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Spojrzenie na kaktusy Wysp Dziewiczych
Tomasz Romulski

Fig. 1 Melocactus intortus, wyspa St. John,
fot. Randolph Femmer (USA)
Fig. 4 Melocactus intortus, wyspa Virgin Gorda,
fot. Randolph Femmer (USA)

Fig. 2 Stenocereus fimbriatus,
wyspa Virgin Gorda, fot. Randolph Femmer (USA)
Fig. 3 Pilosocereus royenii i Melocactus intortus, wyspa
Virgin Gord, fot. Randolph Femmer (USA)
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Wyspy Dziewicze to grupa małych wysp połoŜonych na
wschód od Puerto Rico. Północna ich część naleŜy do korony
brytyjskiej, południowa do USA, ale... w obu częściach jeŜdzi się lewą stroną drogi (mimo, Ŝe większość pojazdów ma
kierownice po stronie lewej!), oraz... i tu i tu oficjalną walutą
jest dolar. CóŜ... globalizacja.
Kaktusowa flora, przynajmniej ta nieopuncjowa, nie
wyróŜnia się oryginalnością i jest tu prawie taka sama jak na
Puerto Rico (rosnące tu nieopuncjowe gatunki zostały juŜ
krótko przedstawione w artykule o kaktusach Puerto Rico, KI
4(3)). To przede wszystkim Melocactus intortus, chyba największy gatunek w całym rodzaju Melocactus i bardzo rozpowszechniony na Karaibach, oraz dwa gatunki kolumnowe,
równieŜ powszechne na Karaibach - Pilosocereus royenii
oraz masywny
Fig. 5 Mammillaria nivosa, w kolekcji
Stenocactus fimbriatus. Leszka Wetesko, fot. Leszek Wetesko
Wszystkie one często
mogą rosnąć wśród
zielonej roślinności,
choć na przepuszczalnych podłoŜach. Na
wyspach występuje teŜ
jedna Mammillaria zamieszkujaca ten region Karaibów Mammillaria nivosa, która
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zawdzięcza swoją nazwę pokryciu główek białą wełną (napiszę o niej nieco
więcej w jednym z następnych numerów). Niedawno na jednej z wysp – Anegada, znaleziono takŜe małą populację mocno zagroŜonego, krzaczasto-płoŜącego
się kaktusa, Leptocereus quadricostatus, drugą obok jedynej dotychczas znanej
małej populacji na Puerto Rico. Na Wyspach występują ponadto Selenicereus
grandiflorus, Hylocereus undatus, Pereskia aculeata i kilka gatunków opuncji.
Na zdjęciach 1 i 3 moŜna zobaczyć egzemplarze M. intortus, które po
uszkodzeniu cefalium, prawdopodobnie przez zwierzęta, wypuściły odrosty,
które to z kolei szybko wykształciły swoje cefalia.
English summary. A quick glance at cactus flora of Virgin Islands, which
is very similar to that of Puerto Rico, is presented.
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Wstęp
Harrisia portoricensis Briton to kolumnowy kaktus,
endemiczny do czterech karaibskich wysp archipelagu
portorykańskiego. Obecnie gatunek ten jest wymarły na
samej wyspie Puerto Rico, i geograficznie jest ograniczony do małych wysp Mona, Monito, i Desecheo
(USFWS 1990). Od 1990r., H. portoricensis jest uznawana jako gatunek zagroŜony wyginięciem, zgodnie z
federalnymi przepisami USA. Status ten został nadany
głównie z powodu ubytku liczby roślin w środowisku
naturalnym spowodowanego aktywnością człowieka,
oraz zmian w roślinności powodowanych przez dzikie
kozy i świnie zmieszkujące te wyspy (USFWS 1990).
Obecnie największa populacja H. portoricensis występuje na wyspie Mona, liczebność której nie przekracza 60
000 (Rojas-Sandoval 2010). Mona to półpustynna wyspa
leŜąca na Morzy Karaibskim pomiędzy Puerto Rico i
Hispaniolą (Fig. 2). Jest to wyniesiona platforma ze skały wapiennej, o powierzchni 5517 ha (Frank et al. 1998;
Cintrón 1991). Roślinność wyspy jest klasyfikowana
jako subtropikalny suchy las z duŜym udziałem gatunków wykazujących adaptacje kseromorficzne (Cintrón i
Rogers 1990; Fig. 1). W niniejszym artykule prezentuję
krótkie streszczenie wyników obserwacji H. portoricensis w swoim środowisku, uzyskanych w trakcie ponad
dwóch lat intensywnych badań całej populacji oraz poszczególnych skupisk, prowadzonych na wyspie Mona.
Biologia zapylania
Harrisia portoricensis to gatunek z kwiatami obojnaczymi, które są białawe, pachnące i okazałe (Fig. 3).
Otwarcie kwiatów jest nocne, i są one otwarte tylko
przez jedną noc, przez kilka godzin. H. portoricensis ma
częściowo samopylny system reprodukcyjny – nie jest
on autogamiczny, tzn. potrzeba zewnętrznego czynnika
dla przeniesienia pyłku z pylników na znamię, aby zawiązały się owoce. Analiza ponad 300 godzin bezpośrednich obserwacji i nagrań wideo wykazała, Ŝe odwiedziny kwiatów przez zwierząta nie są częste, pokazała
jednak teŜ, Ŝe wewnątrzkwiatowe zapylenie jest ułatwione przez obrót kwiatów pod działaniem wiatru (Rojas-Sandoval i Meléndez-Ackerman 2009). U tego gatunku ziarnka pyłku są pyliste, a kwiaty mają bardzo
długie szypułki, które mogą się łatwo obracać pod
wpływem wiatru. W ten sposób ziarna pyłku mogą się
osadzać na wewnętrznej powierzchni korony, i być zbie.4

NATURAL HISTORY OF
THE THREATENED CACTUS SPECIES HARRISIA
PORTORICENSIS

Introduction
Harrisia portoricensis Briton is a columnar cactus
endemic to four Caribbean islands of the Puerto Rican
bank. Currently, this species is extinct on the island of
Puerto Rico and is geographically restricted to the
small islands of Mona, Monito, and Desecheo (USFWS
1990). Since 1990, H. portoricensis is listed as a threatened species under the United States Federal Regulation. This status has been primarily attributed to habitat
loss due to human activities and vegetation changes
from feral goats and pigs that inhabit these islands
(USFWS 1990). At present, Mona Island comprises the
largest remnant population of H. portoricensis with a
population size of less than 60 000 individuals (RojasSandoval 2010). This is a semiarid island located in the
Caribbean Sea between Puerto Rico and Hispaniola
(Fig. 2). Mona Island is a raised platform of limestone
rock that covers an area of 5517 ha (Frank et al. 1998;
Cintrón 1991). The vegetation of the island is classified
as a subtropical dry forest with a large proportion of
species showing xeromorphic adaptations (Cintrón and
Rogers 1990; Fig. 1). In this work I present a brief
summary of results on the natural history of H. portoricensis extracted from more than two years of population and community-level intensive studies performed
at Mona Island.
Pollination Biology
Harrisia portoricensis is a cactus species with hermaphroditic flowers that are whitish, fragrant, and
showy (Fig. 3). Anthesis is nocturnal and flowers last
only few hours open during one night. H. portoricensis
has a partially self-compatible breeding system, that it
is not autogamous, and thus, requires an external
mechanism for the movement of pollen from anthers to
stigma to set fruits. Analysis of more than 300 hours of
direct observations and videotaping have shown that
visits to flowers by animals are uncommon events, and
also demonstrated that within-flower pollination is facilitated by the rotation of flowers by strong windy
conditions (Rojas-Sandoval and Meléndez-Ackerman
2009). In this species, pollen grains are powdery and
flowers have very long peduncles that are prone to rotate considerably under windy conditions. In this way,
pollen grains may be deposited on the inner surface of
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1
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rane przez znamię, gdy kwiaty drŜą pod wpływem wiatru
(Rojas-Sandoval 2010).

the corolla and gathered by the stigma when flowers are
shaken by the wind (Rojas-Sandoval 2010).

Fenologia rozmnaŜania się
Harrisia portoricensis tworzy pąki, kwitnie i
owocuje przez cały rok. Analizy fenologiczne dla 572
roślin prowadzone przez ponad 2 lata wykazały, Ŝe dla
tego gatunku zachowania reprodukcyjne są ściśle związane z czasowymi zmianami temperatury i opadów.
Stwierdziłam, Ŝe tworzenie pąków u tego gatunku jest
skorelowane z miesięczną średnią minimalną temperaturą, a kwitnienie jest związane z ilością miesięcznego
opadu (Rojas-Sandoval 2010). Pojawianie się kolejno
pąków, kwiatów, owoców, ma miejsce w przeciągu
krótszym niŜ miesiąc, i całkowicie dojrzałe owoce
moŜna zaobserwować 25-30 dni po otwarciu się
kwiatów. Po dojrzeniu, owoce mogą pozostać dostępne
dla roznosicieli nasion przez co najmniej dwa miesiące.
Nasiona owoców roznoszą głównie ptaki, ale zauwaŜyłam, Ŝe owocami Ŝywią się takŜe myszy i jaszczurki
(Fig. 4 & 5).

Reproductive Phenology
Harrisia portoricensis has a continuous activity of
budding, flowering, and fruiting throughout the year.
Analyses of phenological patterns of 572 plants followed over a two year period have demonstrated that
for this species reproductive phenological responses are
tightly related to temporal changes in temperature and
rainfall. For this species I detected that variations in
budding phenology are correlated to variations in
monthly mean minimum temperatures, whereas variations in flowering phenology are related to variations in
total monthly rainfall (Rojas-Sandoval 2010). The turnover of buds – flowers – fruits occurs in less than a
month and completed developed fruits can be observed
25-30 days after flowers opened. Once mature, fruits
can remain exposed to seed dispersers for at least two
months. Fruits are primarily bird dispersed but I have
also observed mice and lizards feeding on fruits (Fig. 4
& 5).

Kiełkowanie i przyjmowanie się siewek
Badania róŜnych gatunków kaktusów pokazały, Ŝe
kiełkowanie, wykształcanie siewek, oraz przetrwanie
młodych roślin, są najbardziej krytycznymi fazami ich
Ŝycia (Bowers 1997; Pimienta-Barrios and Del Castillo
2002; Valiente-Banuet et al. 2002; Godínez-Alvarez et
al. 2003; Valverde et al. 2004). W przypadku H. portoricensis, wyniki badań środowiskowych kiełkowania
nasion i utrzymania się przy Ŝyciu siewek wskazują, Ŝe
prawdopodobieństwa wykiełkowania i utrzymania się
przy Ŝyciu siewki w warunkach naturalnych są bardzo
niskie (<7% przetrwania skiełkowanych nasion i 15%40% przetrwania siewek). Ponadto, wyniki pokazały, Ŝe
etapy siewki i młodej rośliny są szczególnie podatne na
lokalne warunki mikroklimatyczne. Według moich obserwacji odpowiednie warunki dla wykiełkowania i
wykształcenia się siewek H. portoricensis występują w
miejscach pod baldachimem lokalnych gatunków
krzewów, gdzie cień tworzony przez te rośliny jest w
stanie zredukować promieniowanie słoneczne, temperaturę i parowanie (Rojas-Sandoval 2010). Dane te
sugerują, Ŝe przetrwanie wczesnych etapów cyklu Ŝyciowego H. portoricensis jest jednym z najwazniejszych
czynników warunkujących utrzymanie się zdolnych do
Ŝycia populacji tego gatunku na wyspie Mona.

Germination and Establishment
Studies with different cacti species have demonstrated that germination, seedling establishment, and
survival of young plants are the most critical phases in
the life cycle of these plants (Bowers 1997; PimientaBarrios and Del Castillo 2002; Valiente-Banuet et al.
2002; Godínez-Alvarez et al. 2003; Valverde et al.
2004). In the case of H. portoricensis, results of field
experiments on seed germination and seedling survival
indicate that probabilities of germination and seedling
survival under natural conditions are very low (<7%
survival of germinated seeds and 15%-40% survival of
seedlings). Additionally, results demonstrated that
seedling and juvenile are stages particularly susceptible
to local microclimatic conditions. I detected that suitable conditions for germination and establishment of H.
portoricensis occur in areas beneath the canopy of native shrub species where shade created by these plants
can decrease solar radiation, temperatures, and water
evaporation (Rojas-Sandoval 2010). These results suggest that the survival of early stages of the life cycle of
H. portoricensis is one of the most important limiting
factors for the maintenance of viable populations of this
cactus species on Mona Island.

Wnioski
Ogólnie rzecz biorąc, zebrane obserwacje wskazują
na to, Ŝe dla H. portoricensis czynniki środowiskowe
odgrywają zasadniczą rolę i mają wpływ na wydajność
reprodukcji, powodzenie kiełkowania, i prawdopodobieństwo wykształcenia się siewek i młodych roślin. Modele symulacyjne oparte na zbiorach danych dotyczących
klimatu na świecie, wskazują na znaczny trend w
kierunku wyszuszania regionu Karaibów, z silnym obniŜeniem ilości opadów, wzrostem temparatury ok 2-2,5°C
dla kaŜdej pory roku, oraz występowaniem bardziej
nieprzewidywalnych i duŜych opadów (Singh 1997;
Weltzin 2003; Neelin et al. 2006). Jeśli te przewidywania się sprawdzą, to H. portoricensis jest wysoko naraŜonym gatunkiem, w przypadku którego długotermin-

Conclusions
In general, the combined results indicate that for H.
portoricensis environmental factors play a critical role
and influence the reproductive output, the germination
success, and the establishment probabilities of seedlings and young plants. Simulation models based on
global climate data sets predict a significant drying
trend for the Caribbean region, characterized by a
strong reduction in precipitations, an increase in temperatures of approximately 2 to 2.5 °C for all seasons,
and the occurrence of more unpredictable and extreme
rainfall events (Singh 1997; Weltzin 2003; Neelin et al.
2006). If predictions hold, then H. portoricensis is a
highly vulnerable species in which the long-term monitoring is crucial to understand the effect of biotic and
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owe monitorowanie ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia wpływu biotycznych i abiotycznych czynników na dynamikę i utrzymanie się naturalnych populacji. Ponadto wyniki moich badań podkreślają potrzebę
zwiększenia ilości ekologicznych i biologicznych
danych dla gatunków kaktusów na oceanicznych
wyspach, gdzie sytuacja w odniesieniu do warunków
klimatycznych i mikroklimatycznych, bioróŜnorodności
gatunkowej, oraz wewnątrz- i międzygatunkowych wzajemnych uwarunkowań, moŜe się znacznie róŜnić od tej
z obszarów kontynentalnych.

abiotic factors on the dynamics and maintenance of the
natural populations. Additionally, the results of this
work also highlight the need to increase the ecological
and biological data available for cactus species on oceanic islands, where prevailing conditions related to climatic and microclimatic conditions, species biodiversity, and intra and inter-specific interactions, may considerably differ from those in continental areas.
zdjęcia | all the pictures by: Julissa Rojas-Sandoval
tłumaczenie: Tomasz Romulski
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English version of the article on M.
purpureus from p. 40
On 1.08.2010 during my exploration of Chapada Diamantina, I came across another site of Micranthocereus purpureus. This place is at 1068m elevation (GPS: S 13°
01,324'; W 041° 21,264'), National Park of Chapada Diamantina, some 2 hours of walking from my house in Mucugê. My
original intention was to arrive at waterfalls of the Cumbuca
river to photograph a carnivorous plant, Drosera montana.
However after two hours of walking, I noticed that on the
right side of the track there was a great concentration of
Micranthocereus purpureus, spread on a vast area on a relatively plain place at the top of a mountain.
This site is quite just like the one presented before. It is
exposed to the sun, wind and rain, has very little accumulation of organic material on rocks, and mostly in cracks to
where it is being washed in by rain. There are also other
plants present here, such as clusias, velósias and others.
However what more called my attention, and what I had
not yet seen at any of the other places that I had visited earlier, was a large percentage of Micranthocereus purpureus
with fruits.
I thought that maybe it might be due to abscence of a
bee, Melípona quadrifasciata that attacks flowers and buttons thus maybe affecting polination possibilities, and indeed
I did not see any Melípona for all the time that I was there.
On some plants I saw 2 or 3 fruits. Sometimes a fruit is completely hidden in wool, with only flower remnants sticking
out.
This place lies amid a very pretty and panoramic
landscape, there can be seen tops of other mountains to the
north. There are many species of orquídeas and bromélias
here.
On photo 5 there is a young seedling of M. purpureus. It
had sprouted and is growing on a burnt dead Velosia trunk,
associated with the species of a red lichen common in this
place. There are many M. purpureus seddlings at this new
site.
Marcelo Pirajá (Brazil)



Dnia 10 kwietnie 2010 r., w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem,
zginął prezydent Polski Lech Kaczyński,
jego Ŝona Maria,
oraz wielu wybitnych przedstawicieli polskiego
Ŝycia politycznego i społecznego.
Cześć ich pamięci !
Zarząd Polskiego Towarzystwa
Kaktusowo-Sukulentowego
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Na stanowisku
Pilosocereus pentaedrophorus

AT A SITE OF
PILOSOCEREUS
PENTAEDROPHORUS

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

Prezentuję tutaj trochę zdjęć, zrobionych na
stanowisku Pilosocereus pentaedrophorus ssp. pentaedrophorus, które odwiedziłem tego roku (dane GPS: S
13°00.162’ W 041°22.135’,wysokosć: 1007m). Miejsce
to leŜy w przyblizeniu 200m od stanowiska Micranthocereus purpureus przedstawionego w ostatnim numerze
KI, i oba te stanowiska są oddalone od mojego domu ok.
40 min. pieszej wędrówki, znajdując się w górzystym
rejonie, który otacza miasto Mucugê, w Narodowym
Parku Chapada Diamantina,. Bahia.

I am presenting some photos that I took at a site of
Pilosocereus pentaedrophorus ssp. pentaedrophorus
that I visited this year (GPS coordinates: S 13°00.162’
W 041°22.135’, elevation: 1007m). This place is
approximately 200 meters away from the place of
Micranthocereus purpureus, presented in the recent
issue of KI, both these places being some 40 minutes of
walking from my house, in the mountainous area that
surrounds the city of Mucugê, National Park of the
Chapada Diamantina, Bahia.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
Fig. 9
Fig. 7

Fig. 6
Fig. 8

RozróŜniam te dwa stanowiska, poniewaŜ kaŜdy z
gatunków rośnie osobno na swoim miejscu, moŜna równieŜ zauwaŜyć, Ŝe stanowisko Pilosocereus jest bardziej
równe i regularne, bardziej osłonięte od wiatów, otoczone przez gęstszą krzaczastą roślinność, i Ŝe gatunek ten
nie rośnie tutaj tak bardzo razem z innymi gatunkami,
takimi jak velozie, storczyki Cyrthopodium i Cattleya,
kluzje, bromelie, i inne, jak to ma miejsce na stanowisku
Micranthocereus, choć wydaje się, Ŝe jeden z gatunków
Aroidów (Aráceae), powszechny w tym rejonie, jest
tutaj zawsze obecny obok tego Pilosocereusa. To miejsce jest na niŜszej wysokości, a Pilosocereusów jest
mniej niŜ M. purpureus na poprzednim stanowisku.
Na zdjęciu 3 widać pszczołę Melípona quadrifasciata, atakujacą pąki kwiatowe P. pentaedrophorus. Na
zdjęciu 4 jest otwarty owoc. Na zdjęciach 8 i 9 jest pokazane tempo wzrostu tego gatunku na tym stanowisku
w przeciagu 85 dni (zdjęcia zrobiono 25 kwietnia i 20
lipca). Na zdjęciu 5 jest zbliŜenie porostów na cierniach
P. pentaedrophorus. Zdjęcie 7 przedstawia egzemplarz
Pilosocereus gounellei, obecny na tym miejscu.

I differentiate these two places because each species grows in its respective place, also it may be seen
that the place of the Pilosocereus is plainer, regular,
more protected from winds, surrounded with denser
shrub vegetation, and that this species does not grow so
directly associated to other species in its environment,
as velozias, orchids Cyrthopodium and Cattleya, clusias, bromeliads and others, as it is at the place of the
Micranthocereus, however an Aroid (Aráceas) species,
common in the region seems to be always present with
this Pilosocereus here. The place is on lower elevation
and the Pilosocereus plants are in smaler number than
the M. purpureus plants at the former site.
On fig. 3 there is a bee, Melípona quadrifasciata
attacking floral button of P. pentaedrophorus, on fig. 4
– an open fruit. On figs. 8 and 9 there is shown a degree
of growth of this species at this place within eighty five
days spell of time (the pictures were taken on 25 April
and 20 July respectively). Fig. 5 shows a closeup of
lichens on P. pentaedrophorus spines. Fig. 7 shows a
plant of Pilosocereus gounellei present at this place.
zdjęcia | all the pictures by: Marcelo Pirajá
tłumaczenie i korekta: Tomasz Romulski

Od edytora. Witajcie! Tym razem spóźnienie z wydaniem
obecnego numeru jest wyjątkowo duŜe. Wynikło ono niestety z
moich
spraw
zawodowych,
które
uniemoŜliwiły
mi
wygospodarowanie czasu na korektę tłumaczeń artykułów. Numer
był prawie gotowy we wrześniu, ale niestety tego “prawie” nie udało
mi się aŜ do teraz dokończyć. PoniewaŜ mam obecnie nieco więcej
wolnego czasu, wciąŜ mam nadzieję, Ŝe uda się nadrobić spóźnienia,
Chciałbym by kolejny numer był gotowy pod koniec stycznia, choć

we Wrocławiu

p

Kaktusy
do sprzedania
Sulcorebutia, Mediolobivia,
Rebutia s.l, Echinocereus,
Lobivia, Frailea, Mammillaria, Turbinicarpus, Ariocarpus, inne kaktusy

mnie pretekstem do namawienia chętnych osób do dostarczania
materiału do KI. Jak zawsze zaznaczałem, nie musi on mieć duŜego
„cięŜaru” – formuła KI jest szeroka, a zakres publikowanego materiału jest od naukowego do „luźnego”, ciąg dalszy na stronie 16

Micranthocereus i
Siccobaccatus

(kaktusy meksykańskie)

tel. 0 71-330-32-16
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Ogród botaniczny Kew i jego
kolekcja roślin sukulentycznych
dr David Hunt
The Manse, Chapel Lane, Milborne Port,
DT9 5DL, UK email: dh@davidhunt.demon.co.uk
dr Nigel Taylor
Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond,
Richmond,
Surrey, TW9 3AB, UK, email: n.taylor@kew.org
Streszczenie. W artykule zaprezentowano krótko historię
ogrodu Kew i jego kolekcji roślin sukulentycznych, skatalogowanych po raz pierwszy w 1768r. Artykuł pierwotnie ukazał się w piśmie Bradleya 27/2009.
English summary. A brief account is given of the origins of
Kew Gardens and its collections of succulent plants, first catalogued in 1768. The article was originally published in Bradleya 27/2009.

Jako Ŝe w 2009r. Królewskie Ogrody Botaniczne
Kew obchodziły swoje 250-te urodziny, zbiegające się z
200-tnymi urodzinami Charlesa Darwina, i 150-tą
rocznicą wydania O pochodzeniu gatunków, edytor
pisma Bradleya poprosił nas o krótki artykuł na tę okoliczność. NaleŜy na początku wspomnieć, Ŝe okrągłe
250-te urodziny po prostu są i juŜ − tak jak to jest u
monarchów, gdzie dzień urodzin niekoniecznie jest obchodzony dokładnie w rocznicę, tak i tu wydaje się, Ŝe
rok 1759 został wybrany jako data oficjalnego załoŜenia
dość arbitralnie − w tym to roku księŜna Augusta
zatrudniła Williama Aitona jako swojego ogrodnika do
opiekowania się pierwotnie 9-akrową powierzchnią i
arboretum po wschodniej stronie OranŜerii, wtedy jeszcze w budowie. Jeden z nas (NT) jest 24-tym
mianowanym na tę skromną funkcję, choć powierzchnia,
która mu obecnie podlega jest juŜ nieco większa.
W gruncie rzeczy, ogrody znane obecnie jako Ogrody Kew ewoluowały (sic) przez wiele lat przed 1759r,
ale jako dwie oddzielne posiadłości przedzielone ulicą,
Zaułkiem Miłości. Jedną z nich była Richmond lub Ormonde Lodge (posiadłość królewska), zajmowana od
1721r. przez przyszłego króla Jerzego II, o którego Ŝonie
Karolinie mówi się, Ŝe posunęła się do ekstrawagancji
by stworzyć ogód w typie jaki był wtedy modny (Blunt,
1978). Druga posiadłość, White House, naleŜała do
Henry’ego Capela, drugiego barona Capel (1638-1696),
którego ogród w 1678r. odwiedził i bardzo chwalił
pamiętnikarz John Evelyn, i o którym moŜna by w ten
sposób powiedzieć, Ŝe przygotował grunt dla swoich
królewskich następców. Od połowy lat 1730-ych była
ona zajmowana przez syna Jerzego II, Fryderyka, księcia
Walii, i jego Ŝonę, księŜnę Augustę, którzy oboje byli
zapalonymi ogrodnikami, i w końcu nabyta przez ich
syna, Jerzego III po śmierci Augusty w 1772r. Skutkiem
tego oba królewskie ogrody zostały formalnie połączone, choć nie przestrzennie aŜ do 1802r., kiedy to
Zaułek Miłości został zamknięty uchwałą parlamentu. W
międzyczasie, w 1781r., król nabył teŜ Domek
Holenderski, obecnie znany jako Pałac Kew.
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Kew zaczął być “botaniczny”, przynajmniej
częściowo, po przypadkowym spotkaniu księcia Walii i
Johna Stuarta, 3-go lorda Bute, na wyścigach w Egham,
w 1747r. Lord Bute (1713-1792), który studiował
botanikę w Leiden, i na którego cześć Linneusz nazwał
rodzaj Stuartia (albo Stewartia), wkrótce się zaprzyjaźnił nie tylko z księciem (który zmarł przedwcześnie
w 1751r.), ale i z księŜniczką Augustą i ich synem,
późniejszym Jerzym III, i pełnił funkcję “głównego
kierownika” lub nieoficjalnego kierownika ogrodów do
śmierci Augusty w 1772r., kiedy to zrezygnował i został zastąpiony przez Sir Josepha Banksa.
Lord Bute sprowadził do Europy wiele nowych
gatunków z całego świata. WraŜliwe rośliny były umieszczane w “Wielkiej Cieplarni”, szklarni której budową rozpoczęto w czasach Fryderyka, ale ukończonej
kilka lat później przez architekta OranŜerii, Pagody, i
wielu innych mniejszych budowli w ogrodach (większość z nich nie przetrwała), (Sir) Williama Chambersa.
Została ona wzniesiona niedaleko obecnej Cieplarni
KsięŜnej Walii (historyczna Wisteria sinensis wciąŜ
znaczy jej wschodni kraniec), a rozebrana w 1861r.
Tutaj, w jednej z jej sekcji, i wkrótce po jej zbudowaniu, moŜna było spotkać wiele z pewnie 130 gatunków sukulentów, które wymieniał Sir John Hill
(1714−1775), jeden z protegowanych Lorda Bute’a, w
pierwszym opublikowanym katalogu kolekcji znajdujących się w Kew, Hortus Kewensis Hilla (1768) (Fig 1,
2). Na liście widniały agawy (3), aloesy (12),
Aizoaceae (44), Anacampseros telephiastrum (Portulaca anacampseros), kaktusy (19), Crassulaceae (37),
euforbie (16, nie wszystkie sukulentyczne), Orbea
variegata i Stapelia hirsuta.
Do czasu gdy William Aiton (1731−93) opublikował w 1789r. swój bardziej znany dalszy ciąg do
Hortus Kewensis Hilla, o tym samym tytule, liczba ta
wzrosła do 200, głównie za sprawą Francisa Massona,
zawodowego botanicznego zbieracza Kew, który został
wysłany w 1772r. przez Banksa na Przylądek Dobrej
Nadziei. Następcą Aitona został jego syn William
Townsend Aiton (1766−1849), dla którego dwóch młodych artystów, George Bond i Thomas Duncanson,
sporządziło między rokiem 1822 a 1835 szkice wielu
nowych roślin. Obok sukulentów zebranych przez Jamesa Bowiego, kolejnego wysłannika Kew na Przylądek, narysowali oni jeszcze wiele więcej tych, które
przesłał do Kew ksiąŜę Salm-Dyck ze swoich ogrodów
koło Düsseldorfu, oraz tych, które przesłał A.H. Haworth (1768−1833), główny z ówczesnych angielskich
badaczy roślin sukulentycznych.
W roku 1825, kolejna z cieplarni, przybudówka o
długości 12m, została przerobiona tak by pomieścić
wciąŜ rozrastającą się kolekcję, niemieszczącą się juŜ w
Wielkiej Cieplarni za sprawą zbiorów Jamesa Bowie,
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

Fig. 1 Strona tytułowa z katalogu Hilla Hortus Kewensis
(1768)

Fig. 3 Echinocactus visnaga Hook. (= E. platyacanthus Link & Otto) tak, jak widniał w Curtis’s
Botanical Magazine, t. 4559. (Hooker 1851)

Fig. 2 Przykładowa strona z pierwszego wykazu roślin uprawianych w Kew - katalog Hilla Hortus Kewensis (1768).

Fig. 4 Okładka ksiaŜki Watsona
(1889)

i oddana pod opiekę Johna Smitha, który od 1822r. był
jej opiekunem. Niemniej, po śmierci Jerzego III i Sir
Josepha Banksa w 1820r. ogrody zaczęły podupadać,
stając się przyczyną publicznej troski do czasu, gdy
wczesnym rokiem 1838r. dr John Lindley został
mianowany przez Izbę Gmin przewodniczącym komisji
powołanej do “zbadania zarządzania Ogrodami
Królewskimi”. Jego raport był bardzo krytyczny, ale
wydaje się, Ŝe sukulentom nie wiodło się źle, poniewaŜ
wciąŜ była “sucha cieplarnia długości 40 stóp, podzielona na dwie części, wypełnionaroślinami sukulentycznymi”, i jeden z działów Wielkiej Cieplarni (nr. 10),
którą opisał on jako “starą cieplarnię, według danych
pierwsza budowla wzniesiona w ogrodzie, długości 110
stóp, z 3 działami” zawierał “imponujące egzemplarze
sukulentów i innych roślin”. Jeśli chodzi o pozostałe
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

Fig. 5 Agave horrida, przykład z wielu
grafik Agave i Aloe opublikowanych w
Curtis’s Botanical Magazine (Baker 1880)

działy, to w jednym była “okazała zamia pingeris”
(prawdopodobnie błędnie napisana nazwa dla Z. pungens, cykasa znanego obecnie jako Encephalartos
longifolius (Jacq.) Lehm.), palmy, etc; ale w trzecim
tylko “róŜnoraki zbiór roślin szklarniowych, razem z
kilkoma pędzonymi kwiatami na bukiety”. Przez
następne dwa lata los Kew jako ogrodu botanicznego
wahał się − nawet królowa Wiktoria początkowo
chciała dać za wygraną, choć później zmieniła zdanie,
do czasu gdy w maju 1840r. parlament w końcu
postanowił, Ŝe powinien on być przejęty przez państwo.
W międzyczasie, w dekadach 1820-1850, szereg
znamienitych przyrodników odwiedzało Meksyk i wysyłało Ŝywe okazy kaktusów do Europy. Większość z
powszechniej występujących i bardziej rozprzestrzenionych gatunków w przyrodzie, oraz trochę mniej pow13

Fig. 6 Fragment pokazu sukulentów w pawilonie Sherman
Hoyt, na pocztówce z lat 1950-tych.

Fig. 7 Kolekcja Melocactus przejęta od Hättich’a (niemieckiego kolekcjonera). Całościowy i wartościowy dla ochrony tego
rodzaju i badań nad nim zbiór ex situ. Fot. David Hunt.

szechnych, zostało w tym czasie opisanych, a kolekcjonowanie kaktusów stało się modą wśród arystokratów, w szczególności jeśli chodzi o wspomnianego juŜ
księcia Salm-Dyck’a, czy Johna Russella, 6-go księcia
Bedford (1766−1839), na cześć którego nazwane zostało
Epiphyllum russellianum (= Schlumbergera russelliana).
Literatura poświadcza o wielu roślinach, które były
wymieniane pomiędzy takimi entuzjastami, płacone były
równieŜ wysokie ceny za importowane okazy, a kilka
firm, np ta rodziny Haage z Erfurtu, załoŜona w 1822r.,
prawdopodobnie najwcześniejsza, zaczęło wypracowywać swoją markę jako wyspecjalizowani hodowcy w tej
grupie roślin.
ChociaŜ zmarł zanim Kew został “ocalony”, ksiąŜę
Bedford był jednym z najbardziej zagorzałych protagonistów Kew i, jak się wydaje, pomógł równieŜ zapewnić
stanowisko pierwszego oficjalnego dyrektora dla Williama, później Sir Williama, Hookera (1785-1865) −
autora Epiphyllum russellianum, który objął stanowisko
w 1841. Od 1820 Hooker był profesorem botaniki w
Glasgow (z rekomendacji Sir Josepha Banksa), gdzie
kilka lat później zaofiarował się redagować Curtis's Botanical Magazine. Kontynuując tę pracę w Kew, często
w podwójnej roli autora i artysty, Hooker rozpoczął
długi związek ogrodu z tym znanym pismem, załoŜonym w 1787r., o którym się mówi, Ŝe jest to najdłuŜej
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wychodzący periodyk z kolorowymi ilustracjami. Choć
zwykle nie pamięta się o nim jako o specjaliście od
kaktusów, opisał on i zilustrował liczne kaktusy w tym
magazynie (nazywanym swojskim skrótem “Bot.
Mag.”), m.in. prawie 30 uwaŜanych wtedy za nowe
gatunków, z których Leuchtenbergia principis (t. 4393.
1848), jedyny z nich, który do dziś nosi swoją oryginalną nazwę, był niewątpliwie najbardziej godnym
uwagi (Taylor, 2003).
DuŜo wcześniej, jeszcze w Glasgow, korespondował on z Gilliesem w Argentynie, który przesłał mu
róŜne egzemplarze obecne teraz w herbarium Kew, i
podczas ilustrowania Cereus aethiops Haw. (t. 3922.
1842) napisał: “KaŜdy rok, mógłbym prawie
powiedzieć, Ŝe kaŜdy miesiąc, odkrywa nowe formy
wśród tej osobliwej rasy. Być moŜe w Ŝadnym niezbyt
duŜym skrawku Nowego Świata nie ma tak duŜej
róŜnorodności kaktusów, z jaką moŜna się teraz spotkać w wielu kolekcjach w Anglii i na kontynencie.”
Jednym z najbardziej godnych uwagi okazów,
otrzymanych przez Kew za “panowania” Wiliama
Hookera był Echinocactus, którego opisał on jako E.
visnaga (= E. platyacanthus), mający według relacji 3m
wysokości i waŜący ok. tony (Fig. 2 & 8). Zainteresowanie jakie wywołał, być moŜe dorównało nawet temu,
które towarzyszyło w późniejszych latach gigantycznemu Arum (Amorphophallus titanum). Przybyły
równieŜ duŜe egzemplarze śnieŜnobrodego Starca,
Cephalocereus senilis, i inne gatunki, ale jakkolwiek
odporne mogą być takie rośliny, nie moŜna było od
nich oczekiwać (w ich wieku!), by dobrze zniosły
wyrwanie z ziemi, podróŜ przez ocean, i obce warunki
klimatyczne. W większości marniały one w kolekcjach
przez kilka lat, umierając powoli, niektóre trafiały do
herbarium, czasem jako fragmenty.
W latach 1854−5 stało się konieczne postawienie
nowej szklarni specjalnie dla sukulentów. Cytując Sir
Williama, nowy pawilon “umoŜliwił nam pokazanie (i
po raz pierwszy z korzyścią) naszej bardzo wartościowej kolekcji leczniczych aloesów oraz euforbii,
groteskowych kaktusów, i agaw, z których produkuje
się włókna; jest ona zupełnie wyjątkowa w swoim
rodzaju.” Budynek miał ok. 60m długości, 9m szerokości, i 4,5m wysokości, i był ogrzewany rurami z
gorącą wodą. W 1904r., i ponownie w 1956r., został on
zastąpiony w tym samym miejscu przez bardziej
nowoczesną budowlę, znaną po prostu jako “Numer 5”
Od połowy lat 1850-tych aŜ do swojej śmierci,
Hookera wspomagał jego syn Joseph (później Sir Joseph), który zastąpił ojca na stanowisku dyrektora. Joseph Hooker (1817-1911), niestrudzony badacz i
dostarczyciel nowych roślin, pracował w latach 1840tych nad botanicznym materiałem, który zebrał Charles
Darwin w latach 1831-36 podczas swojej podróŜy na
HMS Beagle, i jego wnioski dotyczące flory wysp Galapagos zostały opublikowane w 2-giej edycji The Voyage of the Beagle (1845), przy czym Darwin stwierdził,
Ŝe podał “poniŜsze wyniki w oparciu o autorytet mojego przyjaciela dr J. Hookera”. Praca ta, która u kilku
rodzin roślin pokazała obecność licznych, ściśle spokrewnionych, ale endemicznych gatunków na róŜnych
wyspach, bardzo wpłynęła, równolegle do poczynionych przez samego Darwina obserwacji tworzenia się
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

gatunków u zięb, na sformułowanie przez niego teorii
ewolucji. Co więcej, prawdopodobnie Joseph Hooker
był najwaŜniejszym z tych przyjaciół Darwina, którzy
namawiali go do napisania On the Origin of Species −
krótko przed publikacją w 1859r. Hooker otrzymał te
bardzo serdeczne podziękowania od jej autora: “Wierz
mi, Ŝe nigdy nie zapomnę ani przez chwilę, jak duŜo
pomocy otrzymałem od Ciebie”. W chwili śmierci Darwina jego wdzięcznośc została dodatkowo okazana w
testamencie, dzięki któremu Kew uzyskał środki na
stworzenie Index Kewensis, niezastąpionej listy wszystkich nazw roślin naczyniowych, dziś stanowiącej internetowy International Plant Names Index (IPNI).

Fig. 8 Kaktus „potwór” - ilustracja z Illustrated
London News, 17. 10. 1846r.

Przez krótki czas w ostatnich dekadach XIX-go
wieku, początkowa fascynacja kaktusami wydaje się
słabnąć, ale wkrótce odŜywa, zarówno w Anglii, jak i w
Niemczech. Niemieckie Towarzystwo Kaktusowe, załoŜone w 1891r. świetnie działało pod przewodnictwem
Karla Schumanna (1851-1904), profesora botaniki przy
Berlińskim Ogrodzie Botanicznym, którego monografia
o rodzinie kaktusów pozostaje klasykiem do dnia dzisiejszego. Kaktusami interesował się teŜ bardzo William
Watson (1858-1925), jeden z wielkich pracowników
Kew, który był dyrektorem przez 20 lat, od 1901r. KsiąŜka Watsona Cactus Culture for Amateurs, opublikowana w 1889r., była przez wiele lat klasyczną pracą,
doczekując się wielu edycji (Watson, 1889).
Z zasady rośliny sukulentyczne nie były specjalnie
uwielbiane przez botaników, po części, jeśli nie głównie,
z powodu trudności z zakonserwowaniem odpowiednio
reprezentatywnego materiału − okazów dla herbariów.
Najwybitniejsi spośród botaników Kew, którzy pracowali nad sukulentami na szerszą skalę, to John Gilbert
Baker (1834-1920) i N.E. Brown (1849-1934). Baker,
początkowo jako asystent w Herbarium, a później
“Opiekun” (tytuł, którym do dziś nazywa się wyŜszego
rangą pracownika Herbarium) pracował nad rodzinami z
grupy jednoliściennych, i obok wielu prac omówił 250
roślin dla Botanical Magazine pomiędzy 1868 a 1903r
(na Fig. 5 widnieje jeden z przykładów). Brown opublikował wiele artykułów na temat sukulentów afrykańskich, a później stał się światowym autorytetem w duŜej
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i złoŜonej grupie obejmowanej kiedyś przez rodzaj
Mesembryanthemum (Aizoaceae). Wydaje się, Ŝe nikt
obok Watsona (wyjątkiem jest moŜe Arthur Allman
Bullock, 1906-80, przez wiele lat główny taksonom
Kew, który m.in. zaproponował nazwę rodzajową
Nichelia w miejsce niewaŜnej nazwy Backeberga
Chilenia), do stosunkowo niedawna, nie był zainteresowany kaktusami, ale materiał jaki był w Herbarium był badany przez Josepha Nelsona Rose,
współautora z Nathanielem Lordem Brittonem pierwszej monografii o rodzinie kaktusów opartej na
badaniach polowych i badaniach materiału herbariów,
The Cactaceae (1919-23), gdzie jest informacja, Ŝe
“Wczesnym rokiem 1912, dr Rose udał się do Europy
by badać tamtejsze kolekcje i organizować wymiany z
róŜnymi botanicznymi instytucjami posiadającymi
kolekcje tych roślin. Spędził on duŜo czasu w
Londynie, głównie w Królewskich Ogrodach Botanicznych Kew, gdzie dzięki uprzejmości dyrektora, Sir
Davida Praina, miał moŜność badać szklarnię, materiał
ilustracyjny, i materiał herbarium, z którego ta instytucja od dawna słynie.”. Wiele z okazów kaktusów
zostało, jak się wydaje, wypoŜyczonych następnie do
Nowego Jorku, jako Ŝe noszą adnotacje pisane ręką
Brittona, a kolekcja została znacznie wzbogacona
duplikatami materiału zebranego przez Rosego i podarowanego przez Narodowe Muzeum USA.
Zainteresowanie, jakie wzbudziła praca Brittona i
Rosego (większość innej literatury do tego czasu była
w języku niemieckim), razem z pracami N. E. Browna,
niewątpliwie pozytywnie wpłynęła na zawiązanie w
ciągu kilku lat towarzystw kaktusowo-sukulentowych
w USA (1929) i Wielkiej Brytanii (1931).
Kew równieŜ skorzystał na zainteresowaniu
Amerykanów, gdy jedna z najbardziej znanych miłośniczek i działaczek na rzecz ochrony środowiska naturalnego, Minerva Hamilton (Mrs Sherman Hoyt), zorganizowała duŜą wystawę kaktusów na pokazie
Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego zorganizowanego w Chelsea w 1929r. Później pani Hoyt
podarowała Kew całą tę kolekcję, razem z malowanym
tłem obrazującym pustynię Mojave, oraz oddzielną
szklarnią dla pomieszczenia jej Ŝywej dioramy (Fig. 6).
Kilka lat później, obok pawilonu Sherman Hoyt,
zbudowany została szklarnia dla sukulentów Południowej Afryki, dzięki hojności prywatnych ofiarodawców, którzy w 1931r. chcieli upamiętnić srebrny jubileusz króla Jerzego V. Oba te pawilony, a takŜe pawilon
“nr. 5” zostały rozebrane w 1983r. a rośliny zostały
umieszczone w nowej cieplarni księŜnej Walii, otwartej
oficjalnie przez samą księŜną Walii 28 lipca 1987r.,
choć w istocie nazwaną na cześć jej poprzedniczki,
księŜnej Augusty. Niestety oryginalnego malowanego
tła Sherman Hoyt nie udało się odrestaurować, ale zostało ono zastąpione przez nowe malowidło. PoW, jak
jest ono czasem zagadkowo nazywane, obejmuje
rozległą panoramę pustyni, kontrastujące ze sobą części
pokazujące elementy flor Nowego jak i Starego Świata,
i z małą częścią dla Madagaskaru.
Młody baobab wreszcie zaczyna okazywać oznaki
grubienia po 20 latach etapu młodej smukłej rośliny, a
kolekcja mesembriantów pośród kamyków zawsze
wywołuje komentarze zdumienia zarówno młodych,
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jak i starszych zwiedzających. “Za kulisami”, w Szklarni
Tropikalnej (“NiŜszej”), przebudowanej w 1976/7r.
(patrz: Hunt, 1977) i 1998r. (6500 m kw.), są róŜnorakie
rozległe strefy utrzymywane w róŜnych minimalnych
temperaturach, dla szerokiego spektrum sukulentów i
sukulentycznych epifitów. Kwitnące egzemplarze stąd
są regularnie przenoszone do PoW i czasowo umieszczane w swoich doniczkach w rabatach, by częstym
gościom zapewnić zmienną ekspozycję. W czasie lata,
przez ostatnie pięć lat, pokazywana jest popularna zewnętrzna ekspozycja sukulentów wysadzona wprost do
gruntu, od południowej strony PoW, i zwiedzający
mówią nawet czasem, Ŝe są one oznaką globalnego
ocieplenia (nie wiedząc, Ŝe jesienią bierzemy je z powrotem do szklarni i umieszczamy w doniczkach!).
Od czasów pani Hoyt, naukowe i nienaukowe zainteresowanie kolekcjami Kew wzrosło dzięki hojności i
współpracy wielu pokrewnych instytucji oraz pojedyńczych botaników entuzjastów, którzy dostarczyli lub
wymienili materiał o bardzo duŜej wartości (Taylor,
2007; Fig. 7). TakŜe kilku samych pracowników Kew
zbierało materiały w róŜnych częściach świata w trakcie
swoich badań polowych. Ilość gatunków reprezentowanych obecnie w kolekcji sukulentów Kew przekracza
3000, stanowiąc ok. jednej trzeciej wszystkich obecnie
znanych. Chciałoby się oglądać jeszcze większy przekrój, ale moŜliwości nie są nieograniczone, i wiele innych
grup roślin musi być odpowiednio reprezentowanych w
kolekcjach tak duŜego ogrodu botanicznego. Udostępnianie zwiedzającym szerokiego przekroju atrakcyjnych,
dziwnych, i interesujących roślin, zawsze pozostanie
główną działalnością Kew, nie mniej jednak waŜne jest
wykorzystanie jego kolekcji w badaniach naukowych.
Ponadto, z uwagi na fakt, Ŝe naturalna roślinność i
poszczególne gatunki są zagroŜone wyginięciem przez
chciwy wyzysk środowiska naturalnego przez
człowieka, ogród botaniczny ma do odegrania Ŝywotną
rolę azylu dla roślin zagroŜonych w naturze, podobną do
roli zoo w ochronie świata zwierząt. Innymi słowy,
atrakcyjne i popularne gatunki być moŜe będą musiały
ustąpić innym, bardziej niezbędnym lub interesującym z
naukowego punktu widzenia.
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„gawędziarsko-naturszczykowskiego”. Przepraszam za edycyjne i
korektorskie niedociągnięcia, których w tym numerze jest pewnie
jeszcze więcej niŜ zwykle – część osób, szczególnie z zagranicy,
sądziła, Ŝe pismo przestanie być wydawane, postanowiłem więc
ukończyć „korektę” tekstów jak najszybciej, mam jednak nadzieję,
Ŝe przynajmniej błędów rzeczowych nie przybyło, i Ŝe nie „poprzekręcałem” poglądów autorów (nawet tych, z którymi się nie zgadzam!). Mam nadzieję, Ŝe kaŜdy tu znajdzie coś dla siebie. W najbliŜszym czasie planuję uporządkować, ulepszyć i poszerzyć koncepcję pisma, mam nadzieję, Ŝe będzie to rodzaj „nowego otwarcia”
dla KI. Ostatnio niestety subskrybcja KI spadła. Myślę, Ŝe cześciowo było to spowodowane opóźnieniami w wydawaniu kolejnych
numerów, częściowo pewnie jednak i brakiem reklamy, sądzę więc,
Ŝe niezaleŜnie od poszerzenia koncepcji KI, trzeba będzie wkrótce
rozpocząć akcję reklamową, i zrobić trochę „szumu medialnego”.
Tak więc... bądźcie z nami!
edytor
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Diskolandia, czyli uwagi o uprawie
Discocactusów
Kazimierz Łakomski,
e-mail: k.lakomski@wp.pl
k.lakomski@wp.pl

Dzięki zamieszczonemu w Kaktusy i Inne 5(2) 2008
artykułowi Milana Zahara o odkryciach z kręgu Discocactus zehtneri, trafiłem na obrzeŜa południowowschodniego Śląska do „Diskolandu”. Dzięki informacjom od „kuzyna” Juraja Janosika, pogodnego brodatego
olbrzyma Igora, na otwarciu sezonu w Dvur Kralove, w
połowie maja tego roku odnowiłem kontakt z pewnym
podróŜnikiem i miłym człowiekiem na Śląsku w mojej
kaktusowej pasji.
Umówiliśmy się drogą listowo-pocztową i mejlową.
Przybyłem w umówionym dniu, przy słonecznej pogodzie, po pięciu godzinach jazdy samochodem po Polskich „bezdroŜach”, średnio 50 km/h z Kalisza nad Prosną, gdzie byłem wówczas. Z gospodarzem w jego raju
spędziłem ponad godzinę. Kupiłem to, czego poszukiwałem, i z powodu czego szybciej biło mi serce, gdy
patrzyłem na zdjęcia w KiI 5(2) 2008 – pozostałe formy
(podgatunki) D. zehntneri, oraz trzy inne gatunki, bo tyle
miałem gotówki ze sobą. Pierwsze moje zdziwienie
wywołała konfrontacja tekstu Milana Zahara z widokiem dorosłych roślin poszukiwanych przeze mnie dyskokaktusów. Ujrzane przeze mnie rośliny są większe niŜ
w opisach, które znamy, lub niŜ nasze szczepione egzemplarze, które kwitną wcześniej w uprawie.
Następne zdziwienie wywołał u mnie widok zmienności uciernienia u D. zehntneri – od prosto szydłowatego, które znamy z opisów w literaturze i u uprawianych
roślin, do przypominającego przylegające do rośliny
pogrubione ciernie Gymnocalycium denudatum. To tak
jakby u D. zehntnerii ssp. boomianus czy ssp. araneispinus trzykrotnie pogrubić ciernie, zachowując ich ilość w
areolach, a one (formy) sobie rosną w naturze obok siebie i tworzą między sobą formy przejściowe.
Gospodarz podzielił się chętnie swoją wiedzą i praktyką w uprawie swych płaskich dyskoidalnych ulubieńców. Zajmują one całą przydomową szklarenkę przylegającą do południowej szczytowej ściany domu. SpostrzeŜenia gospodarza dotyczące uprawy tych roślin dotyczą podziału gatunków na dwie grupy:
- pierwsza grupa to gatunki rosnące w warunkach podobnych do uebelmannii i dobrze znoszące nocne chłody, takŜe tu w Europie latem, np. D. crystallophilus,
- drugą grupę stanowią gatunki i ich formy z rejonów o
ciepłych nocach, które i u nas muszą mieć w dzień substrat wygrzany w pojemnikach (miskach, doniczkach) do
40-50 oC, choćby w letnie upalne dni. Dlatego widziałem płaskie doniczki wypełnione grubym kruszywem z
dorodnymi roślinami bez jakichkolwiek cieniówek, bo
takie warunki mają w swoim środowisku (habitacie)
naturalnym, wśród skał lub sypkich piasków.
Co do uprawy na własnych korzeniach, to dowiedziałem się, Ŝe do czysto mineralnego podłoŜa z duŜą
ilością przemytego rzecznego piasku wskazany jest doKAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1
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Fig. 2 Discocactus zehtneri ssp. buenekeri

Fig. 3 Discocactus zehtneri ssp. horstiorum

Fig. 4 Discocactus horstii
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datek 5-10% węgla drzewnego z popiołem drzewnym –
w środowisku co 5-10 lat są poŜary opalające dorosłe
rośliny i ich ciernie, a dostarczające omawianych składników do podłoŜa. Wysiewy nasion mój gospodarz dokonuje do podłoza sterylizowanego w kuchni mikrofalowej. Dorosłe rośliny są traktowane tak samo i teŜ sadzone do wysterylizowanego podłoŜa. Odradzał mi stosowanie do podłoŜa dodatku humusu szczególnie torfu,
a bez ochrony chemicznej się nie obejdzie, na starcie
wiosną, i na zimę przy ostatnim podlaniu.
O warunkach naturalnych usłyszałem, Ŝe wiele gatunków prawie przez 10 miesięcy jest wciągnięte pod
ziemię i Ŝyje jako geofity, a w czasie deszczy trwających
dwa miesiące wychodzi na powierzchnię gruntu. Z kolei
inne rosną w szczelinach skalnych wystawione na palące
słońce przez większość roku.
Widok dorodnych roślin oraz widok wysiewów
przekonał mnie o słuszności udzielanych wskazówek i
rad. Gospodarz ze swoimi roślinami ma być na giełdzie
w Chrudimiu tego roku jesienią. Po dokonaniu zakupów
podziękowałem za pouczające spotkanie i udałem się w
drogę powrotną do domu, z rzadkimi i nowymi „dyskami” do kolekcji. Do domu dotarłem nad ranem po ośmiu
godzinach jazdy, o brzasku.

został sfotografowany przez Chico Ferreirę. W okolicy moŜna teŜ znaleźć m.in. Micranthocereus flaviflorus var. densiflorus.
Krótka charakterystyka. Kaktus ten chętnie się krzewi.
Korpus głównego pędu moŜe osiągnąć do 10cm średnicy, a
szerokość kępy do 14cm. Cefalium moŜe osiągnąć do 4,5cm
wysokości i tyle samo średnicy. Cierni radialnych 12-14, do
3cm długości, zakrzywione do korpusu, cierń centralny zwykle 1, do 4cm długości. W naturze podgatunek ten rośnie na
kamienistym podłoŜu.

wszystkie zdjęcia: Kazimierz Lakomski
korekta: Tomasz Romulski
English summary The author reports on his visit in a greenhouse of a Discocactus grower. The owner of the collection
varies conditions of culture of Discocacti, deviding them into
those growing in nature in conditions similar to those of
Uebelmannia and doing well with night drops of temperature,
and those from regions of warmer nights. All the plants are
grown in pure mineral substratum, with addition of charcoal
and wood ash because of fires occuring sometimes in their
habitat.

Spojrzenie na Discocactus
zehntneri
ssp. boomianus
Tomasz Romulski
Discocactus zehntneri ssp. boomianus (Buining & Brederoo 1971) N.P. Taylor & Zappi pochodzi z regionu Chapada
Diamantina, w brazylijskim stanie Bahia (okręg Morro do
Chapeu). Jest to jedyny Discocactus występujący w tym bogatym w kaktusy regionie. Odkrył go Alfred Buining, nadając
mu nazwę na cześć B. K. Boom’a, ówczesnego sekretarza
IOS. Egzemplarz na zdjęciach (na okładce i zdjęciu poniŜej)
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Garncarz rdzawy (Furnarius rufus) to ptak zamieszkujacy duŜe połacie Ameryki Południowej. Buduje on charakterystyczne gniazda z gliny, na drzewach słupach telefonicznych, itp. Tutaj Marcelo Pirajá sfotografował gniazdo garncarza zbudowane na kaktusie kolumnowym Cereus jamacaru, w rejonie Chapada Diamantina, Bahia, Brazylia.

Jeszcze o serotinii
Tomasz Romulski

O serotinii napomknąłem w jednym z numerów
pisma Sukulenty, gdzie krótko streściłem jeden z zagranicznych artykułów (drugi z wymienionych w źródłach
niŜej). Tajemnicze słowo serotinia oznacza (w szerokim znaczeniu) zjawisko, która polega na zachowaniu
zdolnych do kiełkowania nasion w owocu na roślinie
przez dłuŜszy czas, ponad rok. Serotinia umoŜliwia
więc rozsiew i wykiełkowanie nasion danego kaktusa w
następnych latach po wydaniu owocu. Ma to duŜe znaczenie dla przetrwania populacji, poniewaŜ korzyścią
wynikającą ze zdolności do takiego opóźnionego uwalniania nasion moŜe być szansa na odtworzenie z zachowanych nasion populacji zniszczonej np. poŜarem
czy wyjątkowo mroźną zimą. Zjawisko to zaobserwowano w róŜnym stopniu u niektórych gatunków kaktusów, w rodzajach: Mammillaria, Coryphantha, NeobesKAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

seya, Echinocactus, Aztekium, Lophophora, Obregonia,
Ariocarpus, i Pelecyphora. Serotinia jest związana z
ostrymi warunkami panującymi w danym środowisku −
badania serotinii u trzech mammillarii: M. solisioides,
M. hernandezii i M. napina, przeprowadzone kilka lat
temu pokazały, Ŝe ta pierwsza, która zyje w najbardziej
suchym i niestabilnym ekologicznie obszarze, zachowywała „na trudne czasy” więcej nasion niŜ pozostałe
dwie Mammillarie.
W 2009r. ukazał się artykuł, w którym autorzy:
Edward M. Peters, Carlos Martorell i Exequiel Ezcurra,
omawiają swoje badania dotyczące serotinii u M. pectinifera, a ściślej kwestii czy łagodniejsze warunki klimatyczne mają wpływ na zmniejszenie się jej stopnia. Badania te pokazały, Ŝe stopień, czyli procent zachowywanych nasion, nie jest jednoznacznie określony, ale zaleŜy
od ilości opadów. W typowych latach suchych, gdy bardziej korzystne dla rośliny jest „oszczędzanie” nasion,
owoce pozostawały na roślinie ukryte między jej tuberkułami, a nasiona były z nich uwalniane sukcesywnie (w
badanym suchym okresie w owocach po pierwszym
roku pozostawało średnio ok. 43% nasion, a uwolnienie
wszystkich nasion zabierało 4 lata, przy czym nasiona
nie traciły na zdolności do kiełkowania). Natomiast w
rzadko zdarzających się latach wilgotnych nie wszystkie
owoce pozostają na roślinie - część owoców jest uwalniana. Jest to wtedy korzystniejsze, gdyŜ w takich warunkach siewki mają większą szansę na wykiełkowanie i
przeŜycie. Według obserwacji autorów, w wyjątkowo
wilgotnym roku 1998 (opady 4-krotnie większe niŜ
średnia) wykiełkowanie i pomyślne wykształcenie się
siewek było 5-krotnie większe w stosunku do suchego
roku poprzedniego. W badanym wilgotnym sezonie zostało uwolnionych ponad 20% nowoutworzonych owoców - owoce z poprzednich sezonów nadal pozostały na
roślinie. Symulacje w warunkach szklarniowych jeszcze
większych opadów, bardziej zwiększały procent uwalnianych owoców.

chmur, które są na niebie! Nigdy nie widziałemj deszczu przesiąkającego w górę przez pustynną glebę z
chmur pod ziemią. Podlewanie roślin z góry „spowoduje ich gnicie, spowoduje, Ŝe korona rośliny zatrzyma
wodę, dzięki czemu będzie gniła”, „krople wody na
skórce rośliny spowodują poparzenia słoneczne”, „podlewanie z góry wytworzy plamki na roślinie”, „wełna
na rośłinach, które ją posiadają, zatrzyma wodę i roślina będzie gniła”, „torebki nasienne staną się mokre,
zaczną gnić i zgnilizna przejdzie na roślinę” - te, oraz
inne argumenty są przytaczane przeciw podlewaniu z
góry.
Ja podlewam z góry, poniewaŜ jest tak prościej, i
tak robi Matka Natura. W szklarniach pył osiada na
wszystkim. Teraz zgadnijcie, jakie stworzenie najbardziej lubi Ŝyć w kurzu - czerwony pajączek. Kiedy podlewa się rośliny z góry, i oczyszcza je tym samym z
kurzu, pozbawia się te roztocza ich ulubionego środowiska. Kto ma największe szkody od czerwonego pajączka? Między innymi ci, którzy nie podlewają z góry
swoich roślin. Tak więc zraszacze, które uŜywam w
moich szklarniach są dla mnie nie tylko poręczne, ale
teŜ i konieczne aby utrzymać rośliny czyste. Co do
plamek na roślinach, to są one spowodowane zasadowym odczynem wody.

Źródła:

Tomasz Romulski

PETERS, EDWARD M., MARTORELL, CARLOS, EZCURRA, EXEQUIEL.
2009. The adaptive value of cued seed dispersal in desert plants: Seed
retention and release in Mammillaria pectinifera (Cactaceae), a small
globose cactus. Am. J. Bot. 96: 537-541
RODRÍGUEZ-ORTEGA, C., FRANCO, M, MANDUJANO, M. C. 2006. Serotiny and seed germination in three threatened species of Mammillaria
(Cactaceae). Basic and Applied Ecology 7: 533 – 544.

Uwaga o podlewaniu
kaktusów
Elton Roberts

W głowach niektórych kaktusiarzy jest zakodowane
pewne tzw. „babskie gadanie”, mówiące o tym, Ŝe nie
powinno się podlewać kaktusów od góry. Walczyłem z
tą mentalnością przez wiele lat, lecz wciąŜ jest wiele
osób, które upierają się, Ŝe roślinom wyrządzicie duŜą
szkodę, jeśli będziecie je podlewać z góry. Kiedy jestem
na spotkaniu klubu kaktusiarzy i słyszę prelegenta mówiącego słuchaczom, Ŝe niegdy nie naleŜy podlewać
roślin z góry, mam ochotę wstać i powiedzieć, Ŝe na
pustyni pada. Ludzie, na pustyni pada, i deszcz pada z
.
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Od edytora: zmoczona wełna wełnistego kaktusa nie jest
groźna, o ile jest w cieple, natomiast w okresie spoczynku,
gdy przebywa w niskiej temperaturze, mokra wełna moŜe
stać się przyczyną gnicia; poparzeń słonecznych moŜna
uniknąć podlewając rankiem lub wieczorem, gdy słońce nie
jest zbyt silne i soczewkowanie przez krople nie jest groźne
dla naskórka.]
tłumaczenie i korekta: Tomasz Romulski

Przyczynek o cefaliach
Melokaktusów
W amerykańskim czasopiśmie Haseltonia 14
(2008) ukazał się artykuł dr Tomasza Wyki z Uniwersytetu Poznańskiego, w którym autor przedstawił wyniki swoich badań nad wymuszaniem na tkankach cefalium M. matanzanus wytwarzania zielonych pędów w
warunkach in vitro. Okazało się, Ŝe taki proces jest
moŜliwy i fragmenty cefaliów wyłoŜone na odpowiednią poŜywkę wytwarzały zielone pędy. Dokładny opis
procedur znajduje się w cytowanym artykule. Jeden z
wytworzonych w ten sposób zielonych pędów został
ukorzeniony i przyjął się.
Ciekawostką jest, Ŝe autor uzyskał równieŜ wcześniej, w innym eksperymencie, kulturę tkankową
Mammillaria albicoma z jej kwiatów. U niektórych
niekaktusowych gatunków udało się wprawdzie wcześniej przeprowadzić kwiaty w warunkach in vitro do
wzrostu wegetatywnego, jednak po raz pierwszy udało
się to w rodzinie Cactaceae (zdjęcie w KI 4(2)). Autor
wspomina teŜ, Ŝe udało się to takŜe w przypadku kilku
innych gatunków, z rodzajów Mammillaria, Gymnocalycium, i Astrophytum. Okazało się więc, Ŝe w rodzinie
Cactaceae moŜliwa jest rewersja rozwoju generatywne19

go do wegetatywnego, a eksperyment z M. matanzanus
jest kolejnym tego typu przykładem.
Być moŜe się mylę, ale odnoszę wraŜenie, Ŝe zbyt
mało uwagi poświęca się cefaliom u kaktusów. Czy ktoś
próbował na przykład zaszczepić cefalium? Gdyby ktoś
z Was chciałby kiedyś przeprowadzić tego typu eksperyment, niech nam napisze o wynikach!

do kaŜdego środka. Ulotkę naleŜy dokładnie przeczytać, i stosować się do zawartych w niej zasad bezpieczeństwa i instrukcji stosowania preparatu! NaleŜy
teŜ znać ogólne zasady bezpiecznego stosowania i postępowania ze środkami ochrony roślin (moŜna o nich
przeczytać w internecie).
korekta: Tomasz Romulski

Źródła:
WYKA, T. P. 2008. In Vitro Reversion Of Cephalial Tissue To Vegetative Growth In Melocactus matanzanus. Haseltonia 14 :185-188
WYKA, T.P., HAMERSKA, M. & WROBLEWSKA, M. 2006. Organogenesis
of vegetative shoots from in vitro cultured flower buds of Mammillaria
albicoma (Cactaceae). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 87: 27-32.

RóŜni autorzy
Agaves del Occidente de Mexico

O środkach ochrony
roślin w uprawie
kaktusów. Część 2.
Janusz Jaworski

Przedstawiam kilka zasad, o których warto pamiętać, aby nasze działania w zwalczaniu szkodników kaktusów dawały zamierzone efekty. Z pewnością nie wymieniłem wszystkich punktów.
Generalną zasadą jest, aby stosować środki gdy rośliny są juŜ wybudzone z zimowego spoczynku, weszły
w okres wegetacji, i najlepiej, kiedy zostały juŜ wzmocnione pierwszą dawką nawozu.
Trzeba zwracać uwagę na zalecane przez producenta terminy stosowania środków, np. niektóre szkodniki
mogą być w danym okresie w uśpieniu i nie reagować
na dany środek.
Nie powinniśmy zaniŜać zalecanych dawek preparatu – skutek tego moŜe być odwrotny do zamierzonego,
zamiast wytruć szkodnika, moŜemy go uodpornić na
stosowany preparat. Warto pytać się innych miłośników
kaktusów o dawki, jakie stosują, oraz ich doświadczenia.
Musimy zwracać uwagę na warunki, w których
chcemy przeprowadzić oprysk – np. przeprowadzanie
zabiegu w pełnym słońcu grozi poparzeniem roślin, a w
wysokiej temperaturze skuteczność niektórych preparatów maleje. Nie naleŜy opryskiwać przed deszczem i
przy wietrze – deszcz zmywa ciecz uŜytkową z opryskanej rośliny, a wiatr podczas rozpylania ją rozprasza. Jeśli
juz wykonujemy oprysk podczas słabego wiatru, trzeba
pryskać zgodnie z jego kierunkiem – chcemy przecieŜ
opryskać trucizną rośliny, a nie siebie samych! Ciecz
uŜytkową trzeba wstrząsnąć przed uŜyciem.
Przy stosowaniu środka do podłoŜa, które jest zbite i
trudno chłonie wodę, np. w celu wytępienia wełnowca
korzeniowego, trzeba podlewać przez podsiąkanie, w
innym wypadku ciecz nie zwilŜy podłoŜa, spływając w
dół po ściankach doniczki.
O doświadczenia w stosowaniu róŜnych środków
ochrony warto pytać się innych miłośników roślin. Bardzo pomocne są fora internetowe.
NajwaŜniejszą rzeczą jest dbanie o bezpieczeństwo.
Zasady bezpieczeństwa stosowania danego produktu są
przedstawione na ulotce producenta, która jest dołączana
.
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Universidad de Guadalajara, Meksyk, 2007, 221 stron, 300 kolorowych zdjęć
Pięciu meksykańskich botaników omawia agawy zachodniego Meksyku (ok. 40 gatunków). Bardzo kompetentna i wartościowa pozycja.

Carlos Velazco Macías & Glafiro Alanís Flores
Cactáceas de Nuevo León
Universidad Autonomia de Nuevo Leon, Meksyk, 2009,
155 stron, 185 kolorowych zdjęć
KsiąŜka przedstawia wszystkie kaktusy występujące w tym
meksykańskim stanie. Fragment ksiąŜki moŜna zobaczyć na
stronie:
http://floradenuevoleon.blogspot.com/2009/12/cactaceas-denuevo-leon-el-libro.html Zamawianie bezpośrednio u autora:
carlos.velazco@gmail.com

Joël Lodé
Plantas Suculentas de las Islas Canarias
Ed. Turquesa, Hiszpania, 2010, 350 stron, 650 kol. zdjęć
Jest to dokładny przewodnik omawiający sukulentową florę
Wysp Kanaryjskich. Tekst jest w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Więcej informacji na stronie:
http://cactus-aventures.com/Canarias_book_ENG.html

Brian Loflin & Shirley Loflin
Texas cacti
Texas A&M University Press, College Station, Texas, 2009,
291 stron, 474 kolorowe zdjęć, 103 mapy
Dobry i dobrze ilustrowany przewodnik po 150 gatunkach i
odmianach teksańskich kaktusów. Większość ksiaŜki jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie http://books.google.pl/

John Pilbeam
The genus Echeveria
British Cactus & Succulent Society, 2008, 330 stron, 450
kolorowe zdjęcia, 17 map
Dobra monografia o tym popularnym rodzaju. Wiecej informacji i sprzedaŜ na http://www.bcss.org.uk/echeveria.php

Mark Dimmitt, Gene Joseph, David Palzkill
Adenium: Sculptural Elegance, Floral Extravagance
Scathingly Brilliant Idea, Tucson, Arizona, 2009, 154 strony,
446 kolorowych zdjęć.
Bardzo wartościowa, kompetentna, i pięknie zilustrowana
pozycja na temat tych chyba najpopularniejszych kaudeksów.
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PodróŜ po Arizonie 2008.
Część 2.
Elton
Elton Roberts
Kalifornia, USA, ee-mail: 1cactus1@verizon.net

Wszystko musi mieć swój koniec, więc poniewaŜ
mieliśmy być w ciągu kilku dni w Waco, w Teksasie,
musieliśmy ruszać. Opuściliśmy Globe [interesująca,
choć niedotycząca kaktusów i sukulentów, część poświęcona podróŜy po Teksasie, została tu wycięta z powodu braku miejsca].
Kiedy opuściliśmy Waco, jechałem przez bardzo
duŜe odcinki miedzy postojami po to, by szybko dowieść moją córkę do kilku miejsc, których wcześniej nie
widziała, albo widziała jako małe dziecko. Wy pewnie
teŜ niewiele pamiętacie z czasów, gdy mieliście 6 czy 7
lat. Po kilku godzinach w Petrified Forest National
Park, pospieszyliśmy na zachód. Około zmierzchu zatrzymałem się na postoju, który był świeŜo ukończony i
dość luksusowy. To wstyd, Ŝe ludzie z nizin społecznych
zaśmiecają publiczne miejsca, takie jak to. PrzyjeŜdŜają
i malują wszędzie znaki swoich gangów i inne graffiti.
Lustra są albo zdarte ze ścian, albo tak porysowane, Ŝe
bezuŜyteczne. Próbują oderwać zlewy od ścian, i jeśli są
suszarki do rąk, teŜ próbują je oderwać. Przegrody są
odłamane, róŜne rzeczy pokradzione, hydraulika jest
połamana, i wszystko to przez chuliganów.
Zaraz po wschodzie słońca byliśmy w drodze. Kiedy podjeŜdŜa się do Flagstaff w Arizonie, przed miastem
odchodzi droga 89, która prowadzi na północ do południowego Utah. Ja nie podąŜałem aŜ tak daleko, a tylko
w pobliŜe Cameron, gdzie droga 64 odchodzi na zachód
do Grand Canyon National Park (Park Narodowy Wielkiego Kanionu). Tam gdzie chciałem pojechać to Little
Grand Canyon (Mały Wielki Kanion). Mały Wielki Kanion leŜy na terenach Indian, i mają oni tam swoje miejsce, gdzie niektórzy z nich sprzedają biŜuterię. Kiedy
tam przyjechaliśmy, postawiona była przez nich budka,
w której pobierali opłatę kilku dolarów za wejście. To
opłata głównie za dostęp do sprzedawców, którzy się
tam rozkładają. A moŜe jest to opłata Ŝeby pomóc opłacić przenośne domki ustawione tam w wyŜszej części
terenu parkingowego? Z tego, co widziałem w czasie
moich piętnastokrotnych tu pobytów, większość ludzi po
prostu chce się tylko porozglądać po budkach z biŜuterią. Niektórzy idą dalej i robią jedno, dwa zdjęcia Małego Wielkiego Kanionu. Zatem, dla waszej przyjemności
oglądania – zdjęcie 1 pokazuje Mały Wielki Kanion.
ZauwaŜcie, Ŝe na dnie kanionu jest trochę wody, prawdopodobnie więcej niŜ się wydaje patrząc z góry. Ta
rzeka jest jak sądzę jakieś 250 m prosto w dół. ZauwaŜcie, Ŝe skalna wieŜa po prawej stronie zdjęcia, i niektóre
z innych klifów, mają czerwono-pomarańczowe pasma.
I wierzcie mi, kanion jest duŜo głębszy niŜ szeroki.
Zawsze kiedy przyjeŜdŜałem do Małego Wielkiego
Kanionu, albo Wielkiego Kanionu, było to wiosną lub
latem. Tym razem po raz pierwszy byłem w październiku. Robiłem zdjęcia tamtejszych roślin o tamtej porzeKAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

ARIZONA TRIP 2008.
PART 2
TEXAS TRIP 2008
Tekst i zdjęcia zostały pierwotnie opublikowane na
PART 1
liście mailingowej autora.
The text and photos were originally published on
the author’s mailing list.

All things have to end in time and as we were due
to be in Waco, Texas, in a few days, we had to be on
our way. We left Globe [an interesting, though not relating to cacti and succulents, account on Texas trip has
been cut out by the editor for the sake of space].
When we left Waco, Texas, I drove very long runs
so I could take my daughter to some places that she has
not seen before or if she has it was when she was a
small child. What you remember from when you were
maybe six or seven years old is not much. After a few
hours at the Petrified Forest National Park we pushed
on westward. About dark I pulled into a rest stop that
was brand new and really fancy. It is a shame that there
has to be really low class people that go in and trash
public places like that. They go in and use markers and
leave their gang signs and other graffiti all over. The
mirrors are either pried off the walls or they are scratched so bad that they are useless. They try to break
sinks off the wall and if there are air hand driers they
try and pry them off the wall. The stall partitions are
broken loose, the hardware is stolen. Plumbing is broken, and all by the low class and low grade people!!
At the crack of sunrise we were on the road. When
you get close to Flagstaff, Arizona, there is the highway
89 that heads north and crosses into southern Utah. I
was not going that far, only almost to Cameron where
highway 64 heads west to the Grand Canyon National
Park. Where I wanted to go is to the Little Grand Canyon. The Little Grand Canyon is on Indian lands and
they have an area set up where some Indians sell jewelry. When we arrived there they had set up a booth
and collected a few dollars entrance fee. It is mostly a
charge to enter and be able to buy from the sellers there. Or maybe it is to help pay for the portable houses
stuck there on the upper area of the parking lot. From
what I have seen in my fifteen times there most people
just want to look around the jewelry booths. Some
wander on down and take a photo or two of the Little
Grand Canyon. So for your viewing pleasure, photo 1
shows the Little Grand Canyon. Notice there is some
water at the bottom of the canyon. Probably more than
what it looks like from up at the top. That river is, I
would guess, about 800 feet straight down. Besides the
tower of rock of the canyon wall, on the right of the
photo, also notice that some of the other cliffs also have
red-orange streaks in them. Believe me, the canyon is
much deeper than it is wide!
When I have gone to the Little Grand Canyon or the
Grand Canyon it has always been in the spring or early
summer. That was the first time I had been there in
October. I have taken photos of the plants around there
at that time of year and they always looked quite healthy. So I was kind of disappointed to see the Cylindro21

roku i zawsze wyglądały one dość zdrowo. Byłem więc
trochę rozczarowany gdy zobaczyłem teraz Cylindropuntia whipplei trochę wysuszoną. W poprzednich latach zrobiłem zdjęcia kilku roślin wzdłuŜ obrzeŜa parkingu. Zawsze wyglądają dość dobrze, i są teŜ duŜe.
MoŜe to dlatego, Ŝe otrzymują wodę spływającą z parkingu. Rośliny wyglądają bardzo atrakcyjnie, kiedy
światło słoneczne przeziera poprzez ciernie. Daje to
efekt jakby roślina była posrebrzona, lub jakby cała była
ze srebra, a światło się od niej odbijało. Tym razem po
raz pierwszy zrobiłem zdjęcia małych krzaczastych roślin z dala od parkingu. Roślina na zdjęciu 5 to jedna z
nich, i jest ona ok. 1/3 wielkości roślin z parkingu. Ma
ok 40-45cm szerokosci i ok. 30-35cm wysokości. Trzeba
być ostroŜnym przy chodzeniu tutaj, bo mogą się one
bardzo dobrze ukrywać wśród innych pustynnych roślin.
MoŜecie zobaczyć torebki nasienne na szczytach wielu
pędów, ale wystarczy, Ŝe oderwie się jeden lub dwa
człony, i juŜ jest nowa roślina. Niektóre człony miały aŜ
sześć kwiatów, bo moŜna spotkać sześć torebek nasiennych na jednym pędzie. Cześciej moŜna spotkać trzy lub
cztery. W The New Cactus Lexicon jest zdjęcie pokazujące roślinę z kwiatami i pąkami. Na zdjęciu tym moŜna
zobaczyć, Ŝe na poszczególnych pędach moŜe być od
jednego kwiatu lub pąka, do pół tuzina.
Jeśli chodzi o zdjęcie 6 – wierzcie lub nie, jest wiele
kęp tej rośliny na całym tym pustynnym rejonie. Wszędzie gdzie tam chodziłem, wiele ich spotykałem. Są bardzo dobrze schowane w innej roślinności i trzeba stanąć
nad nimi, Ŝeby je zobaczyć. Jest to Echinocactus xeranthemoides, ale jeśli popatrzycie dokładniej, nie jest on
sam, bo w kępie Echinocactusa rośnie jeszcze Echinocereus engelmannii ssp. decumbens. Gdy po raz pierwszy
byłem w tej okolicy, nie zauwaŜyłem Ŝadnego kaktusa z
wyjątkiem C. whipplei koło parkingu. Od tamtego czasu
widzę coraz więcej roślin. Nie zrobiłem tym razem Ŝadnych zdjęć C. whipplei z parkingu, bo nie zaprzątały one
teraz mojej uwagi. Chciałem zobaczyć roślinny z innej
części okolicy – tu gdzie oglądałem teraz. Gdy po raz
pierwszy się tu spacerowałem, znalazłem duŜą kępę E.
xeranthemoides, zaraz obok drogi wjazdowej. Jeśli nie
wiecie gdzie patrzeć, nie zobaczycie jej, bo bardzo dobrze chowa się w przydroŜnych krzakach. Trafiłem na
nią przez przypadek, przy wchodzeniu wzwyŜ z niŜszego miejsca. Teraz, nawet gdy wiem gdzie ona jest, wciąŜ
bardzo trudno mi ją dojrzeć. Wracając do zdjęcia 6, zauwaŜcie, Ŝe na prawo od środka rośliny, za dwiema głowami na przedzie, jest jedna mała głowa. To jest właśnie
ten Echinocereus engelmannii ssp. decumbens. Odkryłem go 13 lat temu. Wtedy była tylko jedna jego głowa.
Terez, jeśli spojrzycie na prawo od tych dwóch głów
xeranthemoides, zobaczycie przynajmniej pięć kolejnych głów Echinocereusa. W czasie wszystkich moich
wizyt w tym miejscu, nigdy nie widziałem tego Echinocereusa kwitnącego. PoniewaŜ xeranthemoides kwitnie
latem, ich równieŜ nie oglądałem kwitnących. Ta kępa
ma ok. 60cm szerokości. Kępa ze zdjęcia 7 nie jest tak
duŜa jak ta ze zdjęcia 6, ale wciąŜ na tyle duŜa, Ŝe nie
łatwa do przeoczenia, gdy się obok niej przechodzi. Kępy dobrze widać na zdjęciach, ale w rzeczywistości moŜecie widzieć tylko ich ósmą część zanim nie staniecie
nad nimi. Przez pierwsze kilka wizyt widziałem tylko z
tuzin roślin. Teraz udaje mi się je łatwiej wynajdywać i
.
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puntia whipplei looking a bit dried out. In the past years
I have shot several of the plants along the edge of the
parking lot. Those plants always look quite good and
also large. Maybe it is because they get the water runoff
from the parking lot. The plants are quite striking when
the sunlight shines through the spines. It gives an effect
like the plant is silverplated, or sometimes like it is all
silver with the light reflecting off it. This was the first
time I have shot small scrubby plants away from the
parking lot. The plant in photo 5 is one of them, it is
about 1/3 the size of the plants from the parking lot. It
is about 16 to 18 inches across and about a foot to
maybe 14 inches tall. You have to be careful walking
around for the plants can hide very well in the nonspiny desert plants in the area. You can see the seed
pods on the tips of a lot of the stems, but what it has to
do is drop a joint or two, and you will get a new plant.
Some stem joints have had as many as six flowers, as
there are six seed pods on one or two of the stems.
Three to four are more common to be seen. In the NCL
is a photo on page 475 showing a plant in flowers and
bud. On that photo you can see anywhere from one
flower or bud to at least half dozen per stem.
As to the photo 6 – believe it or not – there are
many clumps of this plant all over that section of the
desert. Anywhere I have walked there in the scrub there
are many clumps. They hide very well in the other vegetation of the area and you can be on top of them before you even see them. This is Echinocactus xeranthemoides but if you look close, it is not alone, for there
is Echinocereus engelmannii ssp. decumbens growing
up in the clump of the Echinocactus. The first time I
was at the area I did not see any cactus except for the
C. whipplei at the parking lot. Since then I see more
and more plants. I did not take any photos of the C.
whipplei plants at the parking lot this time as they were
not on my mind. I wanted to see the plants in a different
area, where I have been watching now. The first time I
went walk about, I discovered a large clump of E. xeranthemoides right next to the entrance road. If you do
not know where to look you will not see it as it blends
in so well with the bushes by the road. I just happened
upon it by accident while climbing out of a low spot.
Now even knowing where it is, it is still next to impossible to see it. Back to photo 6, notice just to the right
of center, behind the two front heads, there is a smaller
head. That is the Echinocereus engelmannii ssp. decumbens. I discovered it about 13 years ago. At that
time there was only one head of it showing. Now if you
look to the right of the two xeranthemoides heads, you
will see at least 5 more heads of the Echinocereus. In
all the times I have been to that area, I have never seen
these Echinocereus in bloom. As the xeranthemoides
bloom in the summer, I also have not seen them in bloom. That clump is about 2 feet in diameter. That in
photo 7 is not as large as that in photo 6, but still quite
large to be not so easy to miss when you walk by it.
The clumps stand out in the photos but in person, you
may see an eighth of them before you are about on top
of them. The first couple of times I only saw about a
dozen plants, now I am getting better at finding them
and there are at least 100 of them in the small area I
have looked in.
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5 Cylindropuntia whipplei

Fig. 6 Echinocactus xeranthemoides

Fig. 7 Echinocactus xeranthemoides

Fig. 8 Echinocactus xeranthemoides

.

Fig. 9 Cylindropuntia whipplei

Fig. 11

Fig. 13 Cylindropuntia whipplei

znalazłem ich juŜ co najmniej 100, na małym przeszukanym obszarze.
Na zdjęciu 8 dobrze widać cztery głowy, z białą
wełną u szczytów. Głowy 5 i 6 zauwaŜyć duŜo trudniej,
a czy widzicie resztę? Hej, jest ich przynajmniej z tuzin.
Połowa głów, które moŜna dojrzeć maskuje się tak dobrze, Ŝe trudno je zauwaŜyć. ZałoŜę się, Ŝe większość z
Was nie będzie w stanie dojrzeć więcej niŜ połowę.
Kiedy myszy lub pustynne szczury chcą się dostać
do torebek nasiennych E. polycephalus, muszą odgryźć
większość cierni ze szczytu rośliny. Z jakichś względów
nie usuwają one cierni z tych roślin.
ZauwaŜcie jak dobrze C. whipplei ze zdjęcia 9
wkomponowuje się w otoczenie. MoŜecie ją widzieć
.24

Fig. 10 Opuntia polyacantha ssp. hystricina

Fig. 12 Cylindropuntia whipplei

Fig. 14 Echinocereus engelmannii ssp. decumbens

In photo 8 it is easy to pick out four heads that
have the white wool scattered on top of them. Heads 5
and 6 are much harder to see, and do you see the rest of
the heads? Come on, there are at least a dozen of them.
Half of the visible heads blend in so well that you cannot pick them out very well at all. I dare say that most
of you will not be able to pick out any more than about
half of the heads.
When the mice or desert rats go after the E. polycephalus seed pods they have to bite most of the spines
off the top of the plant to get to the pods. For some reason they do not trim the spines on these plants.
Notice how well the C. whipplei in photo 9 blends
into its surroundings. You can see it because it is cenKAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

dlatego, Ŝe jest dobrze uchwycona na zdjęciu. Z powodu
tak dobrego maskowania się roślin zawsze jestem
ostroŜny chodząc po tym terenie. Ostatnią rzeczą, jakiej
chcę jest wdepnąć w tego kłujaka kostek i goleni.
Na zdjęciu 10 jest roślina, którą musiałem tu widzieć wcześniej, ale jeśli tak, to nie zrobiłem jej zdjęcia.
Teraz kiedy na nią patrzę mówię sobie, hej, mam kilka
roślin takich jak te Niedźwiedzie Grizzly [potoczna nazwa Opuntia erinacea var. ursina, przyp. red.] z czerwonymi cierniami. Teraz mam jakieś pojęcie skąd pochodzą rośliny, które ktoś mi dał jakieś 20 lat temu, ale
nie jest to prawdziwy Niedźwiedź Grizzly – Opuntia
erinacea var. ursina. Na marginesie, jej nazwa została
włączona do O. polyacantha ssp. erinacea. Roślina na
zdjęciu 10 to O. polyacantha ssp. hystricina. Nie widziałem tu duŜych kęp, jakie widziałem w Newadzie kilka
lat temu. Zwróćcie uwagę na glebę tutaj – cieszę sie, Ŝe
nie była mokra ani nawet wilgotna – inaczej przyklejałaby się do butów i szybko bym miał na nich do kilku
kilogramów gliniastego błota. Zdjęcie 11 ukazuje stare
na całe ery gliniaste błoto, które stało się skałą. Jak
moŜna zauwaŜyć, odkładało się ono czasem dość cienkimi warstwami, czasem grubymi. Tam, gdzie w górnej
części zdjęcia widać niebieskie niebo, jest parking.
Oczywiście nie dokładnie tam, jest on oddalony od skraju przepaści o kilka metrów. U dołu zdjęcia, w dół od
duŜej ciemnej szczeliny, jest mała kępa gałązek. Zaraz
wyŜej jest dziura w ścianie, w niej Ŝyje pustynny szczur,
gdzie się stołuje, a swoje odpadki zostawia na zewnątrz.
Zaraz obok drzwi szczura jest kilka Cylindropuntia
whipplei – zdjęcia 12 i 13. Parking schodzi w dół w drugą stronę, więc na rośliny nie spada z niego woda i mogą
one być nawet trochę chronione przed deszczami. Zdjęcie 14 jest pierwszym ze zdjęć Echinocereus engelmannii ssp. decumbens. Teraz widzicie jak powinna wyglądać roślina w kępie Echinocactus. Jest ona jak typowy
engelmannii, ale nigdy nie staje się tak duŜa jak typ.
Okazało się, Ŝe opis tej rośliny jest taki, jak opis E. engelmannii v. variegatus wiele lat temu, i prawdopodobnie E. engelmannii ssp. decumbens to znany wcześniej E
engelmannii v. variegatus. Roślina rośnie w tej gliniastej
kamienistej glebie.

tered by the camera in the photo. I am always careful
where I am walking in the area as the plants blend in so
well. The last thing I want to do is run into one of these
ankle and shin biters.
On photo 10 is a plant that I must have seen before
in the area but if so I had not shot a photo of it. Now
when I look at the photo I say to myself, hey, I have
several of these plants as the red spined Grizzly Bear.
Now I have somewhat of an idea where the plants someone gave me some twenty or so years ago came
from, but it is not the true Grizzly Bear which is Opuntia erinacea var. ursina and which name has been included into O. polyacantha ssp. erinacea. The plant in
photo 10 is O. polyacantha ssp. hystricina. I did not see
any large clumps like I saw in Nevada some years back.
Notice the soil there. I am just glad it was not wet or
even damp. If it were it would stick to the shoes and in
no time you would be carrying around fifteen pounds of
clay mud on each shoe. Photo 11 shows eons old clay
mud that has turned to rock. As you can see it was lain
down in layers, some quite thin, while others were quite
thick. Looking at the top of the photo where the blue
sky is, is also where the parking lot is placed. Well not
quite, as it is back a few feet from the edge. At the bottom of the photo, down from the large dark crack, is a
small stack of twigs. Right above that is a hole in the
wall, in that hole lives a desert rat, and he uses the ledge as a table and leaves his leftovers outside the door.
Just a little way from the rat’s door are several Cylindropuntia whipplei, photos 12 and 13. The parking
lot slopes away from this side so the plants do not get
the run-off and may even be a bit protected from the
rains. Photo 14 is the first of Echinocereus engelmannii
ssp. decumbens. Now you can see what the plant in the
clump of Echinocactus should look like. It is like a
typical engelmannii but never gets as large as the type.
It has been found that the description for this plant is as
it was used for E. engelmannii v. variegatus many
years ago and probably E. engelmannii ssp. decumbens
is the earlier known E engelmannii v. variegatus. The
plants are growing in that rocky clay soil.
zdjęcia | all the pictures by: Elton Robert
tłumaczenie i korekta: Tomasz Romulski

... oto jest pytanie.

Tomasz Romulski

Astrophytum czy Digitostigma? - to niewątpliwie jeden z
szekspirowskich dylematów wśród kaktusiarzy, choć przyjmuje się raczej juŜ powszechnie, Ŝe Astrophytum. Potwierdzeniem tego wyboru wydają się być badania, których autorem
jest Richard Montanucci z Uniwersytetu Clemson (USA).
Autor przeprowadził porównanie kwiatów i owoców A. caputmedusae ze wszystkimi pozostałymi pięcioma gatunkami
Astrophytum. Według autora, w/w porównania wspierają hipotezę, Ŝe A. caput-medusae wyewoluowało w obrębie rodzaju Astrophytum (choć przyznaje on, Ŝe z jego obserwacji wynika, iŜ nasiona A. caput-medusae wykazują róŜnice w stosunku do nasion pozostałych astrofytów). Ponadto sugerują,
Ŝe jest on bliŜszy A. subg. Neoastrophytum niŜ A. subg.
Astropytum. Autor twierdzi, Ŝe A. caput-medusae najpraw.KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

dopodobniej wyewoluowało z tej pierwszej grupy po tym,
gdy oddzieliła się ona od drugiej. Autor nie wyklucza teŜ
jednak moŜliwości, Ŝe A. caput-medusae to ustabilizowana
hybryda międzyrodzajowa - w takim wypadku jedną z roślin
wyjściowych byłaby prawdopodobnie jakaś roślina z podrodzaju Neoastrophytum. Autor uznaje 3 podrodzaje w rodzaju: Astrophytum (A. myriostigma, A. ornatum), Neoastrophytum (A asterias, A. capricorne, A. coahuilense) i Stigmatodactylus (A. caput-medusae)
Źródło:
Montanucci, R. R. 2009. Infrageneric taxonomy of Astrophytum
(Cactaceae), with remarks on the status of Digitostigma Velazco &
Nevárez. Journal of the Botanical Research Institute of Texas 3(1):
251-256.

25

Coryphantha kracikii.
Całkiem ciekawe przypadki.
Elton Roberts
Kalifornia, USA, ee-mail: 1cactus1@verizon.net

Wygląda na to, Ŝe Coryphantha kracikii została
odkryta po raz pierwszy w 1982r., ale nie była nazwana
do 2002r. Karel Kracik, czeski hodowca kaktusów był
pierwszym, który badał tę roślinę w naturze, więc została ona nazwana na jego cześć. Jej habitat leŜy w meksykańskim stanie Durango, na wysokości ok. 1500m. Rośnie ona na wzgórzach pokrytych Ŝwirem wapiennym, i
znana jest tylko z jednego stanowiska.
Niestety jak dotychczas nie udało mi się utrzymać
Ŝadnej z wysianych siewek przy Ŝyciu. Nasiona kiełkują
bardzo łatwo, ale siewki nie chcą mi rosnąć dłuŜej niŜ
przez ok. miesiąc. Na szczęście jeden z przyjaciół podarował mi dwie rośliny, które teraz po raz pierwszy zakwitły. Pierwsza jednym kwiatem, druga dwoma. Jestem
trochę sfrustrowany, poniewaŜ roślina, która miała dwa
kwiaty, ma teraz otwarty kolejny, a ta z jednym kwiatem
nie otworzyła go dzisiaj ponownie. Był on otwarty tylko
jeden dzień, został zapylony. Dwa kwiaty na tej drugiej
roślinie były otwarte dwa dni i nie były zapylone. To
potwierdza mi kolejny raz, Ŝe jeśli niektóre kwiaty się
zapyli, wtedy ich praca jest skończona i następnego dnia
się nie otworzą.
Zdjęcie 1 przedstawia ten kwiat, który otworzył się
na jeden dzień. Ma on 6cm średnicy. Dzień wcześniej
otwarły się kwiaty na roślinie, która wydała ich dwa,
(zdjęcie 2). Nie były one zapylone, i otwarły się tez w
następnym dniu. Miały 8cm średnicy. To ponownie
świadczy wg. mnie o tym, Ŝe kwiaty, albo przynajmniej
niektóre kwiaty, które się całkowicie zamykają i potem
otwierają po raz kolejny, będą większe, poniewaŜ roślina
musi wpompować w nie więcej soków by płatki otworzyły się ponownie. Widać, Ŝe Kracik stwierdził w naturze, Ŝe kwiaty są róŜnych rozmiarów, bo podał, Ŝe mają
5-8cm średnicy, ale zastanawiam się, czy kiedykolwiek
stwierdził on, Ŝe ten sam kwiat, który otworzy się następnego dnia będzie większy.
Kwiaty są półprzeźroczysto Ŝółte. Zewnętrzne płatki
mają czerwonawą pręgę pośrodku, a niektóre mają dodatkowo czerwonawo-fioletowy odcień. Pręciki są
czerwonawe, a znamię jest bliskie białego lub lekko
Ŝółtawe.
Kiedy fotografowałem rośliny nie mogłem się
oprzeć wraŜeniu, Ŝe wyglądają one jak Coryphantha
difficilis. Zastanawiałem się, czy Hunt nie sprowadził jej
do synonimu Coryphantha difficilis. NCL daje odpowiedź, Ŝe nie, jednak autorzy podają tam, Ŝe roślina jest
prawdopodobnie mocno uciernioną formą C. difficilis.
Zwróćcie uwagę na zdjęciu 6 na wzrost ciernia centralnego. U spodu rośliny nie ma wcale cierni centralnych. Idąc w górę rośliny, jest jeden cierń centralny,
potem pojawiają się dwa lub trzy ciernie centralne, potem jest ich jeszcze więcej, aŜ do 5-8, jaką to ilość podaje opis. Sprawdziłem liczbę cierni centralnych na moich
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Tekst i zdjęcia zostały pierwotnie opublikowane na liście
mailingowej autora.

roślinach, i są areole z 6 lub 7 cierniami centralnymi, a
takŜe niektóre z 8-ma. Sądzę, Ŝe ze wzrostem rośliny
ilość areol z 8-ma cierniami się zwiększy.
Obie moje rośliny są szczepione i zostawię je tak
do czasu, gdy się przewrócą lub podkładka zginie. Piszę, „gdy się przewrócą”, bo podkładka ma tylko ok.
2,5cm, a rośliny mają 10cm średnicy i tyle samo wysokości. Wyglądają więc jak piłki na zapałce. Opis rośliny mówi, Ŝe osiąga ona do 9cm średnicy i 17cm wysokości. Dopiero czas pokaŜe jednak jakie rozmiary mogą
osiągnąć rośliny w uprawie. W uprawie rośliny na własnych korzeniach potrzebowałyby luźnego, szybko
wysychającego substratu. PoniewaŜ pochodzą one z
wysokości 1500m najlepiej byłoby chyba trzymać je w
okolicach 0 oC lub nieco powyŜej. By miały jak najlepiej wykształcone ciernie, dajcie jak najwięcej światła,
ale bez przypalania. Pewnie niewielu ma ten gatunek,
bo w sprzedaŜy dotychczas widziałem tylko nasiona, i
Ŝadnych roślin.
Teraz kolejne dwa zdjęcia (4 i 5), zrobione dwa
tygodnie później. Czy widzicie czym róŜnią się kwiaty?
Takie róŜnice widziałem u Echinocereus coccineus, ale
nie u Coryphantha. Podobnie było dwa tygodnie wcześniej, gdy rośliny po raz pierwszy kwitły - trochę się
wtedy zdziwiłem, ale nie myślałem o tym wtedy. OtóŜ
kwiaty na zdjęciach 1 i 4 mają słupek, kwiaty na zdjęciach 2, 3 i 5 - nie mają. Widziałem kilka razy, Ŝe niektóre kwiaty czasami nie mają znamienia, ale zwykle
kolejne kwiaty, które się pojawiają na takich roślinach
juŜ je mają. Echinocereus coccineus ma rośliny męskie
i Ŝeńskie. Męskie mają duŜo pyłku, podczas gdy Ŝeńskie mają znamię, ale nie mają pyłku. Kwiaty męskie
równieŜ mają znamię, ale nie czynią z niego uŜytku o
ile mi wiadomo. Kiedy zrobiłem te dwa kolejne zdjęcia, byłem naprawdę zdziwiony, Ŝe jedna z roślin wciąŜ
nie ma znamienia i ma bardzo duŜo pyłku. Porównałem
zdjęcia z tymi sprzed dwóch tygodni, i rzeczywiście,
wtedy było podobnie. Sądzę, Ŝe mam zarówno rośliny
męskie, jak i Ŝeńskie. Kwiat Ŝeński ma znamię słuŜące
do przyjęcia pyłku, a męski produkuje pyłek, ale nie ma
Ŝeńskiego znamienia dla przyjęcia pyłku. Zastanawiam
się czy to nie jest jedna z przyczyn tego, Ŝe w naturze
nie ma tych roślin byt wiele. Jak wspomniałem, u Echinocereus męskie rośliny wciąŜ mają słupek i znamię,
ale o ile pamiętam nie produkują nasion, ale produkują
więcej pyłku niŜ wiele innych roślin w rodzaju Echinocereus, a rośliny Ŝeńskie nie wytwarzają ani jednego
ziernka pyłku, ale mają duŜe znamię. Będę więc obserwował moje dwie rośliny by zobaczyć, czy to tylko
dziwaczny przypadek, czy rzeczywiście są to egzemplarze męski i Ŝeński. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz, z
której sobie teraz zdałem sprawę. OtóŜ roślina Ŝeńska
otwiera tylko jeden kwiat, podczas gdy męska w czasie
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5
Fig. 7

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6
Fig. 6kwitnienia otwarła dwa, a teraz miała trzy
pierwszego
jednocześnie otwarte kwiaty. Sądzę, Ŝe jest tak, aby
było wystarczająco duŜo pyłku do zapylenia, t.j., Ŝeby
pszczoły zostały na tyle pokryte pyłkiem, by przeniosły go na Ŝeńskie kwiaty.

zdjęcia | all the pictures by: Elton Roberts
tłumaczenie i korekta: Tomasz Romulski
English summary The author’s two plants of C. kracikii
most probably seem to be a male and female plants.
Moreover, the male plant produces more flowers and they
are open for a longer time. The author suggests this may
well be so as the pollen could be more available to pollinators. The text and photos were originally published on the
author’s mailing list.

.
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Escobaria missouriensis..
Tomasz Romulski

Escobaria missuoriensis przez długi czas w przeszłości figurowała pod nazwą rodzajową Neobesseya.
Nazwa Neobesseya po raz pierwszy pojawiła się za
sprawą amerykańskich botaników Brittona i Rosego,
którzy w 1923r. w swoim dziele The Cactaceae ustanowili ten rodzaj dla czterech gatunków, kilka lat wcześniej sklasyfikowanych przez nich w rodzaju Coryphantha, a wcześniej klasyfikowanych w ówczesnym, szerokim rodzaju Mammillaria. Tymi czterema gatunkami
były: N. missouriensis, N. similis, N. notesteinii, i N.
wissmannii, a jako gatunek typowy został wzięty pierwszy z nich. Nowy rodzaj został nazwany na cześć amerykański botanika Dr. Charlesa Edwina Besseya (1845–
1915), a poniewaŜ istniał juŜ rodzaj Besseya dla innej
grupy roślin - nie-kaktusów, więc dodano przedrostek
neo. Na przestrzeni lat Neobesseya była przez róŜnych
botaników włączana a to do Escobaria, a to do Coryphantha, a to do Mammillaria. W ostatnich latach panowała dość powszechna zgoda, co do tego, Ŝe Neobesseye to po prostu Escobarie, i nazwa Neobesseya zniknęła nawet z katalogów sprzedawców kaktusów, mimo, Ŝe
niektórzy z nich są zainteresowani w sztucznie duŜym
„asortymencie” rodzajów dostępnych w swoich ofertach.

Fig. 1 Escobaria missouriensis, fot. Cristian Neciu

Fig. 2 E. missouriensis ”marstonii”, fot. Cristian Neciu
Fig. 5 E. missouriensis ”navajoensis” RP33 Navajo Co,
Arizona, fot. Cristian Neciu

Fig. 3 E. missouriensis ”asperispina” SB 1571 San Juan,
fot. Cristian Neciu

i
Fig. 4 E. missouriensis
”rosiflora?”,
fot. Piotr Modrakowski

Czemu więc przywołałem starą nazwę rodzajową?
OtóŜ w 2005r. pojawiło się opracowanie Bonnie Crozier,
oparte o badania DNA, w którym autorka uznała, Ŝe
Neobesseya jest dobrym, samodzielnym rodzajem. B.
Crozier w swoim reaktywowanym rodzaju wyszczególniła tylko dwa gatunki: N. missouriensis i N. robbinsorum (dawna Cochiseia robbinsorum) – to na nich przeprowadzała badania. Z koleji autorzy The New Cactus
Lexicon, nie uznają Neobesseya w charakterze samodzielnego rodzaju, utworzyli natomiast w obrębie rodzaju Escobaria sekcję Neobesseya. Owa sekcja Neobesseya obejmuje wspomniane Escobaria missouriensis, E
robbinsorum, ale są w niej takŜe i inne podobne morfologicznie Escobarie: E. cubensis, E. dasyacantha, E.
minima, E. zilziana, E. lloydii, E. dunkanii, E. emskoetteriana – nie były one przedmiotem badań p. Crozier.
Mamy więc dwa pytania – pierwsze, czy naleŜy przywrócić rodzaj Neobesseya jako samodzielny, i drugie,
czy jeśli tak, to naleŜałoby go poszerzyć o kolejne gatunki ze wspomnianej sekcji Neobesseya? Niestety nie
jestem Ŝadnym specjalistą w tej materii zeby zabierać
głos w tych kwestiach. Zobaczymy jak kaktusowi botanicy do niej podejdą.
Escobaria missouriensis (Sweet 1826) D. R. Hunt,
jest znana amatorom kaktusów mrozoodpornych, bo w
naszym klimacie wiele jej wariantów bardzo dobrze
radzi sobie w charakterze „mrozaków”. Są to małe kaktusy, z wyraźnymi tuberkułami, o kwiatach najczęściej
Ŝółtych z ciemniejszymi przebarwieniami na środku
płatków. Rosną na Środkowym Zachodzie USA, zahaczając o północny Meksyk. Gatunek ten został opisany
w 1826r., jako Mammillaria missouriensis. Obecnie
obejmuje on wiele innych taksonów, opisanych w późniejszych latach jako samodzielne gatunki lub odmiany m. in. wszystkie pierwotne gatunki Neobesseya Brittona
i Rosego - i róŜnie klasyfikowanych przez róŜnych autorów. NiŜej są one krótko przedstawione.
Escobaria missouriensis występuje przez szereg
amerykańskich stanów, od granicy z Kanadą – Montana,
Płn. Dakota, poprzez Płd. Dakotę, Kansas, Nebraskę,
Wyoming, Colorado, Oklahoma, Nowy Meksyk, Teksas,
Utah, Arizonę (w stanie Missouri roślina nie występuje –
jej nazwa pochodzi od rzeki Missouri), aŜ do meksykańskich stanów Coahuila i Nuevo Leon, na preriach lub na
terenach leśnych. Generalnie areał występowania E.
missouriensis moŜna podzielić na cztery obszary. Rośliny z obszaru północnego osiągają najmniejsze rozmiary
i słabo się krzewią, lub rosną pojedyńczo, rośliny z części południowo-zachodniej (Arizona, Nowy Meksyk)
osiągają rozmiary większe, za wyjątkiem ssp. navajoensis. Największe rozmiary, zarówno pędów, jak i kęp,
mogą osiągnąć rośliny z części południowo-wschodniej,
która odpowiada ssp. similis. Czwarty obszar leŜy w
Meksyku i odpowiada ssp. asperispina.
A oto nazwy, z którymi moŜna się zetknąć w obrębie Escobaria missouriensis:
ssp. asperispina (Boedeker 1929) N.P. Taylor 1998
– rośliny z meksykańskich stanów Coahuila i Nuevo
Leon; mają największe tuberkuły w gatunku, a kwiaty są
jaśniejsze; wydaje się, Ŝe ranga podgatunku jest tu
usprawiedliwiona.
„caespitosa” – nazwa dla mocniej krzewiących się
form ssp. similis, prawdopodobnie zupełnie nieuzasadniona (Benson podawał, Ŝe roślina rośnie w płd-wsch.
Kansas, wschodniej Oklahomie, i południowym i centralnym Teksasie).
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„marstonii” – jest z nią trochę zamieszania, nazwa
ta (Coryphantha marstonii E. U. Clover 1938) odnosiła
się pierwotnie prawdopodobnie do roślin Coryphantha
vivipara var. arizonica, i następnie Benson błędnie
przypisał ją do róŜnych populacji E. missouriensis z
południa stanu Utah i północy Arizony (Coryphantha
missouriensis var. marstonii (E. U. Clover) L. Benson,
1969), w szczególności do ssp. navajoensis;
ssp. navajoensis F. Hochstätter 1996 – to najnowszy opis, z hrabstwa Navajo w Arizonie; są to rośliny o
najmniejszych rozmiarach i najkrótszych cierniach w
gatunku; wydaje się, Ŝe ranga podgatunku jest tu
usprawiedliwiona;
„notesteinii” – wariant o małych rozmiarach, tylko
do 3 cm średnicy pędu, wg. opisu miał się wyróŜniać
popielatym kolorem kwiatu, z róŜowym odcieniem,
opisany ze stanowiska w stanie Montana (Mammillaria
notesteinii Britton 1891);.
„robustior” – pod tą nazwą niesłusznie opisane
zostały jako oddzielny takson niektóre rośliny o większych rozmiarach, pochodzące z populacji ssp. similis
w Teksasie (pod nazwą Mammillaria similis var
.robustior Engelmann 1950);
„rosiflora” – forma ssp. similis z całkowicie róŜowymi kwiatami, krzewiąca się słabiej niŜ ssp. similis,
znaleziona w stanie Oklahoma, koło Tulsa i Ponca City, opisana jako Neobesseya rosiflora Lahmann 1939,
ssp. similis – pod tą nazwą opisane zostały rośliny
z południowo-wschodniej części areału rozprzestrzenienia gatunku (Mammillaria similis Engelmann 1845)
– ze stanów Teksas, Oklahoma, Kansas, wsch. Colorado; osiągają one większe rozmiary niŜ N. missouriensis
z części północnej i zachodniej areału, nawet do 10cm
średnicy głównego pędu, i 30cm szerokości kępy, jednak obecnie trudno jeszcze wyrokować czy morfologicznie są na tyle odrębne by tworzyły „dobry” podgatunek; tu jest on prowizorycznie traktowany jako taki;
„wissmannii” – nie udało mi się znaleźć informacji
o tym taksonie, za wyjątkiem tej, Ŝe jest to synonim
ssp. similis (Mammillaria wissmannii Hildmann 1898);
E. missouriensis jest prawie zawsze Ŝelaznym
gwoździem kolekcji kaktusów mrozoodpornych. Rośliny z północnej części areału z pewnością takie będą w
Polsce, zaliczy się teŜ tu większość roślin z części południowo-wschodniej areału, czyli z podgatunku ssp.
simmilis, choć nie te z Teksasu. Mój egzemplarz „N.
rosiflora” (=ssp. simmilis z Oklahomy), zachował się
całkiem przyzwoicie podczas zimy stulecia 2005/6r.
(trzymany jest na lekko zadaszonym parapecie okiennym, zatem w warunkach nieco ochronnych), podczas
gdy wiele innych kaktusów mrozoodpornych niestety
nie sprostało tamtej zimie. Ssp. similis był teŜ pozytywnie testowany w Polsce przez innych (zob. KI 2(2)).
Z pewnościa warianty z Dakoty, Montany czy Wyoming tym bardziej będą odporne. Mrozoodporność roślin z południowo-zachodniego areału (razem z ssp.
navajoensis) będzie mniejsza, a ssp. asperispina (Meksyk) – Ŝadna.
English summary This is a general look at E. missouriensis which is now regarded as belonging to Escobaria,
though recently the genus Neobesseya was resurected by
B. Crozier for two species: N. missouriensis and N. robbinsorum. In The New Cactus Lexicon Neobesseya is a section of the genus Escobaria. The autor does not try to deal
with taxonomy, just depicting shortly infraspecific variants
and synonims of E. missouriensis.
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Badania kaktusowej flory Chile historycznie rzecz
biorąc skupiały się głównie na strefie północnej, o obszarach bardzo interesujących z uwagi na duŜy stopeń
róŜnorodności i endemizmu gatunków, takich jak pustynne wybrzeŜa regionów Antofagasta (II) i Copiapó
(III). Mimo to, choć o duŜó mniejszej róŜnorodności,
obszary o roślinności typu bosque esclerófilo i bosque
caducifolio (Gajardo, 1994) goszczą endemiczne populacje aŜ do regionów Maule (VII) i Bío-bío (VIII), jak w
przypadku Pyrrhocactus marksianus F. Ritter i Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose. Do początków
lat 80-tych tylko ten zasięg, od najdalszej północy do
regionu Bío-bío, był obecny w opracowaniach dotyczacych rozmieszczenia i taksonomii rodziny (Lembcke &
Weisser 1979, Ritter 1980).
ChociaŜ w kategoriach biogeograficznych, marginalna obecność suchej „przekątnej” Ameryki Południowej (Villagrán & Hinojosa 1997) lub suchych i zimnych
stref klimatycznych i roślinnych chilijskiej Patagonii
(Gajardo 1994), sugerowały tam potencjalną obecność
kaktusów, dopiero pod koniec lat 80-tych Hoffmann
(1989) odnotowała występowanie w Chile Austrocactus
patagonicus (F.A.C. Weber ex Speg.) Hosseus, w okolicach jeziora General Carrera. Dokładnej lokalizacji tego
znaleziska nie podano, poniewaŜ Belmonte et al. (1998)
wymienili tylko miasto Chile Chico w regionie Aisén.
Następnie Kiesling (2002) odnotował wiele kolonii Pterocactus hickenii Britton & Rose dla tej samej lokalizacji, a Macaya & Bustamante (2005) wymieniają po raz
pierwszy dla Chile Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F.
Ritter var. darwinii na stanowisku Bahía Jara (9 kilometrów na wschód od miasta Chile Chico), ale bez cytowania materiału herbarium, ani opisu środowiska, z którego
moŜnaby wnioskować o lokalnym rozmieszczeniu tego
gatunku. Ostatnio Saldivia & Rojas (2008), odnotowali
dwa nowe znaleziska dla Chile, na stanowiskach w pobliŜu wyŜej wzmiankowanych, Maihuenia patagonica
(Phil.) Britton & Rose i Pterocactus australis
(F.A.C.Weber) Backeb., dodając informacje o ekologii i
rozmieszczeniu wszystkich pięciu kaktusów obecnych w
tym rejonie.
W tym małym artykule zamieszczone są komentarze i uzupełnienia podstawowych informacji podanych
dla tych gatunków przez Saldivia & Rojas (2008), w
Chile występujących marginalnie, a będących typowymi
dla Patagonii argentyńskiej.
Rozmieszczenie
Ogólnie rzecz biorąc, badany obszar odpowiada
zachodniej granicy patagonicznej prowincji fitogeograficznej (Cabrera 1971, Cabrera & Willink 1973), i granice omawianych populacji odpowiadają geograficznie
podobnym granicom odpowiednich gatunków szeroko
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rozprzestrzenionych w obrębie Patagonii argentyńskiej
(Kiesling 1982, 1984, 1988, Leuenberger 1997).
Oprócz tego, Ŝe gatunki te wyznaczają południową
granicę występowania rodziny, dwa z nich, Austrocactus patagonicus i Pterocactus australis przekraczają
50º 20’ szer. płd. (Leuenberger 1997), będąc najdalej
na południe wysuniętymi kaktusami (Kiesling 1982).
Mimo to, nie zostały one zarejestrowane w Chile w
regionie Magallanes (XII) (Henríquez et al. 1995).
Występowanie jest ograniczone do małego obszaru
na południowym wybrzeŜu jeziora General Carrera, w
obrębie roślinności określanej jako Patagoniczny Step
Aisén (Gajardo, 1994), od granicy z Argentyną na
wschodzie, poprzez 15 km na zachód, w wąskim pasie
na wysokości od 230 m n.p.m. (poziom jeziora General
Carrera) do 600 m n.p.m. (mapa. 3); gatunki zamieszkują obszary bez roślinności drzewiastej i wysokich
traw, będąc albo przez cały dzień wystawione na słońce, albo pod ochroną krzewów, głównie Colliguaja
integerrima Gillies & Hook. (duraznillo), Mulinum
spinosum (Cav.) Pers. (neneo) i Tetraglochin alatum
(Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze.
Informacje dotyczące ochrony
Austrocactus patagonicus, jest gatunkiem najbardziej rzucającym się w oczy z wymienionych pięciu
(Fig. 2 & 3), występuje na obszarach w pobliŜu miasta
Chile Chico, w stosunkowo gęstych skupiskach, znane
są jednak tylko trzy populacje (mapa 3).
Ponadto, jest on gatunkiem o duŜym ryzyku wyginięcia na poziomie lokalnym (UICN 2003), poniewaŜ
jego habitat to płaskie tereny otaczające jezioro General
Carrera, 230-300 m n.p.m., skąd naturalna roślinność
została znacznie wyeliminowana. Dlatego gatunek ten
obecnie zajmuje tylko nieliczne małe pozostałości pośród rolniczego i farmerskiego otoczenia, i stąd moŜna
załoŜyć, Ŝe duŜy procent jego pierwotnego występowania w Chile został zastąpiony.
Pterocactus hickenii (Fig. 5) okazuje się być gatunkiem najczęściej spotykanym, i o największym obszarze występowania na badanym terenie (mapa 3),
jednak nie występuje on w gęstych grupach, a raczej w
sposób bardziej rozproszony, na duŜych obszarach. W
porównaniu z tym gatunkiem, kolejny, Pterocactus
australis (Fig. 4) występuje w podobny sposób, lecz
znacznie rzadziej, i zajmuje mniejszy obszar (mapa 3).
W przypadku obu gatunków deptanie przez bydło moŜe
mieć negatywne konsekwencje, zwłaszcza dla młodych
egzemplarzy, które mają jeszcze słabe części podziemne.
Maihuenia patagonica (Fig. 1) zajmuje mały obszar
(mapa 1), który jak się wydaje nie jest obecnie
uŜywany pod pasterstwo, jednak bardzo ograniczony
obszar i mała liczba odnotowanych egzemplarzy powKAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 1

.

Fig. 1 Maihuenia patagonica

Fig. 3 Austrocactus patagonicus

Fig. 2 Austrocactus patagonicus

odują, Ŝe gatunek ten jest bardzo podatny na zmiany
w swoim środowisku w Chile, zarówno naturalne jak
i powodowane przez człowieka.
Maihueniopsis darwinii var. darwinii (Fig. 6) jest
wyjątkowo rzadki na terytorium Chile, znane są dwie
populacje, jedna zaraz na południe od miasta Chile
Chico, a druga koło Bahía Jara (mapa 3), ochrona tej
.
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Fig. 4 Pterocactus australis

populacje (Saldivia & Faúndez,
2007).
Obecnie w Chile określanie kategorii zagroŜenia gatunków jest
dokonywane na podstawie odpowiednich
przepisów
(MINSEGPRES, 2005), w otwartym postępowaniu prowadzonym przez
Państwową Komisję Ochrony Środowiska, zakończonym wydaniem
przepisów wykonawczych dla danego gatunku lub taksonu niŜszej rangi, zgodnie z IUCN (2001). Zgodnie
z nimi Austrocactus patagonicus
jest określany jako “zagroŜony”
(MINSEGPRES, 2008), wcześniej
będąc klasyfikowany jako “naraŜóny” (Hoffmann & Flores, 1989)
oraz “niedostatecznie poznany”
(Belmonte et al, 1998), jednak obie
te wcześniejsze propozycje były
niedostatecznie udokumentowane.
Mimo, Ŝe wiedza na temat występowania w Chile pozostałych
czterech gatunków jest świeŜa (Kiesling, 2002; Macaya & Bustamante,
2005; Saldivia & Rojas, 2008), są
one obecnie w trakcie określania dla
nich kategorii zagroŜenia, będąc
wstępnie przypisane do “zagroŜone”
(CONAMA, 2009), kategorii, która
wskazuje na ogólnokrajową i regionalną korzyść z jego ochrony. Te
nowe znaleziska wskazują równieŜ
na to, Ŝe nasza wiedza o bioróŜnorodności tych rejonów jest wciąŜ
słaba, i wydaje się, Ŝe potrzeba jeszcze duŜo pracy badawczej, nacelowanej głównie na poznanie tego, co
składa się na bioróŜnorodność róŜnych środowisk, poniewaŜ jest to
Fig. 6 Maihueniopsis darwinii var. darwinii

Fig. 5 Pterocactus hickenii

drugiej populacji została obecnie zlecona właścicielom
ziemskim.
W ostatnim czasie chilijska Narodowa Komisja dla
Środowiska (CONAMA), określiła w ramach Narodowej Strategii BioróŜnorodności (CONAMA, 2003a) w
całym Chile róŜne miejsca, które są priorytetowe dla
ochrony bioróŜnorodności. Wśród nich znajduje się badany obszar jako jedno z priorytetowych miejsc dla
ochrony bioróŜnorodności krajowej i regionalnej (CONAMA, 2003a; 2003b). W ramach tego projektu podjęto
wysiłki i przeznaczono środki dla uzyskania informacji
na temat tego miejsca, m. in. odnośnie kaktusów, by
określić ich rozmieszczenie i ocenić, w jakim stanie są
.32
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Mapa 1
Mapa 2

Mapa 3. Lokalizacje 8 stref z kaktusami w regionie Aisén. Strefy: 1)
Maihueniopsis darwinii, 2) Pterocactus hickenii, 3) Austrocactus
patagonicus, 4) M. darwinii - P. hickenii – P. australis - A.
patagonicus, 5) A. patagonicus, 6) P. hickenii - P. australis, 7) P.
hickenii y 8) P. hickenii - P. australis - Maihuenia patagonica

podstawowy warunek dla zrozumienia funkcjonowania
danego systemu naturalnego (May, 1990), i podstawowe
narzędzie dla określania występowania populacji krytycznie zagroŜonych, rzadkich lub słabo znanych, umoŜliwiania ich odpowiedniego sklasyfikowania w kategoriach ochrony, oraz zarządzania naszym naturalnym
bogactwem.
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zdjęcia | all the pictures by: Patricio Saldivia
Artykuł ukazał się oryginalnie w Boletín de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas 6 (2) 2009 pod
tytułem Cactáceas de la Patagonia Chilena (dostępny w internecie:
http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/pdf/Boletin)
Z hiszpańskiego przetłumaczył go (tak jak umiał!) Tomasz Romulski
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O rebucjach. Część 2.
Elton Roberts, Kalifornia, USA, 1cactus1@verizon.net

Rebutia albopectinata
W kaŜdej ksiąŜce, którą mam roślina ta jest wymieniana jako albopectinata. Ale w 2006r. The New Cactus
Lexicon (NCL) podaje nazwę albipectinata. Autorzy nie
podają dlaczego ta zmiana. Sugerują, Ŝe Rausch nazwał
ją jako albipectinata i w nawiasie podają pisownię ”albopectinata” jako błędną.
Jeśli popatrzycie na zdjęcie 1, rośliny kwitnącej,
będziecie mieli spore trudności by dojrzeć choć trochę
samej rośliny. U mnie za kaŜdym razem gdy kwitnie,
wydaje mnóstwo kwiatów. Rzadko jest ich tylko kilka.
Nawet roślina o tylko kilku głowach ma ich mnóstwo. A
moŜe to tylko moje egzemplarze, bo widziałem teŜ zdjęcia roślin z tylko kilkoma kwiatami jednocześnie. Kiedy
pierwszy raz dostałem kilka małych roślin, byłem pod
duŜym wraŜeniem ilości kwiatów jakie produkują. Według opisu kwiaty mają do 4,5cm średnicy. Nie widziałem tak duŜych kwiatów na mojej roślinie. To być moŜe
spowodowane jest tak duŜą ilością kwiatów otwartych
jednocześnie. Widziałem trochę roślin, u których gdy
jest duŜo kwiatów, są one mniejsze niŜ mówi opis. Roślina w środowisku naturalnym jest opisywana jako niekrzewiąca się, ale jeśli chodzi o rośliny w uprawie nigdy
tego nie wiadomo. Roślina na zdjęciu 2 jest w 15centymetrowej misce. Ma ona obecnie 11cm średnicy,
6cm wysokości, a główki mają do 2cm średnicy. Główka po prawej stronie u spodu jest trochę większa niŜ
2cm, nie wiem, co chce ona zrobić. Wygląda jakby próbowała podzielić się na dwie, albo moŜe chce stać się
grzebieniasta.
Jest jeszcze inna roślina, która wygląda jak albopectinata, ale nazywa się Rebutia densipectinata KK 849.
Pochodzi z niŜszych wysokości niŜ R. albopectinata.
Wysokość, na której ona występuje to 3000m, w porównaniu z 3500m dla albopectinata. Jeśli dobrze pamiętam,
ma ona kwiaty w duŜym stopniu takie same jak R. albopectinata. Muszę pamiętać by to sprawdzić, kiedy zakwitnie następnym razem. Główki są trochę większe, i
są odstępy między rzędami cierni. Ciernie są ciemne w
porównaniu z cierniami albopectinata. Załączam dwa
zdjęcia rośliny. Jest ona ignorowana przez wszystkie
ksiąŜki, poniewaŜ nigdy nie była opisana, albo przynajmniej tak sie twierdzi. Inny powód to ten, Ŝe przedstawił ją Karel Knize. Z pewnych względów (patrz część
1) rośliny nazwane przez niego nie są uznawane przez
innych znanych kaktusiarzy. Wspominam o tym, bo
John Pilbeam mówi w swojej ksiąŜce o Rebutiach o tym,
Ŝe Rebutia albopectinata „występuje często pod nieopisaną nazwą R. densipectinata, zwykle odnoszącą się do
ciemniej uciernionych roślin zebranych przez Knizego”.
PoniewaŜ R. albopectinata pochodzi z wysokości
3000m do 3500m, sprawia wraŜenie jakby zaczynała
okres spoczynku nieco wcześniej niŜ inne rebutie. W trakcie letnich upałów naleŜy być ostroŜnym z podlewaniem. To tyczy się osób z cieplejszych rejonów, osoby z
34

Tekst i zdjęcia zostały pierwotnie opublikowane na liście mailingowej autora.
English summary. The author talks about
his Rebutias. This is the second part of the
story from the author’s mailing list.

zimniejszych, gdzie temperatura rzadko przekracza 30
o
C, mogą się mniej martwić o podlewanie. PoniewaŜ
pochodzi z wyŜszych wysokości, będzie rosła do jesieni, i równieŜ obudzi się wiosną wcześniej od innych
roślin. Jeśli macie tę roślinę i są kłopoty z utrzymaniem
jej przy Ŝyciu, spróbujcie zapewnić jej chłodne miejsce.
Działanie wiatru teŜ pomoŜe w zapewnieniu chłodu.
Rebutia atrovirens ”haefneriana”
W przypadku części Rebutii moŜecie zobaczyć, Ŝe
niektóre są opisane jako Rebutia xxxxx ssp. xxxx. Inne
mogą figurować jako Rebutia xxxxx ‘xxxxxx’ a czasem
teŜ moŜna zobaczyć Rebutia xxxxx var. lub v. xxxxx.
Jest tak wtedy, gdy istnieją tylko małe róŜnice pomiędzy gatunkiem i rośliną oznaczoną jako ‘xxxxx’. W
przypadku Rebutia atrovirens czy Rebutia pygmaea
czasem bardzo trudno jest określić, jaka to odmiana,
podgatunek, patrzac się tylko na roślinę. Trzeba dokładnie przeczytać opis, a moŜna nadal nie móc tego
stwierdzić. Niektóre róŜnią się kolorem kwiatu, inne
kolorem cierni i kształtem areol. Jeśli otrzymacie od
kogoś roślinę bez nazwy, moŜecie nigdy nie być w stanie nazwać ją prawidłowo, albo prawidłowe nazwanie
moŜe wymagać naprawdę duŜych badań. Pewna osoba
dała mi kiedyś ładną kolekcję nazwanych Rebutii. Kupowała ona rośliny w prawie kaŜdej hodowli jak kraj
duŜy i szeroki. Niektóre nazwy odgadłem szybko na
podstawie ksiąŜek, ale odgadnięcie innych zajęło mi
lata, a części do dzisiaj nie znam. Gdy mój darczyńca
kompletował tę kolekcję, nazwy Rebutii wtedy raczej
nie pojawiały się jako odmiany, ale jako wąsko rozumiane gatunki, np. Rebutia eos, R colorea, czy Rebutia
pelzliana (a później stały się odmianami lub podgatunkami jakichś innych gatunków), a on miał ok. pół tuzina róŜnych roślin z nazwą Rebutia eos z róŜnych hodowli. Na kaŜdej etykietce była sumiennie zapisana
nazwa rośliny i hodowli, w której ją nabył, m.in. trzy z
dobrze wtedy znanych to: Grigsby’s, K&L, i Huntington Gardens, i Ŝadna z tych R. eos nie była nazwana
poprawnie. Stwierdziłem na początku, Ŝe roślina z
Huntington miała poprawną nazwę, ale wkrótce odkryłem, Ŝe to nie R. eos ale R. colorea. Jak więc widzicie,
nawet z najbardziej wiarygodnych miejsc moŜna mieć
źle oznaczone rośliny. W Nowym Meksyku był kiedyś
sprzedawca, od którego pewna hodowla stale sprowadzała nasiona i rośliny. Miał on jednak mało poprawnie
nazwanych roślin − kilka dni zajęło mi poprawianie
właścicielom hodowli jego nazw − sądzili, Ŝe wszystkie
nazwy są poprawne, bo pochodzą z katalogu (ten
sprzedawca to nie ta znana wszystkim firma Mesa Garden z Belen, w Nowym Meksyku).
Kiedy Rebutia atrovirens ”haefneriana” kwitnie,
trudno to przeoczyć. Rzeczywiście, trudno nie dostrzec
tych jasno czerwonych kwiatów. Jeden z opisów podaje, Ŝe kwiaty mają kolor od krwisto-czerwonych do
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Fig. 1 Rebutia albopectinata

Fig. 3 Rebutia ”densipectinata” KK 849 nn

Fig. 5 Rebutia atrovirens ”haefneriana” WR 515
Fig. 7 Rebutia atrovirens ”pseudoritteri”

Fig. 2 Rebutia albopectinata

Fig. 4 Rebutia ”densipectinata” KK 849 nn

Fig. 6 Rebutia atrovirens ”haefneriana” WR 515
Fig. 8 Rebutia atrovirens ”pseudoritteri”

Fig. 9 Rebutia atrovirens ”pseudoritteri”

Fig. 10 Rebutia auranitida KK 872c

Fig. 11 Rebutia auranitida KK 872c

Fig. 12 Rebutia auranitida KK 872c

wiśniowo-czerwonych. Nie mierzyłem ich, ale mógłbym
powiedzieć, Ŝe mają pomiędzy 3 a 4cm szerokości. Kiedy są szeroko otwarte, są parosolkowatego kształtu. Roślina kwitnie wiosną i jesienią. Według opisu osiąga
8cm wysokości i 3,5cm średnicy. W uprawie tworzy
dość duŜe kępy, i wtedy moŜna mieć taki pokaz kwitnienia jak na zdjęciu 6.
Ona teŜ jest z większych wysokości, i w trakcie
gorąca w środku lata przestaje kwitnąć i rosnąć, po prostu wchodzi w okres spoczynku, więc w tym czasie nie
podlewać. Większość z tych roślin ma zgrubiałe korzenie, więc trzeba zapewnić na tyle głęboką doniczkę, by
pomieścić korzeń, ale niewiele głębszą niŜ naprawdę
trzeba. Roślin ze zgrubiałym korzeniem nie moŜna przelewać, podłoŜe powinno być teŜ szybko wysychające.
Rebutia atrovirens ”pseudoritteri”
Według ksiaŜki Pilbeama Rebutia atrovirens obejmuje swoją nazwą osiem form, odmian i podgatunków.
Wszystko zaleŜy od tego jak chcecie na to patrzeć, bo z
drugiej strony, jeśli przyjmiecie lumperski punkt widzenia, jak w NCL, znajdziecie tam tę roślinę jako część
Rebutia pygmaea. Wymieniona jest teŜ tam R. ritteri, ale
juŜ samodzielnie, a nie jako część atrovirens czy pygmaea. W ksiąŜce Pilbeama R. ritteri jest wymieniona
jako część R. atrovirens i duŜo bardziej mi to odpowiada
niŜ wersja z NCL. Pilbeam wskazuje na to, Ŝe rośliny
najczęściej widziane jako R. atrovirens „ritteri” to w
rzeczywistości R. atrovirens „pseudoritteri”. Jedną z naj36

prostszych metod na ich odróŜnienie jest kolor cierni.
„Ritteri” ma brązowe ciernie z czarnymi końcówkami,
„pseudoritteri” ciernie duŜo jaśniejsze. Rzeczywiście,
przyglądając się dokładnie cierniom na mojej roślinie,
mogę powiedzieć, Ŝe są czerwonawe u swojej podstawy, a milimetr lub dwa wyŜej, stają się szkliste lub
przeźroczyste, jak oszronione szkło, a z wiekiem tracą
czerwonawy kolor u podstaw. Jeśli więc macie roślinę
oznaczoną jako R. ritteri, sprawdźcie kolor cierni, bo
prawdopodobnie jest to R. atrovirens „pseudoritteri”.
Kwiaty są mniejsze niŜ u prawdziwej R. ritteri,
mają one do 3cm średnicy. Nie są kształtu parasolkowego, jak kwiaty u R. atrovirens „haefneriana”, ale
lejkowatego. Mają one właśnie ten Ŝywy czerwonokrwisty kolor, jaki widać na zdjęciu 7. Na zdjęciu 9
trochę lepiej widać, jak ona wygląda. Nie mam wszystkich roślin, które w ksiąŜce Pilbeama są wymienione
jako atrovirens, ale wyglądają one bardzo podobnie.
Rebutia auranitida
Rebutia auranitida jest obecnie uwaŜana za Rebutia einsteinii. Mam z nią pewien problem, bo z tego co
widzę wygląda one trochę inaczej niŜ powinna. R. einsteinii jest opisywana jako krótkocylindryczna i odrostkująca u podstawy, mająca szczecinowate ciernie, które
są radialne, ale z wiekiem wytwarza 3 do 10 cierni centralnych. Ciernie zachodzą na siebie przez całą wysokość rośliny. Kwiaty są pastelowo-zółte, o średnicy
2,5cm. Rebutia auranitida ma pędy, które osiągają 2 do
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3 cm średnicy i do ok. 13cm wysokości. TeŜ krzewi się
od podstawy, ale takŜe w wyŜszych miejscach pędu.
Przez wszystkie lata, kiedy mam R. auranitida, nigdy nie zauwaŜyłem by wytworzyła ciernie centralne.
Poza tym ciernie są cienkie i grzebieniaste, i nie zachodzą na siebie. Na młodym przyroście na wierzchołku
ciernie na siebie zachodzą, ale wraz ze wzrostem rośliny
to się kończy, i jest przestrzeń pomiędzy rzędami cierni.
MoŜna to zobaczyć na zdjęciach. Aby opis R. einsteinii
się zgadzał dla wszystkich roślin, które pod nią podciągnieto, w NCL zmieniono jej opis. W ten sposób moŜnaby by było wcisnąć teŜ saguaro i teŜ by pasowało! U
moich roślin pędy zwykle wydają kilka pąków, choć
przez większość czasu tylko jeden lub czasem dwa
kwiaty są otwarte na jednym pędzie jednocześnie. Ale
jeśli macie roślinę w 15-cm doniczce to jest co oglądać.
Nawet mała kępa, którą mam miała dziesięć kwiatów
jednocześnie. Fakt, Ŝe wiele innych roślin moŜe być
bardziej pokryte kwiatami, ale mimo wszystko piękny to
widok. Kwiaty mają 2 do 2,5cm średnicy. Jak moŜecie
zobaczyć na zdjęciu, kolor kwiatu jest raczej pomarańczowo-Ŝółty, z jaśniejszym środkiem. Nitki pyłkowe są
jasno kremowe, ale niektóre mają pomarańczowy odcień. Znamię jest jasno zielone, a pyłek jest koloru kremowego z równieŜ pomarańczowym odcieniem. Przy
dobrym świetle kwiaty będą płasko otwarte, jak na zdjęciu 10, a w cieniowanym miejscu lubią raczej pozostać
lejkowate. Nie przypominam sobie natomiast bym widział R. einsteinii z kwiatami płasko otwartymi, zawsze
były one według mnie lejkowate.
Pamiętajcie, Ŝe rebucjom, króre mają zgrubiałe korzenie, nawet jeśli mogą znieść duŜo bogatszą mieszankę, naleŜy mimo to zapewnić szybko wysychające podłoŜe. Tak postępujemy przy uprawie kaŜdej rośliny, która ma zgrubiałe korzenie. Staram się trzymać wszystkie
rebucje w miejscu, gdzie wieje wiatr. Rośliny pochodzą
z dość duŜych wysokości i nie czują się dobrze w gorących miejscach. W kolekcjach, gdzie lata są gorące,
wchodzą w stan spoczynku i pozostają tak, aŜ pogoda
znów się oziębi. Tam gdzie ja mieszkam większość rebucji rośnie głównie na jesieni i wczesną wiosną, aŜ do
czasu, gdy znów zrobi się gorąco.
zdjęcia | all the pictures by: Elton Roberts
tłumaczenie i korekta: Tomasz Romulski

Jeszcze o kaktusach chilijskiej Patagonii
Naturalną koleją rzeczy dla miłośnika kaktusów mrozoodpornych będzie zadanie sobie pytania o mrozoodpornośc w
naszych warunkach omawianych w obecnym numerze przez
Patricio Saldivię form kaktusów chilijskiej Patagonii. Znalezione w internecie dane n. t. warunków klimatycznych dla
wymienionej w artykule miejscowości Chile Chico wskazują
na to, Ŝe chyba jednak niezbyt duŜa - temperatury nigdy nie
spadają tam poniŜej minus kilku oC. Osoby chętne do testowania tych gatunków mogą równie dobrze rozglądać się za ich
argentyńskimi odpowiednikami, które przede wszystkim są
moŜliwe do nabycia wśród miłośników kaktusów mrozoodpornych, i być moŜe czasem wraz ze znanymi „parametrami”.dotyczącymi ich mrozoodporności.
edytor
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Moje Pterokaktusy.
Część 1.
Elton Roberts
Kalifornia, USA, ee-mail: 1cactus1@verizon.net

Pterocactus hickenii
Dla tych z Was, którzy chcieliby mieć przedstawiciela podrodziny opuncjowych, ale mają mało miejsca,
to roślina dla Was. O ile uda wam się ją zdobyć. Ja
swoją dostałem jako małą główkę od przyjaciela z Anglii. To było kilka lat temu, i rozrosła się ona do 20
głów, i do 10cm szerokości. Na zdjęciach 1 i 2 moŜna
zobaczyć roślinę z 2008 i 2010r. W 2008r. nie była ona
jeszcze w wieku kwitnienia. W tym roku po raz pierwszy wydała dwa kwiaty. Patrząc na oba zdjęcia, pewnie
pomyślicie, Ŝe główki są okrągłe jak piłki, ale w rzeczywistości są to zaokrąglone stoŜki, jak widać na
zdjęciu 6. Pędy te mają do 2,5cm średnicy i 5cm długości. W The New Cactus Lexicon (NCL), moŜna zobaczyć trzy rośliny pod nazwą P. hickenii – zdjęcie 466.5
to P. araucanus, 466.6 to P. hickenii, a 467.1 to P.
skottsbergii. NCL uznaje P. skottsbergii za hickenii, z
czym się nie zgadzam. W opisie P. hickenii autorzy
mówią, Ŝe roślina jest całkowicie pokryta cierniami, i
podają tak dlatego, Ŝe umieścili P. skottsbergii w P.
hickenii. Jak moŜecie zauwaŜyć na zdjęciach 1 i 2, areole są rozmieszczone dość daleko od siebie tak, Ŝe
ciernie na siebie nie zachodzą. Jest od 6 do 10 cierni,
które są od prawie czarnych w dolnej części do jasnych
w górnej. Rozchodzą sie we wszystkich kierunkach i
nie przekraczają kilku mm długości. W górnej części
areol jest kępka cierni, wszystkie rosną w górę. Jest ich
od 10 do prawie 20. MoŜna je traktować jak glochidy,
ale na moich zdjęciach wyglądają one raczej jak drobne
ciernie niŜ typowe glochidy. Ciernie wyrastają z lekko
brązowawej wełny w areolach. Na szczycie owocu i u
spodu resztek kwiatu jest pierścień glochidów. Pewnie
są one tam by go chronić.
Zdjęcie 7 przedstawia korzeń. ZauwaŜyłem, Ŝe
kaŜda roślina formuje korzeń o róŜnym kształcie. Jest
on bulwiasty. Na mojej roślinie ma on juŜ ok. 10cm
rozpiętości. Zdjęcie 3 ukazuje kwiat, który się pokazał
pierwszego dnia – ma on 2,5cm średnicy. ZauwaŜcie
jak ciemne są kolory płatków. Kwiat był otwarty tylko
przez kilka godzin, i pręciki wciąŜ są zagięte nad znamieniem. Pylniki są otwarte i pyłek jest gotowy do
przeniesienia na znamię innego kwiatu. Znamię jest
bardzo ciemnoczerwone i przypomina aksamit. Na
zdjęciu 4 kwiat jest teraz ponownie otwarty drugiego
dnia, roślina wpompowała wystarczająco soków do
płatków by się bardziej otworzyły, i kwiat powiększył
się do 3cm średnicy. ZauwaŜcie, Ŝe kolor nie jest juŜ
tak intensywny jak pierwszego dnia. W opisie w NCL
kwiat jest opisany jako mający 3cm średnicy i jasno
Ŝółty. Osobiście nie mogę nazwać koloru kwiatu jasno
Ŝółtym. NajbliŜszym określeniem wg. mnie byłby kolor
miedziano-pomarańczowy. Dzień trzeci, i roślina chce
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się pochwalić kwiatem, wpompowuje więcej soków by
go otworzyć i kwiat osiąga 5cm średnicy. Pręciki stoją
pionowo, duŜo lepiej widać czerwony kolor znamienia.
Płatki trochę nadwiędły w stosunku do pierwszego dnia.
Są teraz przeźroczyste i o jaśniejszym odcieniu koloru
miedziano-pomarańczowego. To był ostatni dzień, gdy
kwiat był otwarty. Być moŜe teraz roślina poświęci
wszystkie swoje siły na wydanie owoców i nasion – t.j.
o ile przyjęła swój własny pyłek – zaobserwowałem na
niektórych roślinach, Ŝe gdy po raz pierwszy kwitną,
przyjmują one swój własny pyłek, a później juŜ nie.
Roślinie naleŜy dać luźne i szybko wysychające
podłoŜe, wystarczająco duŜą doniczkę, Ŝeby pomieścić
korzeń, a jednocześnie nie tak duŜą by podłoŜe długo
było wilgotne i spowodowało gnicie korzeni. W zimie
naleŜy trzymać ją sucho.
Pterocactus reticulatus.
Ci z was, którzy mają dostęp do ksiąŜki Andersona,
albo NCL, mogą zobaczyć zdjęcie tej rośliny autorstwa
Grahama Charlesa. To to samo zdjęcie w obu ksiąŜkach.
Jesli popatrzycie na zdjęcie w NCL, moŜecie zobaczyć,
Ŝe korpus rośliny wygląda jakby miał grube łuski, z areolą na samym końcu łuski. Opis w NCL mówi, Ŝe korpus
rośliny ma wyraźne tuberkuły, i na ich zdjęciu jest to
prawda. Ich opis mówi teŜ, Ŝe roślina ma centralne ciernie o długości 2cm. To nie jest prawdą, i nawet na ich
zdjęciu nie widać u roślin takich cierni. Jestem pewien,
Ŝe część informacji, została wzięta z Andersona, ale nawet u Andersona nie ma 2-centymetrowych cierni. Jeśli
mają rację, to moja roślina musi pochodzić z zupełnie
innej kolekcji, albo jest ona czymś innym. Wielkość
pędów rośliny na ich zdjęciu to ok. 5cm długości - opis
mówi, Ŝe kwiat ma 4 do 5cm średnicy, a pokazany tam
pęd jest nieco dłuŜszy niŜ średnica kwiatu.
Teraz przechodzę do swojej rośliny. Cała ona ma
8cm szerokości. Największy pęd ma 3,5cm długości i
1,5cm średnicy. Na zdjęciu moŜecie zobaczyć pędy mojej rośliny. Wyglądają zupełnie inaczej niŜ w ksiąŜce
Andersona czy NCL. Na tych zdjęciach nie ma Ŝadnych
łuskowatych tuberkuł, areole to raczej dołki na lekkich
wypukłościach. Roślina ma tylko 3 pędy, i dwa z nich są
trochę odwodnione. Pęd z kwiatem to ten, który ma
3,5cm długości. Jeden z dwóch pozostałych ma 3cm
długości. śaden z pędów, które roślina kiedykolwiek

Aloe nicholsii Gideon F. Sm. & N. R.
Crouch, Bradleya 28, 2010; gatunek z
KwaZulu-Natal, RPA
Borzicactus hutchinsonii G. Charles i
Borzicactus longiserpens ssp. erectus G. Charles, Bradleya 28, 2010;
nowy gatunek i podgatunek z Peru.
Echeveria krahnii Kimnach, Avonia
27(2), 2009, nowy gatunek z południowej Boliwii. Artykuł o nim moŜna przeczytać na www.crassulaceae.net
Mammillaria scrippsiana ssp. schumacheri Linzen, KuaS 61 (6), 2010;
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wydała, nigdy nie wyglądał jak pędy opisywane w obu
ksiąŜkach. Kwiat na mojej roślinie otworzył się do szerokości 3cm i nie osiągnął większych rozmiarów.
Pierwszego dnia, kiedy kwiat się otworzył i go zmierzyłem, miał 2cm. W nocy się nie zamknął, i przez następne 4 dni kiedy był otwarty, miał 3cm średnicy.
Czekałem aŜ otworzy się do 5cm, jak podawała ksiąŜka, ale to się nie stało. Nie wiem dlaczego, czy to moŜe
z powodu złej pogody, czy innego powodu, ale 3cm to
wszystko na co było go stać. Chyba będę musiał poczekać do następnego kwitnienia, Ŝeby zobaczyć czy
rozmiar kwiatu pozostaje ten sam, czy zwiększa się do
5cm, jak jest w obu ksiąŜkach. Anderson podaje kolor
kwiatu jako „perłowo-biały z lekkim róŜowym odcieniem”, NCL dokładnie to przekopiowuje. Kolor kwiatu
na mojej roślinie jest jasno przeźroczysto-róŜowy z
nieco ciemniejszym pasmem pośrodku górnej części
płatków. Nitki pyłkowe i słupek są równieŜ lekko zaróŜowione, znamię jest bardzo ciemno-aksamitnoczerwone. Z Ŝółtym kolorem pyłku, kwiat wewnątrz ma
jakby Ŝółtą poświatę.
Mam tę roślinę od wielu lat i wydaje ona raczej
tylko jeden dobry pęd rocznie. Obie ksiąŜki podają, Ŝe
kształt pędu jest gruszkowaty („pyriform”= gruszkowaty), jednak Ŝaden z pędów na mojej roślinie nie miał
takiego kształtu, więc zastanawiam się czy moja roślina
to prawdziwy P. reticulatus. A moŜe to ich roślina nie
jest prawdziwym P. reticulatus? Albo pędy mogą wyglądać w róŜny sposób? Patrząc na zdjęcie w tych
ksiąŜkach, muszę stwierdzić, Ŝe kształt pędu jest inny
niŜ podają autorzy. Powiedziałbym raczej, Ŝe pędy na
tym zdjęciu są cylindryczne, z dość grubymi łuskowatymi tuberkułami.
Od edytora: Moim zdaniem roślina autora to istotnie P. reticulatus - potwierdza to kwiat charakterystyczny dla tego
gatunku w całym rodzaju. Natomiast inny wygląd pędów u
egzemplarza autora moŜe być spowodowany uprawą tej rośliny w klimacie Kaliforni, zupełnie odmiennym od tego, jaki
występuje w środowisku naturalnym pterokaktusów.
zdjęcia | all the pictures by: Elton Roberts
tłumaczenie i korekta: Tomasz Romulski
Tekst i zdjęcia zostały pierwotnie opublikowane na liście mailingowej autora.
English summary. The author talks about his Pterocacti.
This is the first part of the story from the author’s mailing list

nowy podgatunek ze stanu Sinaloa, Meksyk.
Matucana paucicostata Ritter ssp.
hoxeyi G. Charles, Quepo 24, 2010;
podgatunek z prowincji Sihuas, departament Ancash, Peru, z doliny Rio Rupac,
na wys. 1800-2350m; odróŜnia się od
podgatunku typowego m. in. większymi
rozmiarami, mniejszymi tuberkułami,
złotymi cierniami i mniejszymi płatkami
kwiatu.
Matucana oreodoxa (Ritter) Slaba ssp.
roseiflora G. Charles, Quepo 28, 2010;

podgatunek z departamentu La Libertad, prowincja Pataz, Peru, na wys. ok
2500m, oddalona ok. 130km od stanowiska podgatunku typowego, róŜni się
od niego m. in. róŜowymi kwiatami,
Selenicereus dorschianus Ralf Bauer,
EPIG 64, 2009, nowy gatunek z zachodniego Meksyku.
Uebelmannia pectinifera var. eriocactoides Řepka, Krajča & Toman, Cactus
& Co 14 (1), 2010, odmiana z Serra do
Espinhaco, Minas Gerais, Brazylia
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Fig. 1 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 3 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 2 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 4 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 5 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 6 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 7 Pterocactus hickenii
pterocactus hickenii

Fig. 8 Pterocactus reticulatus
pterocactus hickenii

Fig. 9 Pterocactus reticulatus
pterocactus hickenii
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Na kolejnym stanowisku
Micranthocereus purpureus
Marcelo Pirajá, Mucugê,
Mucugê, Bahia, Brazylia,
mahava
mahavana.ananda.giri@gmail.com

Fig. 1 Autor na stanowisku M. purpureus
pterocactus hickenii
Fig. 2 Owoce czasem są głęboko
ukryte w wełnie cefalium

Fig. 3
ptero-

1 sierpnia 2010 podczas mojej eksploracji Chapada
Diamantina, znalazłem kolejne stanowisko Micranthocereus purpureus. Miejsce to jest na wysokości 1068m
(GPS: S 13° 01,324' & W 041° 21,264'), w korycie
rzecznym Cumbuca, w Narodowym Parku Chapada
Diamantina, oddalone o ok. 2 godziny pieszej wędrówki
od mojego domu w Mucugê. Moim pierwotnym celem
Fig. 4 Siewka wyrosła na martwym pniu pośród czerwonego porostu

.

było znalezienie i sfotografowanie rośliny owadoŜernej, Drosera montana, która występuje w tych okolicach, ale po dwóch godzinach marszu, po prawej stronie drogi, na dość płaskim szczycie wzgórza, zauwaŜyłem kolonię Micranthocereus purpureus.
Rośliny gęsto tu rosły, na duŜym obszarze. Stanowisko to wygląda podobnie do omawianego wcześniej.
Jest wystawione na słońce, wiatr i deszcz. Gleby jest
mało, najwięcej jej jest w szczelinach skalnych, gdzie
wmywa ją woda z deszczu. W szczelinach rosną teŜ
inne rośliny, jak kluzje, welozje, i inne.
Jednak to, co najbardziej przykuło moją uwagę, a
czego nie widziałem w innych miejscach, to bardzo
duŜy procent tych roślin z owocami. Pomyślałem, Ŝe
być moŜe jest to spowodowane tym, Ŝe nie występuje
tu pszczoła Melípona.quadrifasciata, która atakuje i
obgryza kwiaty i pąki kwiatowe, i być moŜe w ten sposób uniemoŜliwia zapylenie. I rzeczywiście przez cały
czas spędzony na tym stanowisku nie widziałem Melipony. Na niektórych roślinach widziałem 2 lub 3 owoce. Czasem owoc jest całkowicie schowany w wełnie
cefalium, i wystają tylko pozostałości kwiatu.
Jest tu bardzo ładny krajobraz, na północnej stronie
są ładnie się prezentujące szczyty wzgórz, rośnie tu teŜ
duŜo gatunków orchidei i bromelii.
Zdjęcie 4 przedstawia siewkę M. purpureus, która
wykiełkowała i rośnie w spalonym martwym pniu welozji, w czerwonym poroście, który występuje obficie
na tym stanowisku. Na stanowisku tym małych siewek
jest bardzo duŜo.
Fig.5
ptero-

