attractive, especially when
they are... cacti. And indeed, since then, cacti have
become the main inhabitants of the ruins. This state
would have been nothing else than just a sad aspect
of the situation, but in the end people did return to
this place, as tourists, not only viewing the remnants
of the deceased civilization, but also enjoying the
view of cacti, so we can publish their photos here.
Here is a look at four such „weeds” – all of
them inhabit the whole lenght of the valley, till Ollantaytambo, another ancient Inca town, lying at the
other end of the valley. Distribution areas of all of
them reach also out of the valley.
The smallest distribution area of them is that of
Corryocactus erectus (Backeb.) F.Ritter. This species is found only in the central part of the department of Cuzco. C. erectus is a plant of slender, erect
or semi-prostrate stems, often supported by associated plants. It may reach sometimes over 2 m high,
but usually do not exceed 1 m high, moderately
clumping, only from the base. According to descrip73

tus to roślina o wiotkich, rosnących wzwyŜ lub półpłoŜących się pędach, często opierających się o towarzyszące rośliny. MoŜe czasem osiągać ponad 2 m
wysokości, ale zwykle nie przekracza 1 m, krzewiąc
się niezbyt mocno, i tylko od podstawy. Według opisów, jego pędy są podzielone na 5-9 Ŝeber, ale natrafiłem na zdjęcie przedstawiające egzemplarz jedynie 4Ŝebrowej dorosłej rośliny (Fig. 4). Zdjęcie to zrobił
Sam Hensold z USA (ale z polskimi korzeniami!) w
ruinach Pisac. Wydaje się, Ŝe pod tym względem egzemplarz ten jest bardzo rzadki, wygląda teŜ na to, Ŝe
ma on wyjątkowo długie ciernie, dłuŜsze niŜ 2 cm,
która to długość jest wg. opisów długością maksymalną dla tego gatunku.
PoniewaŜ rodzaj Corryocactus jako cały nie jest
popularny wśród kolekcjonerów, równieŜ i ten gatunek rzadko moŜna ujrzeć w kolekcjach, i często pod
dawną nazwą rodzajową Erdisia erecta. To kaktus
łatwy w uprawie, i równieŜ łatwo kwitnie, najczęściej
czerwonymi kwiatami, choć w ogólności ich kolor
moŜe być róŜny, od pomarańczowego do szkarłatnego, w zaleŜności od lokalizacji. Kwitnienie moŜe mieć
miejsce juŜ gdy roślina ma około 10 cm wysokości
(Fig. 6). Kwiaty mogą się pojawiać się zarówno na
wierzchołku, jak i w niŜszej cześci pędu.
Nie doniesiono o występowaniu tego gatunku
poza departamentem Cuzco, ani w innej części departamentu, z wyjątkiem wymienionej juŜ jego centralnej
części. Doniesiono o występowaniu podobnych roślin,
określonych jako Corryocactus aff. erectus, w rejonie
Atico, w departamencie Arequipa (F. Carces et al.
Las Cactaceas de la provincia de Caraveli. Quepo 22,
2008), który leŜy w dość duŜym oddaleniu od obecnie
znanego areału występowania. Niestety nie mam bliŜszych wiadomości o tym znalezisku.
Lobivia (tak, z praktycznych powodów, wciąŜ
uŜywam raczej tej nazwy niŜ Echinopsis) hertrichiana
Backeberg ma większy areał występowania – moŜna
ją znaleźć w centralnej i południowo-wschodzniej
części departamentu. Gatunek ten obejmuje wiele taksonów, które zostały opisane w przeszłości, wszystkie
w randze gatunku, a teraz są uwaŜane powszechnie za
warianty jednego zmiennego gatunku. L. hertrichiana
w takim poszerzonym ujęciu, to zwykle łatwo krzewiąca się roślina, czasem tworząca kępy nawet do
kilkudziesięciu głów. Maksymalna średnica głów to
od 3 do 10 cm, w zaleŜności od danego wariantu stanowiskowego, a średnica kwiatu to od 4 do 7 cm.
Kwiaty mają róŜne odcienie czerwieni, równieŜ znane
są formy pomarańczowe, i bardzo rzadkie Ŝółte.
Ze Świętej Doliny cztery warianty* L. hertrichiana zostały opisane: L. incaica Backbg. (1935), L.
minuta Ritter (1963), L. echinata Rausch (1973), L.
laui Don (1974) – wszystkie one rosną raczej u podnóŜa doliny, i na niskich zboczach, aniŜeli na większych wyskościach. „Minuta” i „echinata” zostały
opisane dla roślin z okolicy Ollantaytambo; pierwsza
z nich to wariant L. hertrichiana o małych rozmiarach, druga to wariant z długimi i prostymi, złotoŜółtymi cierniami (Fig. 5); „laui” została opisana
.
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tions, the stem is divided into 5-9 ribs, butI happened
to come across the photo featuring an only 4-ribbed
mature plant (Fig. 4). The picture was taken by Sam
Hensold (USA, but with Polish roots) in the ruins of
Pisac. This specimen seems to be very rare in this
respect, it also seems to have exceptionally long spines, longer than 2 cm which is a maximum spine
lenght reported for this species in descriptions.
Because the genus Corryocactus is not popular
among collectors, this species also is rarely seen in
collections, and often under the older generic name
Erdisia erecta. This is an easy cactus to grow, and it
also readily blooms in its early age, with beautiful,
mostly red flowers, though generally their color vary
from orange to scarlet, according to a locality. Flowering may take place just when the plant is only
about 10 cm high (Fig. 6). The flowers may appear
both apically and laterally.
The species has not been reported from outside
the Cuzco department, nor in any other part of it,
except for the mentioned central part. Similar plants,
refered to as Corryocactus aff. erectus, have also
been recorded for the region of Atico, in the department of Arequipa (F. Carces et al. Las Cactaceas de
la provincia de Caraveli. Quepo 22, 2008), which is
quite a long distance from the currrently known distribution area, however I do not have other information about this finding.
Lobivia (yes, for practical purposes, I still use
the name, rather than Echinopsis) hertrichiana Backeberg has a larger distribution area, and is found in
the central and south-eastern part of the department
of Cuzco. This species comprises many taxons that
were described in the past, all of them at species
rank, and now widely considered to be variants of the
one variable species. L. hertrichiana in such a broad
sense, is usually a freely offsetting plant, sometimes
with clumps formed of up to several dozens heads,
with maximum diameter of head from 3 to 10 cm
according to a particular variant, and with flower of 4
to 7 cm diameter, of various shades of red, also orange flowered forms, and very rare yellow, are known.
From the Sacred Valley four of the variants*
of. L. hertrichiana were described: L. incaica
Backbg. (1935), L. minuta Ritter (1963), L. echinata
Rausch (1973), L. laui Don (1974), all of them grow
rather on the valley bottom and lower slopes than
higher in the mountains. „Minuta” and „echinata”
were described for the plants at Ollantaytambo, the
first one considered to be a diminutive variant of L.
hertrichiana, the latter is a variant with long, straight
golden yellow spines (Fig. 5); „laui” was described
for the plants at the town of Urubamba, and the
plants at Pisac were described as „incaica”. According to reports, the two latter variants are quite variable, both in spination, shape of ribs, flower diameter, and flower colour. The flowers are mostly red,
but also orange-flowered plants were reported, and
even yello-flowered ones (the yellow-flowered plants
were found at Pisac by Lau, and he collected them
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2

Fig. 6 Corryocactus erectus w ruinach Inca Pisac.
Corryocactus erectus in the ruins of Inca Pisac.
Fot. Allessandro Motta (Włochy)

Fig. 3 Corryocactus erectus w Inca Pisac
Rzadka, czteroŜebrowa forma.
A rare 4-ribbed form.
Fot. Sam Hensold (USA)

Fig. 7 Austrocylindropuntia subulata ssp. exaltata w inkaskich ruinach
Austrocylindropuntia subulata ssp. exaltata in Incan ruins
Fot. Nicolas Nova (Szwajcaria)

Fig. 4 Austrocylindropuntia subulata ssp. exaltata
Fot. Thomas Quine (USA))
Fig. 5 Lobivia hertrichiana „echinata”
Fot. Sam Hensold (USA)

.

Fig. 8 Trichocereus cuzcoensis w inkaskich ruinach
Trichocereus cuzcoensis in Incan ruins
Fot. Eduardo Zárate

Fig. 9 Lobivia hertrichiana „incaica” w Inca Pisac. Roślina o bardzo słabym uciernieniu
Lobivia hertrichiana at Inca Pisac. A plant with weak spination.
Fot. Thomas Quine (USA)
Fig. 10 Lobivia hertrichiana „incaica” w ruinach Inca Pisac.
Lobivia hertrichiana „incaica” in the ruins of Inca Pisac.
Fot. Whitney Stensrud (USA)

.

dla roślin z okolicy miasta Urubamba, a rośliny wokół
Pisac zostały opisane jako „incaica”. Według doniesień, te dwa ostatnie warianty są dość zmienne, zarówno jeśli chodzi o uciernienie, jak i kształt Ŝeber,
rozmiar kwiatu i jego kolor. Kwiaty zwykle są czerwone, ale doniesiono równieŜ o roślinach z kwiatem
pomarańczowym, a nawet Ŝółtym (Ŝółto kwitnące
rośliny zostały znalezione koło Pisac przez Alfreda
Laua, i zebrane przez niego pod numerem polowym
Lau 147).
Trzecim kaktusem występującym w Pisac, tym,
który jest najbardziej z nich rozpowszechniony w Peru, to Autrocylindropuntia subulata ssp. exaltata (A.
Berger) Hunt, krzaczasta lub drzewiasta rośłina, szeroko występująca w południowej części kraju, blisko
spokrewniona z popularną „rośliną domową”, A. subulata ssp. subulata (Muehlenpfordt) Backeberg i
traktowana obecnie jako jej synonim. Ale odkładając
na bok taksonomię, podgatunek exaltata jest atrakcyjniejszy niŜ ssp. subulata, dzięki swojemo mocniejszemu uciernieniu (Fig. 4), osiągającemu nawet do 13
cm długości, charakteryzuje się teŜ większymi pędami
i krótszymi liśćmi. Sądzę, Ŝe jeśli ktoś chciałby
napisać artykuł w obronie opuncjowatych, które nie są
zbyt popularne wśród kolekcjonerów, kaktus ten
mógłby słuŜyć jako jeden z przykładów aby pokazać,
Ŝe one równieŜ mogą być atrakcyjne i warte kolekcjonerskiego zainteresowania, oczywiście dla tych,
którzy mają trochę miejsca by pomieścić ich kolekcję.
Kolejny kaktus, którego moŜna ujrzeć w dolinie,
i równieŜ w ruinach Pisac, to Trichocereus cuzcoensis
(ponownie odkładam na bok nazwę rodzajową Echinopsis), który zamieszkuje departament Cuzco. Ten
kolumnowy gatunek osiaga do 6 m wysokości, ma
pęday podzielone zwykle na 8-9 Ŝeber, krzewi się od
podstawy w starszym wieku, i przypomina ogólnym
wyglądem T. peruvianus i inne peruwiańskie Trichocereusy. Szybko rośnie i zaczyna kwitnąć nocnymi
kwiatami przy wysokości ok. 1,5 m. Ze względu na
duzą ilość alkaloidów, jest on popularny wśród narkomanów.
W dolinie moŜna teŜ spotkać opuncję z płaskimi
członami – prawdopodobnie jest to wszędobylska
Opuntia ficus-indica – gatunek z Meksyku, sprowadzony do Peru przez człowieka w celu uprawy dla
jadalnych owoców.
Tak jak jest i dzisiaj, kiedy zwykle w krajach, w
których rosną kaktusy, mała jest liczba kaktusiarzy,
tak i prawdopodobnie było w czasach inkaskich,
kiedy równieŜ było mało “inkaskich kaktusiarzy”,
chociaŜ oczywiście nigdy się tego nie dowiemy z całą
pewnością. Jednak moŜemy z duŜym prawdopodobieństwem załoŜyć, Ŝe kaktusy odgrywały jakąś rolę w
Ŝyciu Inków. Autrocylindropuntia subulata ssp. exaltata była prawdopodobnie uŜywana na Ŝywopłoty,
Trichocereus cuzcoensis mógł być uŜywany jako materiał budowlany, oraz w magii kapłanów, Lobivia
hertrichiana mogła być ładną doniczkową rośliną na
inkaski „parapet”, a moŜe i inkaski chłopiec dawał
.
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under his field number Lau 147).
The third plant found at Pisac, the one with the
largest distribution area in Peru, is Autrocylindropuntia subulata ssp. exaltata (A. Berger) Hunt, a bushy
or tree-like cactus, widely occuring in southern Peru,
closely related to, and now synonymized with a popular ‘house-plant’, A. subulata ssp. subulata (Muehlenpfordt) Backeberg. But without deliberating on
taxonomy, the subspecies exaltata is more attractive
than ssp. subulata, due to its stronger spination (Fig.
4), being sometimes to 13 cm long, it is also characterized by larger stems, and shorter leaves. I think
that if someone liked to write an article in defence of
the opuntioids, which are rather not very much popular among collectors, this cactus would be one of
examples to show that opuntioids might also be of
great fun and worth collector’s interest, of course for
those possessing some room to house the opuntioid
collection.
Another cactus that can be seen in the valley,
and also in the Pisac ruins, is Trichocereus cuzcoensis (again I am putting aside the generic name Echinopsis), which is endemic to Cuzco department. This
columnar species grows to 6 m tall, with stems divided usually into 8-9 ribs, branching from the base in
older age, and resembles T. peruvianus and other
Peruvian Trichocerei in general appearance (Fig. 8).
It is fast growing, and starts producing its nocturnal
flowers when being about 1.5 high. For its high contents of alkaloids, it is popular among drug-addicts.
There may be seen in the valley also an Opuntia with flat cladodes – probably this is Opuntia
ficus-indica – a species coming from Mexico, introduced to Peru by Man for horticulture purposes due
to its edible fruits.
As it is nowadays, when there used to be small
number of cactophiles in countries in which cacti are
found, so possibly that was tha same in the Inca age,
when there were hardly more than very few “Inca
cactophiles”, though of course we won’t know that
for sure. However, we may well suppose that cacti
did play a role in Inca life. Autrocylindropuntia subulata ssp. exaltata presumably was used for hedgerows, Trichocereus cuzcoensis could have been used
as constructing material, and for ceremonial purposes, Lobivia hertrichiana might possibly have been
used as a nice „pot plant” on an Inca windowsills,
and maybe an Inca boy would give to his Inca girlfriend a Corryocactus erectus when he wanted to ask
her to marry him?
As for use of in present times, Franquemont et
al in the book Ethnobotany of Chinchero (Chinchero
being a town lying above the Secred Valley, but only
about 10 km south of the center of it), quotes an indigenous woman reporting that fruits of A. subulata
ssp. exaltata are edible; and that interior of fruits and
leaves are ground to make a poultice for toothaches
or tonsils; also she quotes two other indigenous people reporting that spines of this cactus are used as
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swojej inkaskiej dziewczynie Corryocactus erectus,
gdy chciał się jej oświadczyć?
Jeśli chodzi o zastosowanie w obecnych
czasach, Franquemont et al w ksiąŜce Ethnobotany of
Chinchero (Chinchero to miasto leŜące powyŜej
Świętej Doliny, ale tylko ok. 10 km od niej), cytuje
miejscową kobietę, która opowiadała, Ŝe owoce A.
subulata ssp. exaltata są jadalne, i Ŝe wnętrza
owoców i liście mieli się i stosuje jako okład na ból
zęba i migdały; oraz dwóch innych miejscowych mieszkańców mówiących, Ŝe ciernie tego kaktusa stosowane są jako wykałaczki. Autorka donosi teŜ, Ŝe
jest on często uprawiany.
PoniŜej podane są ludowe nazwy w języku
Quechua dla trzech kaktusów. Quechua to język indiański, wciąŜ będący w uŜyciu wśród tamtejszych mieszkańców. Lista została xaczerpnięta z tej samej
prazy (Christine Franquemont et al), która jest
dostępna w internecie.
Corryocactus erectus
aña panqu
khishqa (meaning: ‘plant with spines’)
huwisk’i
Lobivia hertrichiana
aña panqu

tooth- and earpicks. The author also reports that it is
widely cultivated.
Below are given vernacular names in Quechua
for three cacti. Quechua is an Indian language, still in
use among indigenous inhabitants in those parts. The
list was taken from the same work (Christine Franquemont et al), which is available online.
Corryocactus erectus
aña panqu
khishqa (meaning: ‘plant with spines’)
huwisk’i
Lobivia hertrichiana
aña panqu
Autrocylindropuntia subulata ssp. exaltata
k’aqlla
* I have chose to use the word ‘variant’ for infraspecific taxa of questionable or application (synonyms, ec.) rather than “form” as the latter is taxonomic rank, whereas the taxa described in the past
and now considered synonyms, were being mostly
described at the time at rank of species or variety, not
form. I have also chose to use double commas, as the
single commas are now applied to cultivars.

Autrocylindropuntia subulata ssp. exaltata
k’aqlla
* Przyjąłem stosowanie słowa “wariant” dla taksonów
wewnątrzgatunkowych opisanych w przeszłości i
budzących dziś wątpliwości lub traktowanych jako
synonimy, poniewaŜ często uŜywane w tym przypadku określenie “forma” jest równieŜ jednostką taksonomiczną, podczas gdy dawne taksony były w
przeszłości zwykle opisywane jako gatunki lub odmiany, a nie formy. Przyjąłem równieŜ stosowanie
cudzysłowu, a nie apostrofów, poniewaŜ apostrofami
są obecnie oznaczane kultywary.

Towarzystwo Przyjaciół
Kaktusów Chilijskich i Peruwiańskich
„Arequipa”
zaprasza osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę
o kaktusach chilijskich i peruwiańskich

www.kaktusy-chile-peru.socjum.pl
Polska społeczność miłośników rodzaju

Mammillaria
zaprasza serdecznie wszystkich
zainteresowanych tym rodzajem na portal:

mammillaria.socjum.pl
.
78

KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 2

Kaktusy dla początkujących.

Mammillaria senilis
Mammillaria senilis Salm-Dyck (1849) z pewnością
naleŜy do najbardziej charakterystycznych gatunków w
całym rodzaju, i chyba teŜ najpiękniejszych – w kaŜdym
razie, ten piękny meksykański kaktus, o duŜych, czerwonych, i charakterystycznie trąbkowatych kwiatach, oraz
gęstym białym uciernieniu, naleŜy do „przysmaków” mammillarzystów, i jest teŜ dość popularny wśród „ogólnych”
kaktusiarzy.
Przez wiele lat gatunek ten występował pod nazwą
Mamillopsis (przez tylko jedno ”m”). Rodzaj ten ustanowili w
1923r. Britton i Rose, właśnie dla tego jedynego gatunku,
głównie z uwagi na jego bardzo nietypowe kwiaty w porównaniu z innymi gatunkami Mammillaria. Kwiaty są trąbkowate, z szeroką rurką, grubości od 1 cm u podstawy do 1,5 cm
u nasady korony, pokrytą łuskami, ze słupkiem i znamieniem znacznie wystającym ponad koronę kwiatu, i są przy
tym jednymi z największych w rodzaju – mają 5-6 cm średnicy i 6-7 cm długości. David Hunt, a następnie Jonas Lüthy, przywrócili ten gatunek do rodzaju Mammillaria, zachowując jednak nazwę Mammillopsis w randze podrodzaju.
Ostatnie badania genetyczne Butterwortha i Wallace’a,
sugerują jednak, Ŝe wyodrębnianie Mamillopsis, nawet w
charakterze podrodzaju, nie jest uzasadnione.
Powróćmy jeszcze do kwiatów – są one o róŜnych
odcieniach czerwieni. Oryginalny opis wymieniał jeszcze,
Ŝe moŜliwy jest kolor pomarańczowy, prawdopodobnie
chodziło tu jednak o pomarańczowy odcień czerwieni –
tego typu egzemplarze rzeczywiście były znajdowane, podczas gdy, o ile wiem, nie ma informacji, o tym aby ktoś napotkał egzemplarze z czysto pomarańczowymi kwiatami.
Były takŜe swego czasu doniesienia o znalezieniu kilku
roślin o Ŝółtych kwiatach koło Topia, w stanie Durango.
Jeśli więc Ŝółte, to moŜe i pomarańczowe? Areał występowania M. senilis jest bardzo duŜy, i być moŜe rzeczywiście
takie formy zostaną kiedyś znalezione. NaleŜy takŜe
wspomnieć, o obecnej w kolekcjach, i nie tak rzadkiej, formie z białymi kwiatami. Jej pochodzenie jest cokolwiek
tajemnicze. Nie ma doniesień o tym, by rośliny te zebrano
w naturze, prawdopodobnie więc jest to hodowlany kultywar, choć nie wiem, gdzie został wyhodowany. Nie mam jej
zdjęć, ale po znalezieniu fotografii w internecie, mogę
stwierdzić, Ŝe roślina ta równieŜ ciekawie wygląda.
Opisana została równieŜ jedna odmiana – M. senilis –
var. diguetii F.A.C. Weber (1904) z Sierra de Nayarit, w
stanie Jalisco, która według opisu ma posiadać Ŝółte ciernie, i duŜo mniejszy kwiat – tylko do 3 cm średnicy i 2 cm
długości, równieŜ czerwony. Roślina ta jednak nie została
odnaleziona w naturze, jej istnienie jest poddawane w wątpliwość, a z formalno-taksonomicznych względów, nazwa
ta jest dziś uznawana za synonim M. senilis.
Dla porządku przytoczmy jeszcze charakterystykę jej
zewnętrznych cech. M. senilis osiąga do 10 cm średnicy i
15 cm wysokości, dość szybko się krzewi, w naturze tworząc kępy nawet do 1m szerokości, o dziesiątkach głów,
choć w kolekcjach kępy rzadko przekraczają 10 główek.
Ciernie centralne są w ilościach 4-6, zwykle 5, białe, z Ŝółtawymi końcówkami. Większość z nich jest haczykowato
zakończona. Cierni radialnych jest 30-40, białe, do 2 cm
długości.
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Mammillaria senilis zamieszkuje duŜy obszar meksykańskiego pasma górskiego Sierra Madre Occidental,
na długości ok. 600 km, na wysokościach 2400 - 2800 m.
Są to obszary bynajmniej nie pustynne, z duŜą ilością
innej roślinności, a temperatury spadają często poniŜej 0
o
C, nie dziwi więc, Ŝe M. senilis nie jest specjalnie trudna
w uprawie europejskiej. W naturze rośnie ona na skałach,
i potrzebuje przepuszczalnego podłoŜa, nie wytwarza
jednak grubego korzenia, który zawsze zwiększa wraŜliwość rośliny na przelanie podłoŜa. Nierzadko moŜna się
spotkać z opiniami, Ŝe M. senilis jest „chimeryczna” jeśli
chodzi o kwitnienie. Prawdopodobnie jednak ma to związek z niedostatecznie chłodnym zimowaniem w kolekcjach
(temperatura zimowego spoczynku nie powinna przekraczać 7 oC). M. senilis łatwo rozmnaŜa się zarówno z nasion jak i z odrostów. Jej jedyną wadą jest chyba tylko to,
Ŝe jest „czepialska”, za sprawą swoich haczykowatych
cierni, i po prostu nie naleŜy w jej pobliŜu „maniulować”
ręką w swetrze.
Wybrana literatura:
BUTTERWORTH, C. A. & W ALLACE, R. S.. 2004. Phylogenetic
studies of Mammillaria (Cactaceae) – insights from chloroplast sequence variation and hypothesis testing using
the parametric bootstrap. American Journal of Botany 91:
1086-1098..
HUNT, D. 1971 Schumann and Buxbaum reconciled. Cactus and Succulent Journal of Great Britain 33: 53-72
LÜTHY, J. M. 1995 Taxonomische untersuchung der gattung Mammillaria Haw. Ph.D. dissertation, Universität
Bern, Bern, Switzerland.
PILBEAM, J. 1999. Mammillaria The Cactus File Handbook
W EIGHTMAN, W. 1996. Mammillaria senilis in the Sierra Los
Huicholes. The Cactus File 2(11).
edytor

79

Kaktusowe ciekawostki | Cactus curiosities

Pozwalam sobie przedstawić czytelnikom Kaktusy i Inne kilka zdjęć, które udało mi się wynaleźć w internecie. Zdjęcie 1, którego autorką jest Ginnia Moroni z Chile, pokazuje drzwi zrobione z kaktusa Echinopsis (Trichocereus) pasacana
ssp. atacamensis w kościele w miejscowości Toconao, niedaleko San Pedro de Atacama, na północy Chile. Na zdjęciu 2,
zrobionym przez Pablo Trincado, widnieje wnętrze kościoła w San Padro de Atacama, którego dach zrobiony jest z tego
samego kaktusa. Kościół ten został wpisany na listę narodowych pomników Chile. Zdjęcie 3 przedstawia formę spiralną
nieznanego kaktusa w ogrodzie botanicznym w Rio de Janeiro, prawdopodobnie jest to jakiś gatunek Cereus. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe jego pędy są skręcone zarówno lewwoskrętnie, jak i prawoskrętnie, a niektóre z nich wykazują przejście z jednej formy skręcalności w drugą. Autorem zdjęcia jest Marco Pompei (Brazylia).
Tomasz Kuryłło
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