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Echeveria setosa  

 

       PoniewaŜ w jednym z artykułów w obecnym nu-
merze pojawiają się Echeverie, stąd pojawił się po-
mysł, by w choć jednej wzmiance o sukulentach in-
nych niŜ kaktusy w obecnym numerze, przedstawić 
właśnie jakąś Echeverię. Echeverie zna chyba kaŜdy z 
nas - częste na parapetach, proste w uprawie i rozmna-
Ŝaniu przez odrosty i liście, wręcz trudne do zniszcze-
nie, innymi słowy - sukulenty dla dzieci. 
      Echeveria setosa jest jednym z najbardziej zna-
nych gatunków w rodzaju. Ten bardzo charaktery-
styczny gatunek, znaleziony i sprowadzony do Europy 
prawie wiek temu, cieszy się wcąŜ popularnością 
dzięki charakterystycznemu pokryciu rozet małymi 
jasnymi włoskami, a jego Ŝółto-czerwone kwiaty nale-
Ŝą do najbardziej widowiskowych w całym rodzaju, i 
stały się osnową nazwyzwyczajowej: „Ognień sztucz-
ny”.  
       Jej ojczyzną jest masyw Sierra Mixteca w połu-
dniowym Meksyku. Badania przeprowadzone w śro-
dowisku naturalnym wykazały jednak, Ŝe gatunek ten 
jest szerszy i obejmuje odmiany o mniejszym ”owło-
sieniu”. W ostatnim opracowaniu dotyczącym takso-
nomii tego gatunku, Reid Moran wyróŜnił pięć od-
mian: var. setosa, var. ciliata, var. deminuta, var. mi-
nor, var. oteroi. 
 

       Na zdjęciach widnieją dwie odmiany - var. se-
tosa i var. minor. Typowe rośliny, czyli E. setosa 
var. setosa, tworzą zwarte rozety o gęsto ułoŜonych 
wąskich liściach, i osiągają maksymalnie do 15cm 
średnicy. Rozety są pokryte drobnymi włoskami po 
obu stronach, i wzdłuŜ obrzeŜa. Odmiana var.minor 
to jakby E. setosa w miniaturze, ale jej rozety przy  

duŜym nasłonecznieniu mogą przybrać niebieskawy 
odcień. Inną, bardziej znaną odmianą przyjmującą 
niebieskawy kolor, jest var. deminuta (znana teŜ jako 
E. rundelli), która ma mniej włosków, czasem tylko 
kilka włosków na końcu liścia. Najbardziej odróŜnia 
się od typu var. ciliata, uwaŜana wcześniej za odrębny 
gatunek, której zielone liście, pokryte włoskami tylko 
lub głównie na obrzeŜach, są najszersze ze wszystkich 
odmian. Var. oteroi, jest podobna do var. ciliata, ma 
jednak mniej włosków, lub często nie ma ich wcale.  
       Rośliny te, podobnie jak i inne Echeverie, nie 
sprawiają Ŝadnych trudności w uprawie – naleŜy z 
nimi postępować tak jak z gatunkami meksykańskich 
kaktusów, z nieco tylko „łagodzącą poprawką” na zi-
mowanie, kiedy temperatura nie powinna spadać po-
niŜej 7oC. Warto zapewnić duŜo słońca, by rozety były 
ładnie wybarwione. RozmnaŜać najlepiej przez odro-
sty, moŜna teŜ nawet przez ukorzenianie liści. Roślina 
rośnie dość szybko, z czasem tworząc kępy. 
       Więcej na ten temat odmian E. setosa moŜna 
przeczytać w artykule: Moran, R. 1993. Variation and 
Varieties in Echeveria setosa Rose & Purpus (Crassu-
laceae), Cact. Succ. J. (US): 65, który jest dostępny w 
internecie.  

 

     Spojrzenie na... 

Fig. 1, 2 Echeveria setosa var. minor 
 

Fig. 3 Echeveria setosa var. setosa 
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       KaŜdy kaktusiarz w ciągu jednego roku musi 
przejść przez trzy zasadnicze okresy. Pierwszy – to 
koniec zimy i początek wiosny, pełen intensywnych 
prac przy przesadzaniu, ukorzenianiu czy wysiewie. 
Drugi – ten najbardziej oczekiwany – to wiosna, lato i 
początek jesieni, czyli wysyp (burza) kwiatów na ko-
lejnych rodzajach kaktusów. Przy mocno zróŜnicowa-
nej kolekcji zawsze coś kwitnie, a na samym końcu 
ariokarpusy czy neoporterie (te ostatnie według Kat-
termanna naleŜące do rodzaju Eriosyce). Ale wszyst-
ko, co piękne ma swój koniec – nadchodzi zima i kaŜ-
dy po swojemu upycha kaktusy gdzie się da, aby tylko 
bezpiecznie przetrwały okres spoczynku. 
       Na szczęście jest trochę roślin, które i w tym zi-
mowym okresie mogą cieszyć nasze oczy kwiatami. 
Jedną z nich jest Mammillaria solisioides. JuŜ pod 
koniec października jej brodawki zaczynają się roz-
stępować i spomiędzy nich wychodzą pąki kwiatowe. 
Trzeba wtedy przedłuŜyć wegetację, dostarczając ro-
ślinie trochę wody – najbezpieczniej przez podsiąka-
nie, aby szyjka korzeniowa pozostała sucha. Do tego 
potrzebne jest jeszcze okno o wystawie południowej, 
no i oczywiście słońce, którego w moim Wrocławiu 
wiecznie brakuje. Ale jeśli juŜ zaświeci, to pąki szyb-
ko zaczynają się rozwijać – pojedynczo, czasami po 
dwa lub trzy, i tak aŜ do końca grudnia, a niekiedy i 
stycznia. Wszystko zaleŜy od ilości słońca i ciepła, 
przy czym zbyt duŜej ilości słońca nie naleŜy się oba-
wiać. Akurat ten gatunek do wzrostu potrzebuje 
znacznie więcej ciepła i słońca. Najlepszym dowodem 
na to – oprócz braku objawów wzrostu – jest nieza-
wiązywanie owoców z kwiatów zapylanych w tym 
okresie, i to niezaleŜnie od tego ile mamy roślin i z ilu 
źródeł pochodzą. Powodem jest niedorozwój pręci-
ków i znamion słupka w kwiatach, a bezpośrednią 
przyczyną tego zbyt krótki dzień. 
       Z reguły w styczniu zaczyna się juŜ ta prawdziwa 
zima i dalsze rozkwitanie pąków zostaje wstrzymane, 
a wtedy przenoszę roślinę na chłodne, zimowe stano-
wisko. Część pąków zasycha, ale pozostałe rozkwitają 
późną wiosną, gdy juŜ słońca i ciepła nie brakuje. 
Właśnie wiosna jest typowym okresem kwitnienia tej 
mamilarii, równieŜ i na jej stanowiskach naturalnych, 
tylko nasza strefa klimatyczna coś tej roślinie poprze-
stawiała. 
       Mammillaria solisioides znana jest od 1952 r., 
kiedy to została opisana przez Backeberga we francu-
skim czasopiśmie „Cactus” (Paris), jednak później 
zapomniano o niej na prawie dwadzieścia lat. Jej sta-
nowisko w stanie Puebla ponownie odnaleziono, ale 
przez całe dziesięciolecia znane było tylko to jedno.  

       Every cactophile must come through three main 
periods over a year. The first one is the end of winter 
and beginning of spring, full of intense work with re-
potting, re-rooting and sowing. The second one – that 
most awaited by him – is a springtime, summer and 
the beginning of autumn – a storm of flowers on suc-
ceeding groups of cacti. In a much diverse collection 
there is always something to bloom, with ariocarpi 
and neoporterias (now Eriosyce following Katter-
mann) at the very end. But all what is beautiful co-
mes to its end at last. The winter comes along, and 
each of us tries to stow away his cacti to where it is 
possible, in his own manner, so as they could only 
safely live through the rest period.  
       Fortunately, there are some plants able to feast 
our eyes with flowers even in that time. One of them 
is Mammillaria solisioides. It is as early as at the end 
of October when its tubercules start to come apart 
and flower buds appear from between them. Its gro-
wth has to be kept up by giving the plant some water 
– the most safe way of doing this is by soaking the 
soil from down under, so as the root neck remains 
dry. Another thing that we need is a south-facing 
window, and of course the sun which is always scar-
ce in my Wrocław town. But when it shines at last, 
the buds soon start to develop – single, sometimes in 
pairs or threes, and so on, till the end of December, 
or sometimes even end of January – it all depends on 
sun and heat available – the more of it the better. In 
fact this species needs much more sunlight and heat 
for a good growth. This may be well confirmed not 
only by lack of new growth at that time, but also by 
lack of fruits from the flowers pollinated then, irre-
spective of the number of our plants and sources 
from which they came to us. The reason lies in un-
derdeveloped stamens and stigma of flowers, caused 
by the too short daytime.  
       Usually in January the true winter begins, and 
from then on the development of buds stops, and 
then I move the plant into a cool winter place. Some 
of the buds wither, but the rest of them come into 
bloom in late spring, when there is good amount of 
sunlight and heat. It is spring which is a typical blo-
oming time for this mammillaria, also in its habitat, 
but possibly our climatic conditions must have chan-
ged something in this plant’s bahaviour.  
       Mammillaria solisioides has been known since 
1952 r., when it was described by Backeberg in the 
French journal Cactus (Paris), but later it was forgot-
ten for almost 20 years. Its locality in the state of 
Puebla was rediscovered, but for decades it was the 

MAMMILLARIA SOLISIOIDES
A cactus suitable for winter

Kaktus dobry na zimę.  
Jerzy Bartylak  
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Fig. 1, 2  Mammillaria solisioides, kol. Jerzy Bartylak 
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Fig. 3, 4  Mammillaria pectinifera, kol. Jerzy Bartylak 
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W ostatnich latach znaleziono i drugie – leŜące w nie-
zbyt duŜej odległości od pierwszego – w sąsiednim 
stanie Oaxaca, w jego północno-zachodniej części, w 
okolicach Vista Hermosa (Huajuapan de Leon, Caca-
loxtepec). Nie znalazłem o nim bliŜszych informacji, 
poniewaŜ jednak oba stanowiska leŜą w tym samym 
rejonie geograficznym, istnieje duŜe prawdopodo-
bieństwo, Ŝe panują tam podobne warunki. 
       Pierwotne stanowisko znajduje się w południo-
wo-zachodniej części stanu Puebla na południe od 
miasta Petlalzingo, w okolicy Tehuitzingo, i leŜy na 
wysokości ok. 1300 m npm. Są to zbocza górskie na 
bazie skały wapiennej, a omawiana roślina zasiedla 
półki skalne o wystawie południowej i południowo-
zachodniej. PodłoŜe jest bardzo przepuszczalne, Ŝwi-
rowo-kamieniste przemieszane z nawianym humusem 
i okruchami gipsu, a jego powierzchnia usiana jest 
drobnymi kamykami Występują tu jedynie pojedyn-
cze karłowate krzewy, a rachityczne trawy i zioła nie 
przekraczają 3 cm wysokości, toteŜ M. solisioides 
wystawiona jest na pełne działanie słońca i wiatru. 
Panuje tu wyjątkowo gorący klimat, z nieznacznym 
zróŜnicowaniem rocznych temperatur oraz okresem 
deszczowym trwającym od maja do sierpnia, jednak 
średnie roczne opady nie przekraczają 490 mm. 
Wszystko to powoduje, Ŝe przez większą część roku 
M. solisioides wciągnięta jest pod powierzchnię zie-
mi. Dopiero po pierwszych deszczach – niekiedy juŜ 
pod koniec kwietnia – gdy rośliny napiją się wody, 
wysuwają swoje główki ponad powierzchnię. Ale 
niewiele, bo są małe. Od razu teŜ rozpoczynają kwit-
nienie. Kwiaty o Ŝółtej barwie, często z ciemniejszą 
środkową pręgą, mają do 2 cm długości i do 1,5 cm 
średnicy, co przy niewielkich rozmiarach rośliny robi 
wraŜenie. Na dodatek tworzą one całe wianki poniŜej 
wierzchołka i do tego w kilku seriach. Wielką ozdobę 
stanowią teŜ ciernie – jest ich 20-25 w areoli, wyłącz-
nie bocznych, grzebieniasto wygiętych w stronę kor-
pusu. Przy takim układzie cierni, w okresie suszy pęd 
łatwiej jest wciągany pod ziemię. Ciernie są kredowo 
białe lub lekko Ŝółtawe, a róŜnice w wybarwieniu 
cierni i kwiatów stanowią całą zmienność tego gatun-
ku. Niewielki zielono-Ŝółtawy owoc pałeczkowatego 
kształtu, nieznacznie wystaje poza ciernie i zawiera 
duŜe (1 mm) czarne nasiona, kiełkujące dopiero po 
kilkumiesięcznym dojrzewaniu. 
       M. solisioides nie jest trudna w uprawie, pomimo 
Ŝe jej wiązkowy system korzeniowy jest wraŜliwy na 
nadmiar wilgoci. Wystarczy jej mała doniczka, prze-
puszczalne podłoŜe z drenaŜem na spodzie, bardzo 
słoneczne stanowisko, świeŜe powietrze i ograniczone 
podlewanie – prawda, Ŝe proste? A warto rozpo-
wszechnić ją w kolekcjach, bo na pierwotnym stano-
wisku cała populacja oceniana jest na 400-500 eg-
zemplarzy, raczej starszych juŜ osobników. 
 
      Właściwie na tym powinienem zakończyć ten ar-
tykuł, ale ... Około 100 km na północ, po drugiej stro-
nie grzbietu górskiego Tlacotepec, na płaskowyŜu 
koło Tehuacan, znajduje się stanowisko Mammillaria 
pectinifera. Nie ulega wątpliwości, Ŝe roślina ta jest 
gatunkiem pokrewnym M. solisioides – obie rosną na  

only known locality. In recent years also a second 
one has been discovered, in not a long distance from 
the former one – in a neighbouring state of Oaxaca, 
in its north-eastern part, in the vicinity of Vista Her-
mosa (Huajuapan de Leon, Cacaloxtepec). I did not 
find more information about it, however because the 
two localities lie in the same geographical region, it 
is very likely that their conditions are similar. 
      The original locality is placed in south-western 
part of Puebla, south of the town of Petlalzingo, in 
the neighbourhood of Tehuitzingo, and is placed at 
1300 m altitude. These are mountain slopes based on 
limestone, and this plant grows on south- or south-
west-facing rocky shelves. The soil is very porous, 
gravely and stony, mixed with blown humus and 
chips of limestone, and is covered with small peb-
bles. Only scattered dwarf bushes grow here, and 
rachitic grasses and herbs do not reach more than 3 
cm high, so M. solisioides is fully exposed to sun and 
wind. An extremely hot climatic conditions prevail in 
this region, with a slight variation in yearly tempera-
tures, and a rainy period from May to August, but the 
rainfall do not exceed 490 mm. All this makes M. 
solisioides to be drawn under the surface for most of 
the year. And no sooner than the first rainfall appear 
– sometimes as soon as at the end of April – do the 
plants plump up with water, and put out their heads 
above ground – but slightly, as they are small. Also, 
soon they start flowering. The flowers of yellow co-
lour, often with darker midstripe, are to 2 cm long 
and 1,5 cm in diameter, and look impressive given 
the small size of the plant. They also form full wre-
aths below the apex, and are produced in several se-
ries. Spines are good adorment as well, 20-25 in an 
areole, consisting only of radial ones, appressed pec-
tiniferously against the plant body. With such pattern 
of spine formation, the plant’s body is easily drawn 
below the ground surface in dry period. The spines 
are chalky-white or slightly yellow, and differences 
in spine and flower colour make up all the variability 
of this plant. Small yellowish-green fruit of stick-like 
shape, is slightly exposed from between the spines 
and contains large (1 mm), black seeds, viable only 
after several-month-long time.  
      M. solisioides is rather not difficult in culture, 
even given that its fibrous roots are sensitive to 
overwatering. What it only needs is a small pot and 
porous soil with a drainage at its bottom, very sunny 
place, fresh air, and sparse watering – isn’t it easy? 
And it is worth being propagated in collections, be-
cause at its original locality, the whole population is 
estimated at 400-500 plants, rather old individuals.  
 
       As a matter of fact, I should have ended up at 
this point, but... Some 100 km in a nothern direction, 
on the other side of the Tlacotepec mountain, on a 
plateaux near Tehuacan, there is found a locality of 
Mammillaria pectinifera. There is no doubt, that this 
plant is a relative to M. solisioides – both of them 
grow at similarly looking localities, and in similar 
climatic conditions, but the Nature itself banned 
them from crossing with each other, by separating 
them by a mountain range. Both these mammillarias 
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podobnych stanowiskach i w podobnych warunkach 
klimatycznych, ale tutaj sama natura zadbała o to, aby 
się te gatunki ze sobą nie krzyŜowały, rozdzielając je 
sporym pasmem górskim. Obie mamilarie moŜna bar-
dzo łatwo odróŜnić, na przykład po kształcie areol 
(okrągłe u M. solisioides, wydłuŜone u M. pectinifera) 
czy barwie kwiatów (Ŝółte lub Ŝółtawe u M. solisio-
ides, biało-kremowe u M. pectinifera). Być moŜe obie 
rośliny wywodzą się z jednego pnia, ale widać, Ŝe 
ewolucja w obu przypadkach poszła inną drogą, nie 
tworząć form przejściowych. 
      Dyskusja o wzajemnym pokrewieństwie obu ga-
tunków trwa juŜ od dawna. Buxbaum i Kladiva pro-
ponowali włączyć je do jednego gatunku jako odmia-
ny, natomiast Hunt włączył je jako samodzielne ga-
tunki do serii Lasiacanthae. Ale oba omawiane ga-
tunki mają inne, specyficzne nasiona, którymi odróŜ-
niają się od pozostałych w serii Lasiacanthae. ToteŜ 
w 1979 r. Kuhn i Hofmann stworzyli dla nich odrębną 
serię Pectiniferae. Ale juŜ w 1980 r. Sanchez-
Mejorada sklasyfikował M. solisioides jako M. pecti-
nifera f. solisioides, traktując obie rośliny jako jeden 
gatunek. Przeciwko temu przemawia jednak dość 
istotny argument, a mianowicie obecność lub brak 
soku mlecznego. U M. pectinifera sok mleczny jest 
łatwo zauwaŜalny, natomiast u M. solisioides ma cha-
rakter wodnisty. Systematycy musieli i to uwzględnić, 
i myślę, Ŝe z drobnymi róŜnicami, ale znaleźli wspól-
ny język. Wydaje się, Ŝe dziś nie ulega wątpliwości, 
Ŝe są to dwa odrębne gatunki. I tak na przykład 
Reppenhagen w swojej monografii „Die Gattung 
Mammillaria” obie rośliny umieścił w serii Pectinife-
rae w grupie Pectinifera jako samodzielne gatunki. 
Podobnie uwaŜa Pilbeam, choć grupę Pectinifera po-
zostawił w serii Lasiacanthae. RównieŜ Lüthy w 2005 
r. w swojej systematyce rodzaju Mammillaria, po-
twierdził odrębność M. pectinifera i M. solisioides, 
umieszczając je samodzielnie w serii Pectiniferae. 
       Jest początek grudnia, czyli dobry czas na prze-
glądanie literatury i pisanie opracowań o kaktusach, 
ale rozpraszają mnie dwa kwitnące egzemplarze M. 
solisioides i rosnąca z nimi Mammillaria hernandezii 
– dobry temat na kolejny artykuł. 
 
korekta: Tadeusz Nycz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

may be easily told apart, by the shape of their are-
oles, for example (the round ones in M. solisioides, 
and elongated ones in M. pectinifera), or by the flo-
wer colour (yellow or yellowish in M. solisioides, 
creamy-white in M. pectinifera). Maybe both these 
plants descended from one ancestor, but one can see, 
that in both species, evolution went in different 
directions without creating intermediate forms.  
       The discussion about relationship of both species 
has a long record. Buxbaum i Kladiva proposed to 
merge them under one species or a variety, whereas 
Hunt included them as separate species in series La-
siacanthae. But both these species have seeds diffe-
rent from others of the Lasiacanthae series. So, in 
1979 Kuhn i Hofmann established for them series 
Pectiniferae. But in 1980 Sanchez-Mejorada classi-
fied M. solisioides as M. pectinifera f. solisioides, 
thus treating both plants as one species. However an 
argument may be put against the case, concerning the 
question of presence or absence of milky sap. In M. 
pectinifera the milky sap is easily spotted, but in M. 
solisioides it is watery. Taxonomists had to cope wi-
th this problem, and it seems that they came to conc-
lusion that both these taxa are different species. 
Reppenhagen in his monograph „Die Gattung Mam-
millaria” placed them as separate species, in series 
Pectiniferae, group Pectiniferae. Pilbeam also reco-
gnized both taxa at species level but left the group 
Pectinifera in series Lasiacanthae. Lüthy in his tre-
atment of the genus Mammillaria (2005) also reco-
gnized M. pectinifera and M. solisioides as separate 
species, placing them in series Pectiniferae. 
       It is December now when I am writing this, a 
good time for dipping into literature, and writing 
about cacti, but apart from two flowering plants of 
M. solisioides, also one of Mammillaria hernandezii, 
growing close to them, is distracting me. A good 
topic for a next article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALSTERWORTHIA INTERNATIONAL 
Aloe, Gasteria, Haworthia & their Nothogenera 

 
Editor: Harry Mays, Woodsleigh, Moss Lane, St Michaels on Wyre, 

Preston, PR3 0TY, UK. E-mail: hmays@freenetname.co.uk 
 

      Colour illustrated journal free to members – March, July, 
November. Alsterworthia special issues and soft cover books & 
other publisher’s relevant books available. All at discount prices to 
members. Annual seed list. Members may participate in an ongoing 
Cultivar Project. 
      Alsterworthia International Annual Subscription: UK: £12.00. 
EU: £13. Others: Surface £14. Premium £17 
      Alsterworthia International is the World Agent for the Japanese 
journal Haworthia Study – two issues per year. Member’s subscrip-
tion: £17.00 a year  
      Payments in foreign currencies may be made to 13 agents or sent 
direct to the above address in British pounds by cheque drawn on a 
UK bank or by PayPal to alsterworthia@freenetname.co.uk.  
      For further information please contact Harry Mays. 
 

Internationale Gesellschaft der 
Notokakteen-Freunde e. V. 

 

   www.internoto.de 
 
Czasopismo Internoto,  
listy nasion,  
i inne formy aktywności 
.  



. 
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 3                                                                                                                        89

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Jest czerwiec 2007r. i jestem juŜ gotowy na moją 
drugą podróŜ do Peru. Pierwsza była w 2005r. – zor-
ganizowana wycieczka wakacyjna, której głównym 
celem była wędrówka szlakiem Inków. Teraz jadę 
razem z dwoma przyjaciółmi – główny cel to 
oglądanie kaktusów w ich środowisku, i teŜ trochę 
doznań kulturowych, by zadowolić moich przyjaciół, 
którzy nigdy przedtem nie byli poza Europą. 
       Przybywamy do Limy późno w nocy, i noc 
spędzimy w tanim hotelu, niezbyt daleko od lotniska. 
Przyjaciel, którego poznałem w 2005r., czekał na nas 
na lotnisku i zawiózł nas do hotelu... no, powiedzmy, 
Ŝe był to pokój z łóŜkiem. Jesteśmy młodzi, więc nie 
przeszkadza nam spanie w niezbyt wygodnych mie-
jscach. Następnego ranka mieliśmy bardzo wczesny 
lot do Cajamarca, gdzie zacznie się nasza przygoda. 
Kiedy tam dotarliśmy, rozejrzeliśmy się za auto-
busem, który mógłby nas podwieźć do pierwszych 
stanowisk kaktusów, które chcieliśmy odwiedzić – La 
Grama i Puente Crisnejas. Jazda autobusem była dość 
wygodna, drogi były w dość dobrym stanie. Kilka 
godzin później był postój w La Grama, gdzie pasaŜe-
rowie mogli kupić sobie coś do picia. Dla nas jednak 
było to miejsce, gdzie musieliśmy wysiąść – inni 
pasaŜerowie patrzyli się na nas, zastanawiając się, co 
my, gringo, będziemy robić w tej małej mieścinie, 
oddalonej godziny drogi od najbliŜszego miasta. My 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       June 2007, I am ready for my second travel to 
Peru. My first time was in 2005, an organised holi-
day with hiking the Inca trail as main target. This 
time I am going together with two friends of mine: 
main target of the travel: observing the cacti in their 
natural habitat, and some culture as well, in order to 
satisfy my friends that never travelled outside of 
Europe before. 
       We arrive in Lima late at night and will be 
spending the night in a cheap hotel not too far away 
from the airport. A friend I met in 2005 received us 
at the airport and drove us to our hotel; well let’s say 
a room with a bed. We are young so we don’t mind 
sleeping in less comfortable places. The next morn-
ing we had a very early flight to Cajamarca where 
our adventure will start. Once we arrived in Caja-
marca we looked for a bus that could drive us to the 
first cactus habitats we would visit: La Grama and 
Puente Crisnejas. The busdrive was rather comfort-
able; the roads were in rather good conditions. Sev-
eral hours later there was a stop in the town of La 
Grama where passengers were able to buy some 
drinks. For us however this was where we got off the 
bus, the other passengers looking at us thinking what 
we, gringos, would do in this small town, hours away 
from the nearest city. We knew better. This town and 
its surroundings is home for many cacti. As it was 

Na dachu cięŜarówki z bykami, 
czyli... Wyprawa do Peru 2007 

Fig. 1 Las Browningia i Armatocereus  
          Forest of Browningia and Armatocereus 

On a roof of a truckfull of bulls, meaning... 
PERU TRIP 2007 

Peter Colpaert,  
Belgia/Belgium 
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Fig. 2 Peperomia cymbifolia var. goodspeedii 

Fig. 3 Matucana celendinensis 
 

Fig. 5 Melocactus bellavistensis ssp. onychacanthus koło Balsas 
 

Fig. 4 Armatocereus mataranus, Puente Crisnejas 
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wiedzieliśmy – to miasteczko i jego okolica to 
siedlisko wielu kaktusów. PoniewaŜ gdy tu przy-
byliśmy było juŜ późne popołudnie, postanowiliśmy 
udać się prosto do jedynego hotelu w mieście, bardzo 
skromnego, ale z ciepłą wodą, dzięki gorącym źród-
łom w tej okolicy. Postanowiliśmy pójść na krótki 
spacer nim zapadnie zmrok, szukając naszch pier-
wszych kaktusów w naturze, na tej obiecującej 
wyprawie. Na polu po drugiej stronie rzeki 
znaleźliśmy Espostoa lanata ssp. lanianuligera i 
Melocactus bellavistensis. Oba one są ciepłolubnymi 
gatunkami, co potwierdza nasze pierwsze wraŜenia 
odnośnie miejscowego klimatu. 
       Po porządnym posiłku, idziemy wcześnie spać, 
by nazajutrz być w pełni sił. Planujemy duŜą 
wędrówkę po okolicy, by poszukać innych gatunków 
tu rosnących: Matucana intertexta, Armatocereus 
matucanensis, Opuntia pestifer i Weberbauerocereus 
longicomus. Wędrówka zaczęła się stromą wspinac-
zką, i gdy dotarliśmy do wysokiego płaskowyŜu, ujr-
zeliśmy cudowny krajobraz, gdzie rosły teŜ piękne 
kaktusy. Wyglądał on jak kaktusowy raj. Trawa była 
brązowa, bo czerwiec wypada tu w środku pory 
suchej. Na tym tle ładnie się prezentowały zdrowe 
kaktusy, których tam wiele zobaczyliśmy. Tego 
samego dnia, ale później, znaleźliśmy piękną grzebi-
eniastą Espostoa i polanę pełną Matucana intertexta. 
       Następnego dnia z powrotem pojechaliśmy w 
kierunku Cajamarca, ale zatrzymując się w San Mar-
cos. To ładne miasteczko, z małym ogrodem botanic-
znym, pełnym miejscowych bromelii, kaktusaów i 
sukulentów. Tam przenocowaliśmy, by nazajutrz 
jechać dalej w kierunku Celendin – kolejnego ładnego 
miasta po drugiej stronie Cajamarca. Było dobrze po 
zmierzchu gdy tam dotarliśmy, po całodziennej po-
dróŜy przez góry, w małych niewygodnych busach. 
Celendin, podobnie jak San Marcos, było miastem, 
które potrzebnym nam nanocleg, ale bardzo nam się 
spodobało tutejsze Ŝycie towarzyskie. Usłyszeliśmy 
muzykę, i poszliśmy na zabawę na otwartym 
powietrzu, gdzie spotkaliśmy Amerykanina, będącego 
tu na wolontariacie. Później, w nocy, poszliśmy z nim 
i z jego przyjaciółmi do baru, gdzie spotkaliśmy 
dziewczynę z Holandii, teŜ tu pracującą. Miło było 
spotkać innych gringo w tak odległych miejscach.  
       Następnego dnia wcześnie wstaliśmy, aby zaraz 
po wschodzie słońca złapać taksówkę. Dziś chcemy 
dotrzeć do legendarnego miasta Balsas. To będzie 
podjazd taksówką od wysokości 2700 do 3400m 
npm., a potem schodzenie w dół na 900m npm, do 
podnóŜa doliny. Ten dzień okazał się cięŜki, ale zo-
baczyliśmy mnóstwo pięknych roślin: Echeveria eu-
rychlamis, Matucana celendinensis, Peperomia cym-
bifolia var. goodspeedii, wiele bromelii, trochę 
storczyków, i wiele innych. Sukulenty te rosły 
głównie na wyŜszych wysokościach, gdzie tempera-
tury są niezbyt wysokie, a chmury dostarczają 
wilgoci. Im głębiej schodziliśmy w dolinę, tym więcej 
widzieliśmy kaktusów. Początkowo kuliste Matucany 
– najpierw M. celendinensis, potem M. krahnii i M. 
formosa, a później olbrzymie kaktusy kolumnowe. 
Nie posuwaliśmy się naprzód tak szybko jak 
planowaliśmy, po części z powodu nienajlepszej 
kondycji fizycznej jednego z moich towarzyszy, i 
było dobrze po północy, gdy bardzo wyczerpani do-
tarliśmy do Balsas. 

we, gringos, would do in this small town, hours away 
from the nearest city. We knew better, this town and 
its surroundings is home for many cacti. As it was 
late afternoon already when we arrived we decided to 
go straight to the only hotel in town, very basic, but 
with warm water due to the thermal sources in the 
region. We decided to do a short walk already before 
the night falls, looking for the very first cacti in habi-
tat of this promising trip. In a field on the other side 
of the river we found Espostoa lanata ssp. lanianu-
ligera and Melocactus bellavistensis. Both are heat-
loving species that confirm our first impressions of 
the local climate.  
       After a good meal we go to bed early to be fresh 
again the next day. A large hike in the region is 
planned. That next day we will be looking for the 
other species in the region: Matucana intertexta, Ar-
matocereus matucanensis, Opuntia pestifer and We-
berbauerocereus longicomus. Our hike starts with a 
steep climb and once we arrived on a high plateau we 
saw a marvellous landscape with some very beautiful 
cacti. It looked like a cactus paradise. The grass was 
brown, dried because June is in the middle of the dry 
season. This was in nice contrast with many healthy 
cacti we saw over there. Later on that day we found a 
beautiful crested Espostoa and a field full of Matu-
cana intertexta. 
       Again the next day we went back in the direction 
of Cajamarca, but not without stopping in the town 
of San Marcos. This is a nice, small town with a 
small botanical garden full of local bromeliads, cacti 
and succulents. We slept in that town to continue the 
next day to Celendin, another nice town on the other 
side of Cajamarca. It was well after dark when we 
arrived there, after a full day of travelling through the 
mountains in small, uncomfortable combi busses. 
Celendin was just as San Marcos a town we needed 
to stay overnight, but we did enjoy social life there, 
we heard music and went to an open-air party where 
we met a guy from the USA doing voluntary work 
there. Later on the night we went to a bar with him 
and his friends where we met a Dutch girl, also 
working there. It was nice to find other gringos on 
such remote places. 
       The next day we got up very early to get a taxi 
just after sunrise. We will have to get to the legen-
dary town of Balsas this day. That is climbing from 
2700m to 3400m in taxi and then continue on foot 
the descent till 900m at the bottom of the valley. This 
day was very hard, but we say plenty of beautiful 
plants:Echeveria eurychlamis, Matucana celendinen-
sis, Peperomia cymbifolia var. goodspeedii, many 
bromeliads, some orchids, and many more. The cited 
succulents grew mainly on the higher altitudes where 
temperatures are rather fresh and clouds provide hu-
midity. The deeper we descended in the valley the 
more cacti we saw, first the globular Matucana - first 
M. celendinensis, later M. krahnii and M. formosa, 
and later huge columnar cacti. We did not advance as 
fast as we planned, partly due to the weak physical 
condition of one of my travel mates, and it was well 
after dark when we arrived in Balsas, very exhausted.  
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       Na szczęście udało nam się zatrzymać cieŜarówkę, 
która podwiozła nas na ostatnich kilometrach. W Balsas 
zatrzymaliśmy sie w małym pokoju gościnnym i mie-
jscowi mieszkańcy bardzo ciepło nas przyjęli. 
Bawiliśmy się z dziećmi, badaliśmy okolicę, i oczywiś-
cie poszliśmy szukać kaktusów. Początkowo chcieliśmy 
zostać w Balsas przez trzy noce, ale jeden z moich przy-
jaciół i ja wciąŜ jeszcze mieliśmy duŜo sił, więc 
zostawiliśmy naszego trzeciego kompana w Balsas, i 
ruszyliśmy na dokładniejsze poszukiwania kaktusów. 
Poszliśmy na wzgórza Hornopampa, przeszliśmy przez 
las olbrzymich Browningia pilleifera, widzieliśmy 
piękne Melocactus bellavistensis ssp. onychacanthus, 
Espostoa mirabilis z brązowymi cefaliami i mrówkami 
jedzacymi owoce i nasiona, Espostoa blossfeldiorum z 
typowym, długim, białym uciernieniem u podstawy, 
Armatocereus rauhiorum ssp. balsasensis, z jego pędami 
charakterystycznie podzielonymi na człony, Matucana 
krahnii, M. formosa i kilka gatunków Peperomia, jak P. 
hutschisonii czy P. dolabriformis. Dotarliśmy całkiem 
wysoko, i wróciliśmy na dachu cięŜarówki z bykami. 
Noc spędziliśmy w małym miasteczku, oddalonym od 
Balsas o 3 godziny marszu, gdzie właśnie odbywała się 
szkolna zabawa, na którąnas zaproszono. Świetnie się 
bawiliśmy, a kilku miejscowych zaproponowało nam 
wyprawę następnego dnia, by zobaczyć trochę 
“nieodkrytych” prehistorycznych skalnych malowideł. 
Spaliśmy kilka godzin w naszym namiocie, podczas gdy 
nasi przyszli przewodnicy bawili się nadal, z duŜą ilo-
ścią alkoholu i liści koki. PoniewaŜ umówiliśmy się z 
nimi na wczesny wyjazd o 7-mej rano, wstaliśmy o 6-
stej by zjeść śniadanie, umyć się w rzece i posprzatać 
namiot. Zobaczyliśmy, Ŝe oni wciąŜ tam byli, czekając 
na nas, ale pod duŜym wpływem alkoholu. PoniewaŜ 
jednak umówiliśmy się z nimi na tę wycieczkę, więc 
poszliśmy. Z początku trochę się denerwowaliśmy, ale 
dzień ten okaŜe się chyba najlepszym z całych tych wa-
kacji. Poszliśmy na śniadanie do domu rodz0iców jed-
nego z naszych przewodników, wypiliśmy czekoladę 
domowej roboty zrobioną z krzaku koki z ich ogrodu, i 
jedliśmy domowej roboty chleb z kukurydzy. Potem 
poszliśmy do lasu – nasi przewodnicy wyrąbywali drogę 
maczetą, i rzeczywiście zobaczyliśmy skalne malowidła. 
Wspięliśmy sie teŜ na kilka skał, i przeszliśmy przez 
jaskinię, miejscami naprawdę wąską, by znaleźć się w 
miejscu z cudownym widokiem na całą dolinę. Zobac-
zyliśmy nasze pierwsze Calymnanthium fertile, i wyjaś-
niono nam, czemu nie mają one dojrzałych owoców - 
miejscowi nazywają je Pithaya i je jedzą. Nie zebraliśmy 
więc niestety nasion tego ciekawego gatunku. Późnym 
popołudniem wróciliśmy do Balsas, gdzie zdaliśmy 
relację naszemu przyjacielowi, i przygotowaliśmy się na 
dalszą drogę w kierunku Lleymebamba. PoniewaŜ auto-
busy jeŜdzą tam tylko co 3-4 dni, musieliśmy polować 
na transport. Po kilku godzinach przejeŜdzała pusta, 
zakurzona cięŜarówka, która zabrała nas do naszego 
kolejnego celu. Po kilku dniach ekoturystyki i ob-
cowania z kulturą w Lleymebamba i Chachapoyas, 
gdzie, koło sarkofagów Karajía, zobaczyliśmy nowego 
Borzicactusa, który wkrótce zostanie opisany przez Gra-
hama Charlesa, oraz Echeveria utcubambensis i kilka 
sukulentycznych Peperomia w ruinach Kuelap, 
powróciliśmy do realnego świata Chiclayo i Limy.  

       Luckily we had been able to stop a truck to drive 
us the last kilometres. In Balsas we stayed in a small 
adobe guestroom and were received very well by the 
local people. We played with the kids, we explored 
the neighbourhood and, of course we made another 
adventure while looking for cacti. The initial plan 
was to stay in Balsas for three nights, but my friend 
and I still had too many forces so we left our third 
travel mate in Balsas and we went for a deeper cactus 
exploration. We went up the hills of Hornopampa, 
we passed through forests of huge Browningia 
pilleifera, we saw beautiful Melocactus bellavistensis 
ssp. onychacanthus, Espostoa mirabilis with the 
brown pseudocephalia and ants eating the fruits and 
seeds, Espostoa blossfeldiorum with the typical long, 
white spination at the base, Armatocereus rauhiorum 
ssp. balsasensis with its typical segmented stems, 
Matucana krahnii, M. formosa and several Pep-
eromia species such as P. hutschisonii and P. do-
labriformis. We went quite high in the mountains 
and came back down on the roof of a truck filled 
with bulls. That night we stayed in a small town at 3 
hours walking from Balsas that just had a school 
party, where we were invited to join. We had a great 
night, and some of the local men offered us to go on 
adventure the next day where we would see some 
‘undiscovered’ prehistorical rock paintings. We slept 
some hours in our tent, while for our future guides 
the party went on, with plenty of alcohol and coca 
leaves. As we agreed with these men to leave early, 
at 7am, we woke up at 6am to take breakfast, wash in 
the river and clean up the tent. We saw they were 
still there, waiting fur us but very drunk. Anyway we 
had a deal to go into the forest with them and so we 
did. We were a bit nervous at first, but this day 
would end as probably the best one of the whole 
holiday. We went to take breakfast at the house of 
the parents of one of our guides; we drank home 
made chocolate made from the cocoa bushes in the 
garden, and ate home-made corn bread. After that we 
went into the forest, our guides with machetes to 
clean the path, and we saw the rock paintings indeed. 
We also climbed some rocks and passed through a 
cave with some really very small passes, to arrive on 
a place with marvellous view on the whole valley. 
We saw our first Calymnanthium fertile and were 
also explained why they didn’t have ripe fruits. Local 
people call the fruit Pithaya and eat them. So unfor-
tunately we did not collect seeds of this unusual cac-
tus species. In the late afternoon we got back in the 
town of Balsas where we told our adventures to our 
friend and we prepared to continue to Lleymebamba. 
As busses only pass every 3 or 4 days we had to hope 
for rapid transport, and after just a few hours, an 
empty, dusty truck passed and agreed to take us to 
our next destination. After some days of ecotourism 
and culture in Lleymebamba and Chachapoyas where 
we saw the new Borzicactus that will soon be de-
scribed by Graham Charles, close to the sarcophages 
of Karajía, as well as Echeveria utcubambensis and 
several succulent Peperomia in the ruins of Kuelap, 
we went back to the real world in Chiclayo and 
Lima. 
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Fig. 13 Borzicactus sp. obok sarkofagów Karajía 
            close to the sarcophages of Karajía 

Fig. 12 mrówki jedzące owoc Espostoa mirabilis 
            ants eating the fruits of Espostoa mirabilis 

Fig. 11 Echeveria utcumbambensis, Kuelap 
 

Fig. 10 Echeveria eurychlamis na drodze do Balsas  
            on the road to Balsas 

Fig. 8 Na dachu cięŜarówki z bykami 
          On the roof of a truckfull of bulls Fig. 9 Calymmanthium fertile 

Fig. 6 Matucana intertexta koło Puente Crisneas 
Fig. 7 Malowidło skalne 
          A rock painting 
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Odrobina genetyki, 
      
                                                                    
 

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                  

 
       Coraz więcej hodowców zaczyna krzyŜować 
swoje rośliny tworząc często bezwartościowe mie-
szańce. Jednak nie moŜemy robić tego bezcelowo, a 
kaŜdy z nas powinien być świadomy podstawowych 
praw rządzących procesem dziedziczenia, dzięki cze-
mu będziemy mogli przewidzieć efekty krzyŜowania i 
pokierować naszą dalszą pracą. Opisane tutaj niezwy-
kle skrótowo mechanizmy wyjaśnią takŜe pojawianie 
się niezwykłych form roślin. 
       Genetyka (ze staroŜytnej greki: γένεσις genesis - 
"pochodzenie") jest nauką o dziedziczności i zmien-
ności organizmów, które są oparte na informacji za-
wartej w podstawowych jednostkach dziedziczności, 
czyli w genach.[5] Za ojca genetyki uwaŜany jest 
Grzegorz Mendel. Stworzył on podstawy tej nauki i 
zainspirował wielu kolejnych badaczy do zgłębiania 
natury dziedziczenia cech. Sformułowane przez niego 
w 1865 roku prawa dziedziczenia, mimo Ŝe obecnie są 
w pełni doceniane i uwaŜane za fundament genetyki, 
w czasach Mendla pozostawały zupełnie niezauwaŜo-
ne. Stały się znane dopiero w 1900 roku, kiedy to trzej 
inni naukowcy (de Vries, Correns i von Tschermak) 
potwierdzili ich treść własnymi badaniami. 
       Niezbędne będzie wyjaśnienie kilku pojęć, bez 
których zrozumienie treści, które chce przekazać mo-
Ŝe być niemoŜliwe. 
       Fenotyp charakteryzuje własności pojedynczego 
organizmu lub grupy organizmów wykazujących 
określony zespół cech. Zmienność fenotypowa wyni-
ka głównie z róŜnic genetycznych między osobnika-
mi, lecz moŜe być teŜ efektem bezpośredniego wpły-
wu środowiska na rozwój organizmu.[1] 
       Genotyp to typ genetyczny pojedynczego organi-
zmu lub grupy organizmów stanowiących obiekt na-
szego zainteresowania, i wykazujących określony typ, 
co najmniej w jednym locus. [1] 
       Locus (l. mn: loci) to określone miejsce na chro-
mosomie lub, częściej, gen zajmujący to miejsce. [1] 
       Allel to określona wersja genu, zazwyczaj odróŜ-
niany od innych alleli poprzez wpływ, jaki wywiera 
na fenotyp. [1] 
       Organizm diploidalny osobnik mający w komór-
kach somatycznych podwójny podstawowy zespół 
chromosomów (2x) i normalną, tj. podwójną liczbę 
chromosomów (2n), wniesioną do zygoty w wyniku 
zlania się dwóch haploidalnych gamet (komórek 
płciowych).[4] 
      Organizm haploidalny osobnik, którego kaŜda 
komórka (czy prawie kaŜda komórka) zawierająca 
tylko jeden zestaw chromosomów, po jednym chro-
mosomie kaŜdego typu (1n)..[4] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Astrophytum MYRxOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Astrophytum myriostigma "Lotusland" 

 
Fig. 3 Astrophytum ASxCAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ale nie takiej strasznej. 
Konrad Szychowski,  
 

 



. 
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 3                                                                                                                        95

 

Podstawowe prawa dziedziczenia cech. 
 

       Prawa Mendla to prawa dziedziczenia cech orga-
nizmów Ŝywych. Mendel przeprowadzał swoje ekspe-
rymenty, dotyczące dziedziczenia, na czystych liniach 
grochu jadalnego. Czysta linia oznacza, Ŝe osobniki 
brane do badań nie były mieszańcami róŜnych odmian 
grochu, ale od pokoleń pochodziły z krzyŜowania w 
obrębie jednej linii. Efekt jest wtedy taki, Ŝe potom-
stwo osobników z tej samej czystej linii ma te same 
cechy, co rodzice. Podobne sytuacje obserwujemy w 
środowisku naturalnym, gdy populacja jest niewielka i 
odizolowana od innych. Dzieje się tak takŜe w ogro-
dach zoologicznych, bądź botanicznych, gdzie zwie-
rzęta i rośliny krzyŜowane są w pokrewieństwie, two-
rząc homozygoty. O ile dla zwierząt staramy się tego 
unikać, czasem dla roślin jest to prowadzone celowo, 
o czym będzie w dalszej części artykułu. PoniŜej 
przedstawiam prawa Mendla w uwspółcześnionej 
wersji, uŜywając nowoczesnych pojęć. Trzeba pamię-
tać, Ŝe w XIX wieku było za wcześnie na znajomość 
genów i alleli. Sam Mendel nazywał je mgliście: 
"czynnikami dziedzicznymi". 
 
I Prawo Mendla (prawo czystości gamet) - kaŜda 
komórka płciowa (gameta) wytwarzana przez orga-
nizm, niesie jedną wersję allelu kaŜdego genu (czyli 
jest haploidalna). Mendel wydedukował treść tego 
prawa z przesłanek doświadczalnych. KrzyŜował on 
czyste linie grochu o kwiatach czerwonych (genom 
AA) z liniami czystymi o kwiatach białych (genom 
aa). Te pierwsze niosły w swoich komórkach 2 allele 
A warunkujące obecność czerwonego barwnika (AA), 
a te drugie - dwa allele a warunkujące jego brak (aa) 
(Rys.1). Dało to w pierwszym pokoleniu tylko rośliny 
o kwiatach czerwonych - po połączeniu powstały he-
terozygoty Aa, ale dzięki allelowi A, który był domi-
nujący, nadal ich kwiaty mogły być czerwone (allel a 
był tu tzw. allelem recesywnym) 
       Następnie Mendel krzyŜował otrzymane rośliny z 
pierwszego pokolenia (Aa) między sobą, i w efekcie 
¾ roślin w drugim pokoleniu okazało się mieć kwiaty 
czerwone a ¼ miała kwiaty białe. Takie ilosci wyni-
kły z rachunku prawdopodobieństwa - rośliny pierw-
szego pokolenia wytwarzały gamety A i gamety a, i 
istniały cztery moŜliwe kombinacje, jakie mogły po-
wstać z ich połączenia się AA, Aa, aA i aa. W trzech z 
tych kombinacji znajduje się dominujący allel A, od-
powiadający za wytwarzenie czerwonego barwnika. 
W ostatniej z czterech kombinacji allel A nie jest 
obecny, nie powstaje więc czerwony barwnik (Rys. 1) 
 
 
 
Rodzice                 AA                 aa 
 
gamety               A        A        a        a 
 
 
 
pokolenie 1       Aa      Aa      Aa      Aa 
 
 

Pokolenie              Aa                 Aa 
 
gamety               A        a        A        a 
 
 
 
pokolenie 2       AA      Aa      Aa      aa 
 
 
II Prawo Mendla (prawo niezaleŜnego dziedzicze-
nia się cech) - allel jednego genu dostaje się do ga-
mety niezaleŜnie (w dowolnej kombinacji) z allelami 
innego genu. Mendel doszedł do tego prawa krzyŜu-
jąc odmiany grochu o Ŝółtych i gładkich nasionach 
(genotyp oznaczony jako AABB) z odmianami o 
nasionach zielonych i pomarszczonych (genotyp 
aabb). Dominujące allele odpowiadały za Ŝółtą bar-
wę nasion (A), i zagładki kształt nasion (B), podczas 
gdy za zieloną barwę i pomarszczenie nasion odpo-
wiadały allele recesywne, odpowiednio a i b. 
         Jak naleŜało oczekiwać, w pierwszym pokole-
niu gamety pierwszej odmiany (AB), łącząc się z 
gametami odmiany drugiej (ab) dawały tylko rośliny 
AaBb, które ze względu na dominację alelli A i B, 
miały Ŝółte i gładkie nasiona. 
         Zastanówmy się teraz, jakie rośliny powstaną w 
drugim pokoleniu. OtóŜ rośliny pierwszego pokole-
nia mogą tworzyć cztery typy gamet: (AB, Ab, aB, 
ab). Gameta kaŜdego z tych typów moŜe się łączyć z 
gametami wszystkich czterech typów, co daje 4 x 4 = 
16 moŜliwych genotypów, przy załoŜeniu niezaleŜ-
nej kombinacji alleli z komórek gamet pierwszego 
pokolenia. (Rys.2):  
 
 AB Ab aB ab 

AB AABB 

Ŝółte, 

gładkie 

AABb 

Ŝółte 

gładkie 

AaBB 

Ŝółte 

gładkie 

AaBb 

Ŝółte 

gładkie 

Ab AABb 

Ŝółte 

gładkie 

AAbb 

Ŝółte 

pomarszcz. 

AaBb 

Ŝółte 

gładkie 

Aabb 

zółte 

pomarszcz. 

aB AaBB 

Ŝółte 

gładkie 

AaBb 

Ŝółte 

gładkie 

aaBB 

zielone 

gładkie 

aaBb 

zielone 

gładkie 

ab AaBb 

Ŝółte 

gładkie 

Aabb 

Ŝółte 

pomarszcz. 

aaBb 

zielone  

gładkie 

aabb 

zielone 

pomarszcz. 

 

Wynika z niej, Ŝe rośliny: o Ŝółtych i gładkich nasio-
nach, o Ŝółtych i pomarszczonych nasionach, o zie-
lonych i gładkich nasionach i o zielonych i pomarsz-
czonych nasionach powinny wystąpić w II pokoleniu 
w stosunku liczbowym 9:3:3:1 
       Mendel otrzymał dokładnie taki rezultat, co su-
gerowało, Ŝe allele wchodzą w kombinacje niezaleŜ-
nie od siebie (w tym wypadku allele barwy i kształ-
tu). Sytuacja jednak nie przedstawia się aŜ tak prosto 
- allele wchodzą w kombinacje niezaleŜnie od siebie 
tylko wtedy, gdy znajdują się na oddzielnych chro-
mosomach, lub na tym samym chromosomie, ale 
oddalone od siebie. Nie zawsze mamy teŜ do czynie-
nia z dominacją jednego allelu. Często występuje 
tzw. kodominacja i mieszaniec ma cechy pośrednie. 



. 

RównieŜ nie zawsze jest tak, Ŝe jedna cecha warun-
kowana jest przez allele jednego genu. Z reguły za 
cechy organizmów Ŝywych odpowiadają wspólnie 
allele wielu genów. Ponadto nie zawsze potrzeba aŜ 2 
alleli recesywnych w genomie, by ujawniła się w mie-
szańcu cecha recesywna - czasem wystarczy tylko 
jedna kopia allelu recesywnego 
       Ktoś moŜe zapytać: które z powyŜszych praw 
moŜemy odnieść do kaktusów?. Odpowiedz jest bar-
dzo prosta: wszystkie.  
 
Zastosowanie mechanizmów dziedziczenia. 

 
       Zadajmy sobie pytanie, co kaŜdy z nas moŜe zro-
bić z tym, czego się tu dowiedzieliśmy? Jak moŜemy 
zastosować tę wiedzę? Jeśli chcemy jedynie utrwalać 
cechy posiadanych roślin, wybieramy rośliny najbar-
dziej podobne do typu. Jeśli chcemy wzmocnić jakąś 
cechę, wtedy wybieramy rośliny, u których jest ona 
najsilniejsza, np. A. asterias z duŜą ilością białych 
plamek. Jest to klasyczna praca hodowlana (oczywista 
dla większości z nas), bardzo powolna, a na efekty 
czekamy zazwyczaj wiele lat. MoŜemy wykorzysty-
wać takŜe inne metody, takie jak Mendlowskie krzy-
Ŝowanie „czystych lini”. KrzyŜując „czyste linie” naj-
częściej uzyskujemy w pierwszym pokoleniu wyraźną 
zmianę cech ilościowych, takich jak: wielkość rośliny, 
wielkość kwiatów, ilość plamek na roślinie, odpor-
ność okazów. Efekt taki moŜliwy jest dzięki heterozji.  
       Heterozja występuje silniej u form homozygo-
tycznych (czystych lini, które powstają w wyniku 
wielokrotnego samozapylenia) i rośliny takie po pew-
nym czasie mogą być samopylne, samozapylenie 
moŜliwe jest takŜe u wielu kaktusów. Rośliny powsta-
łe z samozapylenia, są słabe a następne pokolenie bę-
dzie jeszcze mniej Ŝywotne. Zjawisko nazywa się de-
presją wywołaną chowem wsobnym. Chów wsobny 
zwiększa homozygotyczność, dzieli populację na róŜ-
niące się linie, zmniejsza Ŝywotność roślin, eliminuje 
osobniki o czynnikach letalnych. Prowadzenie chowu 
wsobnego prowadzi do uzyskania tzw. linii wsobnych 
np. u Ŝyta, kukurydzy, które są wykorzystane w ho-
dowli heterozyjnej. Heterozję tłumaczy się gromadze-
niem u uzyskanych ze skrzyŜowania mieszańców 
większej liczby cech dominujących. Wykształcenie 
jakiejś cechy zaleŜy nie tylko od działania poszcze-
gólnych genów, ale od wzajemnego współdziałania 
kilku genów. Dlatego teŜ efekt heterozji przypisuje się 
korzystnej kombinacji wzajemnie współdziałających 
genów. Cechą heterozji jest nietrwałość, tzn. pełny 
efekt heterozji występuje tylko wpierwszym pokole-
niu, po czym w dalszych pokoleniach przy samozapy-
leniu, dość szybko maleje: Efekty heterozji, czyli buj-
ności mieszańców, mogą dotyczyć wszystkich zna-
nych cech uŜytkowych roślin, np. zwiększenie nasion, 
co powoduje ich szybszy wzrost i rozwój, dotyczy 
równieŜ właściwości fizjologicznych roślin. 
       Piszę „czyste linie”, jednak bardzo często kaktusy 
w naszych kolekcjach uznawane za zgodne z „typem” 
mogą być heterozygotami (Aa), przez co w wyniku 
krzyŜowań mogą ujawnić się ich recesywne cechy. 
Bardzo często krzyŜując rośliny, w wyniku kodomi-
nacji uzyskujemy po prostu rośliny pośrednie. Dosko-

nały przykładem jest np. krzyŜówka A. asterias i A. 
capricorne (Fig. 3). Rośliny takie mają silnie zredu-
kowane ciernie, nieco większe areole niŜ AS, zebra 
są mniej ostre, a bardziej zaokrąglone.[3] WaŜna jest 
teŜ kolejność. ZaleŜnie od tego, która roślina będzie 
mateczną, cechy roślin nieznacznie róŜnią się między 
sobą. Oczywiście w trakcie pracy hodowlanej krzy-
Ŝowanie moŜe być wielostopniowe i wielokrotnie 
powtarzane, aŜ do osiągnięcia przez nas satysfakcjo-
nującego efektu. (Podany przeze mnie przykład jest 
krzyŜówka między gatunkową). Niektóre z cech mo-
gą dziedziczyć się wg klasycznych praw Mendla i 
moŜemy nie obserwować ani kodominacji ani hete-
rozji, przez co nietypowe formy będą obserwowane 
tylko w przypadku homozygot recesywnych (aa). 
       Trzeba teŜ zaznaczyć, ze nie zawsze zapis gene-
tyczny jest przekazywany potomstwu ze stuprocen-
tową dokładnością. Najczęściej podczas kopiowania 
(replikacji) materiału genetycznego mogą pojawiać 
się błędy zwane mutacjami. Owe samoistne mutacje 
na poziomie genotypu mogą objawiać się zmienno-
ścią fenotypową, dzięki czemu wprowadzane są do 
populacji nowe cechy. Jest to takŜe siła napędowa 
ewolucji 
 
Wykorzystanie metod biotechnologicz-
nych.[2,3] 

 
       Poliploidalność polega na zwielokrotnieniu gar-
nituru chromosomalnego. Powstałe formy to poliplo-
idy. W odróŜnieniu od zwierząt, dla roślin ma ona 
znaczenie pozytywne w rolnictwie i ogrodnictwie. 
Mutacje poliploidalne moŜna wywołać stosując kol-
chicynę.  
       W 1938 r, odkryto poliploidyzacyjne działanie 
kolchicyny, która jest alkaloidem znajdujących się w 
nasionach zimowita jesiennego (Colchicum autum-
nale). Pod wpływem kolchicyny dochodzi do zabu-
rzenia przebiegu mitozy, komórka się nie dzieli, po-
większa swoją objętość, a jądro ma dwukrotną liczbę 
chromosomów. Jeśli nadal działa się kolchicyną, 
liczba chromosomów moŜe się zwielokrotnić, dlate-
go działanie nią naleŜy przerwać. Innym mutagenem 
jest accnaffen. Temperatura działa równieŜ jako mu-
tagen, tzn. w niskich temperaturach mejoza jest za-
hamowana i mogą powstać gamety o nie zredukowa-
nej liczbie chromosomów (2n), które po połączeniu 
dają 4n (tetraploid). Rośliny z takimi mutacjami bar-
dzo często posiadają większe owoce, bądź kwiaty, są 
dorodniejsze i odporniejsze na choroby. Oczywiście 
zwykły hodowca kaktusów nie ma dostatecznej wie-
dzy, aby uzyskać takie rośliny. Podobnie jest inŜy-
nierią genetyczną, gdzie rośliny są bardzo waŜnym 
obiektem eksperymentów, takich jak wprowadzanie 
genów, dzięki czemu moŜna wytwarzać szczepionki, 
jednak kaktusy są tu traktowane marginalnie. 
 

Nazwy dla roślin. 
 

       Nazwy krzyŜówek roślin powinny zawierać in-
formację o roślinach matecznych i być krótkie oraz 
zrozumiałe. PoniŜej przytaczam kilka zasad obowią-
zujących w nazewnictwie roślin. 
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Fig. 8 Fig. 9 
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Fig. 12 Fig. 13 
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       Kultywar (odmiana uprawowa) - czasem na sku-
tek mutacji lub w czasie celowego doboru i selekcjo-
nowania roślin zdarza się, Ŝe uzyskany osobnik wyka-
zuje inne cechy niŜ reszta przedstawicieli gatunku. 
MoŜe to być inny kolor kwiatów, specyficzny kształt 
liści lub większy rozmiar.[5] Nazwy mutacji piszemy 
zwykłą czcionką, z duŜych liter i opatrujemy w apo-
strof, na przykład Astrophytum myriostigma 'Lu-
tosland', o nietypowym dla astrofytów sposobie wzro-
stu, Astrophytum asterias 'Ooibo', wyraźnie róŜniący 
się od innych A. asterias, takich przykładów moŜna 
by mnoŜyć takŜe wśród innych rodzajów kaktusów. 
Dawniej do oznaczania kultywaru uŜywano skrótu cv. 
obecnie odchodzi się od tego (dawne oznaczenie 
Astrophytum myriostigma cv. lutosland). 
       Teraz o mieszańcach. Gdy skrzyŜujemy 
Astrophytum ornatum z Astrophytum myriostigma 
powstanie nam mieszaniec (krzyŜówka, hybryda), 
którego nazwę zapisujemy Astrophytum ornatum X 
myriostigma. Przytoczone tu zasady tyczą się takŜe 
innych rodzajów roślin. Nazwy czasem przyjmują 
inne formy niŜ te, które są przyjęte przez Międzyna-
rodowy Kodeks Nazewnictwa Roślin Uprawowych, 
np. w 1940 r. czeski kaktusiarz Otakar Sadovskỳ za-
proponował system skróconych nazw dla rodzaju 
Astrophytum (dla podanego wyŜej przykładu nazwa 
będzie brzmieć: OR x MY lub ORMY). 
       Dla niektórych popularnych roślin mieszańce 
posiadają swoje nazwy pisane w apostrofach, z wiel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kiej litery tak jak nazwy kultywarów. Niekiedy hy-
brydy międzygatunkowe okazują się płodne, dając 
początek nowym gatunkom. Wiele roślin uprawo-
wych stanowi wynik takiej krzyŜówki. Jednym z 
pierwszych tak powstałych gatunków, którego histo-
ria jest dokładnie udokumentowana, jest pierwio-
snek, Primula kewensis, wyhodowany w 1912 w 
ogrodzie botanicznym Kew, jako krzyŜówka P. flo-
ribunda i P. verticillata. Zdarzają się takŜe przykłady 
mieszańców między rodzajowych najbardziej zna-
nym jest PszenŜyto. Mieszaniec ten otrzymany został 
sztucznie przez człowieka pod koniec XIX wieku, ze 
skrzyŜowania 2 gatunków: Ŝyta i pszenicy.[5] 
       KrzyŜując nasze rośliny zawsze musimy pamię-
tać o tym, aby były dobrze oznakowane. Prowadze-
nie dokumentacji i niedopuszczanie do krzyŜowania 
z roślinami z poza naszego „eksperymentu” takŜe 
jest istotne. Unikamy w ten sposób tworzenia bez-
wartościowych hybryd. 
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Fig. 4 Astrophytum asterias, nagi i czerwony kultywar z 
Chin. Fig. 5 Astrophytum asterias x A. myriostigma 'O-
nzuka', dodatkowo bezchlorofilowy. Fig. 6 Astrophytum 
myriostigma 'Onzuka' x Astrophytum caput-medusae. 
Fig. 7 xChamaeolobivia  (Chamaeocereus silvestrii x 
Lobivia sp.), dodatkowo kultywar Ŝółto-czerwony. Fig. 8 
Obregonia denegrii kultywar monstrualny i typowa O. 
denegrii. Fig. 9 Myrtillocactus geometrizans kultywar 
Ŝółty, mutant pączkowy (to znaczy taki, który powstał w 
jednej areoli na zwykłej roślinie). Fig. 10 Mutacja muta-
cji: Copiapoa tenuissima kultywar monstrualny (najciem-
niejszy z kaktusów) daje białą mutację pączkową. Fig. 
11 Mammillaria bocasana 'Fred' - mutant bezcierniowy i 
monstrualny Często mutanty mają wiele zmienionych 
cech jednocześnie. Są teŜ bardziej złoŜone przypadki, 
gdy na jednej roślinie jest więcej zmian w poszczegól-
nych partiach, co widać na zdjęciu. Fig. 12. Echinopsis 
sp. kultywar monstrualny - mutant o niezwykłej zmien-
ności kształtów. Fig. 13 xAstrobergia (Leuchtenbergia 
principis x A. ornatum). Fig. 14 Przypadek powrotu mu-
tacji do formy wyjściowej - z białego mutanta Trichoce-
reus bridgesii wyrasta "normalny", zielony odrost. Fig. 
15 Frailea asterioides kultywar monstrualny i Ŝółty. Fig. 
16 Inny mutant pączkowy, Aylostera heliosa var. condo-
rensis kultywar variegata. Fig. 17 Ariocarpus ssp. kulty-
war monstrualny i variegata. Fig. 18 Gymnocalycium 
anisitsii kultywar czerwony i cristata. Fig. 19 Jeden z 
unikalnych białych mutantów Echinopsis hybryda. Fig. 
20 Astrophytum myriostigma kultywar nagi i variegata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21 Mammillaria ‘Jan Suba’ - bezcierniowy mutant. 
Fig. 22 Cleistocactus jujuiensis kultywar monstrualny i 
cristata - mutant o zlewających się areolach, a dodat-
kowo grzebieniasta forma. Fig. 23 Notocactus scopa 
kultywar bezcierniowy i monstrualny. Areole tu równieŜ 
się zlewają. Fig. 24 Echinopsis eyriesii kultywar Ŝółty. 
Fig. 25 Grupa Ŝółtych kultywarów Stenocereus..Fig. 26 
Mammillaria gracilis ‘Dominika’. Standard: Piotr 
Licznerski, JaruŜyn k/Bydgoszczy, Polska, Jest to 
niestabilny mutant otrzymany w kolekcji Piotra Liczner-
skiego z innego mutanta, M.gracilis 'Arizona snowcap'. 
M. gracilis ‘Dominika’ dał początek wielu innym formom 
a łańcuszek dalszych zmienionych roślin nie ma końca. 
Roślina szybko przyrasta i daje ciekawe mutacje pącz-
kowe, niestety się nie ukorzenia. Etymologia: kultywar 
nazwany na cześć córki, Dominiki. Fig. 27 Mammillaria 
gracilis ‘Dominika’, klon nr. 16. 
 
zdjęcia 1-3: Konrad Szychowski 
zdjęcia 4-27: Piotr Licznerski 
 
English summary: 
This article is a brief summary of some basic topics 
concerning genetics, that we may encounter in ‘cacto-
logy’. The article is illustrated with pictures of various 
cactus cultivars from Piotr Licznerski’s collection. Figs. 
1, 2 & 3 are by the author taken in his collection. Figs. 
4-27 are by Piotr Licznerski taken in his collection 
(ogrodnictwo@kaktusy.com.pl) 

Fig. 24 Fig. 25 

Fig. 26 
Fig. 27 
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Dwa nowe notorodzaje w Cactaceae 
Two new nothogenera in Cactaceae 
 

      Notorodzaje, są międzyrodzajowymi hybrydami, lub - 
rzadziej - międzyrodzajowymi chimerani. Międzyrodzajo-
wych hybryd zostało wyhodowanych lub znalezionych w 
naturze dość duŜo. Oto one: 
 
×Acanthinopsis, xAporberocereus, ×Aporechinopsis, 
×Aporepiphyllum, ×Aporochia, ×Aporocryptocereus, 
×Aporoheliocereus, ×Aporoheliochia, ×Aporophyllum, 
×Beahmara, ×Borkersia, ×Borzimoza, ×Borzinopsis, 
×Borzipostoa, ×Borziroya, ×Buchheimara, ×Callisonara, 
×Cephalepiphyllum, ×Cepheliocereus, ×Cerephyllum, 
×Cerevillea, ×Chamaebivia, ×Chamaecactus, 
×Chamaecereopsis, ×Chamaecladodia, ×Chamaezicactus, 
×Cleipaticereus, ×Cleistoborzicactus, ×Cleistocana, 
×Cleistochamaecereus, ×Cleistonocereus, ×Cleistoparodia, 
×Cleistopsis, ×Cleistoza, ×Cockeara, ×Coleocereus, 
×Colosocereus, ×Cosmopsis, ×Courantara, ×Cylindrantha, 
×Cylindrocalycium, ×Cylindropsis, ×Cylindrosia, 
×Disberocereus, ×Disheliocereus, ×Disisocactus, ×Disochia, 
×Disonopsis, ×Disophyllum, ×Disoselenicereus, 
×Echinaporus, ×Echinobergia, ×Echinobivia, ×Echinobutia, 
×Echinocereopsis, ×Echinocoxia, ×Echinocylindra, 
×Echinoferocactus, ×Echinomoza, ×Echinonotocactus, 
×Echinopalxochia, ×Echinoparodia, ×Epixochia, 
×Eriocereopsis, ×Espocana, ×Espostingia, ×Espostocactus, 
×Eversonara, ×Feastara, ×Ferenocactus, ×Ferobergia, 
×Ferofossulocactus, ×Fricara, ×Grisulatocereus, 
×Guillauminara, ×Gymnobutia, ×Gymnochinopsis, 
×Gymnophora, ×Haagespostoa, ×Harricereus, ×Harrisinopsis, 
×Heliaporus, ×Heliocactus, ×Heliocereopsis, ×Heliochia, 
×Heliorhipsalis, ×Helioseleniphyllum, ×Helioselenius, 
×Heliosocereus, ×Heliphyllum, ×Heptocereus, ×Hylophyllum, 
×Innesara, ×Joyceara, ×Kleinerara, ×Knebelara, 
×Leuchtenfera, ×Lutterlohara, ×Macdougallara, ×Maturoya, 
×Medeliocereus, ×Meierara, ×Micropilocereus, 
×Microsocereus, ×Mottramara, ×Myrtgerocactus, 
×Myrtillenocereus, ×Myrtocereus, ×Nopalxalis, ×Notolobivia, 
×Nyctocephalocereus, ×Oreobivia, ×Oreocana, ×Oreonopsis, 
×Oreotrichocereus, ×Pacherocactus, ×Pachgerocereus, 
×Petersenara, ×Phyllocereus, ×Pseudocereus, 
×Pseudocladodia, ×Rathbunillocactus, ×Rettigara, 
×Rhipsaphyllopsis, ×Rittellicereus, ×Rowleyara, 
×Schlumbephyllum, ×Schlumbergeranthus, 
×Schlumbergopsis, ×Schlumisocactus, ×Seleliocereus, 
×Seleniaporus, ×Seleniopsis, ×Seleniphylchia, 
×Seleniphyllum, ×Seleniporocactus, ×Selenirisia, 
×Selenochia, ×Setidenmoza, ×Soehrenantha, ×Soehrenfuria, 
×Soehrenlobivia, ×Stenillocactus, ×Stenobisnaga, xNothoge-
nus: Cactaceae × Stenomyrtillus, xSulcocalycium, xThelober-
gia, ×Timmermansara ×Trichoechinopsis, ×Tricholobiviopsis, 
xTrichomoza, xTrichopsis, xTurbiniphora, xWeberbostoa, 
xWeinganopsis, xWeinocalycium, xWorsleyara, xYungasto-
cactus 
 
       PoniŜej dodajemy do tej listy kolejną hybrydę, z kolekcji 
Piotra Licznerskiego 
 
xCleistoechinocana P. Licznerski nothogen. nov.  

= Cleistocactus Lem. x Echinopsis Speg. x Matucana Br. & R 

Standard: Cleistocactus aureispinus x Echinopsis sp. x Matu-
cana madisoniorum var. albiflora (Fig. 27), Piotr Licznerski, 
JaruŜyn k/Bydgoczczy, Polska. Autor zdjęcia: Piotr Licznerski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 Cleistocactus aureispinus x Echinopsis sp. x Matu-
cana madisoniorum var. albiflora. Standard dla Cleistoechi-
nocana nothogen. nov. Fot. & kol. Piotr Licznerski 
 
       Chimery to rośliny, rzadziej zwierzęta, lub ich organy, 
zbudowane z róŜnych genetycznie tkanejk. Chimery mogą 
powstać m. in. w wyniku szczepienia, kiedy to w jednej ro-
ślinie znajdą się komórki obu roślin rodzicielskich. U kaktu-
sów chimery są stosunkowo rzadkie, biorąc pod uwagę ilość 
kaktusów szczepionych przez kolekcjonerów. Wśród nich 
istnieje kilka chimer międzyrodzajowych. W literaturze po-
jawiły się +Hylogymnocalycium (syn. +Hylocalycium), 
+Uebelechinopsis, +Arioechinopsis (syn. +Ariocereus), 
+Astromyrtillocactus, +Digitoechinopsis (w internecie moŜ-
na tez znaleźć informacje o: +Myrtillocalycium i 
+Ortegopuntia). NiŜej dodajemy kolejną chimerę, wyhodo-
waną w kolekcji Piotra Licznerskiego 
 
+Astroferocactus P. Licznerski nothogen. nov. = Astrophy-
tum Lem. + Ferocactus Br. & R. 
Standard: Astrophytum caput-medusae (Velazco & Navarez) 
Hunt + Ferocactus glaucescens (D.C.) Br. & R.; Piotr Licz-
nerski, JaruŜyn k/Bydgoszczy, Polska. 
 
Z dwojga moŜliwości, Astrophytum lub Digitostigma, do 
celów nazewnictwa wybrana została nazwa Astrophytum, 
poniewaŜ według najnowszych badań, rodzaj Digitostigma 
przynaleŜy do Astrophytum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29 Astrophytum Lem. + Ferocactus Br. & R. 
Standard dla +Astroferocactus nothogen. nov. Fot. & kol. 
Piotr Licznerski                                                                                                                                               
                                                                        Janusz Jaworski 
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Rodzaj Pterocactus w uprawie  
 

 

 

                                                                                                

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gdy się szuka w literaturze wskazówek uprawo-
wych dla gatunków rzadkiego rodzaju Pterocactus, 
nieczęsto się je znajduje. O warunkach uprawy pięk-
nych roślin tego rodzaju są raczej spekulacje.  
      Oczywiście piękność jest względna, i muszę 
uczciwie przyznać, Ŝe potrzebowałem równieŜ pewnej 
„fazy rozbiegu”, zanim mogłem się zaprzyjaźnić z 
tymi kaktusami. Zbyt duŜa była obawa, Ŝe się rozcza-
ruję. Zwłaszcza wtedy, gdy rozpocząłem uprawę pte-
rokaktusów i nic nie wiedziałem o tej grupie. Wręcz 
przeciwnie – uwaŜałem, Ŝe ich uprawa jest bardzo 
skomplikowana, o kwiatach miałem Ŝadnych wiado-
mości, wiedziałem tylko, Ŝe wszystkie gatunki wy-
twarzają duŜą rzepę korzeniową. W tamtym czasie 
funkcjonowało to jako wskazówka oznaczająca trudną 
uprawę. 
       Kiedyś otrzymałem przy mojej wizycie w krę-
gach amatorów opuncji, u bardzo szanowanego pana 
Schecka z Saltzburga, kilka takich sadzonek, w moich 
oczach początkowo niewyglądających szczególnie 
atrakcyjnie. Ukorzeniły się one wbrew wszelkim 
oczekiwaniom doskonale, i rosły wśród wielu innych 
kaktusów w moim kaktusarium.  
       Mój substrat, jaki stosowałem równieŜ dla prawie 
wszystkich pozostałych kaktusów, składa się z dobrej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ziemi kwiatowej, niezbyt Ŝyznej, drobnoziarnistej, 
pumeksu, i słabo kwaśnego piasku w stosunku 1:2:1.  
       Do udanej uprawy waŜne są, obok głębokich, nie 
zbyt małych doniczek, wczesne podlewania, juŜ w 
końcu lutego, na początku marca. W tym czasie wie-
le z roślin ukazuje juŜ zaczątki pąków. Do czasu ich 
rozwinięcia się w pełnym lecie, doniczki nie powin-
ny nigdy całkowicie wysychać. Nieodzowna jest 
jednak faza sucha w gorących miesiącach, t.j. w 
czerwcu i w lipcu, podlewanie w tym okresie jest 
błędem, poniewaŜ moŜe to doprowadzić do szkód. 
Wiele gatunków wykazuje jesienią obfite drugie 
kwitnienie. Ostatecznie powinno się przed ostatnimi 
fazami pięknej pogody, we wrześniu i w październi-
ku, całkowicie odstawić podlewanie.  
       Wszystkie Pterocactusy dobrze znoszą mróz. 
Niektóre, jak formy Pterocactus australis i Pterocac-
tus hickenii, wytrzymują nawet najsilniejsze mrozy 
w nieogrzewanej szklarni. Zupełnie przypadkowo 
pozostawiony kiedyć bez Ŝadnej ochrony P. australis 
przetrwał bez najmniejszej szkody superzimę 2004 
roku. Myślę, Ŝe tkwi tu ogromny potencjał. Widać to 
u tzw. mrozoodpornych kaktusów, które nie tylko 
przeze mnie są za bardzo rozpieszczane. Całkowicie 
suche zimowanie przez wiele miesięcy, które winno 

Michael Kießling 
Niemcy 
 

Fig. 1 Pterocactus valentinii, wariant z czerwonym kwiatem 
          a red-flowered variant  
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Fig. 2 Pterocactus valentinii MK 812 Fig. 3 Pterocactus valentinii MK 1063 z bardzo długimi 
          włoskowatymi cierniami na owarium 

          with very long hair-like spines on the ovary 
 

Fig. 4 Pterocactus araucanus, wariant z czerwonym kwiatem 
          a red-flowered variant 

Fig. 5 Pterocactus araucanus MK 1420 

           

Fig. 6 Pterocactus spec. Buta Ranquil 
Fig. 7 Pterocactus australis, wzgórze koło Trelew 
          a hill near Trelew 
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Fig. 8 Pterocactus reticulatus Fig. 9 Pterocactus gonjianii z olbrzymim korzeniem 
          with giant root 

Fig. 10 Pterocactus hickenii, Puerto de Sado, 
            podobny do wariantu "skottsbergii"  
            similar to variant "skottsbergii" 

Fig. 11 Pterocactus hickenii AG, mały wariant   
            podobny do P. araucanus 
            a small variant, similar to P.  araucanus 
 

Fig. 13 Pterocactus australis "fischeri" MK675,  
            z papierowymi cierniami 
            with papery spines 

Fig. 12 Pterocactus australis "fischeri", Buta Ranquil,  
            z czerwonymi kwiatami 
            with red flowers 
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być traktowane jako standard, niewątpliwie korzystnie 
wpływa na rozwój korzeni. 
       Wracając do pterokaktusów - wszystkie gatunki 
mają typowe dla tego rodzaju, zagłębione, i umiesz-
czone zawsze na końcu pędów kwiaty, które pojawia-
ją się albo na dojrzałych, ubiegłorocznych pędach, jak 
np. u mniej lub bardziej kulistych form P. araucanus, 
P. australis i P. hickenii, albo na krótkich, młodych 
pędach, które kwitną w tym samym roku, jak u P. 
kuntzei (P. tuberosus), P. gonjianii, P. reticulatus, P. 
valentinii czy P. megliolii. 
       Charakterystyczne są takŜe małe nasiona, które są 
otoczone nadzwyczaj duŜą papieropodobną płaską 
otoczką. Z botanicznego punktu widzenia, są to na-
siona przystosowane do roznoszenia przez wiatr. Pte-
rokaktusy nie tworzą w uprawie nadmiernie duŜych 
roślin, nawet po dziesięcioleciach, przy załoŜeniu ide-
alnych warunków. Mogę stwierdzić, Ŝe rośliny na 
własnych korzeniach duŜo obficiej kwitły i piękniej 
wyglądały niŜ rośliny szczepione.  
       Kwiaty są raczej bardzo duŜe i bardzo swoiście 
zabarwione. Mogą być one od białych, bladych, do 
silnie Ŝółtych, czerwonych jak wino, i róŜowych to-
nów, aŜ do koloru miedzi.  
       Wybór nie jest zbyt duŜy, poniewaŜ znanych jest 
niewiele gatunków, choć część z nich jest mocno 
zróŜnicowana. Jedyna niedogodność, która nie ma 
wpływu na warunki uprawy, jest taka, Ŝe niektóre z 
nich chętnie zrzucają samoistnie swoje starsze pędy, 
wytwarzając zamiast nich nowe. Tak jest zwłaszcza u 
form P. valentinii i P. hickenii, oraz u niektórych P. 
kuntzei. Mniej łamliwych jest wiele form P. arauca-
nus, P. australis, P. gonjianii, P. reticulatus i P. me-
gliolii. RównieŜ niektóre formy P. kuntzei okazały się 
bardzo stabilne. 
       Chciałbym zachęcić do pterokaktusów wszyst-
kich tych, którzy szukają czegoś szczególnego, mają 
mało miejsca, a takŜe chcieliby mało wydawać na 
ogrzewanie. Nie bójcie się grubych rzep!  
 
English summary: 
The author writes about his experience in growing Pte-

rocacti, which is not so difficult as one would have 

expected from the presence of tuberous roots.  

 

 

 

 

 
 
 

                      Nowe ksiąŜki 
 

Gideon F. Smith & Neil R. Crouch 
Guide To Succulents Of Southern Africa 
Struik Publishers, RPA, 2009, ISBN 9781770076624 
136 stron, 452 kolorowe zdjęcia, miękka oprawa 
 
       Przewodnik po popularnych sukulentach południowo-
afrykańskich. KsiąŜka przedstawia wybór 241 najbardziej 
znanych gatunków.  
 

Stephen Ingram 

Cacti, Agaves, and Yuccas of California 

and Nevada 
Cachuma Press, Los Olivos, California, USA, 2008, ISBN 
9780978997106 (twarda oprawa), ISBN 9780978997106 
(miękka oprawa) 
244 stron, 262 kolorowych zdjęć, 52 mapy 
 
       Dobrze ilustrowany przewodnik polowy, omawiający 
wybór 62 gatunków kaktusów, agaw, nolin i fouquier, jakie 
występują w obu stanach.  
 

Gerald E. Wickens & Pat Lowe 
The baobabs: Pachycauls of Africa, 

Madagascar and Australia 

Springer-Verlag, Berlin, 2008, ISBN 9781402064302 
(druk), 978-1-4020-6431-9 (internet) 
498 stron, 44 kolorowe zdjęcia, 32 grafiki, twarda oprawa 
 
       Jest to wyśmienita pozycja, kompedium wiedzy o 
Baobabach, podająca w przystępny i dokładny sposób 
bardzo duŜą ilość informacji na temat tych fascynujących 
roślin. Niestety ksiąŜka jest bardzo droga (kosztuje 190 
euro), na szczęście jednak jest ona dostępna równieŜ w 
internecie, na stronie wydawcy, pod adresem: 
http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-6430-2  
 

George Thomson 
Melocactus care and cultivation 
Cactus & Co, Włochy, 2009, ISBN 9788895018010 
94 stron, 113 kolorowych zdjęć, twarda oprawa 
 
       KsiaŜka ogólnie omawiająca rodzaj Melocactus. Nie 
wnosi ona nic nowego, dla osób interesujących się tym 
rodzajem, jej zaletą są jednak dobre zdjęcia. 
 

Gideon F. Smith & Braam van Wyk 
Aloes of Southern Africa 
Struik Publishers, RPA, 2008, ISBN 9781770074620  
136 stron, 202 kolorowe zdjęcia, miękka oprawa 
 
       KsiąŜka ta to wprowadzenie do południowoafrykań-
skich aloesów. Nie omawia ona poszczególnych gatun-
ków, ale przedstawia raczej rodzaj jako całość, w bardzo 
przystępny sposób podając wiele ciekawych informacji. 
KsiąŜka jest dość tania, moŜna ją kupić za ok. 20 dolarów, 
ale niska cena ksiąŜki nie oznacza jej niskiej wartości me-
rytorycznej.  
 

David Yetman 
The Organ Pipe Cactus 
The University of Arizona Press, Tucson, USA, 2006, 
ISBN 0816525412  
72 strony, 45 kolorowych zdjęć, miękka oprawa 

 

       Kaktus organowy, inaczej Stenocereus thurberi, to 

zaraz po Saguaro, najbardziej znany kaktus w USA, mi-

mo, Ŝe występuje on przede wszystkim w Meksyku. 

KsiąŜka omawia wszystkie aspekty z nim związane, wyło-

Ŝone Ŝywym i nietechnicznym językiem. Przedstawiony 

jest teŜ jego słabo znany podgatunek ssp. litoralis, wystę-

pujący tylko w południowej części meksykańskiego półwy-

spu Baja California, i rzadko przekraczający 1m wysoko-

ści. 
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Z wizytą na wyspie Isabela 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
       Kaktusowa flora Galapagos była przedstawiona w 
Kaktusy i Inne 4 (1). Jednak nadarzyła się okazja opu-
blikowania zdjęciowego suplementu. Przedstawiamy 
zdjęcia, które zrobił Allan Harris podczas swojej wi-
zyty w okolicach Punta Moreno, na wyspie Isabela. 
To największa z wysp archipelagu Galapagos, a Punta 
Moreno to półwysep w południowo-zachodniej jej 
części. Zdjęcia zostały zrobione pod koniec listopada 
2009r. Większość wyspy to jałowy krajobraz – to pu-
stynia z lawy, obejmująca niŜsze części wyspy, tereny 
prawie całkowicie pozbawione roślin – jedynie małe 
skrawki pustyni u wybrzeŜa posiadają skąpą niską 
roślinność. Zielone są tylko wyŜsze partie wyspy.  
       Nawierzchnia z lawy jest bardzo ostra. Według 
informacji na stronie Allana Harrisa, kiedyś oddział 
ekwadorskiej armii spróbował przejść 10 km tej pu-
styni. Zabrało to 10 dni, Ŝołnierze całkowicie zdarli 
swoje buty, a trzech z nich zmarło.  
       W tym to niegościnnym środowisku moŜna spo-
tkać dwa kaktusy. Pierwszy z nich to Brachycereus 
nesioticus, kaktus znany powszechnie jako „kaktus 
lawowy”, rosnący blisko brzegu. Tworzy on niskie 
kępy i występuje teŜ na sześciu innych wyspach ar-
chipelagu, i charakteryzuje się przede wszystkim Ŝy-
wo-Ŝółtym uciernieniem młodych pędów.  
       Drugim jest Jasminocereus thoruasii var. sclero-
carpus, rosnący takŜe bardziej w głębi wyspy – drze-
wiasty kaktus, o pędach podzielonych na człony, od-
powiadające okresom przyrostów, podobnie jak to jest 
u rodzaju Armatocereus. Ale podobnie jak u Armato-
cereus, tak i tu okresy te występują z pewnością rza-
dziej niŜ raz rocznie, poniewaŜ trudno znaleźć nawet 
stare egzemplarze wyŜsze niŜ na 10 członów. Gatunek 
J. thoruasii występuje na całym archipelagu, i obej-
muje trzy odmiany: thouarsii, delicatus i sclerocar-
pus, które wydają duŜe, atrakcyjne, nocne kwiaty. Na 
Ŝadnej z wysp jakiekolwiek dwie z tych odmian nie 
rosną razem. 
       Przedstawiona tu na zdjęciach var. sclerocarpus, 
odróŜnia się według opisów od pozostałych dwóch 
odmian m.in. wydłuŜonym owocem i woskową tek-
sturą kwiatu. Obok wyspy Isabela, odmiana ta wystę-
puje jeszcze na wyspie Fernandina.  
       Inne kaktusy, które moŜna spotkać na Isabela to: 
Opuntia echios var inermis, rosnąca w bardziej wil-
gotnych częściach wyspy, w okolicach wulkanu Sierra 
Negra, i O. saxicola, gatunek krytycznie zagroŜony 
(nie mamy informacji o jej stanowisku). 
 
Wszystkie zdjęcia J. t. v. sclerocarpus:Allan Harris 
(http://www.flickr.com/photos/50638285@N00/sets/7
2157622849181923/) 

       Cactus flora of the Galapagos islands was pre-
sented in Kaktusy i Inne 4 (1). But a chance of pu-
blishing a good photo supplement happened, and so 
we present pictures taken by Allan Harris on his visit 
to Punta Moreno at Isabela island. This is the largest 
island of the Galapagos archipelago, with 8 volcano-
es, and Punta Moreno is a peninsula in its south-
western part. The pictures were taken at the end of 
November 2009. Most of the island consits of barren 
landscape – it is a desert made of lava, covering lo-
wer altitudes, and almost completely devoid of 
plants, except for small patches of the desert near the 
shore that harbour scarce low vegetation. Only the 
higher parts of the island are greener. 
       The lava surface is very coarse. According to an 
information on Allan Harris’ site, some years ago a 
squad of the Ecuadorian army tried to pass 10 km of 
this desert. It took three days, the boots of the sol-
diers ripped completely, and three men died.  
       In this hostile environment two cacti are found. 
The first of them is Brachycereus nesioticus, com-
monly known as „lava cactus”, growing near the sho-
re. It forms low clumps, and occurs also on six other 
Galapagos islands, its main characterictic being vivi-
dly yellow spined young stems. 
       The second one is Jasminocereus thoruasii var. 
sclerocarpus, which may be found also more inland - 
a tree-like cactus, with stems divided into joints indi-
cating growth periods, similarly to Armatocereus. 
But as it is also in Armatocereus, the growing perio-
ds must happen definitely less frequently than once a 
year, because it is hard to see even an old specimen 
more than ten joints high. The species J. thoruasii is 
found throughout Galapagos islands and consists of 
three varieties: thouarsii, delicatus and sclerocarpus, 
which produce large, attractive, nocturnal flowers. 
Nowhere any two of the varieties grow together on 
one island.. 
       Var. sclerocarpus, featured here on the photos, 
according to descriptions, differs from the other two 
varieties by, among others, an elongated fruit and by 
waxy textured flowers. Apart from Isabela, this va-
riety is found also on Fernandina Island.  
       Other cacti found on Isabela island are: Opuntia 
echios var inermis, growing in more humid parts of 
the island, near the volcano Sierra Negra, and O. sa-
xicola, a critically endangered species (we do not 
have information about its locality). 
 
All photos of J. t. v. sclerocarpus by Allan Harris 
(http://www.flickr.com/photos/50638285@N00/sets/7
2157622849181923/) 

Jasminocereus thouarsii  
var. sclerocarpus A visit to Isabela island. 

JASMINOCEREUS  THOUARSII 
VAR. SCLEROCARPUS 
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Haageocereus decumbens. 
      
                                                                    
 

                                                                                                    

 
       Są róŜne rodzaje recenzji. Jedną z nich jest arty-
kuł, i ten właśnie sposób wybrałem, by zrecenzować 
ksiąŜkę, którą bardzo cenię, i która, jak sądzę, zasłu-
guje równieŜ na to by być ceniona przez kaŜdego, kto 
interesuje się kaktusami chilijskimi, jak równieŜ przez 
wszystkich tych, których interesują róŜne aspekty Ŝy-
cia kaktusów. W sumie zacząłem nawet myśleć, Ŝe 
nie posiadanie tej pozycji, to zbrodnia przeciwko kak-
tusowej pasji! KsiąŜka, którą mam na myśli to Cactus 
del Extremo Norte de Chile, napisana przez chilijską 
kaktusową pani botanik, naszą koleŜankę, prof. Raqu-
el Pinto, i bogato ilustrowana zdjęciami Arturo Kir-
berga, omawiająca 20 kaktusów (włącznie z jednym 
notorodzajem), dwóch najbardziej pólnocnych regio-
nów Chile: Arica-Parinacota i Tarapaca. 
       Wśród omówionych tam kaktusów jest Haageo-
cereus decumbens (Vaupel) Backeberg, jeden z 
dwóch haageocereusów występujących w Chile, gatu-
nek zamieszkujący równieŜ peruwiański departament  
Arequipa. Jego chilijskie populacje były 
znane wcześniej pod nazwą H. australis 
Backeberg. Drugim chilijskim haageocere-
usem jest H. chilensis (określany wcześniej 
jako H. fascicularis, który rośnie duŜo obfi-
ciej na wyŜszych terenach w głębi prowin-
cji Iquique. Z drugiej strony, H. decumbens 
występuje blisko wybrzeŜa, i powinien być 
w Chile traktowany jako krytycznie zagro-
Ŝony, wg. prof. Pinto, która znalazła jedy-
nie trzy rozrzucone daleko od siebie popu-
lacje, z 38 roślinami razem, bez Ŝadnych 
młodych egzemplarzy, rosnące (a właści-
wie raczej tylko nie umierające) na bardzo 
księŜycowopodobnych częściach pustyni 
Atacama. Kaktus ten wyjątkowo uparcie się 
płoŜy – jego pędy, długości do 1 m, zawsze 
leŜą na skalistym lub piaszczystym gruncie. 
Jest to dla niego tak charakterystyczne, jak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       There are different kinds of reviews. One of 
them is an article, and this very way I have chosen to 
review a book much valued by me, and as I think, 
which desires also to be valued by anyone interested 
in Chilean cacti, as well as by all those that are inte-
rested in various aspects of life of cacti in general. In 
fact, I even came to think that not possessing this 
book in one’s own library is a kind of crime against 
fondness of cacti! The book which I am referring to 
is Cactus del Extremo Norte de Chile, written by a 
Chilean cactus botanist, prof. Raquel Pinto, and am-
ply illustrated with photos by Arturo Kirberg, which 
features 20 cacti (incl. one notogenus) coming from 
the two northernmost regions of Chile: Arica-
Parinacota and Tarapaca.  
       Among the featured cacti in the book is Haageo-
cereus decumbens (Vaupel) Backeberg, one of the 
two haageocerei native to Chile, a species inhabiting 
also the Peruvian departamant Arequipa. Its Chilean 
populations had been earlier referred to as H.australis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAAGEOCEREUS DECUMBENS. With a little help of its friends. 
 

Z małą pomocą swoich przyjaciół. 
Tomasz Romulski,  
Wrocław 
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dla duŜo bardziej słynnego baja-kalifornijskiego Ste-
nocereus (Machaerocereus) eruca. Pędy H. decum-
bens z populacji peruwiańskich mogą być nieco 
wzniesione.  
       Co to za czarna płachta? – to być moŜe pierwsze 
pytanie, jakie moŜna sobie zadać patrząc na zaprezen-
towane tu zdjęcia. Pierwsze wraŜenie, jakie odnio-
słem, gdy prof. Pinto przesłała mi te zdjęcia, było ta-
kie, Ŝe płachta ta musiała mieć związek z fotogarowa-
niem. Jednak wkrótce doszedłem do wniosku, Ŝe 
płachta miała na celu... poprawienie kondycji tej ro-
śliny w jej środowisku. Obok pierwszego zdjęcia było 
jeszcze drugie, ukazujące tego samego kaktusa w 
kondycji duŜo słabszej (bardzo dyplomatyczne sfor-
mułowanie na opisanie rośliny, która wyglądała pra-
wie jak swoje własne zwęglone szczątki). Podpis pod 
zdjęciami mówił, Ŝe owa „czarna płachta” była obec-
na z rośliną przez dwa lata, a oba zdjęcia porównywa-
ły stan rośliny w dwóch stadiach – przed zainstalowa-
niem płachty, i po dwóch latach od jej załoŜenia. Za-
tem następny wniosek, jaki mi się szybko nasunął był 
taki, Ŝe zadaniem płachty miało być zapewnienie nie-
co cienia od palącego słońca, co potwierdzałoby teo-
rię mówiącą, Ŝe niektórym kaktusom jest lepiej w wa-
runkach europejskich niŜ w naturze (pogląd reprezen-
towany teŜ czasem przez kaktusowych kłusowników 
☺, ale oczywiście nie tylko). 
       Jeśli się jednak bliŜej przyjrzeć, ta płachta nie jest 
rozłoŜona tak, by rzucać cień na roślinę. I dopiero 
kiedy wczytałem się w tekst, stało się dla mnie jasne, 
Ŝe zadaniem tego wynalazku jest zbieranie wilgoci z 
mgieł, i wprowadzanie jej w bezpośrednie otoczenie 
rośliny. Płachta więc, okazała się rodzajem „zbieracza 
wilgoci”! Te osoby, które się trochę wyznają na kak-
tusach chilijskich, wiedzą, Ŝe strategia ich przetrwania 
polega na czerpaniu wilgoci z mgieł wędrujących 
znad oceanu wgłąb lądu, i z deszczu pojawiającego 
się dzięki nieregularnemu zjawisku El niño, występu-
jącemu raz na kilka lat. Hmmm... całkiem pomysłowe 
„urządzenie”. Dzięki niemu roślina ze zdjęcia rosła 
zdrowo, i w drugim roku wydała kwiaty, co widać na 
fotografii. Kwiaty H. decumbens są nocne, dlatego nie 
są tu otwarte. 
       Habitat H. decumbens w Chile – Cordillera de la 
Costa, jest wyjątkowo suchym środowiskiem, gdzie 
deszcz pada raz na kilka lat. W tej cześci pustyni Ata-
cama występuje jeszcze kilka innych gatunków kaktu-
sów, kaŜdy z nich w nie więcej niŜ kilku małych po-
pulacjach w złym stanie, oddalonych od siebie o wiele 
kilometrów pustyni zupełnie pozbawionej roślinności.  
 
Wszystkie zdjęcia | pictures by: 
prof. Raquel Pinto, Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The other Chilean haageocereus is H. chilensis (ear-
lier known as H. fascicularis), which grows much 
more abundantly in higher inlands. On the other 
hand, H. decumbens is found near the shore, and 
should be considered critically endangered in Chile, 
acccording to prof. Pinto, who found only three scat-
tered populations, with 38 live plants altogether, and 
with no presence of juveniles, growing (or rather just 
not dying), on the very Moon-landscape-resembling 
parts of the Atacama desert. This cactus is exeptiona-
ly stubborn in its creeping habit, with its up to 1m 
long stems always crawling over rocky or gritty gro-
und. This feature is as characteristic for this species 
as for the the much more famous baja-californian 
Stenocereus (Machaerocereus) eruca. The stems of 
H. decumbens from Peruvian populations may be 
somewhat more ascending. 
       What is this black sheet? - it might be the first 
question one may ask yourself when looking at the 
photos here. An instant impression that came to me, 
when prof. Pinto sent me these pictures, was that it 
must have had something to do with taking pitures of 
this plant. However, soon I came to conclusion that it 
was meant to... improve its condition in habitat. The-
re was a similar picture in the book, but coupled with 
a second one which depicted the same plant in much 
poorer condition (a very diplomatic statement to de-
scribe a plant that looked as it almost were its own 
carbonated remnants). The text at both photos said 
that this ‘black sheet’ was present with the plant for 
two years, and the two pictures showed a comparison 
of the same plant’s healt condition in the two phases 
– before deploying the „black sheet”, and 2 years 
later. So the next hasty conclusion was that the she-
et’s purpose was to provide some shade from the 
scorching sun, thus supporting a theory saying that 
some cacti feel better in Europaean climate than in 
nature (a view represented, among others, by cactus 
poachers ☺, but of course not only).  
       But as one could see when looking closer, this 
sheet is not placed in a manner to cast shade on the 
plant, and only when I have read more into the text, 
it became clear that the purpose of this device was to 
collect moisture from fog and carry it down into the 
immediate vicinity of the plant. So this sheet was 
kind of a fog condenser! Those who are somewhat 
learned in Chilean cacti know that their strategy to 
survive lies mainly in their ability to collect water 
from fogs going inland from the ocean, and from 
rainfall of the irregular El niño effect, occuring once 
in a few years. Hmm... quite an ingenious device. As 
a result the plant from the photo was growing healthy 
and in the second year produced flowers, as is pictu-
red below. The flowers of H. decumbens are noctur-
nal so they are not open on plant at the picture. 
       The habitat of H. decumbens in Chile – Cordille-
ra de la Costa, is extremely dry, with rainfall once in 
a few years. There are a few other species of cacti 
found in this part of the Atacama desert – each of 
them in no more than a few small populations in pour 
condition, very sparsely scattered over a desert com-
pletely devoid of vegetation. 
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O uprawie, i nie tylko, rodzaju 
 

 

 

 
 
 

       Rodzaj Ancistrocactus, który jednak przez wielu nie 
jest dziś uznawany, pochodzi z północy Meksyku i po-
łudnia Teksasu. Są to kaktusy, dość wolno rosnące, nie-
krzewią się, Ŝebra w ich przypadku są trudne do wyróŜ-
nienia, a najbardziej są one znane z posiadania haczy-
kowato zakończonych, tzw. abaksjalnych cierni central-
nych (pojęcie to wyjaśnione jest niŜej), oraz gruczołów 
nektarowych (nazywanych teŜ nektarnikami), wydziela-
jącymi w okresie wegetacji słodką wydzielinę (oczywi-
ście haczykowate ciernie i nektarniki występują i u in-
nych kaktusów). W Teksasie ancistrokaktusy rosną na 
podłoŜach wapiennych, a w Meksyku spotka się je za-
równo na glebach wapiennych, jak i gipsowych. Praw-
dopodobnie cały rodzaj składa się tylko z dwóch gatun-
ków: A. scheeri i A. brevihamatus, a inni jego opisani 
reprezentanci to ich stanowiskowe formy. Nierzadko 
pod nazwą Ancistrocactus wciąŜ jeszcze spotyka się 
gatunki Glandulicactus, które były kiedyś do niego za-
liczne. Obecnie często włącza się rodzaj Ancistrocactus 
do rodzaju Sclerocactus.  
       Najbardziej znanym gatunkiem jest A. scheeri, po-
pularny z powodu swoich gęstych i długich cierni, które 
niekiedy prawie zupełnie zakrywają korpus. Gatunek 
ten, zamieszkujący południowy Teksas i meksykańskie 
stanów Nuevo León i Tamaulipas, ma dość duŜo form, 
które róŜnią się długością cierni i osiąganymi rozmiara-
mi. A. scheeri posiada jeden główny, haczykowato za-
kończony, abaksjalny cierń środkowy, najgrubszy ze 
wszystkich i odchodzący w przybliŜeniu prostopadle od 
korpusu („cierń abaksjalny” to spotykane w literaturze 
fachowej określenie oznaczające „cierń odstający”), 
obecne są takŜe 3, a rzadziej 2, ciernie środkowe, skie-
rowane w górę, które mogą być proste lub lekko za-
krzywione, ale nigdy nie zakończone haczykowato, i 
zwykle są dłuŜsze nŜ cierń główny. Ilość cierni bocz-
nych to 13-28, najczęściej jest ich ok. 20-stu. Korpus 
zwykle rośnie kulisto, ale występują teŜ formy, które w 
starszym wieku się wydłuŜają. Największe z from mogą 
osiągnąć 17 cm wysokości i 10 cm średnicy. DuŜa liczba 
cierni radialnych jest dobrą cechą odróŜniającą A. sche-
eri od pozostałych dwóch gatunków – drugą są jego 
zawsze rzepowate korzenie, często z małymi „rzepami” 
na korzeniach bocznych. Cały system korzeniowy jest 
połączony z korpusem rośliny charakterystyczną wąską 
szyjką. Jedna z meksykańskich form A. scheeri o grub-
szym niŜ zwykle korzeniu, została opisana jako A. me-
garhizus. 
       Drugi gatunek, A. brevihamatus ma podobnie uło-
Ŝone środkowe ciernie, jednak krótsze. Tu teŜ główny 
cierń, abaksjalny, jest haczykowaty i zwykle krótszy niŜ 
pozostałe ciernie środkowe. Cierni środkowych jest 
mniej niŜ u A. scheeri, 7-14 (-18). U młodych egzempla-
rzy A. brevihamatus brak jest cierni centralnych, poja-

wiają się one dopiero przy średnicy rośliny ok. 1,5 cm, 
a czasem później – niekiedy roślina jest juz zdolna do 
kwitnienia, a cierni centralych jeszcze brak. Korpus jest 
zwykle kulisty, tylko u bardzo starych egzemplarzy 
moŜe przejść w krótkocylindryczny, maksymalnie mo-
Ŝe osiągnąć 13 cm wysokości i 9 cm średnicy. Układ 
korzeniowy jest odmienny – korzenie są bądź to cał-
kowicie włókniste, bądŜ zgrubiały nieznacznie jest tyl-
ko krótki korzeń główny. Nie występuje takŜe przewę-
Ŝenie na złączeniu systemu korzeniowego z korpusem. 
Kolor kwiatów trudno określić, mają one róŜne odcie-
nie, zwykle dominują zielony i brązowy. 
       W 2004r. pojawił się opis A. brevihamatus var. 
pallidus. Rośliny te tworzą zachodnią część populacji 
A. brevihamatus, i znane są obecnie z kilku rozproszo-
nych stanowisk. Nazwa tej odmiany nie jest szeroko 
znana, jednak rośliny faktycznie są obecne w kolek-
cjach, jako egzemplarze A. brevihamatus wysiane z 
nasion opatrzonych lokalizacją hrabstwa Brewster 
(Brewster Co.), skąd właśnie pochodzą. Nasiona te są 
rozprowadzane przez firmę Mesa Garden. RóŜnice w 
stosunku do odmiany var. brevihamatus są bardzo nie-
wielkie. Opis podaje, Ŝe kwiaty mają białe lub kremo-
we wnętrze, a haczykowate ciernie są cieńsze, i zwykle 
Ŝółtawe w górnej i środkowej części korpusu (u var. 
brevihamatus haczykowate ciernie są zwykle szare, lub 
o brązowym odcieniu).  
       Bardzo pokrewną rośliną do A. brevihamatus jest 
A. tobuschii, pochodzący z Teksasu, i rosnący na pół-
noc od A. brevihamatus. Gatunek ten został opisany w 
1952 r. Przez długi czas znanych było tylko kilka jego 
stanowisk, i został on wpisany na listę roślin zagroŜo-
nych. Wzbudził on przez to duŜe zainteresowanie, w 
wyniku czego odkryto wiele kolejnych populacji. Ro-
śliny te nie odróŜniają się mocno od A. brevihamatus, a 
te, które graniczą z populacjami A. brevihamatus, upo-
dabniają się do tego ostatniego. Wielu znawców sądzi 
Ŝe gatunek ten jest prawdopodobnie odmianą lub tylko 
stanowiskową formą A. brevihamatus [został on prze-
klasyfikowany na Sclerocactus brevihamatus (Engelm.) 
D.R. Hunt ssp. tobuschii (W.T. Marsh.) N.P. Taylor - 
przyp. red.], jednak dzięki swoim Ŝółtym kwiatom jest 
on warty odnotowania. W swoich siedliskach A. tobu-
schii wytworza system korzeniowy podobny do A. 
brevihamatus, jednak rośnie on na bardziej kamieni-
stych gruntach. O gatunku tym napiszę więcej w osob-
nym artykule. 
      Pomimo tego, Ŝe ancistrokaktusy często są włącza-
ne do rodzaju Sclerocactus, ich uprawa na własnych 
korzeniach jest duŜo prostsza niŜ znanych z trudności 
„skleraków”, chociaŜ takŜe stawia wymagania. Anci-
strocactusy nie kiełkują źle z nasion, chociaŜ rosną 
dosyć wolno. Młode siewki A. brevihamatus są kuliste, 
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siewki A. scheeri w tym samym wieku są wydłuŜone, 
dopiero później grubieją. Wszystkie gatunki powinny 
mieć szybko wysychający substrat i być oszczędnie pod-
lewane. OstroŜność jest waŜna, gdyŜ system korzeniowy 
jest ich piętą achillesową, i przy substracie mokrym 
przez dłuŜszy czas, łatwo gniją zarówno grube korzenie 
A. scheeri, jak i włókniste A. brevihamatus i A. tobu-
schii.. Przy przesadzaniu naleŜy uwaŜać, aby korzeni nie 
uszkodzić, takŜe w przypadku młodej rośliny, gdyŜ mo-
Ŝe to doprowadzić do ich gnicia. Szyjkę u nasady korze-
nia naleŜy obłoŜyć Ŝwirkiem.  
       PodłoŜe, jakie stosuję składa się w większym pro-
cencie składników mineralnych niŜ dla innych kaktusów 
meksykańskich, ok. 80-85% stanowią komponenty mi-
neralne – gruboziarnisty piasek, tłuczona cegła, drobny 
keramzyt, drobne kawałeczki wapienia (ok. 5% zawarto-
ści substratu) i węgla drzewnego. Do tego dodaję trochę 
ziemi liściowej z dodatkiem gliny (15-20%).  
       Na swoich stanowiskach naturalnych ancistrokaktu-
sy zwykle kwitną w lutym i marcu, podobnie w kolek-
cjach wcześnie rozpoczynają wegetację. Najszybciej 
budzi się A. tobuschii, który w mojej kolekcji potrafi 
kwitnąć juŜ w marcu, i najszybciej z całej „trójki” pęcz-
nieje, i rozpoczyna wzrost. MoŜe czaić się jednak tu 
pułapka, gdyŜ hodowca zachęcony takim obrotem rze-
czy moŜe dać się skusić do częstszego podlewania, a to 
moŜe skończyć się śmiercią roślin. 
       Kwiaty wszystkich ancistrokaktusów nie naleŜą do 
tych najbardziej okazałych wśród kaktusów, ale trudno 
odmówić im urody. Niestety ciernie na szczycie korpusu 
często nie pozwalają na ich pełne otwarcie, kwiaty po-
jawiają się jednak juŜ wczesna wiosną, gdy mało kaktu-
sów jeszcze kwitnie w kolekcji. 
       Pewną niedogodnością jest wydzielanie w okresie 
wegetacji słodkiej wydzieliny przez gruczoły znajdujące 
się w górnej części areol. W środowisku naturalnym 
nektar jest zbierany przez mrówki, w kolekcji natomiast 
staje się on poŜywką dla czarnych grzybów, tzw. sadza-
kowych, nieszkodliwych wprawdzie dla rośliny, ale 
szpecących ją, dzięki osadzaniu się na areolach i dol-
nych częściach cierni. Niestety nie udało się chyba ni-
komu znaleźć na to lekarstwa. Nalot ten moŜna oczywi-
ście zmyć, np. roztworem mydła, jednak jest to bardzo 
czasochłonne i trudne ze względu na ciernie.  
       Wielu zapewne interesuje problem mrozoodponości, 
jednak gatunki Ancistrocactus nie są zaliczane do kaktu-
sów mrozoodpornych, co najwyŜej moŜna je zimować w 
nieogrzewanej szklarni przy suchym powietrzu. Być 
moŜe pod tym względem najbardziej wytrzymały byłby 
A. brevihamatus var. pallidus, który wg. firmy Mesa 
Garden, moŜe przez krótki czas znieść w nieogrzewanej 
szklarni mrozy do -12 oC. Ja staram się zimować moje 
rośliny pomiędzy 0-5 oC. 
 
korekta: Tomasz Romulski 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Ancistrocactus tobuschii 

Fig. 2 Ancistrocactus scheeri 

Fig. 3 Ancistrocactus bravihamatus, fot. Tomasz Romulski 
Fig. 4 Ancistrocactus tobuschii 

Fig. 5 Ancistrocactus brevihamatus, mimo osiągnięcia wieku 
kwitnienia, wciąŜ jeszcze bez cierni środkowych 

Fig. 1 

Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 



. 

 

                            Jedna z najlepszych 
                              monografii o kaktusach  
                                       dla hobbystów 
 

                           Jerzy Woźniak  
                                   Ferokaktusy 
                          
              
 
zamawianie: redakcja@wydawnictwomoje.pl 

 

 

                          Monograficzny numer                
                                      Kaktusy i Inne 

 
                         Micranthocereus i  

                         Siccobaccatus                   
                                        

 
 
zamawianie: www.kaktusy-sukulenty.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Turbinicarpus alonsoi został odkryty w 1996 r. 
przez Charlesa Glassa, w okolicy miejscowości Xichu, 
leŜącej w meksykańskim stanie Guanajuato. Ten intere-
sujący kaktus, który swoim wyglądem przypomina ob-
regonię i ariokarpusy, i posiadający rzadkie w rodzaju 
róŜowe kwiaty, szybko rozbudził zainteresowanie ko-
lekcjonerów. Niestety miejsce odkrycia, a zarazem jedy-
ne jego stanowisko, stało się nieopatrznie ogólnie znane, 
i jak informował odkrywca T. alonsoi, w krótkim czasie 
wydarto naturze ponad połowę roślin. Na szczęście ga-
tunek ten został w ostatnich latach rozmnoŜony w du-
Ŝych ilościach przez kaktusowe firmy hodowlane, i jego 
nabycie nie stanowi dziś problemu.  
       Według pierwotnego opisu, rośliny osiągają średni-
cę do 9cm, ale w kulturze moŜna spotkać i większe eg-
zemplarze. Bardzo charakterystyczne są płaskie bro-
dawki/tuberkuły, o ok. 15mm długości i 13mm szeroko-
ści u nasady, ułoŜone w wyraźne spirale. W spodniej 
części są one opatrzone charakterystycznym wystający 
kantem, „kilem”, podobnie jest z wierzchu w pobliŜu 
areoli, w głębi natomiast są wklęśnięte. Cierni w ilości 
3-5, do 2cm długości, spłaszczonych, są nieregularnie 
zakrzywione, korkowate i giętkie, podobnie jak i u wielu 
innych gatunków Turbinicarpus. Wełna w areolach jest 
początkowo czerwono-brązowa, z czasem szarzeje. 
Kwiaty koloru od róŜowego do czerwonego, z wyraźnie 
intensywniej zaczerwienioną środkową częścią płatków,  
 
.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mają od 2 do 3cm średnicy. Obecny jest gruby korzeń 
palowy. W swoim środowisku T. alonsoi kwitnie zwy-
kle od kwietnia do czerwca. W suchej porze roku więk-
sza część rośliny jest ukryta w podłoŜu.  
       T. alonsoi wolno 
rośnie, jednak w upra-
wie nie sprawi pro-
blemów, jeśli będzie 
ostroŜnie podlewany, 
a substrat będzie 
szybko przesychał. 
Przyśpieszyć wzrost i 
kwitnienie moŜna 
przez szczepienie. 
Szczepione siewki T. 
alonsoi początkowo 
zatracają nieco swój 
charakterystyczny 
wygląd, jednak w 
warunkach dobrego 
nasłonecznienia, z 
czasem następuje ich 
powrót do typowego 
kształtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              

Turbinicarpus 
alonsoi 

Fig. 1 & 2  
Turbinicarpus alonsoi 
 

                       Jedna z najlepszych 
                       monografii o kaktusach  

                     ostatnich lat 

 

                    Graham Charles 
                    Gymnocalycium 

                   in Habitat and Culture 
 
                      

   zamawianie: www.kaktusy-sukulenty.com 

Janusz Jaworski 
 



. 
KAKTUSY I INNE Vol. 6 (2009) No. 3                                                                                                                      113

 

 

Adromischus coleorum G.Will., Cac-
tus & Co. 12 (4), 2008, gatunek z Na-
mibii;  
Agave chazaroi A. Vazquez & O. Va-
lencia, Agaves del Occidente de Mexi-
co, J. A. Vazquez-Garcia et al, Univer-
sidad de Guadalajara, 2007, gatunek 
ze stanu Jalisco, Meksyk;. 
Aloe darainensis J.-P. Castillon, Cac-
tusWorld 27 (3), 2009, gatunek z Ma-
dagaskaru;  
Aloe deltoideodonta Baker ssp. am-
boahangyensis N. Rebmann i Aloe 
deltoideodonta Baker ssp. esomony-
ensis N. Rebmann, International Cac-
tus Adventures 84, 2009, podgatunki z 
Madagaskaru; 
Aloe kamnelii van Jaarsv, Aloe 46 (2), 
2009, gatunek z Zachodniego Przyląd-
ka, RPA; 
Aloe newtonii J.-B. Castillon, Bradleya 
27, 2009, gatunek z Madagaskaru;  
Bragaia Esteves, Hofacker & P. J. 
Braun estevesii Hofacker & P. J. 
Braun, Kakteen und andere Sukkulen-
ten 60 (12), 2009. Po raz kolejny, 
znawcy kaktusów brazylijskich, Pierre 
Braun i i Eddie Esteves Pereira, usta-
nawiają nowy rodzaj wśród kaktusów – 
i po raz drugi w tym samym roku, 2009-
tym (poprzednio był to rodzaj Esteve-
sia). Bragaia estevesii to kolumnowy 
kaktus z Brazylii, osiągający do 4 m 
wysokości i 5 cm średnicy. Gatunek ten 
wygląda interesująco, ze względu na 
swoje długie, giętkie, odstające ciernie, 
mogące osiągnąć do 9 cm długości. 
Autorzy opisu twierdzą, Ŝe gatunek ten 
jest pokrewny podrodzajowi Mirabella z 
rodzaju Cereus, oraz Brasilicereus. 
Ciekawe są długie, wąskie kwiaty, które 
w aksilach łusek na rurce posiadają 
gruczoły nektarowe, podobnie jak to 
jest n.p. u niektórych gatunków Neobu-
xbaumia. Autorzy nie zdradzają do-
kładnej lokalizacji, poprzestając tylko 
na podaniu, Ŝe kaktus rośnie w za-
chodniej części stanu Bahia, na obsza-
rze florystycznym typu caatinga, a obok 
niego rosną tam teŜ Arrojadoa penicilla-
ta, Pilosocereus tuberculatus, Cereus  
 

albicaulis, i Tacinga inamoena;  
Ceropegia thailandica Meve, Bradleya 
27, 2009, gatunek z Tajlandii; 
Copiapoa coquimbana ssp. andina R. 
Keim & I. Schaub, Cactus & Co 13 (1), 
2009, podgatunek ten występuje w doli-
nie Vallenar, w głębi lądu, i wysoko, jak 
na rodzaj Copiapoa, 1200-1400 m npm; 
Copiapoa schulziana R. Keim & I. 
Schaub, Cactus & Co 13 (1), 2009, kak-
tus ten zalicza się do gatunków Copiapoa 
o niewielkich rozmiarach, występuje bli-
sko wybrzeŜa, na zachód od Domeyko, 
Chile;  
Crassula perforata Thunb. ssp. kouga-
ensis van Jaarsv. & A.E.van Wyk, Aloe 
46 (1), 2009, podgatunek ze Wschodnie-
go Przylądka, RPA; 
Crassula smithii van Jaarsv., Styles, G. 
J. McDonald, Aloe 45 (4), 2008;  
Euphorbia iloitaii A. Powys & S. Carter, 
CactusWorld 27 (4), 2009, drzewo mogą-
ce osiągnąć nawet do 30 m wysokości i 1 
m szerokości pnia (!), z Kenii; 
Euphorbia maryrichardsiae G. Will, 
Euphorbia World 4 (3), 2008, gatunek z 
sekcji Monadenium, występujący na gra-
nicy Zambii i Tanzanii; 
Hechtia pretiosa Espejo & López-Ferrari 
i Hechtia zamudioi  Espejo, López-
Ferrari, I. Ramírez, Acta Botanica Mexi-
cana 83, 2008, pierwsza pochodzi ze 
stanu Guanajuato, druga ze stanu Quer-
étaro; 
Hesperaloe parviflora (Torr.) J. M. Coult 
ssp. bechtoldii Hochstatter, Cactu-
sWorld 27 (2), 2009, gatunek ze stanu 
Coahuila, Meksyk; 
Lobivia hoevenii Rausch i Lobivia ku-
ehhasii Rausch, Kakteen und andere 
Sukkulenten 60 (12), 2009, rośliny spo-
krewnione z Lobivia (Acanthocalycium) 
thionantha - autor nie uznaje samodziel-
ności rodzaju Acanthocalycium i zalicza 
go do rodzaju Lobivia. Pierwsza pochodzi 
z prowincji Salta, Argentyna, z pomiędzy 
Cafayate i Alemania, na wschód od San-
ta Barbara; druga z prowincji La Rioja, 
Argentyna, z okolic Famatima i Carrizal;  
Ornithogalum lithopsoides Van Jaar-
sv., Aloe 46 (1), 2009, roślina z Zachod- 
 

niego Przylądka, RPA;  
Ornithogalum pendens van Jaarsv., 
Aloe 46 (2), 2009, gatunek z Północne-
go Przylądka, RPA;  
Pelargonium albersii M.Becker, Schu-
mannia 5, 2008, roślina z Północnego 
Przylądka, RPA; 
Pelargonium anauris M.Becker & 
F.Albers i Pelargonium keeromber-
gense M.Becker & F.Albers, Schuman-
nia 5, 2008, pierwszy to gatunek z Na-
mibii, drugi z RPA;  
Pilosocereus pseudosuperfloccosus 
P. J. Braun & E. Esteves, Kakteen und 
andere Sukkulenten, 60 (7), 2009, gatu-
nek z zachodniej części Bahia, Brazylia; 
autorzy twierdzą, Ŝe prawdopodobnie 
est to hybryda pomiędzy P. densiareola-
tus i P. pachycladus.  
Rhipsalis aurea M.F.Freitas & J. M. A. 
Braga, Systematic Botany 34 (3), 2009, 
gatunek ze stanu Rio de Janeiro, Brazy-
lia (duŜo wiadomości o nim w języku 
niemieckim moŜna znaleźć na stronie 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhipsalis_au
rea);  
Sansevieria dumetescens L. E. 
Newton, Bradleya 27, 2009, gatunek z 
Kenii; 
Sansevieria pfisteri D.J.Richards, San-
sevieria 19, 2009, gatunek z południo-
wej Angolii;  
Thompsonella nellydiegoae P. Carrillo 
& Pérez-Calix, Acta Botanica Mexicana 
84, 2008, gatunek ze stanów Guerrero, 
Oaxaca i Puebla, Meksyk; 
Tillandsia grossispicata Espejo, 
López-Ferrari & W. Till i Tillandsia ino-
pinata Espejo, López-Ferrari & W. Till, 
Acta Botanica Mexicana 85, 2008, 
pierwsza pochodzi z meksykańskich 
stanów Colima, Jalisco, Guanajuato, 
Michoacan, druga ze stanów Hidalgo, 
Guanajuato, Queretaro, San Luis Poto-
si, Tamaulipas;  
Tillandsia magnispica Espejo & 
López-Ferrari, Acta Botanica Mexicana 
86, 2009, gatunek z Oaxaca, Meksyk; 
Tylecodon bruynsii van Jaarsv. & 
S.A.Hammer, Cactus and Succulent 
Journal 81 (5), 2009, gatunek z Namibii;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKaakkttuussyy  ddoo  sspprrzzeeddaanniiaa  
Sulcorebutia, Mediolobivia, Rebutia s.l, Echi-
nocereus, Lobivia, Frailea, Mammillaria, Tur-
binicarpus, Ariocarpus, inne ładne kaktusy 

oraz oferta nasion 

kaktusy.atlas-roslin.pl 

 

Polska społeczność  
miłośników rodzaju 

MammillariaMammillariaMammillariaMammillaria  
zaprasza wszystkich kaktusiarzy 

zainteresowanych tym rodzajem na portal: 

mammillaria.socjum.pl  

NadwyŜki z kolekcji  

Jerzego Bartylaka  
we Wrocławiu 

(kaktusy meksykańskie) 
tel. 0 71-330-32-16 



. 

Pachycereusy. W świecie 
 

 

 

 
 
 

       Kaktusy kolumnowe interesowały mnie od zaw-
sze, a Pachycereus naleŜy do najbardziej znanych 
rodzajów obejmujących ”kolumienki”. Rzadko moŜna 
je spotkać w kolekcjach prywatnych, obecne są jed-
nak często w pustynnych działach ogrodów botanicz-
nych. Giganty te naleŜą do największych w rodzinie 
Cactaceae. W naturze osiągają olbrzymie rozmiary, 
ale ich stosunkowo wolny wzrost sprawia, Ŝe nawet w 
ogrodach botanicznych naszej części Europy nie spo-
tyka się duŜych egzemplarzy – moŜna takie ujrzeć 
jedynie w kolekcjach śródziemnomorskich. Ale po-
mimo tego, Ŝe w kaktusowych zbiorach goszczą 
przewaŜnie kaktusy kuliste, jestem przekonany, Ŝe 
nazwa Pachycereus podświadomie rozpala wyobraź-
nię kaŜdego miłośnika kaktusów, kierując ją w stronę 
pięknych krajobrazów Meksyku, a dla wielu czytelni-
ków pewnie nieobce są charakterystyczne sylwetki 
Pachycereus pringlei czy P. weberi. 
       Te imponujące kaktusy od dawna znane były bo-
tanikom. Nazwa Pachycereus pojawiła się po raz 
pierwszy w 1905 r. dzięki Alwinowi Bergerowi, który 
nadał ją trzem meksykańskim gatunkom, które wy-
róŜniały się swoimi gigantycznymi rozmiarami – P. 
pringlei, P. weberi i P. pecten-aboriginum. W kolej-
nych latach rodzaj przechodził jednak wiele taksono-
micznych zmian, które trwają aŜ do dnia dzisiejszego. 
Jak się okazuje, biologia meksykańskich kaktusów 
kolumnowych nie jest jeszcze dobrze poznana. Na 
przestrzeni ostatnich stu lat wiele gatunków zmieniało 
swoje nazwy rodzajowe, przy czym w centrum takso-
nomi stał właśnie rodzaj Pachycereus, w którym 
umieszczano, i z którego wykluczano róŜne gatunki. 
Największe granice dla rodzaju zostały przyjęte przez 
Międzynarodową Grupę Systematyki Cactaceae (In-
ternational Cactaceae Systematics Group), która 
uznała wstępnie 12 gatunków Pachycereus. Więk-
szosć z nich klasyfikowana była takŜe w innych ro-
dzajach. Kłopoty, na które natrafiali botanicy przy 
próbach wyznaczenia granic rodzaju, związane były z 
brakiem satysfakcjonującego zestawu cech, które mo-
głyby posłuŜyć do jego dobrego zdefiniowania. Na-
dzieje wiązano z badaniami DNA, które dają moŜli-
wość prześledzenia ścieŜek rozwoju poszczególnych 
gatunków. Badania takie prowadziło w ostatnich la-
tach dwoje meksykańskich botaników, Salvador Arias 
i Teresa Terrazas, a osiągnięte wyniki, skłoniły ich do 
znacznego zmniejszenia rodzaju. 
       Wspomniana para naukowców, ograniczyła mia-
nowicie cały rodzaj do pięciu gatunków: P. pecten-
aboriginum. P. grandis, P. pringlei, P. weberi, i P. 
tepamo. Wszystkie one pochodzą z Meksyku. Cztery 
pierwsze z wymienionych gatunków znane są od po-
nad 100 lat, natomiast piąty, P. tepamo, opisany został 

dopiero w 1998 r. Wśród wielu gatunków, które opu-
ściły rodzaj, znajdują się m.in. popularne P. margi-
natus, czy P. schotti 
       Tych kilka zdań na temat najnowszej systematy-
ki rodzaju Pachycereus było niezbędne, by dobrze 
określić zakres tego artykułu, i przyznam się, Ŝe to 
właśnie cytowane wyŜej opracowanie zachęciło mnie 
do skreślenia paru słów, bo napisać o pięciu gatun-
kach jest oczywiście prościej niŜ o dwunastu.  
       Rodzaj Pachycereus obejmuje swoim zasięgiem 
duŜe połacie zachodniego i południowego Meksyku, 
ale obszary, które zasiedlają poszczególne gatunki, 
róŜnią się od siebie pod względem botanicznym, i 
jedynie P. pecten-aboriginum występuje prawie na 
całej długości zachodniej części Meksyku. Poszcze-
gólne gatunki zasiedlają duŜe rejony, ze wyjątkiem 
P. tepamo, który zamieszkuje stosunkowo niewielki 
obszar w stanie Michoacan. 
       Pachycereusy imponują swoją wielkością –jako 
przykład moŜna podać, Ŝe ponad 20-metrowy eg-
zemplarz Pachycereus pringlei trafił do księgi rekor-
dów Guinessa jako najwyŜszy kaktus (nie do końca 
słusznie, poniewaŜ spotykano były wyŜsze egzem-
plarze kaktusów innych rodzajów). Pachycereusy są 
teŜ waŜnym elementem biologii terenów, na których 
Ŝyją. Na ich pędach ptaki lokują swoje gniazda, a ich 
owoce i młode siewki stanowią zwierzętom za po-
Ŝywienie. Pachycereusy słuŜą takŜe ludziom – istnie-
je wiele relacji mówiących o wykorzystywaniu nie-
których z nich do celów spoŜywczych i leczniczych 
przez meksykańskich Indian. W ostatnich latach 
przeprowadzono wiele badań by lepiej poznać biolo-
gię tych gigantów, i wiemy dziś dzięki nim, Ŝe są to 
kaktusy dość wolno rosnące, których wiek liczony 
jest w setkach lat. Wiadomo teŜ, Ŝe w naturze szanse 
na przeŜycie znajdują tylko te osobniki, które wy-
kiełkowały w cieniu innej rośliny, będącej w stanie 
zapewnić im pewną ochronę przed słońcem przez 
pierwszy okres Ŝycia. Wiemy takŜe, Ŝe znaczna 
większość młodych roślin pada łupem zwierząt, i 
tylko znikomy procent wykiełkowanych siewek 
osiąga dorosłość.  
       To chyba wystarczy tytułem wstępu – w drugiej 
części artykułu przedstawię poszczególne gatunki i 
ich środowiska – mam nadzieję, Ŝe zdjęcia mnie 
wspomogą, i Ŝe nie zanudzę czytelników. 
 

                                                        korekta: Tomasz Romulski 
 
English summary: 
This is a first part of the ‘story’.about the genus Pachy-

cereus, recently revised by S. Arias and T. Terrazas. 

*ARIAS, S. & TERRAZAS, T. 2009. Taxonomic Revision of 

Pachycereus (Cactaceae). Systematic Botany 34(1): 68-83 

Piotr Łoś 
 

meksykańskich potworów. Część 1 
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Fig. 3 Pachycereus pringlei, Fot. Vadim Lavrusik, 
www.flickr.com/photos/vadimlavrusik 

 

Fig. 2 Pachycereus weberi, Oaxaca 
Fot. Dinesh Rao, www.flickr.com/photos/dinrao 

Fig. 1 Pachycereus pringlei z owocami, Centanario, Baja California 
Sur, Meksyk, Fot. Wonderlane 

Fig. 4 Owoc Pachycereus pecten-aboriginum 
Fot. Giles Douglas, http://www.flickr.com/photos/orangelimey 
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K a k t u s o w e  c i e k a w o s t k i  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prezentujemy nowe kaktusowe dziwności z ko-
lekcji Piotra Licznerskiego. Tym razem są to cztery 
mutanty uebelmannii. Pierwsze trzy zdjęcia przedsta-
wiają U. pectinifera, na czwartym widnieje U. gummi-
fera. Zdjęcia: Piotr Modrkaowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Let us present some new cactus cu-
riosities from Piotr Licznerski’s collec-
tion. This time they are four Uebel-
mannia mutants. The first three photos 
feature U. pectinifera, and the fourth 
one – U. gummifera. Pictures by Piotr 
Modrakowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cactus curiosities 
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„To nie są ćwiczenia!”, czyli nowe 
     
 

 
 
 
                                                                   
                                                                                                    

       Chciałbym tu omówić środek, który jest z powodze-
niem stosowany przez miłośników roślin na świecie, i 
uwaŜany za bardzo skuteczny insektycyd i odstraszacz 
owadów. Tematem niniejszego artykułu jest olej z Mio-
dli indyjskiej i preparaty na jego bazie. 
       Miodla indyjska (Azadirachta indica Juss) jest 
drzewem pochodzacym z Birmy, obecnie występującym 
równieŜ w Południowej Azji, Afryce, Ameryce, Austra-
lii oraz na Południowym Pacyfiku, znanym ze swojej 
odporności na ataki szkodników. Od wieków miejscowa 
ludność tłoczyła z jego nasion olej, ceniony dzięki swo-
im zastosowaniom medycznym i kosmetycznym, ale teŜ 
od dawna szeroko stosowany w ochronie roślin przed 
szkodnikami, i w zwalczniu insektów, m.in. pluskw i 
karaluchów.  
       Dowiedzmy się, na czym opiera się skuteczność 
działania oleju z Miodli indyjskiej (ang. „neem oil”). 
Związkiem biologiczno-czynym jest tu azadirachtyna, 
naleŜąca do tzw. antyfidantów. Antyfidanty to związki, 
które nie uśmiercają insektów bezpośrednio, ale działa-
jąc na ich narządy smaku, ograniczają ich apetyt, dzięki 
czemu owady zaprzestają Ŝerowania, co prowadzi do ich 
śmierci lub opuszczenia roślin. Ale to nie wszystkie 
efekty działania azadirachtyny. Związek ten zakłóca 
takŜe rozwój owadów, m.in. hamuje powstawanie i wy-
dzielanie ekdysonu, hormonu odpowiedzialnego za 
przeobraŜanie, niszczy ich naskórek, powodując nie-
moŜność przekształcenia się larw w osobniki dorosłe, 
oraz znacznie obniŜa aktywność samic w składaniu jaj. 
Działa ona równieŜ jak typowy repelent węchowy dzięki 
swoim własnościom zapachowym. 
       Azadirachtyna odstrasza wiele gatunków szkodni-
ków, m.in. dobrze działa na takie nam znane, jak: macz-
lik szklarniowy, mszyce, ziemiórki, wełnowce, czerwo-
ne pajączki i inne roztocza, skoczki, tarczniki, chrząsz-
cze, czerwce, stonkę ziemniaczaną i ślimaki. Związek 
działa przede wszystkim Ŝołądkowo, a w mniejszym 
stopniu kontaktowo, ma on więc tę dodatkową zaletę, Ŝe 
bardzo słabo oddziałuje na poŜyteczne owady, gdyŜ te 
zwykle nie Ŝywią się roślinami, ale szkodnikami. Kolej-
ną jej jeszcze zaletą, jak wynika z dostępnych dotych-
czas badań, jest to, Ŝe insekty nie uodparniają się na nią 
w nastęnych pokoleniach. Azadirachtyna jest teŜ środ-
kiem bezpiecznym, uwaŜana jest za nietoksyczną dla 
ssaków, i biodegradowalną. 
       Preparaty zawierajace azadirachtynę są szeroko sto-
sowane w Indiach, na wielu uprawach: warzyw, baweł-
ny, herbaty, tytoniu, kawy, i w leśnictwie, a w ostatnim 
czasie stały się popularne równieŜ w USA. 

       W większości krajów, chociaŜ nie we wszystkich, 
azadirachtyna jest substancją aktywną, dopuszczoną do 
ochrony w rolnictwie ekologicznym. Niestety u nas w 
kraju zwiazek ten nie został jeszcze zarejestrowany 
jako insektycyd, dlatego teŜ nie ma obecnie rodzimych 
producentów oferujących preparaty na jego bazie, po-
mimo tego, Ŝe badania przeprowadzone w ośrodkach 
naukowych w Polsce, na kilku preparatach zagranicznej 
produkcji opartych na bazie azadirachtyny, były bardzo 
obiecujące. MoŜna spotkać się opiniami, Ŝe azadirach-
tyna celowo nie jest dopuszczana do obrotu jako środek 
w ochonie roślin. Do niedawna ze względu na bardzo 
wysoki koszt jej otrzymywania z nasion, ten naturalny 
insektycyd nie stanowił konkurencji dla insektycydów 
otrzymywanych sztucznie. Jednak w 2007 r. udało się 
zsyntetyzować azadirachtynę, i obecnie jej wytwarza-
nie jest duŜo tańsze.  
       Wracając do samego oleju z miodli indyjskiej, pod-
kreślić naleŜy jedną rzecz – uzyskuje się go z róŜnych 
cześci tego drzewa, azadirachtyna znajduje sie jednak 
tylko w nasionach. W internecie moŜna znaleźć wpraw-
dzie oferty tego specyfiku, jednak często są to prepara-
ty lecznicze lub kosmetyczne, tłoczone z róŜnych czę-
ści drzewa, i kupując je nie wiemy na ile, i czy w ogóle 
będą skuteczne, nie wspominając juŜ, Ŝe są one nie-
współmiernie drogie do naszych potrzeb. RównieŜ w 
samych nasionach zawartość azadirachtyny waha się w 
przedziale 0,1-1 %, zaleŜnie od pochodzenia i sezonu. 
Do naszych celów lepiej więc zdobywać azadirachtynę 
w formie gotowychpreparatów insektobójczych, które 
moŜna nabyć za granicą – ich wysoka skuteczność zo-
stała potwierdzona.  
       Najlepiej jednak płyn do opryskiwania sporządzić 
we własnym zakresie, co jest proste i tańsze. W tym 
celu naleŜy nabyć 100%-owy, czysty i nieprzetworzony 
olej (ang. „pure”, „raw”, „crude”) – na rynku bowiem, 
są teŜ dostępne ekstrakty, które jednak zawierają obni-
Ŝoną ilość azadirachtyny. WaŜne równieŜ by olej był 
tłoczony na zimno (ang. „cold-pressed”) – wysoka tem-
peratura niszczy azadirachtynę. Czysty olej zawiera 
równieŜ w mniejszej ilości inne związki pokrewne aza-
dirachtynie pod względem chemicznym, o działaniu 
insektobójczym. 
       Płyn sporządzamy w rozcieńczemiu ok. 10 ml ole-
ju (jedna mała łyŜeczka) na litr wody (jest to rozcień-
czenie ok. 1:100). MoŜna oczywiście dać więcej oleju, 
jednak podane stęŜenie jest skuteczne. W przypadku 
uciąŜliwego szkodnika, moŜna zwiększyć dawkę do 
rozcieńczenia 1:50. Większe stęŜenie nie jest zalecane, 
poniewaŜ nie zwiększa ono efektu, a oczywiście po-

preparaty w zwalczaniu wełnowców 

Janusz Jaworski 
 

i innych szkodników. Część 1 
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większa koszty. PoniewaŜ olej nie rozpuszcza się w wo-
dzie, naleŜy dodać takŜe środka zmiękczającego (np. 
mydła w płynie, płynu Ludwik, czy innego detergenta), 
który wytworzy emulsję oleju w wodzie.  
       Płyn do oprysku naleŜy przygotowywać w ciepłej 
wodzie, ale o temperaturze nie wyŜszej niŜ 30oC – po-
wyŜej niej azadirachtyna ulega rozkładowi. Najpierw 
dodajemy środka zmiękczającego. Następnie dodajemy 
odpowiednią ilość oleju i całą zawartość wytrząsamy. 
Środka zmiękczającego powinno być tyle, aby po wy-
trząśnięciu mieszaniny na powierzchni nie było widać 
plamek oleju, zwykle jest to poniŜej połowy małej ły-
Ŝeczki na litr. Jeśli pomimo wstrząsania plamki są wi-
doczne, naleŜy dodać nieco więcej środka zmiękczają-
cego. Napełniamy spryskiwacz, i spryskujemy roślinę 
dokładnie, wstrząsając przy tym co kilka chwil spryski-
waczem, i pokrywając płynem całą powierzchnię rośliny 
tak, aby prawie z niej „kapało”, oraz ziemię wokół niej. 
W przypadku sukulentów liściowych, pamiętajmy o 
spryskaniu dolnych powierzchni liści i innych „zaka-
marków” rośliny. Jeśli chcemy wytępić szkodniki gle-
bowe, lub te, które Ŝerują na korzeniach (np. wełnowiec 
korzeniowy), moŜna takŜe podlać roślinę roztworem. 
       Spryskiwana roślina powinna zostać umieszczona w 
cieniu – w przeciwnym razie moŜe zostać poparzona 
przez słońce. Spryskiwanie powinniśmy rozpocząć naj-
lepiej zaraz po przygotowaniu roztworu, poniewaŜ aza-
dirachtyna w takiej emulsji szybko się dezaktywuje, i nie 
powinniśmy spryskiwać, przy temperaturze wyŜszej niŜ 
30 oC. Ściśle zalecane jest nie przekraczenie 8 godzin od 
sporządzenia emulsji do oprysku. Oprysk naleŜy powtó-
rzyć przynajmniej jedno- lub dwukrotnie w odstępach 
ok. tygodniowych, aby zabić nowe osobniki, które się w 
międzyczasie wykluły. W przypadku przędziorków, 
które mają bardzo szybki cykl rozwojowy, warto stoso-
wać specyfik częściej, co 3-4 dni, przez okres ok. 2-3 
tygodni, aby mieć pewność całkowitego wytępienia 
szkodnika. Pamiętajmy, Ŝe azadirachtyna nie zabija 
szkodników natychmiast i efekt widoczny jest dopiero 
po kilku dniach od zastosowania. Preparat moŜna oczy-
wiście stosować takŜe prewencyjnie – wystarczy spry-
skiwać raz na dwa tygodnie roztworem o rozcieńczeniu 
1:200, i szkodniki będą takie rośliny omijać z daleka. 
       Przytoczoną wyŜej formułę przygotowania specyfi-
ku we własnym zakresie, i jego stosowania, podałem w 
oparciu o doświadczenia australijskich i amerykańskich 
miłośników roślin, i w poprzednim sezonie pozytywnie 
przetestowałem ją na kilku moich roślinach poraŜonych 
wełnowcem pędowym. Tak jak jest zalecane, stosowa-
łem olej, czysty, nieprzetworzony, i tłoczony na zimno, 
którego 1-litrowe opakowanie sprowadziłem niedawno z 
Kalifornii w cenie 32 $. 
       Na zakończenie moich pochwał oleju z miodli do-
dam jeszcze, Ŝe jego zapach nie jest specjalnie uciąŜli-
wy, olej jest nietoksyczny dla człowieka (stosuje się go 
w kosmetykach), ma on teŜ pewne własności grzybobój-
cze, i jak napisałem we wstępie do artykułu, jest uwaŜa-
ny za bardzo skuteczny. W następnej części przedstawię 
kolejny ciekawy insektycyd. 
 
English summary: 
The author reports about neem oil as a good and intoxic 

insecticide. 

Poznajmy... 
Armatocereus mataranus  
ssp. mataranus 
 
        Przyjrzyjmy się bliŜej jednemu z kaktusów, które 
pojawiły się w artykule o wyprawie do Peru w obec-
nym numerze KI. Armatocereus mataranus ssp. mata-
ranus pochodzi z dystryktu Matará, prowincja Caja-
marca, depatrament Cajamarca, na północy Peru, gdzie 
występuje na wysokościach 2000-2500 npm., zarówno 
na skalistych zboczach, jak i na płaskim terenie, wśród 
niskiej i skąpej roślinności. Spośród innych gatunków 
Armatocereus, najbliŜszymi jego sąsiadami są Armato-
cereus rauhii ssp. balsasensis od zachodu i A. rupicola 
od północy. 
       Według opisów ssp. mataranus osiąga 3-7m wyso-
kości, mocno się krzewi, pędy są zielono-szare, do 
50cm długości i 15cm średnicy, podzielone na 5-7 Ŝe-
ber; ciernie szydlaste, radialnych 6-10, 3-20mm długo-
ści, centralnych 2-8, 1,5-6cm długości; kwiaty do 9cm 
długości, biało-zielonkawe, z czerwonawym odcie-
niem; owoce ciemno-zielone, 6-8cm długości i 5-6.5cm 
szerokości, nasiona czarne, 3.2 x 2.2 mm.  
       Na południu, w departamencie Ancash, rośnie ssp. 
ancashensis, odróŜniający się trochę od typu, m.in. 
krótszymi segmentami pędów.  
       Interesujący rodzaj Armatocereus wciąŜ nie jest 
dobrze poznany. W najnowszym opracowaniu dotyczą-
cym Armatocereus: Ostolaza Nano, C. 2006. El Género 
Armatocereus Backeberg. Zonas Áridas, no.10, p.144-
154.), autor wymienia 9 gatunków – 7 z nich to gatunki 
tylko peruwiańskie (A. mataranus i jego podgatunek 
ssp ancashensis, A. matucanensis, A. oligogonus, A. 
procerus, A. rauhii i jego podgatunek ssp balsasensis, 
A. riomajensis, oraz A. rupicola), a 2 z nich, prócz Pe-
ru,- występują takŜe w Ekwadorze (A. cartwrightianus, 
A. laetus). 
       Armatocereusy znane są z tego, Ŝe ich kolumnowe 
pędy podzielone są na człony bardzo wyraźnymi prze-
węŜeniami. Liczba członów informuje o liczbie okre-
sów, w których następowały przyrosty. Z pewnością 
jednak przyrosty nie następują corocznie – członów w 
pędach Armatocereusów jest do kilkunastu, a rośliny 
takie mają niewątpliwie wiele lat niŜ kilkanaście. Jak 
się okazuje, w rzeczywistości przyrosty u Armatocere-
usów mają miejsce nie co rok, ale co kilka lub kilkana-
ście lat, gdy nadarzy się wyjątkowo wilgotny okres 
umoŜliwiający wzrost. Potwierdzają to obserwacje w 
poczynione w szklarniach, gdzie zaobserwowano, Ŝe 
przy niedostatecznej wilgotności, Armatocereusy mogą 
przez wiele lat Ŝyć, ale nie rosnąc przy tym ani milime-
tra. Autorzy ksiąŜki A Cactus Odyssey, James D. Mau-
seth, Roberto Kiesling i Carlos Ostolaza, piszą o dwóch 
egzemplarzach Armatocereus w szklarniach Uniwersy-
tetu Teksańskiego, które przez dwadzieścia dwa lata 
nie wykazały sladów wzrostu, ale co ciekawe, nie wy-
kazywały teŜ objawów ujemnego wpływu tamtejszych 
szklarniowych warunków na ich kondycję – śladów 
kurczenia się, marszczenia, itd. Dopiero gdy je wynie-
siono na świeŜe powietrze, wymieniono podłoŜe na 
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nowe, i podlano, rośliny zaczęły szybko rosnąć, i przy-
rosły ok. 30cm do końca sezonu uprawowego. Podobny 
przyrost nastąpił rok później. Zatem w odpowiednich 
warunkach w kolekcji Armatocereusy rzeczywiście mo-
gą przyrastać co rok. W europejskich kolekcjach nie ma 
duŜo roślin Armatocereus, ale poczynione obserwacje 
potwierdzają, Ŝe tu teŜ w odpowiednio wilgotnych wa-
runkach, przyrosty mogą mieć miejsce corocznie. 
       Jak twierdzą ci sami autorzy, okresy na tyle wilgot-
ne, by Armatocereusy w naturze mogły podjąć swój 
wzrost, zdarzają się najprawdopodobniej tylko w latach, 
w których występuje efekt El nino. Zjawisko to polega 
na tym, Ŝe co kilka lub kilkanaście lat, wody Pacyfiku 
mocno się ocieplają, wyparowując wiele wilgoci, która 
niesiona następnie wiatrami na kontynent, opada w po-
staci obfitych deszczów. 
       Wspomniane wyŜej egzemplarze z Uniwersytetu 
Teksańskiego w okresie, w którym nie miały przyrostów 
były wprawdzie podlewane, niemniej obserwacje w na-
turze potwierdzają, Ŝe Armatocereusy często się spotyka 
w bardzo jałowych środowiskach, gdzie okresy suszy są 
bardzo długie, co pokazuje, iŜ mimo, Ŝe do rozpoczęcia 
wzrostu potrzebują sporo wilgoci, są jednak jednocze-
śnie bardzo odporne na przesuszenie.                         TR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sclerocactus glaucus i spółka – 
 

 

 
       Jak starzy kaktusiarze wiedzą, kaktusy zmienieją 
swoje botaniczne nazwy w systematyce nader często. 
Okazuje się jednak, Ŝe zmieniane mogą być równieŜ 
nazwy zwyczajowe, i to nie oddolnie, przez lud, ale... 
odgórnie. Tak wlaśnie było w przypadku opisanym ni-
Ŝej, który opowiada o tym, jak porządki taksonomiczne 
wpłynęły na nazewnictwo zwyczajowe kompleksu popu-
lacji Sclerocactus, najbardziej na północ wysuniętych z 
całego rodzaju, i długo przypisywanych do jednego ga-
tunku – Sclerocactus glaucus. 
       W ujęciu Lymana Bensona (1966), Sclerocactus 
glaucus, obejmował populacje z północno-wschodniej 
cześci stanu Utah i zachodniego Colorado, generalnie z 
niezakrzywionymi hakowato cierniami (u innych gatun-
ków Sclerocactus hakowate ciernie są zwykle obecne), i 
o purpurowych kwiatach. W całym tym kompleksie wy-
róŜniano trzy makropopulacje. Pierwsza z nich występu-
je w zachodniej części stanu Colorado, na północny i 
południowy wschód od niewielkiego miasta Grand Junc-
tion. Druga z nich, o podobnej wielkości, leŜy blisko 
pierwszej, ale na nią nie zachodzi – w niecce Uinta, w 
sąsiednim stanie Utah. Trzecia makropopulacja, mniej-
sza od obu pozostałych, występuje równieŜ w niecce 
Uinta, na północny zachód od poprzedniej, w dolinie o 
nazwie Pariette Draw. Rośliny z pierwszych dwóch ma-
kropopulacji są od siebie praktycznie nieodróŜnialne, 
kaktusy trzeciej z nich natomiast wyraźnie się odróŜniają 
– są one przede wszystkim mniejsze, i mogą występo-
wać u nich hakowate ciernie. Przez długi okres jednak, 
rośliny te były traktowane jako ekotypy pozostałych 
dwóch makropopulacji.  

       W 1989r. Fritz Hochstatter podzielił tak szeroko 
zdefiniowany Sclerocactus glaucus, opisujac drugą z 
makropopulacji, rośliny z Utah, jako odrębny gatunek – 
S. wetlandicus, a cztery lata później, mniejsze rośliny z 
Pariette Draw, jako S. wetlandicus var. ilseae. Z cza-
sem dokładniejsze badania zarówno morfologii oma-
wianych roślin, oraz badania DNA, skłoniły innych 
badaczy do traktowania tych trzech populacji jako od-
rębne gatunki. W 2004, we Flora of North America, 
które to wydawnictwo jest traktowane w USA jako 
najbardziej oficjalne i miarodajne źródło na temat tam-
tejszych roślin, dwóch amerykańskich badaczy, Heil i 
Porter, opublikowało swoją rewizję rodzaju Sclerocac-
tus, wyróŜniając w nim 15 gatunków, wymieniając przy 
tym w miejsce dawnego szeroko rozumianego S. glau-
cus, trzy gatunki: S. glaucus w węŜszym sensie (popu-
lacja z zachodniego Colorado), S. wetlandicus (makro-
populacja z niecki Uinta w Utah) i S. brevispinus (ro-
śliny z populacji w Pariette Draw). 
       Jak to wszystko ma sie do nazw zwyczajowych? 
OtóŜ pojawił sie pewien problem. W przeszłości cały 
kompleks S. glaucus w szerokim sensie (rośliny z Utah 
i z Colordo) określano jedną nazwą zwyczajową „bez-
haczykowaty kaktus z niecki Uinta” („Uinta Basin ho-
okless cactus”). PoniewaŜ jednak S. glaucus w obec-
nym rozumieniu „ograniczył” swoje miejsce zamiesz-
kania do stanu Colorado, wspomniana nazwa zwycza-
jowa jest zupełnie nieadekwatna, bo niecka Uinta leŜy 
w Utah. Tak więc amerykański departament spraw 
wewnętrznych zarządził, Ŝe zwyczajowa nazwą „bez-
haczykowaty kaktus z niecki Uinta” będzie od teraz 
odnosić się do S. wetlandicus, podczas, gdy dla S. glau-
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cus ukuto nową – „bezhaczykowaty kaktus z Colorado”, 
a dla S. brevicylindricus wybrano określenie „kaktus z 
Pariette Draw” (podano równieŜ datę, od której obowią-
zuje nowe zwyczajowe nazewnictwo – 15 października 
2009r.!). 
       Jaki z tego morał? Warto polubić łacinę. Często 
narzekamy na zamieszania w łacińskich nazwach spo-
wodowane taksonomicznymi przetasowaniami, ta jednak 
sytuacja moŜe nas trochę pocieszyć. Warto zwracać teŜ 
uwagę na lokalizację, skąd zebrane zostały nasiona, z 
których wysiano nabywane przez nas rośliny.  
       Jak juŜ zaznaczyłem, S. glaucus (w węŜszym sen-
sie) i S. wetlandicus są do siebie bardzo podobne. Są to 
kaktusy krótkocylindryczne lub jajowate, osiągające do 
kilkunastu centymetrów wysokości, czasem przekracza-
jące 20 cm, i, ich wspólną cechą jest brak hakowatych 
cierni centralnych. W obu przypadkach cierni central-
nych moŜe być od 1 do 5, a najczęściej 3 – jeden odsta-
jący i dwa skierowane w bok. Cierń odstający jest u obu 
gatunków zagięty w górę (to, Ŝe nie jest on hakowaty, 
nie oznacza, Ŝe jest on prosty). U obu gatunków odstają-
cy cierń moŜe niekiedy być nieobecny, a u S. wetlandi-
cus czasem mogą wystąpić dwa odstające ciernie, u tego 
teŜ gatunku odstający cierń moŜe niekiedy być prosty, 
lub hakowaty. Oba kaktusy moŜna rozróŜnić w stadium 
siewki po tym, Ŝe areole u młodych egzemplarzy S. 
glaucus – w przeciwieństwie do S.wetlandicus – są 
omszone, a takŜe po nasionach – ich budowa jest u obu 
gatunków podobna, jednak testa (skorupa nasienia) S. 
glaucus jest pokryta okrągłymi guzkami, podczas gdy u 
S. wetlandicus guzki są heksagonalne i spłaszczone. 
Starsze rośliny obu gatunków są od siebie właściwie 
nierozrównialne, i niestety jedynym pewnym kryterium 
jest zbadanie nasion za pomocą mikroskopu. Ilość roślin 
w obu makropopulacjach jest szacowana na ok. 30 000 
w kaŜdej.  
       S. brevicylindricus dość wyraźnie odróŜnia się od S. 
glaucus i S. wetlandicus. Obecną nazwę nadali mu Heil 
& Porter w 1994, był on teŜ w przeszłości opisywany 
m.in. jako S. wetlandicus var. ilseae (Hochstatter 1993), 
i S. whipplei var. ilseae (Welsh et al. 2003). Maksymal-
nie osiąga on do 8,5 cm wysokości, ale zwykle wyso-
kość nie przekracza 5 cm, uciernienie jest krótsze, i po-
krój zwykle płaskokulisty – tylko niektóre bardzo stare 
egzemplarze mogą być krótkocylindryczne (w uprawie 
w warunkach europejskich kaktus ma pokrój kulisty lub 
lekko wydłuŜony). Zwykle obecny jest tylko jeden od-
stający cierń centralny, rzadko są dodatkowe dwa ciernie 
centralne skierowane w bok, często jednak w ogóle brak 
jest ciernia centralnego. Ciernie centralny odstający 
zwykle ma 0,3-3cm długości, czasem więcej, i zawsze 
jest zakrzywiony, hakowato lub nie, mniej więcej w dół. 
Ciernie centralne o bocznej orientacji, jeśli występują, 
nigdy nie są zakrzywione. Kwiaty są dzwonkowate i 
mniejsze od kwiatów S. glaucus i S. wetlandicus (oba te 
gatunki mają kwiaty lejkowate). Ilość roślin jest szaco-
wana na ok. 8000, a cały areał występowania tego kak-
tusa zajmuje ok. 70 km2, i leŜy po obu stronach granicy 
hrabstw Duchesne i Uintah, w stanie Utah. Cała popula-
cja S. brevispinus jest najmniejsza spośród trzech gatun-
ków, i zachodzi ona na S. wetlandicus, tworząc z nią 
formy przejściowe.  
       Wszystkie omawiane gatunki rosną na półpustynych 
obszarach porośniętych rzadką i niską roślinnością, na 
płaskich terenach lub niezbyt mocno nachylonych zbo-

czach. S. glaucus i S. wetlandicus rosną na gruntach 
Ŝwirowych lub skalistych, a S. brevispinus na glinia-
stych. Z uwagi na niezbyt liczne populacje, wszystkie 
one są uwaŜane w naturze za zagroŜone, szczególnie S. 
brevispinus. ZagraŜa im rozwój cywilizacyjny, ale tak-
Ŝe zbieranie roślin przez hobbystów. 
       Być moŜe gatunki te byłyby mrozoodporne w Pol-
sce – w Uinta (S. wetlandicus), w najzimniejszym tam 
styczniu, miesięczna średnia najniŜszych temperatur 
dziennych wynosi ok. -16 oC, a najniŜsze rejestrowane 
temperatury dla większości regionów Uinta wynoszą, 
wg. Uniwersytetu Stanowego Utah, od -34 do -40oC 
(nie, nie pomyliłem farenheitów z celsjuszami!). Wa-
runki na stanowiskach S. brevicylindricus są podobne, 
lub nawet nieco ostrzejsze. Większa część makropopu-
lacji S. glaucus występuje w strefie klimatycznej okre-
ślanej jako nieco cieplejsza, ale tylko „nieco”. Mapę 
stref klimatycznych USA moŜna znaleźć pod adresem: 
http://www.usna.usda.gov/Hardzone/ushzmap.html   
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Fig. 1 Sclerocactus brevispinus 

Fig. 2 Habitat S. glaucus, fot. Barry C. John-

Fig. 3 Sclerocactus glaucus,  

fot. Barry C. Johnson 
 


