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Spojrzenie na Oreocereus trollii
Tomasz Romulski

Fig. 1 Oreocereus trollii,
fot. Guillermo Rivera

Oreocereus trollii to zaraz po O. celsianus, najbardziej rozpowszechniony Oreocereus w przyrodzie. Występuje on na wielu stanowiskach na wyŜynach południowo-zachodniej Boliwii i północno-zachodniej Argentyny, gdzie jest naraŜony na silne wiatry i częste niskie temperatury. W naturze tworzy on niskie, kępy, z
pędami wyrastającymi tylko u podstawy, które często się
półpołoŜą. Pędy mogą osiągnąć nawet do 20cm średnicy,
i do 1m długości, choć w rzeczywistości ich długość
rzadko przekracza pół metra. Pędy są przyozdobione
gęstą jasną wełną, oraz ładnymi prostymi i mocnymi
cierniami, które mogą przyjmować róŜne kolory - od
jasnoŜółtego, przez pomarańczowy, czerwonawy, do
brązowego. W oparciu głównie o róŜną kolorystykę cierni, w przeszłości wyodrębniono kilka odmian O. trollii,
dziś powszechnie nie uznawanych.
Areał występowania jest O. trollii zachodzi prawie
w całości na areał O. celsianus, jednak O, trolli moŜe
występować na wyŜszych wysokościach, nawet powyŜej
4000m npm. Czasem oba te gatunki moŜna spotkać obok
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siebie - nie hybrydyzują one ze sobą. Łatwo je odróŜnić
- O. celsianus osiąga większe rozmiary, niekiedy nawet
do 3 m wysokości, jest skromniej pokryty wełną, a pędy boczne moŜe wypuszczać takŜe i wyŜej nad ziemią.
O. trollii dzięki swojej białej wełnie jest dość często oferowany w handlu, jednak w uprawie jest on bardziej on innych Oreocereusów wraŜliwy na wilgoć przy
niskiej temperaturze, i dość wolno rośnie. Kwitnienie
jest równieŜ bardzo problematyczne, zdarza się to rzadko, lub wcale, i po wielu latach. Do prawidłowego
wzrostu O. trollii potrzebuje jak najwięcej słońca i
świeŜego powietrza. RozmnaŜanie z nasion nie jest
trudne, zachodzi ono najwydajniej w temperaturach ok.
17-20 oC, nasiona długo zachowują kiełkowalność,
nawet do 10 lat. O. trollii jest najbardziej z całego rodzaju odporny na niskie temperatury, znosi krótkie jej
spadki do minus kilkunastu stopni. MoŜe być zimowany w temperaturach nawet kilku stopni poniŜej zera,
pod warunkiem jednak suchej atmosfery (i oczywiście
podłoŜa).
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Opuntia fragilis na Środkowym
Zachodzie Ameryki Północnej.
Dr Eric Ribbens
Western Illinois Univer
University,
e-ribbens@wiu.edu,
ribbens@wiu.edu, USA

Artykuł o Opuntia fragilis (Nuttall) Haworth dla
polskich miłośników kaktusów? Kaktusy w Polsce?
Opuntia fragilis rośnie w zachodniej części Ameryki
Północnej! Czemu miałaby interesować Europejczyków?
Najwidoczniej myliłem się, zapomniałem o Was,
miłośnikach kaktusów i sukulentów. Niewątpliwie wielu
z Was zna Opuntia fragilis, małego mrozoznośnego kaktusa, uprawianego przez niektórych. Wykładam na Uniwersytecie Zachodniego Illinois, w małym mieście w
zachodnej części stanu. Gdy ludzie mnie pytają „Co Pan
bada?”, mówię: „Gatunek kaktusa, który rośnie na Środkowym Zachodzie”. Zwykle słyszę „Kaktus? Na Środkowym Zachodzie? Ale przecieŜ kaktusy rosną na pustyniach! Tu nie jest pustynia!”
Dokładniej, w Illinois występują trzy gatunki opuncji: Opuntia humifusa, Opuntia macrorhiza, i Opuntia
fragilis. Illinois leŜy przy zachodnim skraju obszaru
występowania Opuntia humifusa, wschodnim skraju
Opuntia macrorhiza, i jest południowo-wschodnim skrajem obszaru Opuntia fragilis. Ja badam Opuntia fragilis.
Pierwszy raz napotkałem ją w 1985r., zacząłem badać w
1995r., i teraz, 15 lat później, uprawiam ponad 200 jej
roślin, widziałem ją na ponad 100 róŜnych stanowiskach
na Środkowym Zachodzie, napisałem o niej siedem artykułów, i planuję podróŜ do Utah w czerwcu, by ją tam
zobaczyć. MoŜe moje zainteresowanie stało się obsesją?
Opuntia fragilis jest jedną z najmniejszych ”kolczastych gruszek”. Człony są mniej spłaszczone niŜ u większości innych opuncji, a pędy mają tendencję do płoŜenia się, z tylko jednym lub dwoma wzniesionymi członami. Mocne ciernie mogą mieć do 3cm długości, więcej niŜ człony, które zwykle mają ok. 2cm. Występuje
bardzo duŜa zmienność pomiędzy róŜnymi populacjami,
ale generalnie człony są raczej niebieskawo-zielone,
conajmniej w połowie tak grube jak szerokie, z okrągłymi w przekroju cierniami, które są szarawe, czarnawe, lub czerwonawe, zwykle z ciemniejszymi końcami.
Najbardziej zmienne w wyglądzie są prawdopodobnie
ciernie, i czasem nawet moŜe ich zupełnie nie być.
Nazwa rośliny pochodzi stąd, Ŝe człony, szczególnie
terminalne, łatwo się odłamują. Jeśli nie są naruszane,
rośliny mogą wytworzyć gęste maty setek członów, o
pędach mających zwykle do dziesięciu członów. Pędy
wciąŜ się dzielą, człony się odłamują i ukorzeniają obok
rośliny-rodzica tak, Ŝe mata moŜe być zbiorem fizjologicznie odrębnych roślin, niemoŜliwych do odróŜnienia,
i prawdopodobnie genetycznie identycznych.
Kwiaty są bardzo duŜe, zwykle większe od członu, z
którego wyrastają. Pąki kwiatowe są duŜe i charakterystyczne, więc mogłem rozpoznawać kwiaty na tygodnie
przed właściwym otwarciem. Zwykle koniuszki pąków
.
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OPUNTIA FRAGILIS IN THE
MIDWESTERN NORTH AMERICA
An article about Opuntia fragilis (Nuttall) Haworth
for Polish cactus enthusiasts? Cactus in Poland? Opuntia fragilis grows over the western half of North America! Why would Europeans be interested?
Apparently I was wrong, ignorant of you, cactus
and succulent enthusiasts. Undoubtedly many of you
know Opuntia fragilis as a small cold-hardy cactus, a
plant some of you are growing. I teach at Western Illinois University, in a small town in western Illinois.
When people ask me politely “and what do you study”?
I tell them: „a species of cactus that grows in the midwest”. The usual reaction is “Cactus? In the midwest?
But cactus grow in deserts! This isn’t a desert!”
Actually there are three species of prickly pear
native to Illinois: Opuntia humifusa, Opuntia macrorhiza, and Opuntia fragilis. Illinois is near the western
edge of Opuntia humifusa, the eastern edge of Opuntia
macrorhiza, and is the southeastern edge of Opuntia
fragilis. And I am interested in Opuntia fragilis. I first
encountered it in 1985, began studying it in 1995, and
now fifteen years later, I am growing over 200 plants of
it, I have seen it in more than 100 different locations
around the midwest, I have published seven articles
about it, and I’m planning a trip to Utah this June to see
it there. Maybe my interest has become an obsession?
Opuntia fragilis is one of the smallest prickly pears. The cladodes are less flattened than most other
Opuntia species, and the chains tend to sprawl along
the ground, with only one or two pads in a chain held
erect. The sturdy spines can be up to 3cm long, longer
than the pads which typically are about 2cm. While
there is a great deal of variation between different populations, pads tend to be bluish-green, at least half as
thick as broad, with round spines that are grayish, blackish, or reddish, usually with darker tips. The spines are
probably the most variable in appearance, and can even
be completely lacking.
The plant gets its name because pads, especially
terminal pads, break off easily. If left undisturbed
plants can become dense mats of several hundred cladodes, typically in chains of less than ten pads. The chains divide and divide again, pads break off and grow
roots adjacent to the parent plant, so the mat may be a
number of physiologically separate individuals that are
impossible to tell apart, and probably genetically identical.
Flowers are huge, usually larger than the pad from
which they originate. The flower buds are large and
distinctive, so I’ve been able to identify flowers for
weeks before they actually open. Flower buds typical
have a more chiseled appearance to their tips.
KAKTUSY I INNE Vol. 6 No. 4

Fig. 1 Barbara Anderson, podyplomowy student, bada wizyty
owadów i kontrolowane zapylenia w płn-zach. Illinois. To jedno z
miejsc na polodowcowych piaskach napływowych. Zwróćmy uwagę na rzadką roślinność. Piasek ma tu głębokość ponad 10 m.
Barbara Anderson, a graduate student, studying insect visitors
and controlled pollinations in northwestern Illinois. This is a sandy
outwash site. Notice how sparse the vegetation is. The sand here
is over 10 m deep.

Fig. 2 Porost Cladium na stanowisku w Michigan. Zwróćmy
uwagę na dość sporą ilość igieł sosnowych. Obok są kaktusy.
Niektórzy badacze sądzą, Ŝe bliskość tych porostów ma wpływ
na prawdopodobieństwo wydania kwiatów u Opuntia fragilis.
The lichen Cladium at the Michigan site. Notice the rather
heavy litter of pine needles. There are cactus nearby. Some
investigators think that growing near this lichen increases
the probability of Opuntia fragilis developing flowers.

Fig. 3 Moja ekipa badawcza na stanowisku w Michigan. Jest to
stroma wychodnia 10m x 15m z widokiem na piękny las z dziewiczym jeziorem. Kartki papieru oznaczają rośliny. Zwróćmy uwagę
na wspólne występowanie Opuntia fragilis i pokrywy mchu.
My research team studying the Michigan population. The site is
a steep rocky outcrop about 10m x 15m, overlooking a beautiful
boreal forest with a pristine lake. Lake Superior is about 2km
north. The pieces of paper are marking individual plants. Notice
the association between Opuntia fragilis and moss cover.

Fig. 4 Dość gęsto i silnie ucierniona odmiana, rosnąca na wychodni w Minnessocie. Zwróćmy uwagę na rosnące obok Cladium i Selaginella. Tam gdzie rośnie Opuntia fragilis mchy
Selaginella są zwykle jednymi z dominujących roślin.
A rather densely and strongly spined variety, growing on a
Minnesota rock outcrop. Notice Cladium and Selaginella growing nearby. Sellaginella spike mosses are usually one of the
dominant other plant species where Opuntia fragilis grows.

kwiatowych bardziej przypominają dłuto swoim kształtem.
Kwiaty po otwarciu, mają kremowo-Ŝółte płatki.
Owocolistki, tworzą słupek, który ma do dziesięciu jajników, i zielone znamiona. U roślin z Illinois stwierdziliśmy, Ŝe znamiona zaczynają być zdolne do przyjęcia
pyłku ok godz. 9.00-10.00 przed południem. Pyłek zaczął być produkowany od 11.00. Kwiaty są otwarte tylko przez jeden dzień. Pylniki są Ŝółte, na czerwonawych
nitkach pyłkowych, są początkowo oddalone od znamion. Nitki pyłkowe są nieco wraŜliwe na dotyk, i poruszone zaginają się w kierunku środka kwiatu. W Illinois
kwiaty odwiedza cała kompania niewyspecjalizowanych
zapylaczy, m.in. wiele much i pszczół; ok. godz. 15.00
KAKTUSY I INNE Vol. 6 No. 4

Once open, flowers have creamy-yellow petals.
The carpels are fused into a central spire that contains
up to ten ovaries with green stigmas. In Illinois, we
found that the stigmas become receptive to pollen by 9
to 10am. Pollen shed followed, from 11am on. Flowers
remain open for only one day. The anthers are yellow,
and are initially held away from the stigmas by the reddish filaments. The filaments are somewhat sensitive to
touch, and bend in towards the center of the flower
when disturbed. In Illinois, flowers are visited by a
guild of generalist pollinators, including a number of
flies and bees; by about 3pm, grasshoppers move in and
consume much of the flower, although the ovaries are
usually left intact.
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Fig. 5 DuŜa kępa na wychodni skalnej w zachodniej Minnesocie. To
typowy model wzrostu fragilis na wychodniach - preferuje ona szczeliny lub miejsca na skale, gdzie zbiera się na tyle duŜo wilgoci, Ŝe
zaczynają rosnąć mchy, ale zwykle ma ona mało lub nie ma wcale
konkurencji ze strony innych roślin naczyniowych. To miejsce jest na
prywatnym terenie, z widokiem na stację benzynową.
A large cluster on a Morton rock outcrop in western Minnesota. This
is a typical rock outcrop growth pattern: fragilis prefers crevices or
places on the rock that accumulate enough moisture to enable mosses to grow, but usually has little to no other vascular plant competition. This site is on private property, overlooking a gasoline station.

Fig. 7 Big Swedes Forest. Troche zmęczony i spocony Eric Ribbens tryumfalnie trzymający woreczek z pobranymi członami.
Stanowisko to jest w płd-zach. Minnesocie, i jest obszarem
chronionym. Sosny w tle mogą w przyszłości stać się zagroŜeniem dla tej populacji, ale obecnie ta wychodnia skalna jest
dość otwarta i populacja rośnie dynamicznie.
Big Swedes Forest. A rather tired and sweaty Eric Ribbens
triumphantly holding a bag of specimens. This site is in southwest Minnesota, and is a protected natural area. The pine
trees in the background may be a future threat to this population, but currently the rock outcrop is relatively open and growing a vigorous population.

wkraczają koniki polne i zjadają większość kwiatu, choć
zaląŜnie zwykle pozostają nietknięte.
Owoce to suche kapsuły, z dość duŜymi nasionami.
Na Środkowym Zachodzie nigdy nie spotkałem owoców
z nasionami zdolnymi do wykiełkowania. Razem z Barbarą Anderson, stwierdziliśmy, Ŝe w Illinois fragilis nie
jest samopylna - kiedy przenosiliśmy pyłek z pręcików
na znamię tego samego kwiatu, rozwój łagiewki pyłkowej u dołu słupka był zatrzymywany. Ciekawe, Ŝe tak
samo było, gdy przeprowadzaliśmy kontrolowane zapylanie krzyŜowe. Sądzę, Ŝe na Środkowym Zachodzie
Opuntia fragilis generatywnie rozmnaŜa się rzadko, lub
wcale, a populacje istnieją dzięki oddzielaniu się i ukorzenianiu członów, z których powstają nowe rośliny.
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Fig. 6 Big Stone. Weronika pobiera człon do analizy DNA.
To miejsce to stanowy naturalny park w zachodniej Minnesocie, blisko jedynego stanowiska Pediocactus w tym stanie. Zwróćmy uwagę, Ŝe fragilis nie rośnie na gołej skale,
ani tam gdzie mogą rosnąć inne rośliny naczyniowe.
Big Stone. Veronica is harvesting a pad for DNA analysis. This site is a state natural area in western Minnesota,
near the only location for Pediocactus in Minnesota. Notice
that fragilis doesn’t grow on bare rock or where other
vascular plants can grow.

Fig. 8 Przecięcie wzgórza w Morgan. Nie wszystkie stanowiska to
dziewicze i chronione środowiska! To miejsce to przecięcie wzgórza przez drogę w zachodniej Minnesocie, gdzie rośnie mała populacja Opuntia fragilis, a takŜe Opuntia macrorhiza. Zwróćmy
uwagę na jałowce za Weroniką - Juniperus virginiana to jedno z
głównych zagroŜeń na Środkowym Zachodzie, gdzie wkracza i
wypiera inne rośliny wychodni skalnych.
Morgan Roadcut. Not all of the locations are pristine protected
habitats! This site is a roadcut in western Minnesota that supports
a small population of Opuntia fragilis, as well as Opuntia
macrorhiza. Note the eastern red cedar trees behind Veronica;
Juniperus virginiana is one of the major threats in the midwest
when it moves in and outcompetes the other rock outcrop plants.

Fruits are dry capsules, with rather large seeds. In
the midwest, I have never seen fruits with viable seeds.
Barbara Anderson and I found that in Illinois fragilis is
self-incompatible: when we moved pollen from the
stamens of a flower to the stigma of the same flower,
growth of the pollen tube down the style was inhibited.
Interestingly, the same phenomenon happened when we
did controlled cross-pollinations. I believe that
throughout the midwest Opuntia fragilis rarely if ever
succeeds at sexual reproduction, and the survival of the
populations in the midwest is entirely due to pad fragmentation with the broken-off pads starting new plants.
Flowering can also be rare. In 33 Wisconsin populations we visited in June 2009, only three populations
KAKTUSY I INNE Vol. 6 No. 4

Kwitnienie teŜ moŜe być rzadkie. Spośród 33 populacji w Wisconsin, odwiedzonych w czerwcu 2009r.,
tylko u trzech były kwiaty. Kwitnienie jest duŜo bardziej
prawdopodobne u roślin duŜych, i tych, które jak się
wydaje zgromadziły duŜo substancji odŜywczych. W
Michigan stwierdziliśmy, Ŝe kwiaty rzadko pojawiają się
na roślinach o mniej niŜ 20 członach. Sądzę, Ŝe kwitnienie zachodzi tylko wtedy, gdy jest na tyle duŜo substancji odŜywczych by umoŜliwić rozwój dość duŜych kwiatów. PoniewaŜ nie są one samopylne, i zwykle otwarte
tylko przez jeden dzień, udane zapylenie nastąpi tylko
gdy tego samego dnia zakwitną dwie rośliny i zapylacze
przeniosą pyłek. Wydaje sie, Ŝe zapylanie nie jest ograniczone do konkretnych zapylaczy, i widzieliśmy róŜne
owady w pewnej duŜej populacji w Illinois, moŜe jednak
być problemem w małych populacjach. Ponadto wydaje
się, Ŝe istnieje jakaś forma genetycznej kontroli samosterylności, która przeciwdziała zapyleniu między roślinami identycznymi genetycznie. Jest dość prawdopodobne,
Ŝe na Środkowym Zachodzie kaŜda roślina ma te same
kody genetyczne dla genów warunkujących samosterylność, i stąd przypuszczenia, Ŝe kaŜda roślina na Środkowym Zachodzie jest genetycznie identyczna.
Opuntia fragilis jest rzadkim gatunkiem na Środkowym Zachodzie. Istnieje jedna populacja w Illinois,
cztery w Iowa, jedna w Michigan, ok. 35 w Wisconsin, i
pewnie ok. 60 populacji w Minnesocie. Odwiedziłem
wszystkie te miejsca, z wyjątkiem czterech. Istnieje
przynajmniej 20 populacji rozsianych w zachodnim Ontario, z jedną odosobnioną populacją we wschodnim
Ontario. Niewątpliwie wiele populacji zniknęło z powodu zmian w jej środowisku, jednak prawdopodobnie
Opuntia fragilis nigdy nie była na Środkowym Zachodzie zbyt rozpowszechniona. Wiele z populacji występuje w duŜej izolacji od innych. Populacja z Michigan jest
oddalona o 200 km od najbliŜszego stanowiska w Wisconsin. Kilka populacji z Iowa jest oddalonych 50 do
100 km od którejkolwiek innej najbliŜszej populacji, a
populacje z regionu St. Cloud w Minnesocie są równieŜ
dość oddalone od innych populacji z Minnesoty.
Jedną z przyczyn tego rozrzucenia są uwarunkowania środowiskowe - Opuntia fragilis na Środkowym
Zachodzie preferuje dwa typy habitatu: wychodnie skalne, oraz polodowcowe piaszczyste prerie napływowe ze
stosunkowo skąpą roślinnością. Wychodnie skalne są
rzadkie w wielu cześciach Środkowego Zachodu, a
większość piaszczystych prerii została wzięta pod uprawy rolnicze. Istnieje ścisły związek pomiędzy systemem
rzecznym, a populacjami fragilis. W Minnesocie większość populacji występuje na wychodniach skalnych
wzdłuŜ rzeki Minnesota. Populacje są teŜ rozsiane
wzdłuŜ rzeki Mississippi, choć te znajdują się w większości na miejscach z polodowcowymi piaskami napływowymi. Sądzę, Ŝe taka korelacja jest wynikiem zarówno zwiększonego prawdopodobieństwa stworzenia odpowiedniego środowiska przez rzeki, oraz z rozprzestrzenianiem przez wodę - w moim laboratorium wrzucamy do wody pojedyńcze człony by zaczęły wytwarzać
korzenie. Woda jednak mogła teŜ być drogą umoŜliwiającą roznoszenie przez zwierzęta, bądź to jako szlaki ich
migracji, bądź jako szlaki Indian i traperów poszukujących futer zwierzęcych.
Opuntia fragilis przeŜywa trudności w wielu z tych
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had flowers. Flowering is much more likely on larger
plants and plants that seem to have plenty of resources.
In Michigan we found that flowers rarely occurred on
plants with fewer than 20 pads. I believe that flowering
only happens when the plant has sufficient resources to
support the rather large flowers. Since the plants are
self-incompatible and the flowers typically are only
open for one day, successful pollination will not happen
unless two different plants happen to be in flower the
same day, and pollinators move the pollen. Pollination
does not appear to be restricted, and we observed some
insect visitors in a large population in Illinois, but may
well be a problem in smaller populations. Furthermore,
there appears to be some form of genetic control of
self-incompatibility to prevent pollination from genetically identical plants. It may well be that in the midwest
every plant has the same genetic codes for the genes
that determine self-incompatibility, and thus believes
that every other plant in the midwest is genetically
identical.
Opuntia fragilis is an uncommon species in the
midwest. There is one population in Illinois, four in
Iowa, one in Michigan, about 35 in Wisconsin, and
maybe 60 populations in Minnesota. I have personally
visited all but four of these sites. There are at least 20
populations scattered through western Ontario, with
one disjunct population in eastern Ontario. While undoubtedly many populations have been eliminated due
to habitat conversion, Opuntia fragilis probably never
was a very common species in the midwest. Many of
the populations are quite disjunct. The Michigan population is 200 km distant from the nearest Wisconsin
site. Several of the Iowa populations are 50 to 100 km
apart from any other population, and the populations in
the St. Cloud region of Minnesota are also quite distant
from other Minnesota populations.
One reason for these disjunctions is the habitat
requirement - Opuntia fragilis in the midwest prefers
two types of habitats: rock outcrops, and sandy outwash
prairies with relatively thin vegetation. Rock outcrops
are infrequent in many parts of the midwest, and most
sandy prairies have been converted into agricultural
land. There is a clear association between riverine systems and fragilis populations. In Minnesota most of the
populations are located on rock outcrops along the
Minnesota River. There are populations scattered up
and down the Mississippi River, although these are
mostly sandy outwash sites. I suspect this relationship
is due both to the increased likelihood of the rivers creating suitable habitats, and water as a possible dispersal
mechanism. We float single pads in water to get them
to grow roots in my lab, but water may also have been a
route for animal dispersal, either as migration corridors
or as travel routes for Native Americans and fur
trappers.
Opuntia fragilis is having trouble in many of these
states. Most Wisconsin populations appear to be in decline, probably due to competition from woody plants
and other vascular species. Some of the historic populations are now gone; others have a few plants still struggling to survive in a rather dense understory. Populations in central Iowa and in Illinois experience substantial amounts of pad damage, probably due to winter
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stanów. Wydaje się, Ŝe większość populacji z Wisconsin
zmniejsza się, prawdopodobnie ze względu na konkurencję drzew i innych roślin naczyniowych. Niektórych
ze znanych wcześniej populacji juŜ nie ma, inne mają
kilka roślin wciąŜ walczących o przeŜycie w dość gęstym poszyciu. Populacje w środkowym Iowa i Illinois
doświadczają powaŜnych uszkodzeń członów, prawdopodobnie z uwagi na wilgoć w zimie. W wielu jednak
miejscach Opuntia fragilis ma się dobrze. Rośliny z jedynego stanowiska w Michigan rosną dobrze, w miejscu
z ponad 100 cm opadów śniegu kaŜdej zimy. Wiele populacji z Minnesoty powiększa swój zasięg. Jedno stanowisko, które widziałem w centralnej Minnesocie miało w 1995r. pięć roślin. W 2008r. było tam ponad 1000
członów, w kilku bardzo duŜych grupach.
***
Jakie wnioski mogę wyciągnąć dla miłośników
mrozoodpornych kaktusów?
Po pierwsze, istnieje znaczne zróŜnicowanie genetyczne pomiędzy róŜnymi populacjami. Rozmiar członów, prawdopodobieństwo wydania kwiatów, uciernienie, i mrozoodporność - wszystkie one wydają się mieć
częściowo wpływ genetyczny. Dlatego zachęcam Was
by strać się pozyskiwać człony z kilku róŜnych źródeł, i
potraktować kaprysy uprawianych roślin jako interesujący aspekt dynamiki tego gatunku.
Po drugie, nie lubią one szklarni, ale wolą być na
zewnątrz i doświadczać zimna w zimie. Zawsze gdy
próbowałem uprawiać je w szklarni, wyciągały się, i w
ogóle źle sobie radziły. Podobne uwagi słyszałem od
innych hodowców. Chętnie usłyszę o doświadczeniach
innych, jednak jestem przekonany, Ŝe rośliny będą lepiej
rosły, jeśli będą miały w zimie okres spoczynku.
Po trzecie, zima moŜe być trudnym okresem,
zwłaszcza, jeśli klimat powoduje naprzemienne mrozy i
odtajenia. Jestem pewien, Ŝe Opuntia fragilis przetrzymuje zimy dzięki kombinacji róŜnych czynników,
zwłaszcza wysuszenia i skurczenia tak, by uniknąć
uszkodzenia przez krystalizację soków. Tu w Illinois,
jestem w stanie utrzymać je przez zimę, jeśli nakryję je
folią Ŝeby chronić ją przed deszczem i śniegiem od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Odrębny problem stanowią straty spowodowane przez powtarzające się po
sobie tajenia i powroty mrozów. Moje rośliny są w stanie to przetrwać, jeśli mają sucho, ale nie gdy mokro.
Po czwarte, jeśli Wasza roślina nie kwitnie, bądźcie
cierpliwi. Niektóre kultywary rzeczywiście nigdy nie
kwitną, ale większość tak, jeśli roślina ma moŜliwość
wyrosnąć odpowiednio duŜa. Chrońcie ją przed odpadaniem członów, pozwalając jej zwiększać swoje rozmiary, i prawdopodobnie pewnego dnia ujrzycie kwiaty.
Po piąte, rośliny mogą rosnąć dość szybko, jeśli
warunki są odpowiednie. Posadziłem około 200 członów
do osobnych doniczek trzy lata temu. Rośliny w ostatnim roku przyrosły przeciętnie z 8 do 15 członów.
Po szóste, człony mogą Ŝyć przez lata, szczególnie
gdy nie są to cŜłony terminalne. Okazuje się, Ŝe człony
terminalne odłamują się duŜo łatwiej. Nasze badania
Ŝywotności członów pokazują, Ŝe wskaźnik przetrwania
starszych członóww ciągu roku, przekracza 95%.
Po siódme, podczas gdy w zimie Wasza roślina musi mieć sucho, w sezonie wegetacyjnym będzie lepiej
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moisture. However, in many places Opuntia fragilis is
also thriving. The sole Michigan site is growing well,
on a site that receives well over 100 cm of snowfall
every winter. Many of the Minnesota populations are
expanding. One site I observed in central Minnesota
had five plants in 1995. In 2008 it had over 1000 pads
in several very large clusters.
***
What conclusions can I draw for the cold-hardy
cactus enthusiast?
First, there is considerable genetic variation between different populations. Pad size, the likelihood to
produce flowers, spininess, and cold hardiness all appear to have genetic components. Therefore, I encourage
you to try to obtain pads from several different sources,
and to treat the vagaries of the plants you are growing
as an interesting aspect of the dynamics of this species.
Second, they don’t like greenhouses, but prefer to
be outside and cold over winter. Whenever I have attempted to grow the plants in the greenhouse, they straggle along and generally do not do well. I have heard
similar comments from other growers. I’d like to hear
about the experiences of other people, but at this point
it is my belief that plants will do better if they are able
to go dormant over the winter.
Third, winter can be difficult, especially if the climate has repeated freezes and thaws. I am convinced
that Opuntia fragilis survives cold winters by a combination of factors, especially drying out and shrinking to
avoid ice crystal damage. Here in Illinois I am able to
keep them alive overwinter if I cover them with plastic
sheeting to keep off late fall to early spring rain and
snow. Another problem is the accumulated damage
caused by repeatedly thawing and freezing. My plants
are able to survive that if dry, but not if wet.
Fourth, if your plant isn’t flowering, be patient.
Some cultivars clearly do not ever flower, but many
will if the plant is allowed to become big enough. Protect your plant from pad fragmentation, allow it to increase in size, and you may be rewarded with flowers
someday.
Fifth, plants can grow quite rapidly if in good conditions. I planted about 200 pots worth of pads three
years ago; last year the average plant increased from 8
pads to 15 pads.
Sixth, pads can survive for years, especially if they
are not terminal. Terminal pads appear to break off
much more easily. Our studies of pad fates show survival rates of older pads exceeding 95% from one year
to the next.
Seventh, while your plant needs to be dry overwinter, during the growing season it will grow better if in
light shade, not too warm, and regularly watered. I water my pots every two to four days. I’m growing my
plants in a mixture of 3/4 sand to 1/4 topsoil. Opuntia
fragilis doesn’t seem too fussy to me about soils,
except that it strongly prefers not to be in standing water. I understand one of the populations in eastern Minnesota, near the Minnesota River, is currently completely covered by floodwater. I’m very curious to visit it
next July to see how well the rather large population
responds to being covered with spring flooding.
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Fig. 9 Mała roślina na stanowisku w Michigan.
Zwróćmy uwagę, Ŝe roślina ma duŜo mniej cierni, i
są one cieńsze. Człony są pełne wody, a u podstawy starszego członu wyrasta nowy. Nadal ma on
liście, które odpadną w ciągu kilku tygodni
A smaller plant at the Michigan site. Notice these
plants have much fewer spines and the spines are
thinner. These pads are very full of water, and a
new pad is growing from the bottom of the older
pad. The new pad still has leaves, which will drop
off and disappear in a few weeks.

Fig. 10 Kępy na wychodni skalnej. Kilka kęp na stanowisku w Michigan.
Zwróćmy uwagę na sosnowe igliwie, które prawdopodobnie zakwasza substrat, i na skąpość innych roślin. To miejsce jest rzadko odwiedzane; rośliny
sa nienaruszone, a przeciętna roślina ma tu większy rozmiar niŜ na większości innych stanowisk. Stwierdziliśmy, Ŝe rośliny tutaj mają tendencję do
wydawania kwiatów tylko gdy mają co najmniej 20 członów.
Clusters on rock outcrop. Several clusters at the Michigan site. Notice
pine needles, which probably acidify the substrate, and a scarcity of other
plant species. This site is rarely visited; the plants are undisturbed, and the
average plant here is larger than at most other sites. We found plants at
this site tended to produce flowers only when they had at least 20 pads.

Fig. 11 Kępa w Michigan. Kilka członów jest zmarszczonych i Ŝółtych, i
prawdopodobnie wkrótce zginą. Wszystkie one się odłamały, prawdopodobnie z powodu nacisku śniegu. Człony terminalne duŜo łatwiej giną niŜ
człony starsze. Zwrócmy teŜ uwagę, Ŝe najstarsze człony są niewidoczne
w otaczającym mchu. Stwierdziliśmy, Ŝe czasem człony u podstawy są
całkowicie zagrzebane jednego roku, a widoczne następnego, zaleŜnie od
tego czy ilość substratu się zwiększa, czy teŜ jest on wymywany.
A cluster in Michigan. Several of the pads are shriveled and yellow, and
will probably be dead soon. They are all pads that have broken off, perhaps due to the snowpack. Terminal pads are much more likely to die or
disappear than the older pads. Notice also that the oldest pads are disappearing into the surrounding moss. We have found that sometimes the
basal pads are completely buried one year but visible the next, as the
surrounding substrate expands or washes away.

rosła w lekkim półcieniu, bez zbytniego gorąca, i regularnie podlewana. Ja podlewam moje doniczki co 2-4
dni. Stosuję mieszankę ¾ piasku i ¼ próchnicy. Opuntia
fragilis według mnie nie jest zbyt wybredna jeśli chodzi
o podłoŜe, z tym, Ŝe bardzo nie lubi być w stojącej wodzie.Z tego co wiem, jedna z populacji we wschodniej
Minnesocie, koło rzeki Minnesota, jest obecnie całkowicie zalana przez powódź. Bardzo chcę ją odwiedzić tego
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Fig. 12 Michigan. Ile pąków widzicie na tym zdjęciu?
Jest ich conajmniej jedenaście. Pąki są ogromne,
większe niŜ człony, i łatwo je odróŜnić od świeŜych
członów po bardziej podobnym do dłuta kształcie.
Zatem mimo, Ŝe kwiaty często są otwarte tylko przez
jeden dzień, mogliśmy ocenić czy populacje kwitną
nawet na miesiąc przed właściwym otwarciem.
Michigan. How many flower buds do you see in this
picture? There are at least eleven. Flower buds are
huge, larger than the pads, and are easily distinguishable from new pads by their more chiseled
appearance. Thus, while flowers are often open for
only one day, we have been able to determine if
populations flower up to a month in advance of the
actual flowering dates.

Eighth, if pads do break off, don’t throw them
away! Let the broken end heal, and place the pad so
that at least part of the actual pad is touching the substrate. It will probably grow roots and develop into a
new plant. We have found, especially in spring and
early summer, that floating pads in water for several
weeks cause the plant to grow roots, which we harvest
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Fig. 13 Wodospady Chisago. Ta
populacja jest rozsiana na wychodniach skalnych w płn.-wsch. Minnesocie, wzdłuŜ rzeki St. Croix. Otaczająca roślinnośc to las
przechodzący od północnych
twardych drzew do północnych
lasów szyszkowych.
Chisago Falls. This population is
scattered on rock outcrops in northeastern Minnesota, along the St.
Croix River. The surrounding vegetation is forest transitioning from
northern hardwood to northern
coniferous forest.

Fig. 14 Piaszczysta Preria Trempeleau. To miejsce to polodowcowa piaszczysta preria napływowa w zach. Wisconsin, koło rzeki Mississippi. Ta roślina została przypadkowo spalona
poprzedniej jesieni, kiedy preria była wypalana w celuograniczenia drzewiastej roślinności.
Zwróćmy uwagę, Ŝe wiele członów ma uszkodzenia od ognia, ale roślina jako całość Ŝyje, i
wiele popalonych członów równieŜ nadal Ŝyje. Sądzę, Ŝe Opuntia fragilis nie jest specjalnie
przystosowana do ognia, po części dlatego, Ŝe rośnie raczej w środowiskach, w których roślinność jest na tyle rzadka, Ŝe rozprzestrzenianie się ognia moŜe być trudne, ale Ŝe jest w
stanie przetrzymać poŜar i prawdopodobnie odrastać po jego przejściu tak samo dobrze lub
lepiej niŜ jej konkurencja.
Trempeleau Sand Prairie. This site is a sandy outwash prairie in western Wisconsin, near
the Mississippi River. This plant was accidentally burned the previous fall when the prairie
was burned to control woody vegetation. Notice that many of the pads show fire damage,
but that the plant as a whole is alive and many of the burned pads are still alive as well. I
believe that Opuntia fragilis is not particularly adapted to fire, in part because it tends to
grow in environments that support such a sparse vegetation that it can be hard to get fire to
spread, but that it is fire-tolerant and probably able to grow back after fire as well or better
than most of its competitors.

Fig. 15 Wisconsin. Na tym pięknym zdjęciu zrobionym przez Toma Wildera widać kilka pąków i kilka
otwartych kwiatów. Zwróćmy uwagę na zielone znamienia, Ŝółte pylniki z czerwonawymi nitkami, i bardzo
blado Ŝółte kwiaty. Sądzę, Ŝe czerwone kwiaty występują tylko u mieszańców. Nitki pyłkowe zaginają się
pod dotknięciem. Na tym zdjęciu w większości zagięły się one do środka kwiatu, i widać, Ŝe wydają pyłek.
Wisconsin. This beautiful picture, taken by Tim Wilder, shows several buds and several open blooms.
Notice the green stigmas, the yellow anthers with reddish filaments, and the very pale yellow flowers. I
believe that red flowers only occur on hybrids. The filaments move in response to touch. In this picture
they have already mostly bent in towards the middle of the flower, and are clearly dehiscing pollen.

czerwca by zobaczyć jak ta dość duŜa populacja reaguje
na podtopienie wiosenną powodzią.
Po ósme, jeśli człony mimo wszystko się odłamią,
nie wyrzucajcie ich! Pozwólcie na zabliźnienie się w
miejscu odłamania, i umieśćcie człon tak, by przynajmniej częściowo stykał się z substratem. Prawdopodobnie
wytworzy on korzenie i rozwinie się w nową roślinę. Za130

Fig. 16 Wisconsin.
Przykład kwitnącej
kępy.
Wisconsin. An example of a blooming
cluster

for DNA. Many of my plants now growing started as
individual pads treated this way, pads that I planted
after we harvested all or some of the roots.
What are my research plans now?
First, I’m interested in the self-incompatibility of
the flowers. I’m hoping my potted plants bloom soon,
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Fig. 17 Nigdy nie znalazłem owocu Opuntia fragilis ze Środkowego Zachodu z nasionami zdolnymi do wykiełkowania. Na tym
zdjęciu, które zrobił Tony Addsum-Frates, widnieje przekrój
owocu fragilis z północnego Utah. Zwróćmy uwagę na dość duŜe
nasiona i suchą kapsułę owocu wokół.
I have never found a fruit on midwestern Opuntia fragilis with
viable seeds. This picture, taken by Tony Addsum-Frates, shows
a dissected fragilis fruit from northern Utah. Notice the rather
large seeds and the dry capsule of the surrounding fruit.

uwaŜyliśmy, Ŝe, zwłaszcza wiosną i wczesnym latem,
umieszczenie członów w wodzie na kilka tygodni, powoduje wytworzenie korzeni, które pobieramy do badań
DNA. Wiele moich roślin zaczynało jako pojedyńcze
człony traktowane w ten sposób, człony, które posadziłem po tym jak pobraliśmy wszystkie lub cześć korzeni.
Jakie są moje obecne plany badawcze?
Po pierwsze, interesuje mnie samosterylność kwiatów. Mam nadzieję, Ŝe moje doniczkowe egzemplarze
szybko zakwitną, i chcę spróbować zapylać krzyŜowo
rośliny z róŜnych populacji. Chcę teŜ nadal badać DNA
tych populacji i szukać róŜnic między populacjami
Po drugie, ciekawi mnie jak wiele zostaje z morfologicznej zmienności, którą obserwujemy pomiędzy
róŜnymi populacjami, jeśli rośliny są uprawiane w tych
samych warunkach.
Po trzecie, planuję podróŜ do stanów Utah i Washington, by poszukać hybryd, i spróbować zlokalizować
kontrowersyjny podgatunek brachyarthra. Niektórzy
eksperci wymieniają go jako odrębny podgatunek, inni
nie. Potrzeba więcej badań.
Po czwarte, interesuje mnie wiedza na temat schematów zmienności na Środkowym Zachodzie, a zwłaszcza, co mogą one nam powiedzieć o sposobach migracji.
To dalekosięŜne przedsięwzięcie.
Po piąte, chcę zdobyć więcej wiedzy na temat gleby,
jaką preferuje Opuntia fragilis. Odnoszę wraŜenie, Ŝe
unika ona gleby wapiennej, często rośnie na glebach
bardzo płytkich, i gleby mogą mieć wszystkie moŜliwe
struktury pomiędzy gliną a Ŝwirem. Ale planujemy zbadać to dokładniej tego lata.
I na koniec - to po prostu frajda badać stanowiska,
odwiedzać ponownie populacje, i rozmawiać z miłośnikami kaktusów. W moich poszukiwaniach za populacjami na środkowym Zachodzie, przeklinano mnie, ściskano mnie, i zachwyciłem się wieloma ludźmi. Tak, na
pewno ludzie, którzy kochają kaktusy są wspaniali.
CóŜ, muszę w tym tygodniu usunąć moją zimową
folię znad doniczek, mam teŜ kilka skrzynek roślin do
wypakowania. Przygotowuję teŜ plany ekspedycji, i
chcę zapolować na stanowisko Opuntia macrorhiza w
Iowa. Ale wpierw... muszę wyciągnąć ten cierń z mojego kciuka...
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Fig. 18 Czy widzicie tu opuncję? Jest jedna roślina w środku
zdjęcia. Ta mała populacja w środkowym Wisconsin rośnie na
skalnej wychodni z piaskowca. Miejsce to staje się coraz bardziej zacienione, a kępy mają tendencję do wyciągania się z
powodu konkurencji jałowców i innych roślin. To powszechny
problem w Wisconsin.
Can you find the prickly pear? There’s one plant in the
middle of the picture. This small population in central Wisconsin is growing on a sandstone rock outcrop. The site is
becoming too shady, and these pads tend to be somewhat
etiolated because of the competition from red cedar and
other plants. This is a common problem in Wisconsin.

and I want to try cross pollinations between different
populations. I also want to keep studying DNA of these
various populations and search for variations between
populations.
Second, I’m interested in how much the morphological variability we see between different populations
persists when the plants are grown in the same environment.
Third, I’m planning a trip to Utah and Washington
to look for hybrids, and to attempt to locate the disputed subspecies brachyarthra. Some experts list it as a
separate subspecies; some don’t. More work needs to
be done.
Fourth, I’m interested in evidence for patterns of
variation across the midwest, and especially what those
patterns may tell us about migration patterns. That’s a
longterm goal.
Fifth, I’m interested in learning more about the soil
Opuntia fragilis prefers. It is my impression that it avoids limestone, often grows on very thin soils, and that
the soil can have a texture anywhere from clay to
gravel. But we plan to investigate this more thoroughly
this summer.
Finally, it’s just plain fun to explore sites, revisit
populations, and talk to cactus enthusiasts. In my hunts
for populations in the midwest I’ve been cursed, hugged, and charmed by many people. Clearly, people
who love cactus are great.
Well, I need to remove my winter plastic over my
pots this weekend, and I have several boxes of specimens to unpack. I’m also making travel plans, and I
really want to hunt for an Opuntia macrorhiza site in
Iowa. But first, I need to get this spine out of my
thumb...
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Mammillaria hernandezii

Jerzy Bartylak
Wrocław

Fig. 1 Mammillaria hernandezii

Na przełomie lat 1981/82 znani badacze flory meksykańskiej, Otero i Hernandez, penetrowali góry Sierra
Mixteca leŜące na południu Meksyku w stanie Oaxaca.
W pobliŜu miejscowości Telixtlahuaca, na wysokości
ok. 2000 m npm., natknęli się na niewysokie wzgórza
niejako wyrastające z płaskich wysokogórskich łąk, porosłych trawą, pojedynczymi drzewami i inną niŜszą
roślinnością. Chyba tylko wielkie doświadczenie i spora
intuicja nakazały obu badaczom dokładnie spenetrować
to konkretne wzgórze. Mój podziw dla nich jeszcze bardziej wzrósł po obejrzeniu zdjęcia zamieszczonego w
monografii "Mammillaria" autorstwa Pilbeama. Dla
mnie widok wspomnianego wzgórza z powodu surowego i dzikiego wyglądu jest raczej zniechęcający, ale obaj
panowie widzieli w nim podobieństwo do stanowiska
innej pięknej mamilarii, tj. M. dodsonii (M. deherdtiana
var. dodsonii). W górnej części tego wzgórza pomiędzy
wielkimi wapiennymi płytami moŜna znaleźć miejsca,
gdzie skała przykryta jest warstwą czarnej ziemi o duŜej
zawartości próchnicy, o grubości do 10 cm. Ziemię tę
porasta trawa, a pomiędzy nią obaj badacze znaleźli miniaturową mamilarię. Zebrane rośliny przesłali do Kalifornii, gdzie znana spółka Glass i Foster opisala ją jako
Mammillaria hernandezii [w Cact. Succ. J. (US) 1983].
Nazwę nadali oni na cześć jednego z odkrywców.
Roślinę tę moŜna włączyć w poczet najcenniejszych
mamilarii, jako Ŝe jest karłowata, biała i do tego jeszcze
wielkokwiatowa. Na stanowiskach rośnie pojedynczo,
tworząc płaskokuliste pędy o średnicy 2,5-3,5cm. Krótkie brodawki mają kształt piramidy o mocno rozciągniętej podstawie i nie zawierają lateksu. Pachwiny są nagie
– jedynie w miejscach, gdzie pojawiają się kwiaty, wyr132

asta trochę wełny. Ciernie są prawdziwą ozdobą tej
rośliny. ChociaŜ nie ma cierni centralnych, to bocznych
jest od 17 aŜ do 25. Są ułoŜone promieniście, a ich końce wygięte w stronę korpusu nie kłują. Mają barwę
białą lub biało-szarą i chociaŜ mają tylko 1,2-2,2 mm
długości, to prawie całkowicie przykrywają korpus
rośliny. W efekcie roślina ta wygląda jak mała, biała
kulka. Właśnie z takiej biało ociernionej roślinki, wiankiem wokół wierzchołka wyrastają niewspółmiernie
wielkie kwiaty. Są kształtu dzwonkowatego i dorastają
do 1,5, a nawet 3 cm długości i średnicy. Mają wąskie
płatki korony, które otwierają się szeroko, a przy silnej
operacji słonecznej wyginają się na zewnątrz. Są barwy
fioletowo-czerwonej lub winno-czerwonej z jaśniejszą
gardzielą. Na stanowisku znaleziono równieŜ i biało
kwitnącą roślinę. Ciemnozielone owoce mają do 5mm
średnicy i 2 cm długości, ale praktycznie prawie całe
ukryte są w korpusie rośliny, a poza ciernie wystają
jedynie ich końce. Dojrzewają równieŜ wewnątrz rośliny, toteŜ trudno je wypatrzyć. Jedyną wskazówką jest
lekkie rozszerzenie zwarto ułoŜonych cierni. Z kolei
wydłubywanie czarnych nasion, to iście benedyktyńskie zajęcie, które moŜe zakończyć się grzybicową infekcją rośliny. Zabieg naleŜy wykonywać w dni ciepłe i
suche, aby ewentualne uszkodzenia naskórka szybko
wyschły. Warto teŜ kilka dni wcześniej opryskać roślinę środkiem grzybobójczym. Ta mała mamilaria posiada spory, rzepowaty system korzeniowy. Na szczęście
nie jest on zbyt wraŜliwy na dłuŜej utrzymującą się
wilgoć.
Jak juŜ podałem na wstępie, stanowisko tej rośliny
znajdowało się na niewysokim wzgórzu, ale okazało
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się, Ŝe wyłącznie na tym jednym. PoniewaŜ jej odkrywcy nie podali dokładnej lokalizacji, inni badacze musieli
przedeptać wszystkie wzgórza w tej okolicy, a jest ich
tam sporo. Większości z nich – w tym nawet i znanemu
badaczowi mamilarii, W. Reppenhagenowi – nie udało
się jej odnaleźć. DuŜo więcej szczęścia miał J. Řiha,
który na początku lat dziewięćdziesiątych nie tylko odnalazł to stanowisko, ale jeszcze trafił na okres kwitnienia. Jak wspomina – "widok całych kobierców, fioletowo-czerwonych kwiatów był niezwykły”. Miał teŜ i inne
szczęście – było tam jeszcze duŜo roślin. F. Otero i F.
Hernandez w chwili odkrycia określili to stanowisko
jako "stosunkowo liczną populację". DuŜo później J.
Pilbeam uznał je za przetrzebione tak, Ŝe "trzeba było
mocno nagiąć kręgosłup, aby wypatrzyć te malutkie
roślinki, nie większe od koniuszka palca". Tym bardziej,
Ŝe w okresie suszy wciągnięte są poniŜej gruntu, zaś w
czasie wegetacji wysuwają swoje główki trochę ponad
powierzchnię, ale zasłania je trawa i jedynie kwiaty
wskazują miejsca, w których rosną.
Do tej pory wszystko było jasne i proste, ale najwyŜszy czas na taksonomię. Początkowo Hunt zaszeregował
M. hernandezii do grupy Longiflorae jako samodzielny
gatunek, ale później włączył ją do M. napina. RównieŜ
Lüthy widział ją w kręgu M. deherdtiana - napina. Inni
badacze dostrzegali w niej cechy wspólne z kompleksem
M. solisioides - pectinifera. Moim skromnym zdaniem
dwie systematyki, tj. Reppenhagena i Pilbeama, najtrafniej klasyfikują M. hernandezii. Według Reppenhagena
wygląda to następująco: sekcja – Hydrochylus, grupa –
Longiflorae, w tym trzy samodzielne gatunki – M. deherdtiana, M. napina i M. hernandezii. Podobnie według
Pilbeama: sekcja – Hydrochylus, seria – Longiflorae i
jako samodzielne gatunki – M. napina i M. hernandezii.
W sumie są to dwie takie same systematyki.
M. hernandezii nie sprawia większych kłopotów w
uprawie. ChociaŜ na stanowisku rośnie w podłoŜu o
duŜej zawartości humusu, to w uprawie lepiej stosować
podłoŜe mineralne, bardzo przepuszczalne. MoŜna
uprawiać ją w jednym pojemniku z M. solisioides, tym
bardziej Ŝe obie kwitną w grudniu. M. hernandezii zawiązuje pąki późną jesienią, ale w przeciwieństwie do
M. solisioides, kwiaty otwierają się nawet bez słońca.
Wystarczy im jasne i ciepłe stanowisko, chociaŜ do prawidłowego rozwoju pręcików i słupka potrzebna jest
intensywna operacja słoneczna. Tylko takie warunki
gwarantują moŜliwość uzyskania nasion. Serdecznie
zachęcam do uprawy tej pięknej, karłowatej roślinki –
zwłaszcza, Ŝe kwitną juŜ młode egzemplarze.

Fig. 2 Mammillaria hernandezii

Fig. 3 Mammillaria hernandezii i M. solisioides

Wszystkie zdjęcia: Jerzy Bartylak
korekta: Tadeusz Nycz

English summary For the author, Mammillaria hernandezii
is one of the most precious species in the genus, as it is
dwarf, beautifully spined and has large flower. This species
grows on a single hill near Telixtlahuaca in Oaxaca, Mexico.
Fig. 4 Mammillaria hernandezii
It is not very difficult in culture. The author grows it in one
pot with M. solisioides (both are blooming in December), in
mineral loose substrate. Contrary to M. solisioides, the flowers of M. hernandezii open even in the absence of sun – what
they need is a bright and warm place, however for proper developement of flowers intensive sunshine is needed. M. hernandezii has a cryptocarpic fruit, i.e. developing inside the plant which is hard to discern, and picking out seeds is very laborious
and may end up in fungal infection of the plant. Therefore one should do this during warm and dry days so that possible
wounds could dry out.
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Mandacaru - świadek historii.
Chico Ferreira,
Brazylia,
chico56@gmail.com

MANDACARU A WITNESS OF
HISOTRY

Fig. 2

Podczas mojej ostatniej podróŜy do Chapada Diamantina, znalazłem Cereus jamacaru, znanego pod
zwyczajową nazwą mandacaru, który, jak mi powiedziano, ma ponad 200 lat. Jest on wysoki na ok. 12-15 m
– stare drzewo z duŜą koroną. Kaktus rośnie w okręgu
Morro do Chapéu, w stanie Bahia. Dowiedziałem się, Ŝe
pierwsi mieszkańcy miasta Morro do Chapéu pojawili
Fig. 1 Cereus jamacaru

During my recent trip to Chapada Diamantina, I
found a Cereus jamacaru, known under the common
name of mandacaru, that as I was informed, is older
than 200 years. It is about 12 to 15 meters tall – an old
tree with a large crown. This cactus is located in the
municipality of Morro do Chapéu, in the state of Bahia.
I was told that the first inhabitants of the city Morro do

się 1795r. Było to wtedy, gdy pewien misjonarz z zakonu franciszkanów przybył tu i rozpoczął katechezę
wśród Indian i białych mieszkańców, i właśnie w pobliŜu kaktusa ze zdjęcia wybudowane zostały pierwsze
domy z błota, pokryte słomą. Misjonarz ten wzniósł tu
teŜ mały kościół. Niestety nic z tych czasów się nie ostało w sąsiedztwie kaktusa. To jedyny świadek historii
formowania się społeczności.
Wpomniane mandacaru rośnie w wyŜszej części
miasta. Temperatury są przyjazne, pomiędzy 22 °C i 28
°C na przestrzeni całego roku. Roślinność jest bujna,
stanowią ją gatunki półpustynnej sawanny. Występuje tu
wiele bromelii, orchidei i roślin zawsze zielonych.
Na drugim zdjęciu widnieje ptak na owocu mandacaru (nie jest to to stare drzewo, ale inna roślina).

Chapéu appeared in 1795. It was when a missionary of
the Order of St. Francis came here and began catechizing the Indians and whites, and close to this cactus of
the picture there were built first houses made of mud
and covered with straw. Here the missionary erected
also a small church. Unfortunately, nothing remained of
that period in the area around the cactus. It is the only
witness of the history of formation of the society.
This Mandacaru is located in the upper area of the
city. The temperatures are pleasant, ranging between 22
°C and 28 °C throughout the year. The vegetation is
lush, composed of species of semiarid savanna. There
are many bromeliads, orchids and evergreens.
On the second picture there is a bird on mandacaru
fruit (this is another specimen, not the old tree).
.

Aloe martialii J-B Castillon i Aloe
fievetii Reynolds var. ambatofinandrahanensis J-B Castillon, International Cactus Adventures 85, 2010; nowe
rośliny z Madagaskaru;
Anacampseros hillii G. Williamson,
Aloe 45 (1), 2008; miniaturowy gatunek
z Knersvlakte, Zachodni Przylądek,
RPA

Avonia lavbleckiana G. Williamson i
Avonia lavbleckiana G. Williamson ssp.
magniora G. Williamson i Avonia albissima (Marloth) G. D. Rowley var. grisea
G. Williamson, Aloe 46 (3), 2009; nowe
rośliny z prowincji Północnego Przylądka,
RPA;
Dyckia stolonifera P. J. Braun & Esteves, Cactus and Succulent Journal 81

(6), 2009; nowy, i na skraju wyginięcia,
gatunek z Mato Grosso do Sul, Brazylia;
Sulcorebutia viridis P. Lechner &
Draxler, Kakteen und andere Sukkulenten, 61 (2), 2010, gatunek z departamentu Chuquisaca, Boliwia, podobny do
S. tarvitaensis

Kaktusy i bakterie
Tomasz Romulski

Jak wielu z nas zapewne wie, kaktusy mogą rosnąć
na róŜnorakich podłoŜach. M.in. często spotyka się je na
skałach. W takim wypadku korzenie kaktusów zwykle
penetrują skalne szczeliny, w których zbierają się resztki
organiczne. Kaktusy mogą jednak rosnąć takŜe i na gołych skałach, bez choćby odrobiny humusu. Wtedy jedynym źródłem minerałów niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju są same skały. Uwięzione w nich minerały stają się dostępne dla roślin dzięki procesowi wietrzenia skał. Wietrzenie skał moŜe się dokonywać dokona drodze chemicznej (oddziaływanie z wodą, powietrzem, glebą, jeśli taka jest obecna), oraz na drodze biologicznej. Ta ostatnia polega na rozkładaniu skał przez
mikroorganizmy, którymi mogą być porosty, grzyby,
cyjanobakterie, bakterie, i mikroglony. Wietrzenie skał
powodowane działaniem mikroorganizmów jest powszechne we wszystkich strefach klimatycznych, chociaŜ mało wiadomo o ich mechanizmach. Z pewnością
jednak jednym z czynników, najprawdopodobniej głównym, jest wydzielanie przez mikroorganizmy kwasów
organicznych, które rozkładają skały i uwalniają minerały, czyniąc je dostępne dla korzeni rośliny pod postacią
rozpuszczalnych soli.
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Jak juŜ wyŜej zaznaczyłem, jednymi z mikroorganizmów odpowiedzialnych za wietrzenie skał są bakterie. Są one obecne w korzeniach roślin i na powierzchni
korzeni. Ich działanie na tym polu było dotychczas
słabo udokumentowane, jednak ostatni czas przyniósł
bardzo ciekawy przyczynek w tym temacie – dwa artykuły, które napisali M. Esther Puente, Ching Y. Li i
Yoav Bashan.
We artykułach tych Autorzy omawiają swoje badania symbiozy bakterii i kaktusów na przykładzie Pachycereus pringlei z wulkanicznych skał Baja California. Ich badania pokazały, Ŝe u P. pringlei bakterie są
obecne w korzeniach i na ich powierchni, i Ŝe wydzialają organiczne kwasy, które działając na skały, uwalniają z nich znaczne ilości minerałów. Najciekawsze
okazało się jednak to, Ŝe bakterie te obecne są równieŜ
w nasionach P. pringlei. W trakcie kiełkowania przechodzą one do nowoutworzonych korzeni, co umoŜliwia im rozkładanie skalnego podłoŜa. Kiełkujące nasiono jest więc juŜ „na starcie” zaopatrzone w „narzędzia” potrzebne do pozyskiwania substancji mineralnych przez młodą roślinę, która dzięki temu jest w stanie rozwijać się w pozornie jałowym otoczeniu. „Wła135

sne” bakterie przyniesione i rozwijające się wokół bryły
korzeniowej nowej rośliny, poprzez powodowanie wietrzenia skał, przyczyniają się takŜe do wytwarzania bardziej Ŝyznej gleby, poprawiając w ten sposób nieco warunki dla kolonizacji jałowego obszaru przez inne rośliny.
Autorzy badali takŜe działanie bakterii znalezionych
u P. pringlei na inne, niewulkaniczne typy skał, m.in
marmur, wapień i fosforany. Okazało się, Ŝe równieŜ i tu
bakterie powodowały wietrzenie, dając wiele rozpuszczalnych soli pierwiastków potrzebnych kaktusom do
rozwoju.
Ale, jak się okazuje, to jeszcze nie wszystkie poŜyteczne funkcje, jakie mogą spełniać bakterie. Proces
znany wcześniej u niektórych roślin, teraz został potwierdzony równieŜ u P. pringlei – niektóre z bakterii
wiąŜą atmosferyczny azot, i to w bardzo efektywny sposób, dostarczając jego część roślinie (azot w badanych
skałach nie występował w ogóle, natomiast badane egzemplarze P. pringlei wyglądały bardzo zdrowo i nie
wykazywały braków tego podstawowego pierwiastka).
Jakie wnioski dotyczące uprawy kaktusów moŜna
wyciągnąć z tych badań, a moŜe raczej, jakie pytania
moŜna postawić? Częściowo udzielili na nie odpowiedzi
sami autorzy, którzy porównywali w kulturze rozwój
siewek P. pringlei w ciągu pierwszego roku Ŝycia, wysianych z nasion zainfekowanych bakteriami, oraz z
nasion, które pozbawiono wcześniej bakterii za pomocą
antybiotyków. Mimo, Ŝe antybiotyki nie miały wpływu
na samą kiełkowalność nasion, rozwój siewek z bakteriami był znacznie lepszy od rozwoju siewek sterylnych
(warto w tym miejscu wspomnieć, Ŝe niektórzy kaktusiarze uŜywają nystatyny (antybiotyk) do dezynfekcji
swoich wysiewów). Jak to się ma do innych kaktusów?
Jak to się ma do pochodzenia nasion? Czy nasiona zebrane w naturze będą wykorzystywać swoje bakterie w
naszych warunkach? Jeśli tak to jak długo? Czy nasiona
wyprodukowane z roślin w naszych warunkach, równieŜ
mają swój „zestaw” bakterii? Jeśli tak, to jaki, i czy będzie on pomocny w kiełkowaniu siewek w naszych warunkach? Czy kaktusy w czysto mineralnym podłoŜu
naleŜy nawozić, i ile, czy moŜe pozwalać im tylko czerpać substancje z tego podłoŜa? Czy wymóg kwaśnego
podłoŜa dla większości kaktusów w kolekcjach wynika
bardziej z konieczności zapewnienia zadanego odczynu,
przy którym korzenie sa zdolne do pobierania substancji,
czy moŜe głównym zadaniem kwasu jest rozkład substratu w celu uwolnienia tych substancji? Myślę, Ŝe generalnie nie naleŜy wyciąganiu pochopnych wniosków
uprawowych na podstawie badań przeprowadzonych na
jednym gatunku, w środowisku o innej florze bakteryjnej niŜ nasza, niemniej badania te z pewnością wiele
wnoszą do naszej wiedzy w tym zakresie.
Źródła:
M.E. Puente, C.Y. Li & Y. Bashan. Rock-degrading endophytic
bacteria in cacti. Environmental and Experimental Botany 66 (2009)
389–401
M.E. Puente, C.Y. Li & Y. Bashan. Endophytic bacteria in cacti
seeds can improve the development of cactus seedlings. Environmental and Experimental Botany 66 (2009) 402–408
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Gymnocalycium ragonesei.
Opowieść o małym co nie co.
Tomasz Romulski
Wrocław

Moim zdaniem G. ragonesei wyróŜnia się chyba
najbardziej w całym rodzaju Gynocalycium, i pewnie
jest rozpoznawalne na pierwszy rzut oka przez kaŜdego
miłośnika „gymno”. Jest to typowa kaktusowa „miniatura”, o zgrabnym dyskowatym kształcie, i kilku charakterystycznych cechach. Pochodzi ona z południa argentyńskiej prowincji Catamarca, gdzie rośnie tylko na jednym
stanowisku u południowego końca duŜego solniska Salinas Grande. Kaktusa znalazł argentyński botanik Arturo
Ragonese w 1949r. podczas badania tamtejszych terenów, a rok później opisał go inny argentyński botanik dr
Alberto Castellanos, zasłuŜony dla badania flory Argentyny, zwłaszcza kaktusów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, Ŝe często moŜna się spotkać z pisownią „G.
ragonesii”, która jest jednak błędna. Według opisu stanowisko G. ragonesei znajduje się koło lini kolejowej
Cordoba-Tucuman, pomiędzy Totoralejos a 969 km licząc od Buenos Aires. Są to tereny o niskiej krzaczastej
roślinności. Widocznym elementem na tym terenie jest
kolumnowa Stetsonia coryne. Nie jest to teren samego
solniska, ale gleba naleŜy do bardziej obfitych w sole.
Nieliczni kaktusiarze odwiedzający to miejsce mieli
spore trudności z wypatrzeniem tej małej roślinki, G.
ragonesei bowiem, to klasyczny kaktus ziemny - przez
większą część roku rośnie on równo z gruntem lub niewiele ponad niego wystając, często przysypany pyłem, a
swój „łepek” wysuwa znaczniej jedynie po opadach
deszczu.
Jak juz wspomniałem, G. ragonesei wyróŜnia się na
tle innych gatunków Gymnocalycium, głównie chodzi o
budowę korpusu. Jego Ŝebra, w ilości 7-10, są bardzo
płaskie, a tuberkuły są bardzo słabo zaznaczone – u młodych egzemplarzy, zagłębienia między nimi są zredukowane praktycznie do poprzecznych wcięć, u starszych
tuberkuły stają się trochę bardziej wydatne. Uciernienie
jest wyjątkowo skromne, stanowi je jedynie 2-6 krótkich
miękich cierni radialnych, przyległych do korpusu. Taka
budowa zewnętrzna dobrze harmonizuje z zachowaniem
rośliny w naturze, ułatwia ona bowiem chowanie się w
ziemi w czasie okresu suszy.
G. ragonesei wolno rośnie, ale tak jak i inne gymnocalycia, chętnie i wcześnie kwitnie - ok. 3 roku od
wysiewu, przy średnicy juŜ ok. 2 cm. Potem roślina
jeszcze bardziej spowalnia swój wzrost. Znane są egzemplarze, które osiągnęły 7 cm średnicy, jednak najczęściej gatunek ten nie przekracza 5 cm średnicy i 2,5
cm wysokości, a osiągnięcie takich rozmiarów zajmuje
wiele lat. Starsze egzemplarze mogą dawać odrosty.
Dość charakterystyczne są takŜe kwiaty – w porównaniu z innymi gatunkami, u G. ragonesei mają one wyjątkowo długą rurkę kwiatową, w dodatku o szarym, a
.
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nie zielonym odcieniu, i rzadko otwierają się całkowicie. Być moŜe długa rurka jest tu adaptacją do sytuacji,
gdy kwiat przebija się przez warstwę pyłu naniesioną
podczas okresu suszy.
G. ragonesei powinno być uprawiane w przepuszczalnym, Ŝwirowo-gliniastym substracie. Z jednej strony roślina mocno się marszczy przy niedoborze wody,
z drugiej, mimo Ŝe nie jest to gatunek specjalnie trudny,
to bardziej od innych gymno wraŜliwy na przelanie
substratu, utrzymanie więc rośliny w pełnym turgorze
wymaga pewnej dozy ostroŜności w ilości aplikowanej
wody. Mała doniczka będzie tu zaletą.
W zimie roślina powinna oczywiście być trzymana
sucho i chłodno. W okresie wegetacyjnym odwdzięczy
się „pracowitym” kwitnieniem na przestrzeni lata, a
nawet jesieni, a przy dobrym nasłonecznieniu najczęściej przyjmuje szaro-brązowy lub brązowy naskórek,
podobnie jak w naturze.

Fig. 1 Gymnocalycium ragonesei. Fot. Tomasz Romulski
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meksykańskich potworów. Część 2.
Piotr Łoś
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Fig. 1 Pachycereus weberi i Escontria
chiotilla. Fot. Graham Charles

Środowisko, które zamieszkują pachycereusy to
obszary nizinne, dość lesiste, ciepłe oraz stosunkowo
wilgotne, o łagodniejszym klimacie niŜ tereny w głębi
Meksyku, znane z takich gatunków, jak np. lofofory czy
telokaktusy. Pachycereusy są raczej kaktusami tropikalnymi, mimo, Ŝe często kojarzone są z pustyniami. W
rzeczywistości jedynym pustynnym gatunkiem jest P.
pringlei, jednak i jego środowisko nie naleŜy do najbardziej suchych.
Najbardziej znanym i popularnym gatunkiem w
rodzaju jest niewątpliwie właśnie Pachycereus pringlei,
znany takŜe pod popularną nazwą „cardon”. Zamieszkuje on przybrzeŜne obszary pustyni Sonora oraz Półwysep
Kalifornijski. Masywne sylwetki P. pringlei tworzą
piękne pejzaŜe, a wiosną często moŜna spotkać obficie
kwitnące „kardony” Niekiedy tworzy on duŜe skupiska
nazywane „kardonowymi lasami”. W wielu miejscach
występuje w towarzystwie imponującego sukulenta
Fouquieria (Idria) columnaris.
P. pecten-aboriginum zasiedla największe połacie
Meksyku spośród wszystkich pięciu gatunków i moŜna
go spotkać na niemalŜe całej długości meksykańskiego
wybrzeŜa Pacyfiku. Jego trochę tajemnicza nazwa oznacza „tubylczy grzebień” – to dlatego, Ŝe gęsto pokryte
cierniami owoce P. pecten-aboriginum uŜywane były
przez Indian jako grzebienie.
Pachycereus weberi występuje w stanach Puebla,
Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacan. Gatunek ten
znany jest ze swojej bardzo oryginalnej sylwetki – z
grubych pni wyrasta korona dziesiątek rosnących prosto
wzwyŜ odgałęzień. Pnie niektórych egzemplarzy mogą
osiągnąć w najszerszym miejscu, czyli tuŜ u nasady korony, nawet 1 m grubości ! Niestety w uprawie nie doczekamy się nigdy nawet namiastki takiej sylwetki.
Trzy wymienione juŜ gatunki są dość dobrze znane.
Inaczej jest z Pachycereus grandis, o którym trudno
znaleźć informacje. Gatunek ten występuje w stanach
138

Morelos, Mexico, Puebla, Michoacani, i według opisu
moŜe osiągnąć ponad 20 m wysokości.
Pozostał jeszcze P. tepamo, odkryty dopiero w
1992 r., który rośnie na małym obszarze, na południu
stanu Michoacan. Tereny te obfitują w wiele innych
kaktusów kolumnowych – w tamtym rejonie moŜna
spotkać m. in. Backebergia militaris, P. weberi, gatunki
z rodzajów Neobuxbaumia, Stenocereus. P. tepamo jest
podobny do P. weberi, jednak jego korona jest mniej
rozłoŜysta, a pędy są smuklejsze. Gatunek ten ma ładną
niebieskawą barwę pędów, zwłaszcza młodych. Nasion, ani roślin P. tepamo, nie ma jeszcze w ofertach
firm.
W zakończeniu jeszcze kilka słów na temat uprawy
pachycereusów. Posiadam trzy gatunki: P. pringlei, P.
pecten-aboriginum i P. weberi, i nigdy nie miałem przy
ich pielęgnacji trudności. Pachycereusy powinny
otrzymywać jak najwięcej słońca i być umiarkowanie
podlewane w okresie wegetacji. W zimie naleŜy je
trzymać sucho, w temperaturze co najmniej 12 oC. Bardzo niebezpieczna dla nich jest wilgoć w podłoŜu przy
niskiej temperaturze, dlatego wiosną i jesienią naleŜy
zachować większą ostroŜność przy podlewaniu. Niestety pachycereusy wolno rosną i dziesiątki lat muszą minąć nim “przerosną” one swojego właściciela – wszystkie moje egzemplarze mają dopiero kilkadziesiąt cm
wysokości. Niestety nie moŜna mieć wszystkiego, czego się chce !

korekta: Tomasz Romulski
od redakcji: zdjęcia roślin z uprawy pojawią się w kolejnym numerze Kaktusy i Inne
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Fig. 2 Pachycereus pecten-aboriginum. Fot. Graham Charles

Fig. 3 Pachycereus weberi. Fot. Graham Charles

Fig. 4 Pachycereus pringlei, Bergerocactus emoryi (na
pierwszym planie), Myrtillocactus cochal, (po prawej
stronie), Baja California. Fot. Wonderlane/Flickr

Fig. 5 Pachycereus weberi.
Fot. Graham Charles

PodróŜ po Teksasie 2008.
Część 1.
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Elton Roberts
Kalifornia, USA
1cactus1@verizon.net

Poproszono mnie Ŝebym wygłosił prelekcję na
konwencji kaktusiarzy w Teksasie w pierwszej połowie
października. Zabrałem ze sobą moją córkę i przybyliśmy do Globe w Arizonie, zaraz po zmierchu. Zostawiłem samochód w posesji mojego bratanka. Wstałem
wcześnie następnego ranka i przespacerowałem się po
jego posiadłości. Globe leŜy ok. sto mil na wschód od
Phoenix. Jest połoŜony wysoko w górach, i na szczęście
jest tu o dwadzieścia oF chłodniej niŜ niŜej w dolinie
Phoenix. Bratanek powiedział mi, Ŝe ma trochę kaktusów w swojej posiadłości, ale nie wie jakie. [Dla tych z
Was, którzy nie znają pustyni - kaktusy tam są, ale nie
setki róŜnych gatunków. Wiem, Ŝe wielu z tych, którzy
są po raz pierwszy na pustyni, oczekuje, Ŝe gdziekolwiek są, zobaczą nawet do kilkuset róŜnych kaktusów.
Tak nie jest. Jeśli macie szczęście, moŜecie zobaczyć na
danym obszarze najwyŜej dziesięć do dwunastu róŜnych
kaktusów. Ale to rzadkość - dobry pod takim wzgledem
obszarem będzie juŜ taki, gdzie znajdzie się moŜe z pół
tuzina róŜnych kaktusów.] PoniewaŜ dom mojego bratanka jest tylko kilka kilometrów od arboretum BoyceThompsona, więc zakładam, Ŝe ten Echinocereus to boyce-thompsonii. To właśnie pierwszy kaktus, na którego
trafiłem, gdy się tam wałęsałem - ładna, 7-głowa roślina.

I was invited to give a talk at a cactus convention
in Texas in the first part of October 2008. I got my
daughter to come with me and we arrived in Globe Arizona just after dark. I parked at my nephew’s place for
the night. Next morning early I got up and took a walk
about his place. Globe is east of Phoenix, about a hundred miles. It is up in the mountains and thankfully it is
about twenty or so degrees cooler than down in the
Phoenix valley. My nephew had told me that he had
some cactus on his property but did not know what they
are. [For those of you that do not know the desert, in
any given area there are cactus but not hundreds of
different kinds. I know that many first time visitors to
the desert, expect to see anywhere up to several hundred different kinds of cactus in any one given area.
This does not happen. If you are lucky you may see as
many as ten to twelve different kinds in a good cactus
area. That many is kind of rare, in a good area of desert
there are usually no more than maybe a half dozen
different kinds.] As my nephews place is only a few
miles above the Boyce-Thompson Arboretum then I
have to assume that the echinocereus is boycethompsonii. That is the first cactus that I ran into as I
wandered around, a nice 7 headed plant. In photo 2 you

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Na zdjęciu 2 moŜecie zobaczyć małą głowę wyrastającą
z lewej strony kępy. Nie muszę mówić, Ŝe ucieszyłem
się, gdy zobaczyłem w naturze taki piękny egzemplarz.
Nigdzie nie zauwaŜyłem Ŝadnych uszkodzeń na roślinie.
Zdjęcie 3 przedstawia kolejną roślinę, którą napotkałem.
Nie jestem pewien, jaka to opuncja, ale zdjęcie jest nieco
naświetlone, poniewaŜ był wczesny ranek, i chyba aparat zbyt kompensował. Roślina znajduje się pod gałęziami drzewa mesquite. Trochę dalej była następna kępa
tej samej opuncji, a w jej środku gniazdo nowików [rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych - przyp. tłum] zdjęcie 4. Chodzi mi o te nagromadzenie gałązek w
środku kępy kaktusa. [Dla swojej ochrony nowiki budują na pustyni swoje gniazdo w największym, niezajętym
jeszcze kaktusie, który znajdą. Na pustyni Anza Borrego
widziałem wiele gniazd nowików u podnóŜy kęp Cylindropuntia bigelovii. Nowiki mogą ułoŜyć odpadnięte
człomy opuncji w imponującą stertę Jak one to robią, nie
nadziewając się na nie, jest zagadką, której mi jeszcze
nie wyjawiły. C. bigelovii to wstrętny, niebezpiecznie
czepialski kaktus, znany takŜe jako kaktus „miś”.]
Mój bratanek powiedział mi, Ŝe jest tam teŜ kilka
egzemplarzy jakiegoś kaktusa beczkowego. Natrafiłem
na te rośliny - zdjęcia 5 i 6. Od razu stwierdziłem, ze to
Ferocactus wislizenii, któremu ktoś ściął wierzchołek.
Zakładam, Ŝe po to, by zobaczyć w środku wodę. [Wiele
osób słyszało o tym, Ŝe wystarczy przekłuć kaktusa
beczkowego, aby napoić się jego chłodną wodą. Nie
wiedzą, Ŝe trzeba wcześniej utłuc pulpę, a potem wycisnąć z niej kleisty, gęsty sok. MoŜe on Was podtrzymać,
ale nie jest to coś, co chcielibyście pić stale.] Roślinie na
zdjęciu udało się wyzdrowieć i dalej rosnąć. Jej zewnKAKTUSY I INNE Vol. 6 No. 4

can see there is a small head just growing at the left end
of the clump. Needless to say I was impressed to see
such a beautiful specimen in habitat. I could see no
damage to the plant anywhere at all. Photo 3 is of the
next plant I came upon. I am not sure what opuntia it is
but the photo is a bit overexposed as it was early morning and I guess the camera overcompensated. The
plant is under the overhanging branches of a mesquite
tree. A little ways away was another clump of the same
kind of opuntia and in the middle of it was a pack rat’s
nest - photo 4. That is that pile of sticks in the middle
of the clump of cactus. [For safety sake, in the desert
the pack rats will make their nest in the largest unclaimed cactus they can find. In the Anza Borrego Desert I
have seen many pack rat nests at the base of clumps of
Cylindropuntia bigelovii. The rats will stack the fallen
joints into a quite impressive pile. How they do it without being impaled is a secret that they have not told
me as yet. C. bigelovii is the nasty jumping cactus, also
known as the teddy bear cactus.]
My nephew has said that there were some barrel
cactus of some kind there also. I came upon this plant photos 5 and 6. Right off hand I came to the conclusion
that it was a Ferocactus wislizeni that someone had cut
the top off. I have to assume it was done to see the pool
of water inside. [Many people have heard that you can
tap a barrel cactus and get a nice cool drink of water
out of it. They do not know that you have to pound the
pulp and then squeeze the slimy thick juice out of the
mass of pulp. It can sustain you but it is not something
you want to try and drink all the time.] The plant in the
photo has tried to heal itself and keep on growing. The
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 13
Fig. 12

ętrzny brzeg w większości zarósł uszkodzenie i nawet
próbuje wytworzyć nowy punkt wzrostu. Jeśli popatrzycie dokładniej na zdjęcie 5, zobaczycie, Ŝe są na nim
pozostałości kilku kwiatów. Bardzo prawdopodobne, Ŝe
ten nowy młody pęd to kwiat, który zakwitł, i przemienił
się w odrost. Z czasem stanie się on nowym szczytem
wzrostu rośliny. [Posiadam Ferocactus rectispinus, którego szczyt wzrostu został bezpowrotnie uszkodzony.
Roślina wypuściła kwiat, który się rozwinął, i pozostał
na niej. Zaczął on wytwarzać ciernie, i z czasem dorósł
do rozmiarów głównego pędu. Roślina wypuściła równieŜ kwiat od swojej innej strony, który próbował zachować się podobnie, ale cała jej energia poszła na
wzrost jednej większej głowy.] Średnica tego uszkodzonego F. wislizenii wynosiła ok. 40cm.
Zdjęcie 7 pokazuje habitat obszaru, gdzie zrobiłem
te zdjęcia. To zaraz za miastem Globe, ale jeszcze w
jego granicach. Jak moŜecie zauwaŜyć, okolica miała
wtedy sporo zieleni. Okres od środka lata do środka jesiFig. 14

outer edge of the plant has grown over most of the damage and is even trying to grow a new growing point.
If you look closely at photo 5 you can see that there are
several dead flower remains. That new growth is very
likely a flower that bloomed and is slowly turning into
an offset. That offset will become the new top of the
plant in time. [I have a Ferocactus rectispinus that had
the growing point damaged way beyond repair. The
plant threw a flower, that flower bloomed and stayed
on the plant. It started growing spines and in time grew
to the size of the main plant. The plant also threw a
flower from the other side that tried to do the same
thing. But the plant threw all its energy into growing
the one larger head.] That damaged F. wislizenii was
about 40 cm in diameter.
Photo 7 shows the habitat in the area where I took
the photos. It is just above the city of Globe, in the
town limits. As you can see the area was quite green at
the time. Midsummer to midfall is the main rainy seaFig. 15

eni to główny sezon deszczowy w tej okolicy. MoŜna
zauwaŜyć, Ŝe większość krzewów kwitnie. To był koniec września. Zdjęcia 8 i 9 pokazują, Ŝe nie wszystko
ma się i rośnie dobrze. Trudno powiedzieć, co zabiło te
rośliny, ale jeśli popatrzycie dokładniej na zdjęcie 9,
zobaczycie norę susła lub innego gryzonia u prawego
boku Ferocactus wislizeni. Pod tym, co zostało ze
szczątków opuncji, widać następną dziurę. Na to kolejne
wejście do tej nory wskazuje skałka w górnym prawym
rogu zdjęcia - zaraz powyŜej wyschniętego członu opuncji. Gryzoń moŜe być odpowiedzialny za śmierć tych
roślin, ale wszystko nie idzie na straty, poniewaŜ mnóstwo zwierzątek ma poŜytek ze szczątków kaktusów.
Będą Ŝyły na i w nich, do czasu, gdy zostanie tylko
skórka, ciernie, i w niektórych wypadkach - kaktusowy
szkielet.
Jeśli zostawi się pustynię samą sobie, Ŝycie i śmierć
są częścią jej cyklu zyciowego. Nawet jeśłi człowiek
psuje pustynię, ona wciąŜ próbuje zachowywać się
zgodnie ze swoim cyklem. Kiedyś było tu wzgórze, ale
zostało zrównane pod budowę domu. Ściśle mówiąc,
planowano wybudować tu kilka domów, ale zbudowany
został tylko jeden. Nie wiem jak dawno temu wzgórze
zostało zrównane, ale Matka Natura próbuje się zachowywać jakby nic się nie stało. Po zrównaniu wzgórza,
ponownie skądś dostały się tu nasiona, i m.in. takŜe
zdrowe kaktusy tu teraz rosną. Zdjęcie 10 pokazuje Ferocactus wislizeni, który zdrowo rośnie, ukryty za kilkoma krzakami. Roślina ma ok. 35cm średnicy i ok.
30cm wysokości. To pokazuje, Ŝe ziemia została naruszona juŜ jakiś czas temu, skoro znajduje się tu tak duŜy
egzemplarz. ZauwaŜcie, jaki jest on zdrowy i zielony, i
mimo, Ŝe jest to w granicach miasta, nie jest to jedyne tu
Ŝycie - kojoty słychać prawie kaŜdej nocy, a mój bratanek znalazł w wilgotnej ziemi ślady górskiego lwa, nie
dalej jak 15 m od swoich dŜwi frontowych. Nie chcąc
nic pominąć, postanowiłem obejrzeć wszystkie rośliny,
które tu wyrosły od czasu zrównania terenu. Kilka kroków od ferokaktusa, była kolejna piękna kępa Echinocereus boyce-thompsonii. Był to 7-pędowy egzemplarz.
Bardzo bym chciał zobaczyć te rośliny w czasie kwitnienia. Zaskoczyło mnie, Ŝe są one w bardzo dobrej
kondycji, i Ŝe nie widziałem Ŝadnej martwej kępy. Podejrzewam, Ŝe nie minęło na tyle duŜo czasu, by się zestarzały i umarły. Zwykle obok Ŝywych kęp kaktusów
widuję takŜe martwe.
Od czasu, gdy teren posiadłości został wyrównany,
wyrosły na nim krzewy, a nawet drzewa mesquite.
Krzewy miały wysokość do ponad metra, a mesquite do
ok. 2,5m. Nie było duŜo otwartej przestrzeni, ale gdzie
nie gdzie się zdarzała. Większość Echinocereus boycetompsonii była właśnie na tych otwartych przestrzeniach. Następny, na który trafiłem, był czterołodygową
rośliną, a obok była ładna roślina 11-głowa (zdjęcie 11).
Rzeczą, która mnie naprawdę zdziwiła było to, Ŝe podstawy pędów nie były czarne czy przyciemnione, jak u
wielu roślin, które widzi się w naturze. Wszystkie te
echinocereusy, które tam oglądałem były zielone przy
ziemi. Nawet ciernie miały ten sam kolor i nie ciemniały
z wiekiem. Jeśli spojrzycie na to zdjęcie echinocereusa,
moŜecie zauwaŜyć jak nieskazitelnie wyglada ta roślina
od góry do dołu. Popatrzcie na zdjęcia 12 i 13, i nawet
opuncja cała jest nieskazitelna, bez Ŝadnego czarnego
KAKTUSY I INNE Vol. 6 No. 4

son in the area. Notice that most of the bushes are in
flower. This was at the end of September. Photos 8 & 9
show that not all is well and growing as life goes on. It
is hard to tell just what really killed the plants but if
you look close at photo 9, you can see gopher or some
kind of rodent hole under the right side of the Ferocactus wislizeni. Coming out from under what is left of the
opuntia remains is another hole. The rock in the upper
right corner is pointing to another entrance to the burrow. It is right at the top of the dehydrated opuntia pad.
The rodent may be responsible for killing the plants but
all is not lost, for a host of creatures will enjoy the fallen cacti. They will live on and in it till it is just reduced to a bag of skin, spines and for some, the cactus
skeleton.
If man leaves the desert alone, life and death are a
part of the cycle of life in the desert. Even if man messes up the desert it still tries to go on with the cycles of
life. This was a rounded hill in times past but it was
leveled so a house could be built on it. The truth is that
they had hoped to build several houses but only one
was built on the property. I do not know how long ago
the hill was leveled but Mother Nature is trying to make it like it never happened. Since it was leveled off
seed has come from somewhere and there are even healthy cactus growing there. Photo 10 shows a Ferocactus wislizeni that is very healthy, growing hidden behind some bushes. That plant is about 14 inches in diameter and close to a foot tall. That shows that the land
was messed up some years back for a plant that size to
be there now. Notice how green and healthy that plant
is and even though this is on the edge of town, it is not
the only life there. The coyotes are heard almost every
night and my nephew has gotten up and found mountain lion tracks in the damp soil less than fifty feet from
his front door. Not wanting to miss anything in this
leveled off area I determined to see all the plants that
have grown in the time since it was leveled. A few
steps away from the ferocactus was another beautiful
clump of Echinocereus boyce-thompsonii. This was a 7
stemmed plant. I would love to see the plants in bloom.
It amazed me to see them in such good health and I did
not find one dead clump. I guess that not enough time
has gone by for the clumps to age and die off. I am
used to seeing dead clumps along with live ones.
On the property, since having been leveled off,
bushes and even mesquite trees have grown. The
bushes were up to four feet tall and the mesquite trees
were about eight feet tall. There was not a lot of open
space but here and there there was one. Most of the
Echinocereus boyce-tompsonii were in these open spaces. The next one I came upon was a four stemmed
plant and a few feet away was a nice eleven headed
plant (photo 11). The thing that really impressed me
was that the bottom of the stems was not black or dark
like so many plants you see in habitat. All of the Echinocereus I saw there were green right down to the ground. Even the spines were all the same color and not
getting dark with age. If you check out the photo of the
echinocereus you can see how clean looking the plant is
from top to bottom. Look at photos 12 & 13, and even
the opuntia is clean from top to bottom with none of the
black at the base of even the main stem. I took the
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odcienia u podstawy nawet głównego pędu. Zrobiłem
zbliŜenie członów, tak by z czasem ją zidentyfikować.
Do dziś jeszcze tego nie próbowałem.
Widziałem na pustyni Anza Borrego, Ŝe nasiona
ferokaktusów zbierają głównie mrówki. Trzeba mieć
duŜo szcześcia, by trafić na torebki nasienne, w których
mrówki nie wydrąŜyły otworu, i nie usuneły w ten sposób nasion. Mrówki atakują owoce, gdy te są jeszcze
zielone, i na wielu roślinach, które widziałem, z kaŜdego
owocu nasiona zostały całkowicie usunięte. W Newadzie, w miejscach gdzie rośnie Echinocactus polycephalus, to myszy głównieatakują owoce. Odkryłem, Ŝe myszy nie są tak dokładne jak mrówki, bo moŜna natrafić
na owoce, które zostały przez myszy nietknięte. MoŜe to
dlatego, Ŝe robią one straszny bałagan na szczycie rośliny. Jeśli chodzi o to, co zabiera nasiona Ferocactus wislizeni, nie jestem pewien. Na całym terenie, który obszedłem nie było duŜych starych roślin, z których mogłyby
pochodzić nasiona, z których wyrosły tutejsze ferokaktusy. Stwierdziłem, ze ferokaktusów było duŜo pod
drzewami mesquite. Zastanawiam się, czy ptaki nie jedzą nasion F. wislizeni, i nie rozrzucają ich pod mesquite. Jeśli to byłyby nowiki, sądzę, Ŝe zniszczyłyby nasiona. Tak czy inaczej, pod drzewami mesquite roślin było
duŜo. Ta na zdjęciu 14 ma tylko około 20cm średnicy,
nie kwitła w czasie, gdy robiłem zdjęcie. Jak moŜecie
zauwaŜyć, roślina na zdjęciu 17 kwitła, poniewaŜ ma na
sobie kilkunaście torebek z nasionami. Roślina ta miała
ok. 35cm srednicy i ok. 30cm wysokości. ZauwaŜcie, Ŝe
mimo, iŜ jest tak duŜa, rośnie zlewając się z otaczającą
roślinnością, i zaczyna być w niej prawie niezauwaŜalna.
Na zdjęciu 18 mamy dwie rzeczy, które mogą zainteresować miłośników kaktusów - opuncja i Ferocactus
wislizeni. Jeśli spojrzycie dokładniej na opuncję, zauwaŜycie, Ŝe jest to inny gatunek niŜ ten na zdjęciach 3, 12 i
13. Według mojego oglądu dwie rzeczy mówią, Ŝe to
inna roślina - ilość cierni i typ wzrostu. Jeśli powrócicie
do zdjecia 13, moŜecie zauwaŜyć, Ŝe tamta roślina ma 5
do 6 cierni w areolach na płaskiej części członu, podczas
gdy roślina na zdjęciu 16 tylko 2, czasem 3 ciernie.
Mam na myśli długie ciernie, a nie krótkie 1centymetrowe, ale nawet tych nie ma w większości areol
u rośliny ze zdjęcia 16. Większość areol u brzegu członów ma więcej cierni i trochę nieprzyjemnych glochidów. Patrząc na brzeg członu na zdjęciu 13, moŜna zauwaŜyć to samo - równieŜ więcej cierni i glochidów.
Jeszcze raz porównajcie rośliny na zdjęciach 3 i 12 z
rośliną na zdjęciu 16, i zobaczycie, Ŝe te ze zdjęć 3 i 12
rosną krzaczasto, a roślina ze zdjęcia 16 płoŜy się. ZauwaŜyłem, Ŝe niektóre z płoŜących pędów mają od
trzech do czterech metrów długości. Nie wiem do jakiej
maksymalnej długości mogą dorosnąć, ale to ciekawe
patrzeć na te rośliny w naturze, gdzie mogą się swobodnie rozrastać. Ferocactus wislizenii ma około 15-18 cm
średnicy, i nie osiągnął jeszcze wieku kwitnienia.
Kilka metrów dalej, obok drzewa mesquite, znajduje
się dość duŜy F. wislizenii. Z tego co pamiętam, była to
największa z roślin na tym terenie. Widać, Ŝe właśnie
kwitła, i wygląda na to, Ŝe ostatni kwiat pojawił się tylko
jakiś dzień wcześniej przed zrobieniem tego zdjęcia.
Miała ona jakieś 37-40 cm średnicy, i popatrzcie jak
łatwo wkomponowała się w otaczającą rośliność. Zanim
powiecie, Ŝe tak duŜy kaktus nie jest w stanie wtopić się
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close-up of the pads so in time I might figure out which
opuntia it is. I still have not tried.
I have seen in the Anza Borrego Desert that it is
mostly the ants that haul Ferocactus seeds around. You
have to be quite on the ball to find seed pods that the
ants have not bored a hole in and removed the seeds
from. They hit the pods while still green and on many
of the plants I have looked at every seed pod was cleaned out. You go to Nevada, where Echinocactus polycephalus grows, and it is the mice that do a number on
the seedpods. I have discovered that the mice are not as
thorough as the ants, for you can even find seed pods
that have not been touched by the mice. Maybe it is
because they make such a mess of the tip of the plant.
As to what moves the seeds of Ferocactus wislizeni I
am not really sure. In all the area I covered there was
no large old plant that seed could have come from. I
discovered that under the mesquite trees was the place
to find the Ferocactus. I have to wonder if birds are
eating the F. wislizeni seed and depositing them under
the mesquite. Or if it were packrats I would think they
would destroy the seed. Anyway, there were a lot of
plants under the mesquite trees. The plant in photo 16 is
only about eight inches in diameter, it had not bloomed
at the time of takng the photo. As you can see the plant
in photo 17 has bloomed as there were over a dozen
seed pods on it. That plant was about 14 inches in diameter and about a foot tall. Notice that the plant even
being that large kind of blends in with the shadows and
vegetation and so starts to almost disappear.
In photo 18 we have two things of interest to those
in the world of cactus. That is an opuntia and a Ferocactus wislizenii. If you look closely at the Opuntia you
will see that it is a different species from the one in the
photos 3, 12 and 13. To my eyes there are two things
that make this plant different. first - the number of spines, and second - the growth habit. If you go back to
photo 13 you can see that the plant in the photo has 5 to
6 spines on the face of the pad where the plant in photo
16 only has 2 and sometimes 3. I am talking about the
long spines and not the short 1 cm spines, but even those are missing on most of the areoles on the plant in
photo 16. Most of the areoles on the edge of the pad
have more spines and also some nasty glochids. Looking at the edge of the pad in photo 13 you have the
same thing, more spines and nasty glochids. Again
compare the plants in photos 3 and 12 with the plant in
16 and you will see that the plants in 3 and 12 are growing as a bush, and the plant in 16 is a ground creeper.
I have seen the train car type of growth with some of
the strands of pads that were ten to twelve feet long. I
do not know how long they will grow to, but it is quite
interesting to see these creepers in habitat where they
have free growth. The Ferocactus wislizeni is about 5
or 6 inches in diameter and is not of blooming size as
yet.
A few feet away, under another mesquite tree is a
good sized F. wislizenii. As I remember, this plant was
the largest of the ones growing in the area. Note that it
has bloomed and it looks like the last flower had bloomed only a day or so before the photo was taken. This
plant was about 15 to 16 inches in diameter, and look
how easy it is blending into the other vegetation around
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it. Now, before you say that a cactus that large cannot
blend in to its surroundings look at photo 20. There are
three large Ferocactus wislizenii in that photo and also
one small one only about 5 inches across. See if you
can pick out the three large plants, they are all about the
same size, which is about 14 inches across and about a
foot tall. I would be willing to say that you will only
pick out one of them and that is the one in the front.
Even that one is very hard to see and the others are next
to impossible to see, and the vegetation is not all that
dense under the tree. The plants just blend in very well!
Fig. 16
Wszystkie zdjecia: Elton Roberts. Tekst i zdjęcia zostały
pierwotnie opublikowane na liście mailingowej autora.
All the pictures by Elton Roberts. The text and photos had
been first published on the author’s mailing list.

Stenocactus lancifer
Janusz Jaworski

Fig. 17

Fig. 18

w swoje otoczenie, popatrzcie na zdjęcie 18. Są na nim
trzy duŜe Ferocactus wislizenii, a takŜe jeden mały, ok.
12 cm średnicy. Sprawdźcie czy moŜecie dojrzeć te trzy
duŜe rośliny, wszystkie są podobnego rozmiaru, około
35 cm średnicy, i ok. 30 cm wysokości. Podejrzewam,
Ŝe zauwaŜycie tylko jedną z nich, i jest to ta na przedzie.
Nawet ją trudno dostrzec, a w przypadku pozostałych
jest to prawie niemoŜliwe, przy czym roślinność pod
tym drzewem wcale nie jest tak gęsta. Rośliny po prostu
bardzo dobrze się w nią wtapiają!
tłumaczenie: Tomasz Romulski
korekta: Janusz Jaworski
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Stanocactus lancifer, gatunek występujący dawniej pod nazwą Echinofossulocactus lancifer, został
opisany w roku 1839. Roślina ta pochodzi z meksykańskiego stanu Hidalgo. W ostatnich latach była ona
uznawana za formę S. crispatus, obecnie przypisuje
się ją do gatunku S. obvallatus. Roślina charakteryzuje się ładnymi, spłaszczonymi środkowymi cierniami,
podobnie jak i inne formy obecnie zaliczane do S.
obvallatus. W niektórych przypadkach środkowe
ciernie S. lancifer mogą być nawet do dwóch razy
dłuŜsze niŜ u egzemplarza ze zdjęcia.
Wymagania S. lancifer w uprawie są podobne do
wymagań innych gatunków z rodzaju Stenocactus.
Kaktusy te moŜna uprawiać w zwykłej mieszance
pod warunkiem, Ŝe będzie ona przepuszczalna, i postępować z nimi podobnie jak z innymi kaktusami.
Moje rośliny pierwszy raz zakwitły w piątym sezonie
od ich wysiewu, kwitną w mojej kolekcji w kwietniu,
a typowe dla tego rodzaju wąskie Ŝebra zaczęły się
formować w trzecim sezonie.
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Na stanowisku
Micranthocereus purpureus

AT A SITE OF
MICRANTHOCEREUS
PURPUREUS

Marcelo Pirajá,
Mucugê,
Mucugê, Bahia, Brazylia,
mahava
mahavana.ananda.giri@gmail.com

Fig. 1

Na początku maja 2010 odwiedziłem stanowisko
Micranthocereus purpureus na obrzeŜach Mucugê, w
Narodowym Parku Chapada Diamantina, oddalone jakieś 40 min. piechotą od mojego domu (GPS: S
13°00.091’ W 041°22.128’, wys. 1017m). Powierzchnia
jest tu nieregularnie ukształtowana, z wieloma wgłębieniami, gdzie zbiera się materia organiczna naniesiona
przez wiatr i wodę.
Micranthocereus purpureus rośnie tutaj w towarzystwie 3-4 gatunków bromeliowych, 2-3 gatunków
storczyków, 2 gatunków vellozii, i 4-5 gatunków innych
krzewów, oraz porostów, grzybów i mchów. Fig. 2
przedstawia M. purpureus w towarzystwie jakiejś Vellozia, oraz Orthophytum albopictum z rodziny bromeliowych. Na zdjeciu 8 widać jakąś bromelię rosnącą
na pędzie M. purpureus.
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At the beginning of May of 2010 I visited a site of
Micranthocereus purpureus at the outskirts of Mucugê,
in the National Parque of Chapada Diamantina. This
place is some 40 minutes of walking from my home
(GPS coordinates: S 13°00.091’ W 041°22.128’, elevation: 1017m), well displayed to the sun. It has a relief
of irregular surface, with pits, where organic substance
from winds and water accumulates.
At this site Micranthocereus purpureus grows associated with 3 or 4 species of bromeliads, 2 or 3 species of orchids, 2 species of vellozias, and 4 or 5 species of herbaceous arbustive plants, also liquens, fungi
and moss. Fig. 2 shows a picture of M. purpureus
growing with a Vellozia and a bromeliad Orthophytum
albopictum. On fig. 8 there can be seen a bromeliad
growing on a stem o M. purpureus.
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

-

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Substrat, w jakim rośnie tu M. purpureus i inne rośliny, tworzą odpadłe liście i gałęzie, porosty,
krzemionka i inne składniki. Jego głębokość jest róŜna,
ale leŜy on zawsze na skale z piaskowca lub kwarcytu.
Pod krzewami i na porostach zauwaŜyłem wiele małych
siewek M. purpureus, wyrosłych z rozsianych nasion na fig. 6 widać 5 siewek.
Na pąku kwiatowym M. purpureus zaobserwowałem wiele małych mrówek (fig. 4). Z powodu
duŜego i stałego wiatru, nie udało mi się uzyskać ostrości, więc zrobiłem tylko jedno niezbyt dobre zdjęcie tego
pąka, który zdąŜył się juŜ rozwinąć w otwarty kwiat.
Zamknięty pąk zaczął sie rozwijać ok. godz. 17.15 i otworzył się całkowicie w ciągu 1 godziny i 15 min.
Zrobiłem równieŜ zdjęcia pąka kwiatowego M. purpureus nadgryzionego przez pszczołę, Melípona quadrifasciata. Zrobiłem dwa zdjęcia tego samego pąka - przed
i po ataku Melipony (fig. 9 i 10).
Fig. 8

Fig. 9

The substratum in which M. purpureus and other
associated plants grow here is made up of fallen leaves,
twigs, liquens, silica and other materials, and varies in
deepness, but the base is always rock of sandstone and
quartzite. Under the shrubs and over liquens, I observed
many small seedlings of M. purpureus grown from
fallen seeds - there can be seen 5 seedlings on fig. 6.
I observed small ants in great number at a floral
button of a M. purpureus (fig. 4). Due to strong and
incessant wind I did not obtain focus, and took only one
not good photo of the button that had already opened
into flower. The button in its closed state started to
open at 5:15 p.m and opened completely to full flower
in one hour and fifteen minutes.
I also took photos of a floral button of M. purpureus bitten by a bee, Melípona quadrifasciata. I took
two photos of the same floral button - before and after
the attack of Melipona (fig. 9 and 10)
Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Przedstawiam tu równieŜ dwa zdjęcia owocu M.
purpureus, które zrobiłem w tym miejscu w grudniu
2009 - jego skórkę nadgryzły pszczoły tak, Ŝe widać
było białą i mięką pulpę we wnętrzu, z wieloma małymi
nasionami (fig. 13 i 14).
200 metrów od stanowiska M. purpureus znajduje
się stanowisko Pilosocereus pentaedrophorus [będzie
zaprezentowane w następnym numerze KI - przyp. red.].

I am also presenting two pictures of a fruit of M.
purpureus, that I took at this place in December 2009 bees had eaten some of its peel, thus making visible a
white and soft pulp of the inside of the fruit, containing
many tiny seeds (fig. 13 and 14).
200 m away from the site of M. purpureus there is
a site of Pilosocereus pentaedrophorus [it will be presented in the next issue of KI - ed. note].

Wszystkie zdjęcia: Marcelo Pirajá
Tumaczenie: Tomasz Romulski

All the pictures: Marcelo Pirajá

Fig. 13

Fig. 14

Pozdrowienia z pustyni Sonora. Część 1

Fig. 1 Ryś rudy na saguaro. Fot. Joyce Craig

Fig. 2 StrzyŜ kaktusowy na kaktusie organowym,
Stenocereus thurberi. Fot. Don Dirks

StrzyŜ kaktusowy (Campylorhynchus brunneicapillus) to największy wśród strzyŜyków w Ameryce
Północnej. śyje na południowo-zachodnich obszarach
USA, aŜ do środkowego Meksyku, czyli na terenach
pustynnych. śywi się głównie owadami. Swoją nazwę
zawdzięcza temu, Ŝe gniazda buduje najczęściej w zaroślach opuncji.
Fig. 3 Pustynny baran wielkorogi i saguaro. Fot. Joyce Craig

Tomasz
Romulski

Nie samymi kaktusami pustynia Ŝyje.
Wiadomo – zwierzęta, które mają daleko większe
grono fanów niŜ kaktusy, a media wszelkich typów
poświęcają im wiele miejsca (czy ktoś z czytelników KI widział moŜe kiedyś w telewizji film o
kaktusach?). Z jakiej więc racji mają jeszcze
zabierać miejsce “kłujakom” w KI? CóŜ, pomyślałem, Ŝe zdjęcia przedstawiające w jednym kadrze
kaktusa i zwierzątko ubogacą nasze estetyczne
kaktusowe doznania. Pomysł przyszedł mi na myśl
około rok temu. Wtedy to na mojej ulicy zaczęło
się dziać coś dziwnego. Na przykład przebywając
w swoim pokoju czasem zauwaŜałem, Ŝe za moim
oknem “spada” jakiś cień. Z kolei na jezdni i
chodnikach mojej ulicy pojawiło się wiele martwych gołębi. Rzecz się wyjaśniła szybko, bo oto
wkrótce na moim zaokiennym parapecie, na
którym trzymam kaktusy (miałem wtedy otwarte
okno), pojawił się ON. Sokół. Prawdziwy. Pojawił
się to zbyt mało powiedziane – bezczelnie wskoczył sobie na rosnący tam 15-centymetrowy Corryocactus melanotrichus i siedział sobie na nim
chyba ze 3 minuty. Nie bał się mnie wcale. Skrzydeł nie rozpostarł, ale widok był przepiękny. Byłem tak zauroczony, Ŝe dopiero po minucie zacząłem szukać aparatu fotograficznego. Oczywiście... baterie były na wyczerpaniu, i... była to jedna
z tych chwil, których naprawdę się Ŝałuje, jeśli nie
zostały utrwalone fotografią. Sokół w mojej kolekcji, na moim C. melanotrichus!Od jednego z
sąsiadów dowiedziałem się, Ŝe sokół ów zagnieździł sie na strychu naszej kamienicy, i Ŝe ma trzy
młode. Miałem nadzieję, Ŝe odwiedzi moją kolekcję kaktusów ponownie. Niestety tak się nie stało,
sokół zniknął. Nie mam zdjęcia, ale uwierzcie – on
był. I właśnie na otarcie łez po nim – pierwsza
część serii zdjęć kaktusów i zwierzątek z pustyni
Sonora.
Ryś rudy (Lynx rufus) to nabardziej rozpowszechniony dziki kot w Ameryce Północnej. Występuje od
południowej Kanady do północnego i środkowego
Meksyku, zarówno na terenach leśnych, jak i
półpustyniach. Jest to najmniejszy z czterech gatunków
rysi, tylko dwa razy większy od kota domowego, jednak jest bardzo dobrym łowcą, który moŜe powalić
dorosłego jelenia, choć Ŝywi się głównie małymi ssakami. Dla wypatrywania zdobyczy nierzadko wspina
się właśnie na kaktusy.
Pustynny baran wielkorogi (Ovis canadensis
nelsoni) zamieszkuje południowo-zachodnie rejony
USA, i północne rejony Meksyku. Zwierzę to
przypomina kaktusy, bo... jest wyjątkowo odporne na
brak wody, bez której moŜe się obyć przez wiele dni, w
czasie których często jedynym jej źródłem jest dla
niego roślinne poŜywienie, m.in. pędy opuncji czy
kwiatostany agaw.
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O rebucjach. Część 1.
Elton Roberts
Kalifornia, USA, 1cactus1@verizon.net

ABOUT REBUTIAS. PART 1

Rebutia aiquilensis nn KK 1926

Rebutia aiquilensis nn KK 1926

Obok lumperskiej taksonomii, w rodzaju Rebutia
jest jeszcze jedna rzecz, która teŜ jakby „zmętnia wodę”,
i są to numery KK, lub numery Karela Knizego. To to
samo, ale niektórzy mogą nie wiedzieć, co oznacza skrót
KK. To właściwie bardzo ciekawe, Ŝe wiele numerów i
nazw KK jest zupełnie ignorowanych, i tylko kilka się
utrzymuje. Widziałem listy danych polowych, gdzie
podane są nazwiska osób, o których nigdy nie słyszałem,
a mimo to bez wzmianki o numerach KK. Pytałem się o
to wiele razy, i prawie zawsze słyszałem, Ŝe nazwy Karela Knize są niewiarygodne. Kiedy naciskałem, odpowiadano mi, cóŜ Knize ma zwyczaj nie zwaŜać na rzeczywistą nazwę rośliny, którą mu przynoszą, i nadawać
jej własną nazwę i numer. Widziałem ludzi, którzy robią
to samo z roślinami wyhodowanymi przeze mnie, bez
danych polowych - nadają tym roślinom jakiekolwiek
dane, i tak je sprzedają. Jak sądzę, dla części osób ma to
znaczenie, i skłonni są oni zapłacić więcej za roślinę z
danymi, prawdziwymi lub nie. Większość z nich nie
pozna się na tym. Na końcu ksiąŜki Pilbeama jest lista
numerów KK dotycząca Rebucji. Pod numerem KK
1926 jest roślina wymieniona po prostu jako Rebutia sp.
z Aiquile, Boliwia, 2600m. Przeglądając katalog Mesa
Garden na rok 2003, zobaczyłem tę roślinę pod nazwą
Rebutia aiquilensis nn. KK 1926.
Nie miałem kłopotów z jej uprawą. Przypomina ona
w duŜym stopniu jakąś Rebutia senilis. Jej ciernie są od
białych do brązowawych. Jak mozecie zobaczyć na
zdjęciu, kwiaty są pomarańczowe do ciemnopomarańczowych, z nieco ciemniejszymi pasmami u góry płatków. Mają 3-4 cm średnicy - nie mierzyłem ich. Jak
wiele rebucji, kwitnie ona, gdy osiągnie ok. 2 cm średnicy. Jak moŜecie zauwaŜyć na zdjęciu 2, rośliny mogą, i
rzeczywiście wypuszczają wiele kwiatów jednocześnie.
Roślina się krzewi, jak większość rebucji. PoniewaŜ biel
cierni widoczna jest lepiej niŜ ich lekki brąz, z dalszej
odległości wygląda ona jakby miała białe ciernie.
Daję roślinom jako podłoŜe moją zwykłą mieszankę, i trzymając je sucho w zimie, nie miałem problemów
z zimnem w okolicach -10 oC.

Appart from lumping taxonomy, there is another
thing in Rebutia that also kind of muddies the waters,
and that is the KK numbers, or the Karel Knize numbers. All the same but some may not know what the
KK stands for. It is really kind of interesting to see that
a lot of KK numbers and names are totally ignored and
a few are held on to. I have seen lists of collection data
that list people that I have never heard of and yet not a
mention of KK numbers. I have asked many times and
about the only answer I get is that the names are not
reliable. When pressed, I get, well Knize would take
any plant name that someone brought him and put his
own name and number on it. I have seen people do the
same thing with plants that I have raised that have no
collection data on and they put some data on the plants
so they can sell them as having data. I guess for some
people it makes a difference, and they will pay more for
a plant with data, no matter if true or not. They, in the
most part, do not know the difference. At the back of
the Pilbeam’s book there is a list of KK numbers as
concerns rebutias. Under KK 1926 there is a plant just
listed as Rebutia sp. from Aiquile, Bolivia, 2600m.
Looking in the Mesa Garden Catalog for the year 2003,
I saw this plant named as Rebutia aiquilensis nn. KK
1926.
I have had no problems growing the plant. It looks
a lot like a Rebutia senilis. The plant has white to
brownish spines. As you can see by the photos, the
flowers are orange to dark orange with some darker
streaks up the petals. They are 3 to 4 cm in diameter - I
did not measure them. Like many of Rebutia, it will
bloom when it reaches about 2 cm in diameter. As you
can see in photo 2, the plants can and do throw a lot of
flowers at one time. The plant clumps as do most of
Rebutia. Because the white in the spines shows up
better than the light brown, the plant from a distance
looks like it had white spines.
I give the plants my regular soil mix, and keeping
them dry over the winter I have had no problems with
cold down to the low teens oF

Rebutia albiflora

Rebutia albiflora

Nazwa Rebutia albiflora pojawiła się w 1963r. i
pozostała taka do 1993, kiedy ktoś próbował ją nazwać
Rebutia pulvinosa. R. pulvinosa to mocno róŜniąca się
roślina, więc to się powszechnie nie przyjęło. Do czasu,
gdy pojawił się NCL. Tam zmienili nazwę R. albiflora
na Rebutia pulvinosa ssp. albiflora. JeŜeli o mnie chodzi, Rebutia albiflora taką pozostanie, a R. pulvinosa
będzie pulvinosa. Według ksiąŜki Pilbeama o Rebutia,
roślina ta pochodzi z subtropikalnego obszaru Boliwii,
rosnąc do wysokości 2300 m. Jeśli tak, to ja mam rośliny, które rosną na większej wysokości, bo nigdy nie

Rebutia albiflora was first named in 1963 and has
remained as named till 1993 or so when someone tried
to call it Rebutia pulvinosa. R. pulvinosa is a much
different plant so that did not go very far. That is till the
NCL came along. There they have renamed R. albiflora
as Rebutia pulvinosa ssp. albiflora. As far as I am concerned Rebutia albiflora will remain just that and R.
pulvinosa will be a pulvinosa. According to Pilbeam’s
Rebutia book the plants come from a subtropical area
of Bolivia up to 7,550 feet in elevation. If this is so then
I must have plants that come from a higher elevation, as
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wykazały one Ŝadnych oznak ujemnego wpływu zimna.
Są to rośliny o małych główkach do ok. 2 cm średnicy.
Główki mogą być kuliste do nieco wydłuŜonych. To ile
wydłuŜonych główek macie na waszej roślinie zaleŜy od
ilości światła. Z rozrostem kępy, główki bliŜej jej środka
będą się wydłuŜać, ale przy dobrym świetle nie będzie
tego widać, bo ich szczyty pozostaną zaokrąglone. Na
obu zdjęciach moŜecie zobaczyć, Ŝe główki są dość kuliste, ale takŜe, Ŝe te na brzegu kępy są u dołu wydłuŜone,
jako Ŝe się wyciągają by górować nad nowymi, które
wyrastają niŜej nich. Gdy kępa osiągnie ok. 20 cm średnicy, prawdopodobnie będziecie w niej mieli trochę
główek, które są dość długie i zaokrąglone na szczytach.
Te zaokrąglenia są ładne, jak ukształtowany marmur.
Jeśli będziecie chcieli podzielić duŜą kępę, trzeba wziąść
długie glówki, o ok. 10 cm długości, odciąć górną część,
zostawiając ok. 2 cm, pozwolić jej się ukorzenić i potem
posadzić. To właściwie jedyna metoda by uzyskać naprawdę ładną kępę, i taką jak na zdjęciach moŜna
otrzymać w ciągu kilka lat. Na roślinie uprawianej w
dobrym słońcu, główki będą miały średnicę 1,5-2 cm.
Średnica główek u roślin uprawianych w niedostatecznym świetle będzie zbliŜona do średnicy ołówka, będą
one teŜ bardziej wydłuŜone.
Jak sugeruje nazwa, kwiaty są białe, ale niektóre
rośliny mają kwiaty lekko zaróŜowione. Jeśli uda wam
się to zauwaŜyć, zewnętrzne płatki kwiatów na mojej
roślinie są nieznacznie zaróŜowione, ale wszystkie wewnętrzne płatki są białe. Kwiaty mają do 2,5 cm średnicy. Roślina moŜe i będzie kwitła przez duŜą część wiosny i lata, aŜ do jesieni. Ciernie są tak cienkie, Ŝe nie
znalazłem Ŝadnej trafnej miary na opisanie ich grubości.
Mówi się o nich, Ŝe są tak cienkie jak włosy. Trudno
rozróŜnić ciernie centralne i radialne. Według opisu
ciernie radialne mają do 5 mm długości, a centralne do
1,5cm. Kiedy roślina jest mała, moŜna jej dać troszkę
wody w zimie, ale od momentu gdy zacznie się krzewić,
najlepiej trzymać ją sucho. Ze swoimi kępami rozrastającymi się z wiekiem na powierzchni podłoŜa, ma ona
tendencję do zatrzymywania w nim wilgoci, i wtedy
moŜe ona zgnić, nawet wtedy, gdy na podłoŜu jest połoŜona przewiewna warstwa grubego Ŝwirku. Pędy rosną
tak stłoczone, Ŝe przepuszczają mało powietrza, więc
podłoŜe pod nimi pozostaje wilgotne. Tak więc w przypadku większych roślin, najlepiej w zimie nie podlewać.
Daję roślinom na podłoŜe moją typową mieszankę i
ustawiam je w miejscu, gdzie jest duŜa cyrkulacja powietrza.
Rebutia x albiflora
Wiele osób twierdzi, Ŝe nie lubią i nie chcą Ŝadnych
krzyŜówek, jeśli chodzi o kaktusy. Czasem się uśmiecham, bo niektórzy naprawdę zadeklarowani przeciwnicy hybryd kaktusów rzucą się na łeb na szyję by kupić
kilka krzyŜówek Echinopsis Boba Schicka. Widziałem
teŜ takich, którzy nawet nie chcą wiedzieć, jakie mają
rośliny. Patrzyłem jak wchodzą do samochodu i z kaŜdej
doniczki wyciągają etykiety, patrzą się dookoła, rzucają
je do rynsztoka, wsiadają do samochodu i zadowoleni
odjeŜdŜają. Dla osób, które nie lubią hybryd, etykiety są
oczywiście konieczne. Ale sprzedałem około tysiaca
xRebutia albiflora w ciągu ostatnich kilku lat. Wyszedł154

mine have never shown any signs of being damaged by
cold, this could be the reason.
They are small headed plants, with heads to about
2 cm in diameter. These can be globular to somewhat
elongated. It depends on the amount of light they get as
to how many elongated heads you have on your plant.
As the clump grows the heads toward the middle of the
clump will elongate but with good light you will not
see it as the top of the heads will remain rounded. In
both of the photos of the plant you can see that the heads are quite globose but also the ones on the edge of
the clump are elongated underneath, as the stems grow
longer to stay above the rest of the newer stems growing below them. By the time the clump reaches about
20 cm in diameter you can have some stems that are
quite long and narrow with globose stem end. There it
is nice and round, and looks like a marble in shape. If
you want to take a large clump apart then you have to
deal with the long stems that can be as long as 10 cm.
What I have done is just cut the head off leaving about
2 cm of the stem, and let it reroot before planting. That
is about the only way to get a really nice looking
clump, and it can take several years to get a clump looking like the one in the photos. On a plant that is
grown in good light the heads will be about 1.5 to 2 cm
in diameter. Plants grown in poor light will have heads
about the size of the diameter of a pencil and they will
also be more elongated.
As the name indicates the flowers are white, but
some plants have very light pink flowers. If you notice,
you can see a bit of pink on the outer petals on my
plant, but the inner petals are all white. The flowers are
to 2.5 cm in diameter. The plant can and will many
times bloom much of the spring, summer and into fall.
The spines are so fine that I have found no measurement for them to state the diameter. They are referred
to as fine like fine hair. It is hard to tell the differences
in the radial and central spines. The description calls
for radial spines to 5 mm long and centrals being up to
1.5 cm long. When the plant is small it could be given a
light watering in the winter time but once it starts to
spread out it is best to keep it dry. With the stems spreading over the top of the soil as the plant gets larger, it
has a tendency to hold the moisture in the soil and the
plant can then rot. That is even with a good airy
topdressing. The stems grow so dense together that
little air gets between them. That causes the soil under
the heads to stay damp. So for large plants it is best to
not water in the winter. I give the plants my regular soil
mix and an area where they get a lot of air circulation.
Rebutia x albiflora
A lot of people claim that they do not like nor want
any kind of crosses when it comes to cactus plants. I
have to smile at times for some of the really vocal haters of hybrid cactus will flip head over heals to buy
some of the Shick Echinopsis crosses. I have also seen
those that do not want to even know what plants they
have. I have watched as they get to the car and pull
each tag out of the pot and look around and drop them
in the gutter and get in the car and go happily on their
way. For those that hate hybrids that is fine for each
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Fig. 1 Rebutia aiquilensis nn KK 1926

Fig. 3 Rebutia albiflora

em półtorej godziny temu by zrobić jakieś dobre zdjęcie
jednej z tych roślin w doniczce 15.5 cm, i nie mogłem
znaleźć Ŝadnej z nich, jakiegokolwiek rozmiaru. Przeszukałem trzy szklarnie zanim w końcu znalazłem pięć
roślin. Są one sprzed roku, kiedy po raz ostatni je rozmnaŜałem. Myślałem, Ŝe znów coś namieszałem, i nie
zostawiłem sobie Ŝadnej rośliny na kolejne rozmnoŜenia.
Jeśli je dobrze uprawiacie, mogą one przejść z doniczek
5 cm do 9 cm w ciągu 1,5 do 2 lat. Kiedy je wtedy zacząłem wystawiać na ladę, tak szybko się sprzedawały,
Ŝe nie musiałem ich przesadzać do większych doniczek.
Ostatnim razem rozmnoŜyłem pięćdziesiąt roślin,
wszystkie zeszły w jednym sezonie. To moŜe być wskazówką, jak bardzo ludzie „nie lubią” niektórych hybryd.
Na zdjeciu 5 rośliny są w 9-cm doniczkach, na zdjęciu 6 roślina jest w 5-cm doniczce i gotuje się do przesadzenia do doniczki 9-cm. Rośliny szybko urosną i wypełnią 9-cm doniczkę. Roślina na zdjęciu 7 jest jedną z
pięciu, których nie przesadziłem, i dobrze, bo wyzbyłbym się wszystkich swoich roślin. Jak widać na zdjęciach 5, rośliny mają kwiaty, które są koloru, jak ja to
nazywam, jasnego zakurzonego róŜu, lub kremowo róŜowe z ciemniejszymi zewnętrznymi płatkami. Pąki, ze
swoją głęboko róŜową barwą, bardzo ładnie kontrastują
z białymi cierniami, dzięki czemu roślina jest dość
atrakcyjna. Rebutia albiflora kwitnie ładnie, ale nie tak
jak ta hybryda. Nie wiem, z czym ją skrzyŜowano, ale ta
roślina to kwitnące cudeńko. Widziałem jej 15- i 20centymetrowe kwitnące pojemniki, i nie mogłem dojrzeć
samej rośliny, tak duŜo było kwiatów. Tak jak R. albiflora, tak i ona kwitnie wielokrotnie w sezonie. Przerwę
w kwitnieniu będzie miała w lecie. To dlatego, Ŝe jest
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Fig. 2 Rebutia aiquilensis nn KK 1926

Fig. 4 Rebutia albiflora

have their own likes and dislikes. But I have sold close
to one thousand of the xRebutia albiflora in the last few
years. I went out about an hour and half ago to get a
good photo of a plant in at least a 15.5 cm pot and
could not find a single plant of any size. I searched
three greenhouses before I finally found five small
plants. Those are from a year ago when I propagated
the plants the last time. I was thinking that I had messed up again and did not save any of the plants for the
next propagating time. If you keep the plants happy
they can go from the 5 cm propagating pots to 9 cm
pots in 1.5 to 2 years. That is starting out with a single
head. Once they hit the sale table I never had to uppot
any of the plants as they sell so quickly. I propagated
fifty plants the last time and all were gone in one season. That should tell you how much people do not like
some hybrids.
In photo 5 the plants are in the 9 cm pots, in photo
6, the plant is in the 5 cm pot and just ready for uppoting into the 9 cm pots. In short order the plants will
grow and fill a 9 cm pot. The plant in photo 7 is one of
five that I did not uppot and it is a good thing or I
would have sold all of my plants. Then I would have to
keep my eyes open for a replacement plant. As you can
see in the photos 5 the plants have flowers that are,
what I call, a light dusty pink or creamy pink with darker outer petals. The buds with their deep pink color,
contrast very nicely with the white spines and that makes for a quite desirable plant. Rebutia albiflora blooms
nicely but nothing like this hybrid. I do not know what
it is crossed with but the plant is a blooming wonder. I
have seen 15 and 20 cm pans of the plant in bloom and
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Fig. 5 Rebutia x albiflora

Fig. 7 Rebutia x albiflora

wtedy gorąco, ale jak tylko pogoda się oziębi, zaczyna z
powrotem kwitnąć. Kwiaty mają ok. 2,5 cm średnicy.
Roślina rośnie w sumie tak jak R. albiflora, pozostając
zwarta przy duŜej ilości światła, ale nie tak duŜej by się
spaliła. Pędy mają do 3,5 cm średnicy. Swoje rośliny
rodzicielskie trzymałem w szklarni otwartej przez cały
rok, i rebucji tej w Ŝaden sposób nie zaszkodziło, gdy
kilka lat temu temperatura spadła do -13 oC.

Cactus Artus
Ta artystyczna kompozycja z Cereus jamacaru, która znajduje się na placu w centrum Andaraí, w Chapada Diamantina, Bahia, Brazylia,
upamiętnia wyścigi samochodowe, które się tam
corocznie odbywają.
zdjęcie: Marcelo Pirajá, Brazylia
This artistic composition using Cereus jamacaru, placed in a public square in the center
of the city of Andaraí, in Chapada Diamantina,
Bahia, Brazil, commemorates a race of cars
which takes place there every year.
Picture by Marcelo Pirajá, Brazil

Fig. 6 Rebutia x albiflora

not been able to see the plant as there were so many
flowers. Like R. albiflora the plant will bloom many
times in a season. It will take a break from blooming in
the summer time. That is because here it is quite hot but
as soon as the weather cools off again it is back to blooming. The flowers are about 2.5 cm in diameter. The
plant grows a lot like R. albiflora in staying compact if
given plenty of light, but not enough to burn its stems.
The heads are to about 3.5 cm in diameter. Like any
plant that kind of runs along the ground you will want
to keep it dry over the winter even though it could take
some water as a small plant. I have had my parent
plants in the covered house that is open all around. It
did not seem to flinch when the temperature hit 9 degrees F. some years ago. From what I have seen all
Rebutia can do just fine in a good potting mix with
50% perlite added.
Wszystkie zdjecia - Elton Roberts.
Tekst i zdjęcia zostały pierwotnie opublikowane na liście
mailingowej autora.
All the pictures by Elton Roberts.
The text and photos had been first published on the
author’s mailing list.

Uwagi o środkach ochrony roślin w
uprawie kaktusów.
Janusz Jaworski
Wrocław,
Wrocław, navi
navidan.
dan.jawo@gmail.com
jawo@gmail.com

W obecnym numerze miała się znaleźć kolejna
część artykułu o mniej znanych środkach ochrony roślin.
Tak się złoŜyło, Ŝe brak czasu uniemoŜliwił mi niestety
jego ukończenie, i mam nadzieję zamieścić go w następnym numerze. W obecnym wydaniu postanowiłem natomiast zamieścić pierwszą część uwag o stosowaniu
chemii w ochromnie kaktusów, artykułu przygotowywanego przeze mnie od pewnego czasu, którego pierwszą
część udało mi się ukończyć„rzutem na taśmę”. Omawiam w nim niektóre aspekty związane ze stosowaniem
chemicznych środków ochrony, wszystkich zagadnień
prawdopodobnie nie zdołam przedstawić.
Wstęp
Środki do zwalczania szkodników zwierzęcych (zoocydy) moŜemy pod względem sposobu działania podzielić na kilka typów:
- środki o działaniu kontaktowym – substancja aktywna działa w miejscu zastosowania (powierzchniowo),
słabo wnikając wgłąb rośliny, a na szkodnika działa, gdy
ten wejdzie z nią w kontakt
- o działaniu systemicznym (układowym) – substancja
aktywna bardzo łatwo rozprzestrzenia się na całą roślinę,
dzięki czemu roślina staje się w całości trująca dla
szkodnika.
- o działaniu wgłębnym – substancja aktywna wnika
łatwo do części rośliny lecz nie ulega w niej rozprzestrzenieniu – trujące dla szkodnika są tylko te części
rośliny, na które zastosowano środek.
- o działaniu gazowym – substancje, te działają dusząco
na szodniki, zwykle są przeznaczone do stosowania w
zamkniętych pomieszczeniach
Drugi waŜny podział dotyczy grup, na jakie podzielone są substancje pod względem chemicznym. WiąŜe
się on z róŜnymi mechanizmami oddziaływania poszczególnych grup substancji na szkodniki. Do najbardziej znanych grup moŜna zaliczyć: związki fosforoorganiczne, syntetyczne pyretroidy, karbaminiany. W
ostatnich latach pojawiły się na rynku nowe środki, z
jeszcze innymi typami substancji aktywnych. Zarówno
nazwa substancji aktywnej jak i grupa, z której dana
substancja pochodzi, jest zawsze podana w instrukcji
danego środka. Jak się przekonamy, wiedza o grupach
substancji aktywnych jest waŜna dla profesjonalnej walki ze szkodnikami w naszych kolekcjach.
Środki ochrony moŜemy oczywiście podzielić takŜe
pod kątem grupy szkodników, które zwalczają. Wśród
zoocydów moŜna wyróŜnić m.in. środki zwalczające
owady (insektycydy), roztocza (akarycydy), mszyce
(aficydy), nicienie (nematocydy).
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Uodparnianie się szkodników
WaŜną kwestią, na którą moim zdaniem zwraca się
zbyt małą uwagę przy ochronie roślin, jest problem
uodparniania się szkodników na toksyny. OtóŜ najsilniejsze osobniki w obrębie populacji szkodnika, którym
uda się przetrwać opryski danym środkiem, dają w następnych pokoleniach potomstwo o większej procencie
osobników odpornych na substancję aktywną zawartą
w stosowanym środku. Co gorsza szkodnik często uodparnia się takŜe na inne substancje z tej samej grupy
substancji aktywnych (tzw. odporność krzyŜowa). Niekiedy zdarza się teŜ, Ŝe szkodnik uzyskuje odporność
na jakąś substancję z innej grupy.
Mechanizm uodparniania się szkodników opiera
się o co najmniej kilka czynnników, których nie będę
omawiał. Bezpośrednią natomiast przyczyną powstawania odporności jest, jak się moŜna domyślić, stosowanie przez dłuŜszy okres tej samej substancji aktywnej, lub innej z tej samej grupy, a takŜe stosowanie ich
w niewłaściwy sposób (niewłaściwe dawki, niedokładne opryski, nieodpowiednie terminy stosowania środka,
nieodpowiednie warunki). Nabycie odporności przez
szkodniki niekoniecznie jednak musi mieć swoje źródło
w naszych poczynaniach, szkodniki bowiem mogą
przyjść do nas takŜe z zewnątrz – przyniesione na nowo
zakupionych roślinach, z kwiatów, które uprawia nasz
sąsiad na parapecie piętro wyŜej, itp. Nie mamy pewności czy szkodniki, które dostały się do naszej kolekcji
z zewnątrz nie są osobnikami, które zdąŜyły juŜ wcześniej wykształcić odporność na stosowany przez nas
środek ochrony roślin – dotyczy to np. przędziorka,
który jest uciąŜliwym szkodnikiem upraw sadowniczych, zwalczanym od wielu lat najróŜniejszymi preparatami, i który najłatwiej się uodparnia ze wszystkich
szkodników kaktusów. Jak zatem radzić sobie z problemem nabywania odporności przez szkodniki?
Przede wszystkim troszcząc się o zapewnienie
bezpieczeństwa naszej kolekcji nie powinniśmy ograniczać się do środków z tej samej grupy substancji aktywnych (patrz wyŜej), ale je róŜnicować i stosować
naprzemiennie preparaty z róŜnych grup. Na etykiecie
informacyjnej środków ochrony roślin widnieje zawsze
informacja o zawartej substancji aktywnej i grupie, do
której ona naleŜy: „substancja aktywna A z grupy B”.
Stosowanie środków z róŜnych grup ma zasadnicze
znaczenie, gdyŜ mechanizm działania substancji aktywnych jest róŜny dla róŜnych grup i w konsekwencji
wymaga od szkodników za kaŜdym razem wypracowania nowego systemu obronnego. System wytworzony
przeciw jednej toksynie często okazuje się skuteczny
przeciw innym z tej samej grupy, poniewaŜ działają
one w podobny sposób – stąd bierze się odporność
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krzyŜowa. Wytworzony system obronny nie ochroni
jednak szkodnika przed inną grupą toksyn, która ma
odmienny sposób działania. Zatem stosowanie środków
z róŜnych grup (!) substancji aktywnych jest kluczowe
dla zapobieŜenia uodparniania się szkodników. Jeśli
jednak nie mamy dostępu do środka z innej grupy,
uŜyjmy przynajmniej innego środka z tej samej grupy.
W takim wypadku naleŜy zwrócić uwagę nie tylko na
handlową nazwę produktu, ale takze na zawartąw nim
substancję aktywną, gdyŜ nierzadko róŜne środki stanowią w rzeczywistości ten sam preparat. Jako przykład
moŜna podać popularne Basudin i Diazinon. Pierwszy
jest produkowany przez firmę szwajcarską, drugi jest
produktem z japońskim, oba preparaty zawierają jednak
tę samą substancję aktywną – diazynon (czasem zdarza
się teŜ, Ŝe firmy produkujące środki ochrony roślin tylko
nieznacznie zmieniają skład swojego produktu, i następnie rozprowadzają go pod nową nazwą).
Stopień uodparniania się szkodnika jest oczywiście
róŜny dla róŜnych substancji. Naturalnie warto wybierać
te preparaty, które wywołują ją w jak najmniejszym
stopniu. Np. badania na przędziorku chmielowcu nie
wykryły jego odporności na Vertimec 018 EC przy 6
zabiegach w ciągu roku. Środkami wywołującymi małą
odporność u tego szkodnika okazały się teŜ m.in. Nissorun 050 EC i Nissorun 10 EC, Talstar 100 EC. Na drugim końcu z kolei uplasowały się Magus 200 SC i Sanmite 20 WP, środki skądinąd bardzo skuteczne na nieuodpornione osobniki tego szkodnika.
W amatorskich kolekcjach zwykle stosuje się opryski zbyt rzadko by szybko wywołać odporność. Jednak
istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe szkodniki, które przeniknęły do naszej kolekcji mogły się juŜ wcześniej uodpornić na stosowaną przez nas substancję aktywną, i
nasz środek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, moŜę
okazać się nieskuteczny. Po pewnym czasie niestosowania danego pestycydu odporność szkodników na niego
znacznie się zmniejsza, i moŜna powrócić do jego stosowania. Trudno dokładnie określić czas zanikania odporności – zaleŜy on od szkodnika, rodzaju substancji.
Przykładowo badania przeprowadzone na przędziorku
chmielowcu wykazały, Ŝe okres, po którym następuje
dość znaczne obniŜenie jego odporności jest rzędu 2-3
lat.
O doglebowych środkach systemicznych
W drugiej części artykułu poruszę kilka innych
kwestii odnoszących się do środków ochrony, m.in. te
dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania. W tej części
chciałbym jeszcze podzielić się kilkoma uwagami na
temat doglebowych środków systemicznych.
Środki te produkuje się w postaci pastylek lub granulatów. Działają one w ten sposób, Ŝe po umieszczeniu
w podłoŜu, rozpuszczają się stopniowo w wodzie, którą
podlewamy roślinę, i wraz z nią przenikają do jej wnętrza, w efekcie czego roślina staje się trująca dla szkodników. Wydawałoby się, Ŝe wszystko jest bardzo proste,
jednak w przypadku kaktusów pojawia się kilka problemów. Kaktusy podlewamy rzadko, a ich podłoŜe, jeśli
jest dobrze sporządzone, powinno szybko wysychać.
Ilość substancji aktywnej, jaka rozpuszcza się w wodzie
i przenika następnie do rośliny jest więc mniejsza niŜ w
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przypadku częściej podlewanych roślin, dlatego przy
stosowaniu doglebowych środków systemicznych daję
trochę większą dawkę środka niŜ zaleca producent.
Kolejny problem z doglebowymi środkami systemicznymi dotyczy osób, które uprawiają swoje sukulenty w mieszkaniu i tam przeprowadzają prace przy
przesadzaniu. Pył z podłoŜa, który w trakcie takich
czynności zawsze dostaje się do powietrza i następnie
osadza na przedmiotach, jest oczywiście skaŜony. Naturalnie będzie tak teŜ wtedy, kiedy zdarzy się nam
wywrócić doniczkę z kaktusem, itp. Wielokrotnie przy
przeprowadzaniu prac związanych z przesadzaniem
kaktusów w mieszkaniu, miałem dolegliwości, które
ustawały dopiero po odkurzeniu wszystkich przedmiotów w pokoju. Doglebowe środki systemiczne, nie są
więc do końca bezpieczne, wbrew temu co się twierdzi.
Obecnie prace przy przesadzaniu roślin z zaaplikowanymi środkami doglebowymi wykonuję w ogrodzie.
Przy stosowaniu środków doglebowych woda powinna mieć do nich łatwy dostęp – tak będzie, gdy zastosujemy typowe, luźne podłoŜe. Znacznie gorzej jest
kiedy początkujący kaktusiarze trzymają swoje rośliny
w podłoŜu torfowym, które prędzej czy później przestaje chłonąć wodę, co skutkuje słabszym rozpuszczaniem
się preparatu.

Kaktusy do sprzedania
Sulcorebutia, Mediolobivia, Rebutia s.l, Echinocereus, Lobivia, Frailea, Mammillaria, Turbinicarpus, Ariocarpus, inne ładne kaktusy
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Mammillaria
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Mrozoagawy. Agave havardiana.
Tomasz Romulski
Wrocław

Fig. 1 Agave havardiana, Nowy Meksyk

Artykulikiem tym chciałbym rozpocząć cykl (oby!)
poświęcony sylwetkoim mrozoodpornych agaw. Oczywiście określenie „mrozoodporne” nie jest definitywne,
ale obarczone pewnymi warunkami, które muszą być
zapewnione by dana roślina rzeczywiście zachowywała
się w polskim klimacie jak przystało na”mrozaka”.
Na pierwszy ogień wybrałem Agave havardiana
Trelease. NaleŜy ona do agaw dość często spotykanych
w uprawie, dzięki swojemu bądź to ładnemu wyglądowi,
bądź to właśnie znacznej mrozoodporności.
Agawa ta występuje w Teksasie, południowowschodniej części stanu Nowy Meksyk, oraz w Meksykańskich stanach Chihuahua i Coahuila. Osiąga stosunkowo niewielkie rozmiary - jak podają opisy, rozety
największych form mogą osiągnąć 80 cm średnicy,
większość roślin jednak, zwłaszcza te pochodzące z
wyŜszych wysokości, osiąga mniejsze średnice. Jej rozety są dość zwarte, o szerokich liściach, takŜe u nasady co jest charakterystyczne dla tego gatunku. Liście mają
wyraźne ząbki na brzegach, są zakończone długim i
ostrym ciemnobrązowym cierniem i mogą przyjmować
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kolor od matowo zielonego do srebrzystego, czasem
nawet niebieskawego. Gatunek ten swoim wyglądem
przypomina bardziej znane A. parryi i A. neomexicana.
W naturze agawa te kwitnie po osiągnięciu wieku 2040 lat. Kwiatostan ma wysokość od 2 do 5 m, a kwiaty
są zielonoŜółte z lekkim czerwonym zabarwieniem. W
starszym wieku rozety mogą czasem wytworzyć nieliczne odrosty.
A. havardiana jest powszechnie zaliczana do najbardziej wytrzymałych na mróz gatunków w całym
rodzaju, choć nie aŜ tak wytrzymałych jak np. A. utahensis. W ofertach handlowych moŜna znaleźć inforFig. 5
mację o tym, Ŝe znosi ona bez szkody temperatury w
granicach -20 oC. Nie jest to jednak do końca ścisłe,
poniewaŜ jej odporność na niskie temperatury jest zróŜnicowana i zaleŜy od regionu, z którego wywodzi się
dana forma. Przyjmuje się, Ŝe najbardziej wytrzymałe
pod tym względem rośliny pochodzą ze stanu Nowy
Meksyk, podczas gdy np. ich meksykańskie odpowiedniki nie wyróŜniają się mrozoodpornością. NaleŜy
wziąść takŜe pod uwagę to, Ŝe tereny, które zamieszku159

je A. havardiana są typowo pustynnymi środowiskami,
o niewielkiej ilości opadów, zatem przy uprawianiu jej
w naszym klimacie konieczne jest jej osłonięcie przed
deszczami, np. za pomocą folii, badź teŜ posadzenie jej
w bardzo przepuszczalnym podłoŜu uformowanym w
rodzaj wzgórka, który umoŜliwi szybki odpływ wody, i
nawoŜeniu takiego jałowego podłoŜa w okresie wegetacyjnym. Ta druga moŜliwość jest jednak obarczona duŜym ryzykiem utraty rośliny i w zasadzie jest eksperymentowaniem.
Zawsze przy uprawie agaw naleŜy pamiętać o środkach ostroŜności, na co moim zdaniem zwraca się zbyt
mało uwagi. Chodzi oczywiście o ciernie na końcach
liści, które w przypadku A. havardiana są bardzo ostre i
mocne. Są to rośliny po prostu niebezpieczne, i w przypadku ich uprawy w zamkniętym pomieszczeniu, naleŜy
je umieścić w miejscu, które uniemoŜliwia przypadkowy
kontakt, zwłaszcza wykluczone jest by miały tam dostęp
dzieci, a prace przy niej naleŜy wykonywać w grubych
rękawicach ochronnych. TakŜe przy wysadzeniu rośliny
do ogrodu nalezy wybrać miejsce z dala od ścieŜek i
wejścia.
Jak to zwykle bywa, to formy z cieplejszych rejonów osiągają większe rozmiary i mają atrakcyjniejsze,
srebrzyste zabarwienie liści, podczas gdy formy najbardziej mrozoodporne wolno rosną, osiągają niewielkie
rozmiary, i raczej zielony kolor liści.

Thelocactus
hexaedrophorus
„roseus”
Tomasz Romulski

Thelocactus hexaedrophorus to gatunek znany od
dawna i prosty w uprawie, dlatego teŜ popularny w kolekcjach, chociaŜ moim zdaniem nie naleŜy on do najbardziej atrakcyjnych gatunków w rodzaju Thelocactus.
Pod względem zajmowanego w przyrodzie obszaru drugie miejsce wśród thelocactusów, za T. bicolor. T. hexaedrophorus pochodzi on z Meksyku, a centrum jego występowania znajduje się w stanie San Luis Potosi.
Według starszych opisów, kwiaty T. hexaedrophorus są białe, lub białe z róŜową smugą pośrodku płatków. Do niedawna właściwie nie donoszono o egzemplarzach z kwiatami o bardziej intensywnym róŜowym
kolorze. W 1853r. Lemaire opisał Echinocactus hexaedrophorus var. roseus, na podstawie róŜowokwitnącego
egzemplarza w kolekcji Monvillea, ale dopiero Glass i

Fig. 1 Thelocactus hexaedrophorus „roseus”.
Fot. Tomasz Romulski

Foster w latach 70-tych znaleźli w południowej części
San Luis Potosi populację z róŜowokwitnącymi roślinami, co skłoniło ich do przypuszczeń, Ŝe być moŜe są
to właśnie wspomniane var. roseus. CzyŜby więc T.
hexaedrophorus z róŜowym kwiatem był aŜ tak wielką
osobliwością? Okazuje sie, Ŝe nie. W ostatnich latach
na południu stanu San Luis Potosi, na południowej granicy zasięgu występowania T. hexaedrophorus, znaleziono wiele populacji róŜowo kwitnących Thelocactus
hexaedrophorus, w których często moŜna było takŜe
spotkać i biało kwitnące rośliny. Czescy kaktusiarze
Halda i Chvastek opisali w 2000r. dwie róŜowo kwitnące populacjie jako podgatunki T. hexaedrophorus:
ssp. jarmilae (z Las Tablas) i ssp. kvetae (z Rio Verde).
Inne, znalezione w następnych latach w tamtym rejonie
róŜowo kwitnące populacje, określano równieŜ tymi
nazwami. RóŜowo kwitnące rośliny spotykano takŜe w
innych stanach. Mimo, Ŝe wyodrębnienie ssp. jarmilae
(z Las Tablas), i ssp. kvetae nie jest powszechnie
uznawane, nazwy te mogą być pomocne dla tych, którzy chcieliby poszukać róŜowo kwitnących T. hexaedrophorus.
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